
XIIIXIII
Organizadores

ISSN: 1983-7534

Adriana Florentino de Souza
Maurício Marques Pinto da Silva
Marco Antônio Cismeiro Bumba
César Agenor Fernandes da Silva

Ciência para Redução 
das Desigualdades

Tema

Jornada
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA



Editora Universitária Leopoldianum
Av. Conselheiro Nébias, 300 – Vila Mathias

11015-002 – Santos - SP - Tel.: (13) 3205.5555
www.unisantos.br/edul

Atendimento
leopoldianum@unisantos.br

Chanceler: Dom Tarcísio Scaramussa, SDB
Reitor: Prof. Me. Marcos Medina Leite

Pró-Reitora Administrativa: Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho Profª.
Pró-Reitora de Graduação: Me. Roseane Marques da Graça Lopes

Pró-Reitor de Pastoral: Prof. Pe. Me. Cláudio Scherer da Silva

Coordenador
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo

Conselho Editorial (2021)
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo (Presidente)

Prof. Dr. Fernando Rei
Prof. Dr. Gilberto Passos de Freitas

Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira
Prof. Dr. Luiz Carlos Moreira

Profª Dra Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Prof. Dr. Paulo Ângelo Lorandi



XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Tema

Ciência para Redução das Desigualdades

Santos, SP
2018

Adriana Florentino de Souza
Maurício Marques Pinto da Silva
Marco Antônio Cismeiro Bumba
César Agenor Fernandes da Silva

(Organizadores)



Colabore com a produção científica e cultural. 
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização do editor.

Capa / Editoração 

Elcio Prado

Revisão:

Organizadores

Sobre o Ebook

• Formato: 160 x 230 mm • Mancha: 120 x 190 mm
• Tipologia: Goudy Old Style (Textos e Títulos)

Esta obra foi finalizada em maio de 2022.

[Dados Internacionais de Catalogação]
Departamento de Bibliotecas da Universidade Católica de Santos

Maria Rita C. Rebello Nastasi  - CRB 8/2240

      XIII Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica
   [recurso eletrônico] / Adriana Florentino de Souza,
   Maurício Marques Pinto da Silva, Marco Antônio Cismeiro
   Bumba e César Agenor Fernandes da Silva (Organizadores).
   -- São Paulo (SP) : Editora Universitária Leopoldianum,
   2022.
      450 p.: il., tab., graf.

      ISSN: 1983-7534

       1. Pesquisa - Congressos. I. Souza, Adriana Florentino
   de. II. Silva, Maurício Marques Pinto da. III. Bumba,
   Marco Antônio Cismeiro. IV. Silva, César Agenor Fernandes
   da - 1982-. V. Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica
   - (13. - 2018 - Santos, SP). VI. Título.

                                             CDU: Ed. 1997 -- 001(05)



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.................................................................................................09

CONHECENDO O PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DO 
ENTORNO DO CAMPUS D. IDÍLIO JOSÉ SOARES NO MUNICÍPIO DE 
SANTOS................................................................................................................11

ANÁLISE DAS CONEXÕES HIDROVIÁRIAS EXISTENTES E PROPOSTAS DE 
LIGAÇÃO SECA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUARUJÁ/SP E SANTOS/SP....17

AVALIAÇÃO AMBIENTAL REFERIDA PELOS MORADORES CATÓLICOS DA 
RMBS.....................................................................................................................25

COLONIZAÇÃO DAS FOSSAS NASAIS DE PACIENTES PORTADORES DE 
HIV POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS 
ANTIMICROBIANOS..........................................................................................41

PREVALÊNCIA DE DOENÇAS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM 
MORADORES DA CIDADE DE SANTOS/SP..........................................56

ESTUDO DE INIBIDORES ORGÂNICOS DE CORROSÃO EM PLACAS DE 
AÇOS FERRÍTICOS INOXIDÁVEIS AISI-430 E AISI-439.................................67

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS CRIATIVOS DE ESPETÁCULOS 
TEATRAIS SANTISTAS: O JANTAR E O CORPO NO ESPAÇO NU, DOS MAMUTES 
ANÕES DAS ILHAS RYUKYU; E ÍNTERIM, DO GRUPO GEXTUS.....75

IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES RÍTMICOS EM CHOROS COMPOSTOS 
ENTRE CA. 1865 E 1960.......................................................................................85

CONHECENDO O ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE 
SANTOS................................................................................................................93

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 
UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
SANTOS/SP........................................................................................................100

FITOTOXICIDADE DE RESÍDUOS CONTENDO O CORANTE TÊXTIL AZUL 
BRILHANTE DE REMAZOL R APÓS TRATAMENTO COM PLEUROTUS 
OSTREATUS....................................................................................................112



AS COMPLEXAS RELAÇÕES ENTRE A FALA E A ESCRITA VISTA SOBRE 
SUAS PRINCIPAIS PERSPECTIVAS.................................................................121

CASA DA FAMÍLIA: HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DA FAMÍLIA NO 
CONTEXTO DA CULTURA DA PAZ................................................................124

ARQUIVO E MEMÓRIA: HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO LIAME..........133

A IMPORTÂNCIA DO ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO 
DENTRO DA UNIÃO EUROPEIA NOS ASPECTOS ECONÔMICO, JURÍDICO 
E AMBIENTAL. ESTUDO EXPLORATÓRIO EM PORTUGAL.....................139

IMPLEMENTAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO SEXUAL AO HIV EM 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE................................................................146

COOPERAÇÃO SUL-SUL: COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA ENTRE 
BRASIL E CHINA – O PROGRAMA ESPACIAL SINO BRASILEIRO COMO 
PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO.........................................................153

EMPATIA EM CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE..............................................................161

REVISÃO DE ESTUDOS FARMACOTERAPÊUTICOS DO MEDICAMENTO 
ARIPIPRAZOL NA ESQUIZOFRENIA.............................................................167

EXPANSÃO DE ASSENTAMENTO IRREGULAR EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL.......................................................................................................175

CIÊNCIA PARA INCLUSÃO SOCIAL. UMA PESQUISA SOBRE AS 
POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO PARA UMA APROPRIAÇÃO 
AUTODETERMINADA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, NAS 
UNIVERSIDADES..............................................................................................182

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS NO COMBATE À 
LEISHMANIOSE.................................................................................................188

ANSIEDADE E ESTRESSE DOS ALUNOS NA TRANSIÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II.............................195

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE INIBIDORES VERDES NA CORROSÃO DE 
AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS E FERRÍTICOS EM MEIO ÁCIDO 
CLORÍDRICO....................................................................................................205

ASSOCIAÇÃO ENTRE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E DOENÇA 
RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR ENTRE 2014 E 2015- AVALIANDO 
PERÍODO DE INCÊNDIO EM ALEMOA (ULTRACARGO)..........................212

PROTOCOLO DE ADVERTÊNCIA FARMACOGENÉTICO NO TRATAMENTO 
ANTIRRETROVIRAL DE PESSOAS QUE VIVEM COM HIV........................220



HISTÓRIA DOS CAMINHOS DA CIDADE DE SANTOS: VIAS DE ORIGEM 
DA CIDADE........................................................................................................228

IDENTIFICAR O PERFIL DO HOMEM CATÓLICO EM SITUAÇÃO DE RUA NA 
CIDADE DE SANTOS E QUE FAZ USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.....234

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL SINGULAR, 
MULTIFAMILIAR, COM DOIS OU TRÊS PAVIMENTOS, ORGANIZADA 
COMO EDIFÍCIOS ISOLADOS OU CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 
DISPOSTOS NA FORMA DE VILA.................................................................242

AVALIAÇÃO DO TEOR DE METAIS PESADOS NA FUCUS VESICULOSUS 
UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO DE SANTOS-SP........................................245

AVALIAÇÃO DA MORBIDADE REFERIDA DOS MORADORES CATÓLICOS 
DA RMBS............................................................................................................250

ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM DA PLATAFORMA DE DADOS E 
INFORMAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIOESPACIAL DA BAIXADA 
SANTISTA DA UNISANTOS – OBSERVA BS..................................................261

O ESTREMECIMENTO DAS RELAÇÕES BRASIL-EUA DURANTE OS 
GOVERNOS DE GEISEL (1974-1979) E CARTER (1977-1981).......................269

CONHECENDO O ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO 
MUNICÍPIO DE SANTOS.................................................................................280

CONHECENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E A ATUAÇÃO DO 
PSICÓLOGO JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO 
DE SANTOS........................................................................................................286

A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA OS PEDESTRES 
EM UMA ANÁLISE COMPARADA ENTRE OS BAIRROS DO GONZAGA E 
AREIA BRANCA, EM SANTOS.........................................................................292

ANÁLISE DAS PROVAS DE FUNÇÃO PULMONAR DOS TRABALHADORES 
DE COZINHA E SALÃO DE RESTAURANTES COMERCIAIS......................296

AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE PERFILAGEM SÔNICA E SUA 
CORRELAÇÃO COM DADOS SÍSMICOS OBTIDOS EM SUPERFÍCIE.........305

NARRATIVA HISTÓRICA E MEMÓRIA DAS RUÍNAS DO ENGENHO SÃO 
JORGE DOS ERASMOS.....................................................................................312

UM OLHAR PARA A PRÁTICA DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL II.....................................................................318

O PROCESSO DE INCLUSÃO E A CRIANÇA COM QUEIXA DE TDAH......327



O DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET..........................................................342

HÁ BASES CIENTÍFICAS PARA A DESCRIMINALIZAÇÃO DA 
CANNABIS...........................................................................................349

MAPEAMENTO E ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES E 
MOBILIÁRIO DO BAIRRO DO BOQUEIRÃO...............................................360

EM CADA CONTO UM CANTO: HISTÓRIAS E MÚSICAS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM.............................................................................................366

CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O ENSINO 
DE CIÊNCIAS.....................................................................................................373

AQUISIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE PERFILAGEM SÔNICA E SUA 
CORRELAÇÃO COM DADOS SÍSMICOS OBTIDOS EM SUPERFÍCIE.....381

AQUISIÇÃO DA PALATALIZAÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO..........389

PERFIL ALIMENTAR DE IDOSOS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
VICENTE-SP.......................................................................................................394

ASSOCIAÇÃO ENTRE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E DOENÇA 
RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR ENTRE 2014-2016- AVALIANDO 
PERÍODOS DE INCÊNDIO EM VICENTE DE CARVALHO (LOCALFRIO).....402

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: OS GESTORES 
E A LEI 10.639/2003...........................................................................................408

ODS 6: UMA NOVA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA NA MELHORIA DO 
SANEAMENTO E ACESSO À ÁGUA EM SANTOS E REGIÃO.......................413

ESTUDO E AVALIAÇÃO DA BIOSSORÇÃO DE METAIS PESADOS COM 
BIOMASSAS DIVERSAS: UMA PRÁTICA SUSTENTÁVEL............................419

PERFIL NUTRICIONAL DE UMA POPULAÇÃO COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA EM SP................................................................................................429

ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A EXCLUSÃO E A CRIANÇA COM QUEIXA DE 
TDAH..................................................................................................................436

INVENTÁRIO DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES 
IMPLANTADOS EM FORMA DE VILA LOCALIZADOS NOS SEGUINTES 
BAIRROS: VILA BELMIRO, MARAPÉ, GONZAGA E JOSÉ MENINO...........448



APRESENTAÇÃO

A Universidade Católica de Santos, por meio do Institu-
to de Pesquisa Científicas e Tecnológicas (IPECI), em parceria 
com o Comitê de Iniciação Científica, promoveu em outubro 
de 2018 a XIII Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, 
integrando a programação da XV Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia.

A Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica é um 
espaço propício para exposição das pesquisas realizadas na 
Instituição pelos estudantes da graduação, fortalecendo o in-
centivo à prática científica, tecnológica e à inovação em todas 
as áreas do conhecimento.

Ao todo o evento contou com a apresentação de 56 tra-
balhos e com a participação de pesquisadores avaliadores que 
contribuíram para o diálogo acadêmico, o que possibilitou o 
enriquecimento das pesquisas realizadas. 

É com muita satisfação, portanto, que apresentamos os 
resumos expandidos resultantes dos trabalhos de pesquisa 
de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação realizados por estudantes de 
graduação da Universidade Católica de Santos no período de 
2017-2018.

Maurício Marques Pinto da Silva
Coordenador do Comitê de Iniciação Científica
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CONHECENDO O PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA DO ENTORNO DO CAMPUS D. IDÍLIO JOSÉ 

SOARES NO MUNICÍPIO DE SANTOS.

Alexandre Mirabelo1 (IC VOLUNTÁRIO) 

Maria Izabel Calil Stamato2 (ORIENTADORA)
Instituição: Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia
1 alexandre.f@unisantos.br; 2izabel.calil@unisantos.br

RESUMO

A atenção à população em situação de rua é um dos grandes desafios atuais das 
políticas públicas, sendo a Psicologia chamada a contribuir, com investigações 
qualitativas sobre a dimensão subjetiva dos indivíduos que se encontram nesta 
condição. O presente Subprojeto de Pesquisa Conhecendo o Perfil da População 
em situação de rua do entorno do Campus D. Idílio José Soares no Município de 
Santos, de caráter qualitativo, tem como objetivos conhecer o perfil da popula-
ção em situação de rua adulta, que fica próxima ao Campus D. Idílio da Univer-
sidade Católica de Santos e sua visão sobre os serviços de atendimento existen-
tes. Para atingir estes objetivos, o Projeto abrangeu inicialmente uma pesquisa 
documental sobre a população em situação de rua, a partir do levantamento 
de livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, jornais, revistas, 
vídeos, filmes, dados estatísticos, relatórios técnicos e documentos oficiais, en-
tre outros materiais. A segunda etapa, em desenvolvimento, é uma pesquisa 
de campo com moradores/as de rua, utilizando entrevistas semiestruturadas, 
norteadas em roteiro sobre motivo de ida e permanência nas ruas, trajetória e 
dinâmica de vida nas ruas, relações familiares e sociais, e visão sobre os serviços 
de atendimento. Os dados obtidos serão analisados com base na metodologia 
de análise de discurso, referenciada teoricamente na Psicologia Sócio-Histórica. 
A meta é que estes resultados contribuam para o aprimoramento das políticas 
públicas voltadas a esta população, que acolham e atendam suas demandas es-
pecíficas.

PALAVRAS-CHAVE

Psicologia e Políticas Públicas; Pessoas em situação de rua; Assistência Social.
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1. INTRODUÇÃO

A presença de pessoas ocupando o espaço público das ruas tem proporção dire-
ta com o agravamento da desigualdade social e a redução das possibilidades de inser-
ção produtiva da população empobrecida, exigindo uma ação integrada de diferentes 
políticas públicas, articuladas em torno da assistência social.

Pesquisas oficiais sobre a população em situação de rua são dificultadas pelas 
próprias características de territorialização precária, e vulnerabilidades relacionadas 
ao desamparo diante das intempéries, insalubridade e insegurança de sua condição 
(VALENCIO et al, 2008).

A maioria dos estudos sobre população em situação de rua resume-se à quan-
tificação e, no máximo, caracterização socioeconômica desta população, sem apro-
fundar as investigações sobre os fatores subjetivos que determinam sua expulsão e 
permanência nas ruas. Essa realidade revela a invisibilidade social desta população 
no âmbito das políticas sociais (NATALINO, 2016).

Embora importantes para o conhecimento da realidade, esses dados são insufi-
cientes para conhecer as necessidades específicas e o sofrimento psíquico decorrente 
desta condição. 

Essa constatação aponta a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a 
subjetividade desta população, os sentidos pessoais de sua permanência nas ruas e 
das vivências decorrentes dela, fundamental para a construção de novas tecnologias 
de cuidado e de políticas públicas que respeitem sua condição de sujeitos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O referencial metodológico deste Projeto é a pesquisa qualitativa que, ao es-
tudar aspectos da realidade que não podem ser quantificados ou medidos, permite 
aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno estudado, e superar generalizações 
baseadas em dados estatísticos (ALVES, 1991). Conforme Guerra (2014), a pesqui-
sa qualitativa investiga valores, sentimentos e experiências, raiz do comportamento 
das pessoas, inseridas em um ambiente mutável, determinado por aspectos culturais, 
econômicos, sociais e históricos, não passíveis de controle.

A pesquisa documental, utilizada na primeira etapa do Projeto, abarcou levan-
tamento em bancos de dados científicos, como Scielo, BVS-Psi, Birenme, além de jor-
nais, revistas, vídeos, relatórios técnicos, documentos legais, Cartilhas de Orientação.

A pesquisa de campo, em desenvolvimento, abrange a coleta de dados sobre nú-
mero e perfil da população em situação de rua no território da pesquisa; observação 
participante; registros em diários de campo; e entrevistas semiestruturadas com os 
sujeitos definidos.

A observação participante, permitindo a integração do observador à sua obser-
vação, favorece o estabelecimento de vínculos e o conhecimento contextualizado dos 
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fatores subjetivos e sentimentos associados à vivência nas ruas. O diário de campo 
fornece elementos para a análise, por meio do registro das observações realizadas e 
vivências percebidas em campo (TONEZER et all, 2012). 

A entrevista semiestruturada possibilita a expressão espontânea dos sujeitos, 
revelando conteúdos carregados de significados e sentidos, constitutivos de suas di-
versas configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 1997). 

A análise dos dados obtidos nas entrevistas terá como norte a metodologia da 
análise de conteúdo, com base no referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica 
(AGUIAR & OZELLA, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa documental forneceu subsídios estatísticos, teóricos e legais sobre 
a população em situação de rua; e dados sobre número e locais de concentração de 
população em situação de rua no território da pesquisa. 

A análise dos dados obtidos nos discursos dos sujeitos entrevistados e nas ob-
servações participantes, até o momento, comprovam os dados do último Censo da 
população em situação de rua de Santos, publicado no Diário do Litoral (2018): 83% 
com dependência química de um total de 591 pessoas. Isso se evidencia na fala do 
entrevistado abaixo:

(Uso drogas) Desde os 18 anos. Eu namorava uma menina muito 
bonita e ela cheirava pó e eu não sabia, comecei a cheirar pó com 
ela e depois que terminamos comecei no crack.[...] Até hoje perma-
neço(R.,  homem, 26 anos).

Dos 11 homens entrevistados, 10 vieram de outras cidades (Campinas, São Se-
bastião, São Vicente, Chile, Ceará, Peruíbe, São Paulo-Capital), sendo apenas 1 de 
Santos. Com relação às motivações para ir para as ruas, 02 entrevistados relataram 
ruptura com relacionamentos amorosos e/ou familiares; perda do trabalho (01), pro-
cura do mesmo no munícipio (03), uso abusivo das drogas. 04 fazem uso de Crack, 
02 de Crack e Cocaína e todos disseram usar álcool. A grande maioria mantem al-
gum vínculo com a família e todos fazem algum trabalho informal para a subsistên-
cia, abaixo algumas falas que evidenciam tais dados:

Eu conheci as drogas aos 14 anos, tenho 24 anos nesse inferno 
desse submundo que é o mundo crack das drogas né? Porque 
isso é um degrau abaixo do mundo, o viciado não está de igual 
com a sociedade. Fui viciado primeiro em maconha, depois co-
caína e depois o crack. Tive casa, carro, tudo e vendi pra compra 
droga. Eu não vou pra casa da minha mãe, senão vai ficar aquela 
briga entre ela e meu padrasto. (C2, homem, 38 anos).

Estava aprontando muito lá na casa da minha mãe, ai ela me pôs 
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pra fora, ai acabei me acostumando com a rua agora [...] Mas 
tenho contato com a minha mãe, vou lá às vezes (R., homem, 
38 anos).

Minha trajetória foi sair lá de Campinas, indo para um encontro 
de motos lá em Vinhedo pra trabalhar 3 dias, depois de lá viemos 
viajando de Vinhedo até Jundiaí, de Jundiaí até Jabaquara e de 
Jabaquara até Praia Grande e agora estamos tentando retornar 
porque chegamos aqui embaixo pra trabalho que íamos pegar a 
temporada de Corpus Cristi (D.,  homem, 36 anos).

Relataram já terem feito ou fazerem uso de equipamentos da Assistência Social, 
com visões diferenciadas sobre esses serviços. Alguns queixam-se do rigor das regras 
impostas, outros elogiam o suporte técnico na recuperação de documentos e recâm-
bios para a cidade natal, além de oferecer café da manhã e banho:

O Albergue não aceita gente de fora, de “outros países”. Só de São 
Paulo mesmo (C, homem, 40 anos).

Aqui no POP, banho é de segunda a sexta [...]. Já estive no SeA-
colhe, mas ai eu já faltei quatro dias e perdi a vaga. O Albergue é 
mais rígido, o SeAcolhe é mais suave (R., homem, 38 anos)

Para me recuperar, tomar um banho, fazer a barba. E todo o Bra-
sil tem Centro POP, é importante para todo o Brasil e para nós, 
mochileiros, também (D2, homem, 24 anos).

Dois dos entrevistados citaram a Casa de Acolhida Arsenal da Esperança, loca-
lizada no bairro da Mooca, na cidade São Paulo, que oferece leitos, refeições e Cursos 
Profissionalizantes para a reinserção no mercado de trabalho.

Já passei por albergues em São Paulo, passei pelo maior albergue 
da América Latina, que é o Arsenal, na Moóca, são 1.229 homens 
lá dentro [...]. É legal, porque assim, lá dentro tem de tudo, tem 
estudo, uma experiência de vida diferente, tem biblioteca, tem 
computação, tem a dinâmica da casa que é assim, depois de 3 
meses que você trabalha, você se cadastra na dinâmica e recebe 
um salário. Eu trabalhei na dinâmica do Bom Prato e tirei dois 
mil e pouco (C, homem, 40 anos).

Todos fazem algum trabalho informal para a subsistência, caraterizado por San-
tos (1992) como círculo inferior “[...] pequenas fábricas, pequeno comércio, incluin-
do vendedores ambulantes, atividades de consertos, serviços, biscateiros, prostitutas 
e outras atividades classificadas como antissociais ou tipicamente ilegais [...]” (p. 49).

As atividades informais foram relatadas na fala de diferentes sujeitos:
Trabalho com vendas de balas de goma, colocando pedaleiras 
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em motos dos moto clubes,  essas coisas (D, homem, 36 anos).

Sou Pittboxer e faço malabares (D2, homem, 24 anos).

Em julho de 2018, a Prefeitura Municipal de Santos lançou o Projeto “Novos 
Olhares” (A TRIBUNA, 2018), que tem como objetivo promover discussões e deba-
tes acerca da realidade enfrentada nas ruas, por meio de encontros para esclarecer 
a população sobre a vivência nas ruas e discutir uma melhor abordagem com essa 
população. 

Nestes encontros, que também contam com a presença da população em si-
tuação de rua, os equipamentos, projetos e ONGs têm buscado afinar o trabalho e 
estabelecer um trabalho colaborativo em rede.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve síntese analítica dos resultados obtidos na etapa inicial da pesquisa de 
campo possibilita uma aproximação breve, mas bastante rica da vivência da popula-
ção nas ruas. 

A leitura e correlação dos dados aponta a necessidade de aprofundamento da 
revisão da literatura e ampliação da coleta de dados, com entrevistas de novos su-
jeitos, completando a amostra prevista de 30 sujeitos, o que será feito no novo ciclo 
2018-2019. 

A ampliação da coleta trará novos dados, que, sistematizados e organizados em 
categorias de análise, possibilitarão o aprofundamento do conhecimento de questões 
apenas indicadas nesta primeira fase. A análise das categorias favorecerá obter a meta 
de fornecer subsídio para o aprimoramento e criação de políticas públicas mais ade-
quadas à população em situação de rua. 
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RESUMO

Devido a concentração de empregos e instituições de ensino, na cidade de San-
tos, localizada no litoral do Estado de São Paulo, e a oferta de habitação com 
custos impeditivos ao acesso da maior parte da população, a partir da déca-
da de 1960, ocorreu processo migratório entre esta cidade e sua periferia mais 
próxima, formando intensas pendularidades entre as áreas atratoras de viagens, 
localizadas em Santos, e as produtoras situadas nos municípios vizinhos, como 
Guarujá, sobretudo no distrito de Vicente de Carvalho, localizado na margem 
esquerda do estuário de Santos. O fluxo entre os dois municípios se dá quase 
que exclusivamente por modais hidroviários, através das balsas, barcas e ca-
traias que são os maiores modais de transporte entre estes. Devido a esses fato-
res, a ligação seca direta entre os municípios se dá como prioritária, em relação 
ao desenvolvimento da região metropolitana, e principalmente às questões re-
lacionadas à qualidade de vida da população. Portanto, a questão básica desse 
estudo é a análise das alternativas locacionais e tecnológicas, e seus respectivos 
impactos potenciais, da conexão seca entre os municípios de Santos e Guarujá, 
de forma a evidenciar seus efeitos na paisagem urbana. Com esta finalidade foi 
realizado o levantamento de alternativas de ligação entre as duas cidades, atre-
lado à seleção de uma alternativa adequada à conjuntura atual dos municípios, 
com estudo de alternativas de mitigação e compensação dos impactos no tecido 
urbano consolidado. O estudo apontou como melhor solução a proposta feita 
pelo Governo do Estado junto a Dersa em 2013. 

PALAVRAS-CHAVE

Pendularidade, Mobilidade urbana, ligação seca
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1. INTRODUÇÃO 

O Porto organizado de Santos está inserido entre o município que dá seu nome 
e Guarujá, que integram a área central da Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS) e são os maiores pólos de atração de viagens diárias na região, ao lado do 
parque industrial de Cubatão. Existe uma forte ligação entre as duas cidades, devido 
aos seus usos e padrões. Em face da inexistência de um modal coletivo rodoviário ou 
ferroviário integrado entre os municípios, os deslocamentos diários dos trabalhado-
res são onerosos, penalizando-os pela falta de integração tarifária com outros modais, 
tendo um peso grande em suas despesas mensais. O crescimento maior das outras 
cidades da RMBS, também está relacionado à saturação urbana e ao comportamen-
to do mercado imobiliário formal no polo. Estes fatores provocaram a formação de 
pendularidades, pois não há oferta de habitação para a maior parte da população, 
cuja renda situa-se em faixas impeditivas para acesso ao ofertado na cidade. Assim, 
a ligação seca entre os municípios se dá como prioritária, em relação ao desenvolvi-
mento da região metropolitana.

Esta ligação ajudaria na integração entre ambos, e talvez para uma relação me-
nos assimétrica, em termos de polarização. Mas esta transformação só será efetiva se 
ocorrer a implantação de um modal de transporte coletivo articulado a essa conexão, 
em calha exclusiva. Do contrário, a nova ligação seria utilizada prioritariamente pelo 
transporte individual, afetando deleteriamente ambos os municípios. Este contexto 
justifica o estudo dos projetos de ligação seca, com análise comparativa do desenho 
urbano e padrões de mobilidade, e os impactos na estruturação dos padrões de uso e 
ocupação do solo, fomentando um pensamento crítico, que possibilite a construção 
de uma proposta de intervenção neste espaço.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Durante a pesquisa histórica, vieram à luz vários projetos de ligação seca entre 
os dois municípios, alguns mais divulgados outros menos, e alternando entre pro-
postas de túneis ou pontes. E a data de início desses debates, concebida em princípio, 
retrocedeu. Conforme Figura 1, tem-se como primeira proposta identificada o tra-
balho do engenheiro arquiteto Enéas Marini, datado de 1927, sucedido pela do urba-
nista Prestes Maia no final dos anos 1940, do prefeito Oswaldo Justo, nos anos 1980. 

Recentemente, dos governos José Serra, que em 2009 que apresentou a maquete 
de uma ponte, Geraldo Alckmin, em 2013, com o projeto do túnel Submerso, o mais 
avançado no nível técnico-executivo, com uma versão com tecnologia mais sofisti-
cada que a da proposta de 1927. Em 2018, o governador Marcio França autorizou a 
Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, elaborar o 
projeto de ponte Saboó-Bagres.



19

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

Figura 1: Linha do tempo com todos os projetos de conexão seca

Fonte: elaborado pelo autor com base nos levantamentos realizados, (2018).

A partir do compêndio dos principais projetos de conexão viária entre as duas 
cidades, fez-se necessária uma comparação entre as tecnologias propostas e as ques-
tões locacionais envolvidas. Para esta finalidade utiliza-se sete dos dez projetos es-
tudados (Quadro 1), por fornecerem informações suficientes para a análise e por 
alguns deles coincidirem nas questões principais (local de implantação e tecnologia 
utilizada).

Quadro 1: Projetos utilizados na análise
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Fonte: elaborado pelo autor (2018).

Para a realização do diagnóstico das intervenções urbanas e os impactos dos 
projetos estudados foram aplicados critérios sempre baseados em questões atuais ur-
banísticas, almejando classifi car os problemas e impactos que um empreendimento 
deste porte pode trazer aos dois municípios, já que a sua infl uência refl ete em inú-
meros fatores dentro e fora do mesmo município. Para melhor identifi cação do local 
de implantação é apresentado um mapa (Figura 2) com os locais de implantação 
aproximados de cada um deles.

Figura 2: Mapa indicando os locais de implantação dos projetos de conexão. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos levantamentos realizados (2018).

Como produto são considerados onze critérios de avaliação (Quadro 2), rela-
cionados aos custos, restrições, impactos sociais e ambientais, questão de mobilidade 
e outros fatores também determinantes para a localização das travessias, que são sub-
divididos em cinco esferas de abrangência, na tentativa de formulação de conceitos 
semelhantes entre eles. 
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Quadro 2: Diagnóstico dos projetos

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

O primeiro projeto de conexão, datado de 1927, aqui como alternativa A, possui 
uma relativamente boa captação de fluxo de veículos urbanos e do trafego local de 
caminhões. E devido à proximidade com as principais zonas atratoras de viagens e 
pela localização em regiões centrais das duas cidades, favorece o uso de modos não 
motorizados, como pedestres e ciclistas. A redução de distância de viagens, tanto de 
veículos e caminhões (que utilizam a Rodovia SP-55) é significativa nessa alternativa.

As alternativas B e H, uma das propostas de Prestes Maia e a última proposta 
do governo estadual, o Túnel Submerso, são muito semelhantes em relação ao local 
previsto. Elas só divergem na tecnologia proposta, e se assemelham com a alternativa 
anterior nas questões de fluxo, apenas com pequenos acréscimos. Pela implantação, 
essas propostas são mais centrais às duas cidades, favorecendo bastante o fluxo entre 
as margens do Porto e um acréscimo maior no fluxo captado de veículos urbanos. 
Porém, o projeto de Maia consistia em uma ponte elevadiça, que não se adequa mais 
às dimensões e movimento do Porto e dos navios que por ele navegam. 

A alternativa C e G, é outra proposta de Maia e outra recente, que entrou em 
discussão novamente em 2018. Ambas atendem de forma mais distribuída o fluxo 
rodoviário e urbano do que a proposta E, por já estarem deslocadas da rodovia. Mas 
ainda não são uma opção boa para os fluxos urbanos e de bicicletas e pedestres. 

As alternativas D e F, possuem o mesmo local de implantação e se apropriam 
do local das travessias de balsas, apesar das diferenças tecnológicas, (estaiada e ponte 
pênsil). Ambas captam a demanda do tráfego das balsas, sem reduções de viagens, 
mas ao mesmo tempo com alta atratividade para ciclistas e pedestres. O tráfego de 
caminhões é somente local,  pouco acréscimo no fluxo entre as margens do Porto.

A alternativa E é proposta apresentada articulada com uma série de interven-
ções na entrada da cidade de Santos, em local próximo às rodovias Anchieta e SP-55, 
atraindo assim maiores volumes de tráfego rodoviário, tanto de caminhões como de 
automóveis, provocando redução de tráfego na rodovia Cônego Domênico Rangoni 
(SP-55). Em relação a mobilidade de modos não motorizados, será praticamente nula, 
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pela inserção da ponte dentro das rodovias, e pela distância dos locais de trabalho e 
moradia das pessoas e o acesso ao Guarujá, cruzando a área continental de Santos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a definição da melhor alternativa, teve-se como base o Quadro 2. A escolha 
também leva bastante em conta as captações de fluxo urbano, rodoviário e portuário. 
As conexões mais ao fundo do canal do estuário, como C, G e E, são as que captam 
mais o tráfego rodoviário e menos o urbano, enquanto as alternativas D e F, estas 
captam quase exclusivamente o trânsito urbano. Assim, buscou-se uma escolha mais 
equilibrada e que atendesse de melhor forma esse fluxo para a nova ligação Santos-
-Guarujá. Pode-se concluir que, dentro dessas alternativas, a que melhor respeita às 
qualidades urbanísticas é a H, túnel Submerso, atendendo a um maior público, desde 
fluxo de veículos urbanos, tanto o rodoviário, além da ótima acessibilidade para pe-
destres, ciclistas e a possibilidade extensão do VLT para o Guarujá.

Com a implantação de uma infraestrutura desse porte, inúmeras relações se 
alterariam dentro da área central da RMBS. Atualmente os deslocamentos entre os 
dois municípios objeto deste estudo são onerosos e demorados. Com a redução des-
tes fatores, seriam minimizados os tempos globais de viagens na região. Estes fatores 
poderiam mudar radicalmente a forma de ocupação da área central da região. O 
primeiro fenômeno bem provável é a evasão mais intensa da população com maior 
poder aquisitivo de Santos, para a região da orla de Guarujá. A tendência seria atra-
tiva pela proximidade com Santos, que possui maior oferta de empregos e serviços, 
criando mais pendularidades motorizadas.

Entretanto, se esta proposta for atrelada à extensão do Veículo Leve sob trilhos 
para o Guarujá, mais especificamente na região de Vicente de Carvalho, seria possí-
vel, um adensamento no distrito pela população de média renda, pois hoje a região é 
quase totalmente horizontal e que com o túnel estaria a menos de 10 minutos da zona 
concentradora de empregos em Santos. Porém este fato ocorrerá se a implantação do 
túnel for bem amarrada com as legislações municipais dos dois municípios. Do con-
trário, a área sofrerá com os efeitos da especulação urbana e as pessoas que moram 
hoje no distrito, seriam expulsas para regiões mais distantes do polo da RMBS.

Com esta nova conexão, podem ocorrer, também, reduções de fluxo de automó-
veis e caminhões na Rodovia Conêgo Domênico Rangonhi (SP-55), devido à transfe-
rência das viagens entre a RMSP e o Guarujá e Litoral Norte, que se utilizavam da SP-
55 e passariam a utilizar o túnel. Esta é uma possibilidade preocupante, em termos 
de impactos na zona leste de Santos, e que precisa ser enfrentada com instrumentos 
de planejamento urbano adequados, sob pena de ser criada uma indesejável zona de 
passagem, que criaria uma desintegração intraurbana, como no passado a Ferrovia 
Sorocabana provocava, ao longo da Avenida General Francisco Glicério, em Santos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi se aprofundando a questão de que a 
formulação de propostas de conexão seca entre o município de Santos e Guarujá não 
é recente, mas possui mais de 90 anos de discussão. Os sistemas de balsas e lanchas 
estão saturados e sucateados e não atendem mais às demandas e fluxos atuais, reve-
lando que é cada vez mais necessária a travessia. Com o levantamento de todos os 
projetos, viu-se que as mesmas questões se repetem em vários governos, que apesar 
das iniciativas,  nenhum deles consegue resolver a situação.

O Porto de Santos é o maior da América Latina e é dividido entre as duas cida-
des objetos desse estudo, é inaceitável não existir uma ligação rápida entre as margens 
portuárias. As demandas e necessidades para se manter na relevância internacional 
portuária são cada vez maiores e o Estado não se mostra verdadeiramente atento a 
estas questões. O município de Santos está saturado e com coeficientes de verticali-
zação expressivos, podendo ser interessante uma descentralização de forma a evitar 
efeitos negativos de altas densidades. Porém, é importante que isto venha ocorrer 
sem prejuízos para a população de Guarujá. 

Desde o Plano Regional de Prestes Maia, em 1950, até os estudos para a constru-
ção do Túnel Submerso (2013), realizados pela DERSA, ocorreram inúmeras modifi-
cações na região e o caráter da ligação mudou. O Porto cresceu e as cidades ao redor 
foram ocupadas, sendo cada vez mais necessárias boas e menos onerosas conexões en-
tre elas. A inserção deste projeto se mostrou como prioritária em relação à melhoria da 
qualidade de vida da população. Desta forma, a escolha do projeto adequado adotou 
como método alguns critérios e buscou a melhor inserção em relação às principais 
áreas atratoras e produtoras de viagem, assim como onde seria propiciada a melhoria 
da mobilidade não motorizada e a integração entre os sistemas de transporte público. 

Uma questão que ficou evidente durante as análises, é que somente uma cone-
xão entre as duas ilhas não será suficiente, devido às dimensões dos fluxos urbanos e 
portuários. Seria necessário uma série de projetos de conexões, cada uma benefician-
do um setor da região. E devido ao alto custo destas, a proposta da DERSA se mostra 
como a melhor alternativa para o contexto atual, haja vista que encontra os melhores 
índices de captação do tráfego urbano, pela criação da conexão entre as duas margens 
do porto e ao mesmo tempo maximizar o tráfego não motorizado. Porém, seria ne-
cessário adotar em conjunto uma série de medidas no campo do planejamento urba-
no, em ambas as cidades, de forma a evitar ou mitigar seus efeitos indesejáveis. Além 
disso, percebe-se que o Estado não resolverá tão cedo esta questão, pois somente em 
período eleitoral costumam surgir novas propostas.   
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RESUMO

A falta de cobertura sanitária é um problema mundial, principalmente, nos pa-
íses subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam mais suscetíveis a 
doenças como diarreia, cólera, hepatite, febre tifoide devido às condições pre-
cárias de esgoto sanitário, água e higiene. A Região Metropolitana da Baixada 
Santista não possui dados significativos sobre a cobertura sanitária, e trata-se de 
uma região que apresenta alguns pontos de habitações irregulares, que em razão 
disto não possui saneamento adequado; ademais, há complicações por conta 
das marés altas, que causam focos de alagamento, podendo acarretar doenças 
relacionadas à água e esgotamento irregular. A pesquisa revela a presença de dé-
ficit no esgotamento sanitário na região, com enfoque no município de Cubatão, 
e ainda, notou-se a exposição da população à poluentes, habitações próximas a 
áreas contaminadas, com lixo a céu aberto e ainda alguns sem alguma cobertura 
sanitária. Objetivo: Verificar a cobertura sanitária da RMBS e realizar a avalia-
ção ambiental referida pelos moradores da RMBS. Metodologia: Foi realizado 
um estudo de corte transversal, através da aplicação de um questionário auto 
aplicado, possuindo questões de múltipla escolha, foi utilizado uma adaptação 
do questionário do estudo Epidemiológico da Baixada Santista, foi realizada a 
análise descritiva de todas as variáveis do estudo, as variáveis qualitativas serão 
apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As variáveis quan-
titativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência central e de 
dispersão. Foi utilizado o programa SPSS 17.0 for Windows. 

PALAVRAS-CHAVE

Epidemiologia, ambiente, contaminação
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1. INTRODUÇÃO

A Saúde Ambiental oferece tanto a possibilidade de calcular riscos pela exposi-
ção a determinados poluentes ambientais, como também, a implantação de progra-
mas de intervenção e mitigação de riscos, tais como sistemas de vigilância e monito-
ramento ambiental (FUNASA, 2002).

Estudos comprovam que a contaminação ambiental do solo, águas, vegetais e 
animais, por substâncias químicas e metais tóxicos desencadeiam diversas enfermi-
dades (ARAUJO & GÜNTHER. 2002; ESTRELA & ROHLFS, 2012; MATTOS et al, 
2009; TOMITA et al, 2005). Saber correlacionar esses fatores pode ser um instrumen-
to importante para os profissionais de saúde. 

A poluição ambiental e suas consequências sobre a saúde passou a ser conside-
rado um problema de saúde pública desde o início do século XX (EVO et al., 2011; 
MARTINS et al., 2006). 

A ocorrência crescente de episódios de áreas contaminadas, especialmente em 
regiões brasileiras urbano-industriais, refere-se a uma das conseqüências mais gra-
ves para a saúde pública e ambiental. É crescente o dispêndio de recursos materiais, 
físicos, financeiros e humanos, do setor público e privado, para recuperar áreas con-
taminadas e a saúde de grupos da população expostos à contaminação ambiental. A 
questão das áreas contaminadas representa graves riscos à população, ao ambiente 
e aos ecossistemas, constituindo-se em um sério e atual problema de saúde pública 
(ARAUJO & GÜNTHER. 2002, p. 1).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente brasileiro pode se entender área con-
taminada como sendo um terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que 
contenha quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em 
condições que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente 
ou a outro bem a proteger, que nela tenham sido depositados, acumulados, armaze-
nados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural 
(MMA, 2014). Semelhante definição é encontrada nas informações disponibilizadas 
pela CETESB (2014) e pelo órgão ambiental do Estado de Minas Gerais (FEAM, 
2008). 

As áreas contaminadas podem conter poluentes ou contaminantes concentra-
dos em diferentes compartimentos do ambiente como solo, águas superficiais e sub-
terrâneas, sedimentos, rochas ou ainda impregnados em edificações como paredes, 
pisos, e outras estruturas construídas pelo homem, podendo assim fazer parte do 
cotidiano da população humana que habita essas áreas, e consequentemente influen-
ciar nas condições de saúde destas pessoas (CETESB, 2014).

A evolução do número de áreas contaminadas no estado de São Paulo mostra 
uma tendência crescente desde o ano de 2002 (CETESB, 2013).

Ainda segundo dados da CETESB (2013), em dezembro de 2013 foram regis-
tradas, no litoral do Estado de São Paulo, 348 áreas contaminadas por atividades 
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comerciais, industriais, disposição de resíduos, postos de combustíveis, acidentes, 
agricultura ou atividade desconhecida. Para o estado de São Paulo o total de registros 
foram 4.771, em 2013, com incremento de 4,35% nos registros de 2012.

São poucos estudos que avaliam a contaminação ambiental da RMBS, um ex-
tenso estudo foi realizado em 2009, sob a coordenação da Universidade Católica de 
Santos, que junto a outras instituições de ensino e pesquisa levantaram dados epide-
miológicos da população residente na Baixada Santista e avaliaram indicadores de 
efeito e exposição a contaminantes ambientais. Foram levantados dados demográ-
ficos e de saúde em 3910 domicílios em 4 áreas reconhecidamente contaminadas: 
Pilões/Água Fria, Cubatão Centro, São Vicente Continental, e Vicente de Carvalho; e 
uma área sem contaminação conhecida - Bertioga (UNISANTOS, 2009).

A Região Metropolitana da Baixada Santista é composta por nove municípios, 
dentre eles: Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Peruíbe, 
Itanhaém e Mongaguá. Por se tratar de uma região litorânea, possui característica 
turística e com isso, uma população flutuante intensa em certas épocas do ano, como 
feriados e férias – e a grande concentração de poluentes e contaminação das praias se 
dá nesse período.  A demanda de prontos-socorros aumenta por conta de ser nesta 
época que as viroses e doenças relacionadas à água, normalmente se mostra com 
maior índice em relação ao restante do ano. (CUNHA, OLIVEIRA, 2015)

Outro fator importante da região, é a existência de um polo industrial, que car-
rega consigo uma carga ambiental – já que contribui para o aumento emigratório, 
expansão e a construção de novas habitações inadequadas, além da poluição marinha 
com metais, lixo industrial e doméstico, que para quem obtém sustento da pesca, tor-
na-se um perigo, por não haver dados suficientes sobre a complexidade e magnitude 
da contaminação da área. Além de ser uma área industrial, é a região com um dos 
principais portos da América Latina, que como consequência recebe navios de vários 
lugares que algumas vezes podem poluir a área com vazamento de óleo e outros po-
luentes, além de ser uma porta de entrada para diversas doenças.

Os resultados indicaram vários indícios de contaminação por substâncias quí-
micas e metais pesados. O elemento chumbo, por exemplo, esteve presente no sangue 
em níveis aceitáveis, mas na poeira domiciliar ultrapassou os padrões de qualidade do 
solo e de prevenção na maioria das amostras analisadas. Já o elemento mercúrio (Hg 
total), nas cinco áreas analisadas (incluindo a área controle) apresentou níveis séricos 
acima do limite de tolerância, em mais de 50% das amostras. (UNISANTOS,2009).

O presente estudo pretende avaliar a saúde ambiental da RMBS referida pelos 
moradores católicos da RMBS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Está sendo realizado um estudo de corte transversal, através da aplicação de 
questionário auto aplicado, no qual participam os moradores católicos da RMBS em 
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formação diocesana da Campanha da Fraternidade de 2017 com o tema “Fraterni-
dade: biomas brasileiros e defesa da vida”, bem como os frequentadores das Igrejas 
Católicas da RMBS.

O questionário utilizado foi uma adaptação do questionário do estudo Epide-
miológico da Baixada Santista, realizado pelo GAERA.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(COMET) da Universidade Católica de Santos, sob número:  65391917.8.0000.5536.

Os participantes da pesquisa são convidados a participar da pesquisa. Para isso 
foi realizada uma apresentação do estudo, onde são descritos os objetivos e infor-
mado que a participação é voluntária. Os participantes inicialmente assinam o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para oficializar o consentimento 
de uso do conteúdo das respostas de maneira sigilosa, atendendo a Resolução CNS 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

A amostra é não probabilística por conveniência, onde o público alvo são os 
frequentadores das diversas igrejas Católicas da RMBS 

Os dados são coletados através de um questionário auto aplicado.
Os dados estão sendo digitados em planilha Excel para Windows.
Devido ao grande número de população Católica da RMBS este estudo conti-

nua sendo realizado.
Este estudo possui financiamento do Programa de Projetos da Campanha da 

Fraternidade de 2017 da Diocese de Santos.
Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 

qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 
variáveis quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência cen-
tral e de dispersão.  

Foi utilizado o Programa SPSS 17.0 for windows. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a análise descritiva para as variáveis sexo e município de 
moradia. Observa-se uma prevalência do sexo feminino e de habitantes do municí-
pio de Santos, o que pode ser explicado em razão do município ter um caráter muito 
turístico, possuir um dos maiores portos da América Latina – que por consequência 
traz demasiada população transitória, principalmente em período de férias e feria-
dos, fazendo com que grande parte desses indivíduos quando se aposentam, ou tem 
alguma oportunidade de emprego, migram para a cidade permanentemente, isso é 
fruto das praias e do ambiente que demonstra mais saudável, do que na Grande São 
Paulo, de onde a maioria se desloca. A amostra também obteve este resultado em 
razão da obtenção insuficiente de dados dos outros municípios. 
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Tabela 1 -  Análise descritiva para sexo e município de moradia- RMBS, 2018.

Fonte: os autores

Figura 1 – Análise da população residente por sexo.

Fonte: os autores

 Nº % 

Sexo   

Feminino 185 69,8 

Masculino 80 30,2 

Municípios   

Santos 105 39,6 

Praia Grande 74 27,9 

Cubatão 32 12,0 

São Vicente 27 10,1 

Guarujá 21 7,9 

Mongaguá 5 1,8 

Peruíbe 1 0,4 

 

69,8

30,2

F

M
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Figura 2 – Proporção de habitantes por município analisado.

Fonte: os autores

Na Tabela 2 são descritos a quantidade de moradores da residência e o tipo de 
moradia da RMBS.

Pode-se observar a prevalência dos indivíduos que moram com os fi lhos e pa-
rentes, bem como o predomínio de habitações de alvenaria. Isto pode ocorrer em 
razão da economia em baixa, então os indivíduos cada vez mais moram com seus 
parentes, além do fator dos idosos migrarem para a casa dos fi lhos, para estabilidade 
e cuidados.  

Tabela 2 - Análise descritiva para quantidade de moradores e tipo de moradia – RMBS, 2018.

Fonte: os autores

A Tabela 3 mostra a análise descritiva de saneamento das regiões e áreas conta-

39,6

27,9

12,0

10,1
7,9

1,8 0,4

Santos

Praia Grande

Cubatão

São Vicente

Guarujá

Mongaguá

Peruíbe

%

    Nº % 

Mora     

Sozinho (a) 23 8,9 

Com companheiro (a) 67 25,9 

Com filhos/ parentes  169 65,3 

Tipo residência   

Alvenaria 238 94,8 

Madeira 6 2,4 
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minadas às quais os moradores da RMBS são expostos.
Nota-se que há maior índice das áreas com cobertura sanitária sobre as que não 

possuem cobertura, e a população que vive próxima a áreas contaminadas e com 
lixo exposto. Mesmo com números baixos de pessoas morando em áreas que não 
possuem cobertura sanitária, fica o alerta para uma possível disseminação pela água, 
visto que se trata de uma região que sofre com a subida da maré e como consequência 
alagamento de algumas áreas. 

Tabela 3 - Análise descritiva para saneamento e áreas contaminadas – RMBS, 2018.

Fonte: os autores 

                            Nº  % 

Água     

Sim    244 96,8 

Não 8 3,2 

Esgoto     

Sim 225 89,3 

Não 27 10,7 

Coleta de lixo   

Sim 242 96,4 

Não 9 3,6 

Lixo céu aberto   

Sim 245 95,3 

Não 12 4,7 

Área contaminada 

Sim 245 96,8 

Não 8 3,2 
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Figura 3 – Esgotamento sanitário da RMBS. 

Fonte: Esgotamento sanitário adequado: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística.

De acordo com os últimos dados do IBGE, lançados em 2010, observa-se que 
em alguns municípios há o défi cit de esgotamento adequado, deixando o município 
de Cubatão com o pior índice de esgotamento adequado, podendo ter um agravante, 
na qual é possuir um polo industrial, onde são geradas toneladas de lixo e emitidos 
poluentes diariamente.

A Tabela 4 realiza a avaliação descritiva do rendimento mensal, auxílio monetá-
rio de programas governamentais e a escolaridade da população da RMBS.

Constata-se que há predomínio da população da RMBS que possui rendimento 
mensal de dois mil reais a cinco mil reais por mês. Também se nota a prevalência de 
indivíduos que não se benefi ciam de nenhum programa governamental, além disso 
constata-se a predominância da população com ensino superior, que deixa claro que 
não apenas áreas mais carentes sofrem com a contaminação ambiental.  

Tabela 4 - Análise descritiva do rendimento mensal, auxílio e escolaridade – RMBS, 2018.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Santos Praia
Grande

Cubatão São
Vicente

Guarujá Mongaguá Peruíbe

98,1
92,9

62,7

90,8
82,4 85,4

80,8

  Nº % 

Rendimento mensal 

Até 1000,00 36 13,6 

De 1000,00 a 2000,00 39 14,7 

De 2000,00 a 5000,00 100 37,7 

Mais de 5000,00 45 17 

Não sabe 25 9,4 

Auxílio programas governamentais  

Sim 14 5,4 

Não 243 94,6 

Escolaridade   

Não estudou 1 4 

Fundamental incompleto 36 13,8 

Fundamental completo  33 12,6 

Médio (colégio) 94 36 

Superior 97 37,2 
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Fonte: os autores 

A Tabela 5 faz a análise dos setores de trabalho e exposição a contaminantes dos 
moradores da RMBS.

Encontra-se evidente a prevalência de moradores que foram expostos ao cloro 
como contaminante e o predomínio de prestação de serviços como setor de trabalho. 
Torna-se evidente o perigo para a saúde dos trabalhadores que foram expostos ao 
Hipoclorito de Sódio, que desencadeia a produção de radicais livres no organismo, 
que são altamente cancerígenos que causam vários danos às células do organismo, 
além de eliminar a vitamina E. Logo em seguida notamos o índice elevado de tintas 
e thinner que produzem gases tóxicos, e quando exposto a altas temperaturas elimi-
nam produtos tóxicos, como hidrocarbonetos halogenados, além da exposição aos 
gases, o trabalhar fica sob perigo de explosões. Também temos o combustível, que 
contém benzeno, que é um composto cancerígeno para os seres humanos, podendo 
levar a alterações neurológicas, como náuseas, cefaleia, irritação das mucosas do tra-
to respiratório e ocular, irritações de pele e até alterações auditivas. O querosene é um 
derivado da destilação do petróleo e tem sua substância comprovada prejudicial ao 
homem, como doenças dermatológicas, hematológicas e respiratórias. Metal-chum-
bo como danos ao organismo humano, se expressa em forma de dores abdominais, 
distúrbios de visão, anemias, abortos e paralisação das mãos, além de outros malefí-
cios, e no meio ambiente ele pode ser encontrado na água potável, através da corro-
são de encanamentos antigos. 

  Nº % 

Rendimento mensal 

Até 1000,00 36 13,6 

De 1000,00 a 2000,00 39 14,7 

De 2000,00 a 5000,00 100 37,7 

Mais de 5000,00 45 17 

Não sabe 25 9,4 

Auxílio programas governamentais  

Sim 14 5,4 

Não 243 94,6 

Escolaridade   

Não estudou 1 4 

Fundamental incompleto 36 13,8 

Fundamental completo  33 12,6 

Médio (colégio) 94 36 

Superior 97 37,2 
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Tabela 5 – Análise descritiva para setor de trabalho e exposição à contaminantes – RMBS, 2018.

Fonte: os autores 

              Nº % 

Setor de trabalho 

Indústria 25 9,4 

Comércio 38 14,3 

Prestação de serviço 53 20 

Outros 60 22,6 

Contato produtos químicos  

Combustível                   11 4,9 

Pesticida 4 1,8 

Inseticida 6 2,7 

Tintas e thinner  13 5,8 

Fertilizante 6 2,7 

Querosene 4 1,8 

Adubo químico  6 2,7 

Metais-chumbo 8 3,5 

Cloro 31 13,7 

Exposição a poeira  

Marcenaria 4 1,8 

Serralheria 1 0,4 

Outros 3 10,1 
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Figura 4 – Setores de trabalho moradores RMBS

Fonte: os autores

Figura 5 – Exposição à contaminantes referida RMBS.

Fonte: os autores

A Tabela 6 demonstra a avaliação descritiva sobre o tabagismo e a prática de 
exercícios físicos regulares dos moradores da RMBS.

Verifi ca-se que há maior predominância dos moradores não tabagistas e de pra-
ticantes de exercícios regulares, isso pode ser em razão do aumento da tributação, 
proibição de do fumo em locais públicos, restrição à comercialização e de recursos 
ofertados pelo Ministério da saúde, como o Programa Nacional de Controle do Ta-
bagismo, onde são disponibilizados vários recursos de apoio ao tabagista. Também 
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podemos responsabilizar outros programas de saúde, como o Programa Academia 
de Saúde, que são espaços produzidos para o exercício da população, normalmente 
localizada em regiões mais movimentadas do município; outras instituições também 
ofertam atividades físicas gratuitas, aumentando o índice de indivíduos ativos e mais 
saudáveis. 

A diminuição do tabagismo acarreta benefícios não apenas às pessoas, que re-
duz a possibilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e o câncer de pulmão, 
mas também ao meio ambiente, como a redução de emissão de poluentes e de resí-
duos que ficam pelas ruas que são de difícil decomposição.  

Tabela 6 - Análise descritiva de tabagismo e exercícios – RMBS, 2018.

Fonte: os autores

Figura 6 – Índice de tabagistas da RMBS analisados.

Fonte: os autores

           Nº % 

Tabagista  

Não 219 91,6 

Sim 20 8,4 

Pratica de exercícios regulares  

Sim 137 53,7 

Não 118 46,3 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, praticar exercícios físicos reduz sig-
nificativamente os risco de morte prematura por doenças cardiovasculares, diabetes, 
obesidade, depressão e hipertensão e em razão disso a atividade física deve ser vista 
como questão de saúde pública. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na amostra coletada demonstra prevalência do sexo feminino e de habitantes 
do município de Santos, seguido por Praia Grande, o restante dos municípios da 
Região da Baixada Santista não obteve resultados em razão da devolutiva de questio-
nários insuficiente, e por conta de a pesquisa continuar sendo realizada.

É possível observar a presença de déficit de esgotamento sanitário que é eviden-
te em alguns municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo mais 
perceptível no município de Cubatão, que obtém o pior índice segundo o IBGE, po-
dendo ser justificado com a presença de um polo industrial em sua região, que pro-
duz diariamente toneladas de lixo e emite vários tipos de poluentes.  Nessa mesma 
região já foram constatados problemas ambientais que afetam a vida marinha, como 
a contaminação por metais pesados em peixes, o que é um problema ambiental e para 
saúde humana, em razão da atividade pesqueira ser um dos meios de obtenção de 
alimentação, podendo acarretar a contaminação da população.

Nota-se que há uma parcela da população que convive próxima a áreas conta-
minadas e com lixo exposto a céu aberto, o que é claramente um problema, dado que 
o avanço da maré na Baixada Santista que vem trazendo problemas, como o alaga-
mento de vários pontos dos municípios pertencentes à região, podendo ocasionar 
disseminação de doenças relacionadas a água, já que muitas vezes o lixo e a água con-
taminada invadem as habitações dos moradores, principalmente àquelas irregulares.

Também é possível constatar a exposição predominante de hipoclorito de sódio 
nos moradores da RMBS, que deve ser mais atentado, por conta de seus malefícios à 
saúde, como a eliminação da vitamina E do organismo que possui propriedade antio-
xidantes que combatem os radicais livres, inversamente à ação do cloro no organismo 
que desencadeia a produção desses radicais livres, altamente cancerígenos. A maioria 
dessa exposição ocorre em trabalhadores que trabalham no setor de prestação de ser-
viço e muitos desses indivíduos para limpeza, desinfecção e até lavagens de alimentos 
e purificação da água, porém muitos desses trabalhadores podem utilizar mais do 
que o recomendado e gerar a contaminação do ambiente e acarretar problemas à saú-
de humana, em razão disto, é visto que há uma necessidade de maior vigilância quan-
to à esse agente, que para muitas pessoas é inofensivo para a saúde e meio ambiente. 

Na pesquisa vários dos entrevistados referem a exposição à poeira e fumaça, 
principalmente ambiental, isso ocorre em razão da poluição das ruas que ainda é bas-
tante notável, cortina de fumaça de automóveis que estão irregulares por emitirem 
poluentes mais que o permitido e por conta das industrias e pequenas empresas, que 
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não possuem sistema de emissão de poluentes, o que evidencia os problemas respira-
tórios referidos pela população, como a bronquite, asma e rinite alérgica. 

O índice de tabagismo, analisado obteve bons resultados, demonstrando que 
da amostra obtida, apenas 8,4% são tabagistas, e que a pratica de exercícios físicos 
regulares vem crescendo com o resultado de 53,7%. Esses resultados podem ser fruto 
de vários programas do Ministério da Saúde, que busca amenizar as taxas de doen-
ças pulmonares, bem como a redução de poluentes emitidos como o CO2 que é o 
principal produto da queima do tabaco. Seus efeitos no ambiente são relacionados a 
emissão de gases, e suas embalagens e “bitucas” que são resistentes e não reaprovei-
táveis, como o celofane, que demora mais de cem anos para se decompor, a parte de 
materiais orgânicos como o tabaco e o papel levam até dois anos para se decompo-
rem, e o filtro leva mais de cinco anos no solo e na água, como muitas vezes podemos 
observar caminhando pela faixa de areia da região. 

A formação de lixo se torna cada vez maior e com materiais mais resistentes, e 
com isso os aterros sanitários ficam superlotados, tendo assim, que ser remanejados 
para outros locais, deixando o antigo local com vários tipos de contaminantes, que 
geram problemas ambientais de várias proporções, como por exemplo o chorume, 
que se não tratado adequadamente, pode atingir os lençóis freáticos de rios e lagos, 
levando a contaminação dos recursos hídricos, além de atrair moscas que também 
são meios de transmissão de várias doenças. 

Torna-se evidente a diferença de infraestrutura dos municípios abrangentes da 
RMBS, e como isso afeta os moradores e o meio ambiente dessas localidades. Faz-
-se necessário além da regularização e qualidade de saneamento, uma infraestrutura 
igualitária em todos os municípios abrangentes, tornando essencial a visão socioe-
conômica da população e como isso faz-se presente no cotidiano e nos hábitos da 
população. A disseminação de informações sobre o meio ambiente e saúde, e como 
a relação de ambos os temas interferem no bem-estar e saúde dos indivíduos, a im-
plementação de bons hábitos e métodos para prevenção de doenças relacionadas à 
água, são meios de promoção de saúde, onde pequenos gestos de preservação, quan-
do empregados por todos, tornam-se um movimento de grande escala, podendo ge-
rar vários benefícios.  

Diante disto fica visível a necessidade de maior vigilância ambiental e maior ri-
gidez no cumprimento das leis que guardam a saúde humana e ambiental, bem como 
a regularização de várias áreas irregulares, onde a população vive exposta à esgoto 
a céu aberto, com dejetos humanos e de origem animal, assim como saneamento 
precário. A implementação de políticas públicas acerca deste tema deve ser levada 
mais a sério por conta dos riscos que cercam a população, além disso, a realização 
de mais pesquisas e análises da região expondo os problemas que a população sofre 
diariamente, trazendo consigo a divulgação de bons hábitos, riscos e propostas para 
redução e até eliminação do problema.
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RESUMO

A colonização da mucosa nasal tanto de indivíduos sadios quanto de indiví-
duos susceptíveis por S. aureus é um potente fator de risco para infecções por 
esses patógenos que podem causar desde infecções leves até a morte e, o sur-
gimento de cepas multirresistentes a antibióticos têm sido uma preocupação 
mundial. As infecções por cepas de Staphylococcus aureus, especialmente resis-
tentes à meticilina (MRSA), crescem a cada ano em indivíduos soropositivos 
e são apontadas como responsáveis pela morbimortalidade desses pacientes. 
Pessoas vivendo com HIV/AIDS apresentam maior colonização nasal por S. 
aureus quando comparadas àquelas não infectadas. O ambiente ambulatorial 
e hospitalar são os meios de contubérnio mais próximos para o primeiro con-
tato com cepas dessas bactérias. A infecção por MRSA em portadores de HIV 
está diretamente associada com a colonização nasal, fato esse que pode indicar 
internações recentes e amplo uso de antibióticos. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar a prevalência de colonização por S. aureus na cavidade nasal de 
pacientes portadores de HIV acompanhados pela Seção Centro de Referência 
em AIDS de Santos / SP (SECRAIDS - Santos), bem como, qualificar o perfil de 
resistência aos antimicrobianos das bactérias isoladas. Devido a empecilhos bu-
rocráticos, os objetivos analíticos desse trabalho não puderam ainda ser desen-
volvidos. Para concluir com nossos objetivos iniciais, foi realizada uma revisão 
bibliográfica contendo os artigos mais atuais que trazem dados da colonização 
nasal de pacientes HIV por S. aureus e os perfis de resistência aos antimicrobia-
nos encontrados neste estudo.

PALAVRAS-CHAVE

MRSA, HIV, microbiota nasal, superbactérias
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1. INTRODUÇÃO

A microbiota normal humana constitui um importante fator de simbiose e traz 
diversos benefícios ao organismo humano, possuindo características próprias para 
cada área habitada do corpo (TORTORA et al., 2012). Essas espécies colonizam o 
hospedeiro, mas não causam doenças em condições fisiológicas normais (TORTO-
RA et al., 2012). Fatores bióticos, abióticos e mecânicos, como atividade de água, 
nutrientes, oxigênio, temperatura e pH contribuem para a sobrevivência, crescimen-
to e reprodução desses microrganismos (MURRAY et al., 2006). A constituição da 
microbiota de cada indivíduo pode variar de acordo com vários fatores fisiológicos e 
ambientais como idade, estado nutricional, hábitos alimentares, condição de saúde, 
presença de deficiências, hospitalização, estresse, clima e localização geográfica, con-
dições de higiene pessoal, condições socioeconômicas, ocupação profissional e estilo 
de vida (TORTORA et al., 2012).

Algumas espécies de microrganismos podem se alojar no corpo humano por 
um determinado período de tempo devido à exposição e/ou contato com as mes-
mas e pela presença de condições ideais para sua sobrevivência, mas podem sumir 
naturalmente por processos de exclusão competitiva com outras espécies da micro-
biota normal (TORTORA et al., 2012). Essa microbiota é denominada transiente e 
em indivíduos saudáveis não causa infecções ou outras complicações, sendo estes 
chamados de portadores sãos (PEREIRA et al., 2015). Múltiplas bactérias oportunis-
tas constituem uma microbiota transiente e crescem concomitantemente às outras 
da microbiota normal como a bactéria Staphylococcus aureus que em circunstâncias 
favoráveis permanece latente (BROOKS et al., 2014). 

Para causar infecções, um microrganismo precisa vencer as barreiras físicas e 
bioquímicas da epiderme e derme que quando íntegras são praticamente imperme-
áveis, bem como lidar com a ação do sistema imunológico caso consigam invadir 
(MIMS et al., 2005). Dessa maneira, indivíduos em condições saudáveis mantêm a 
microbiota normal em equilíbrio (ZAMPRONHA et al., 2005). No entanto, em situ-
ações antagônicas como no caso de indivíduos imunocomprometidos, portadores do 
vírus do HIV, transplantados; em uso de antibióticos, quimioterapia, radioterapia; ou 
que apresente lesões na pele ou mucosas, se tornam susceptíveis ao acesso de poten-
ciais patógenos e, portanto, são considerados hospedeiros diretos (ZAMPRONHA 
et al., 2005). Nestas circunstâncias, a microbiota pode ser incapaz de controlar os 
agentes infecciosos e até mesmo agir como oportunista, invadindo outros tecidos não 
colonizados e promover infecções ou exacerbar o quadro clínico de algumas outras 
patologias (BROOKS et al., 2014).

A colonização da mucosa nasal tanto de indivíduos sadios quanto de indivíduos 
susceptíveis por S. aureus é um potente fator de risco para infecções por esses pató-
genos, (FRANK et al., 2010). O surgimento de cepas multirresistentes a antibióticos 
têm sido uma preocupação mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS) ca-
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tegoriza algumas cepas de S. aureus em nível de alta prioridade de controle (OMS, 
2017; MIMS et al., 2005). 

Diante das situações alarmantes relacionadas aos índices elevados de infecções 
hospitalares por bactérias com ampla resistência aos antimicrobianos (BARROS et 
al., 2013), taxas incongruentes de morbidade e mortalidade, decorrentes do contato 
com os agentes infecciosos (NEVES, 2007), a diligência quanto a veiculação de mi-
crorganismos deve ser priorizada (BROOKS et al., 2014).

Alguns estudos apontam uma alta prevalência de colonização em mucosas 
nasais por S. aureus em pacientes portadores de HIV (NEVES, 2007). Ressalta-se 
ainda que o número de casos de colonizações por bactérias multirresistentes tem 
aumentado na população geral e nesses indivíduos (NEVES, 2007; REINATO et al., 
2013). Também é sabido que pacientes portadores de HIV apresentam maior risco de 
apresentar infecções oportunistas, com quadros clínicos mais graves (PADOVEZE, 
2004). Em vista disso, esses pacientes são mais propensos a adquirirem infecções 
hospitalares. Considerando que as infecções causadas por cepas resistentes são de 
difícil tratamento, buscamos nesse estudo avaliar a prevalência de colonização nasal 
por S. aureus e o perfil de resistência aos antimicrobianos das cepas encontradas em 
pacientes portadores de HIV acompanhados pela Seção Centro de Referência em 
AIDS de Santos / SP (SECRAIDS - Santos), a fim de promover avanço no entendi-
mento da população atendida. Além disso, com base nos dados gerados, pretende-se 
sugerir medidas de controle para evitar a contaminação de pacientes por S. aureus 
nas unidades de atendimento.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esse projeto foi submetido para aprovação do Comitê de Ética da Prefeitura Mu-
nicipal de Santos (Secretaria Municipal de Saúde), e aprovado em 27 de novembro 
de 2017 e também para o Comitê de Ética da Universidade Católica de Santos (CEP), 
cuja aprovação só foi efetivada em 10 de maio de 2018, pelo parecer nº  2.648.300. 

Para os voluntários, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido, por meio de explicações sobre o projeto acadêmico a ser desenvolvido, enfa-
tizando o sigilo sobre os dados pessoais e realçando o objetivo do estudo em apenas 
produzir dados de caráter científico, para que o sujeito da pesquisa possa participar 
de forma consciente, justa e sem constrangimentos. Também foi elaborado um ques-
tionário estruturado, baseado nos critérios da literatura, de forma a abordar questões 
relacionadas à saúde dos voluntários do estudo e correlacionar os dados encontrados 
nas análises com os hábitos do pacientes estudados.

 2.1. Casuística

O número amostral foi determinado baseando-se nas referências utilizadas para 
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o projeto, a partir de Reinato (2013) e Reid (2017), observaram que a prevalência de 
Staphylococcus aureus em cavidade nasal dos pacientes com HIV incide um valor de 
35.5% a 36.9%. Deste modo, após cálculos estatísticos para determinação do n amos-
tral, delimitou-se uma amostra total de 166 pacientes, considerando 20% de perdas 
esperadas da coleta. 

Os critérios de exclusão foram pacientes soropositivos com idade inferior a 18 
anos. Todos os participantes do estudo serão esclarecidos quanto à natureza e fina-
lidade do trabalho e convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre Esclare-
cido (TCLE). Um questionário será realizado com os participantes da pesquisa com 
o objetivo de coletar dados sociodemográficos e clínicos, para posterior correlação 
com os resultados obtidos das amostras.

A proposta do projeto foi apresentada aos profissionais de saúde do setor Seção 
Centro de Referência em AIDS de Santos / SP (SECRAIDS - Santos), que até o mo-
mento não concedeu abertura para realização das coletas junto aos pacientes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em situações antagônicas como no caso de indivíduos imunocomprometidos, 
portadores do vírus do HIV, a microbiota pode ser incapaz de controlar os agentes 
infecciosos e até mesmo agir como oportunista, invadindo outros tecidos não co-
lonizados e promover infecções ou exacerbar o quadro clínico de algumas outras 
patologias (BROOKS et al., 2014).

Alguns estudos apontam uma alta prevalência de colonização em mucosas na-
sais por S. aureus em pacientes portadores de HIV (NEVES, 2007). Diante das si-
tuações alarmantes relacionadas aos índices elevados de infecções hospitalares por 
bactérias com ampla resistência aos antimicrobianos (BARROS et al., 2013), taxas 
incongruentes de morbidade e mortalidade, decorrentes do contato com os agentes 
infecciosos (NEVES, 2007), a diligência quanto a veiculação de microrganismos deve 
ser priorizada (BROOKS et al., 2014).

O ambiente ambulatorial e hospitalar são os meios de contubérnio mais próxi-
mo para o primeiro contato com cepas de bactérias que podem constituir microbio-
ta transitória, sejam provenientes do paciente ou dos profissionais de saúde que as 
carregam, devido à circulação ativa de pessoas com inúmeras procedências, diversas 
comorbidades e que possuem características fisiológicas heterogêneas (LEVINSON, 
2011; ARANTES et al., 2013). Apesar de algumas espécies de estafilococos constitu-
írem microbiota transiente, elas são dificilmente aniquiladas da pele e da nasofarin-
ge pelo fato de estarem continuamente atuantes no meio ambiente, principalmente 
em ambientes nosocomiais (NEVES, 2007; TORTORA et al., 2012; FILHO, 2015). 
As principais fontes de infecção por S. aureus ocorrem por contato com lesões in-
fectadas, objetos contaminados, ruptura cutânea ou queda da imunidade (SALES e 
SILVA, 2012; RIBEIRO et al., 2014). Surtos epidemiológicos em unidades de saúde 



45

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

por esses microrganismos são relatados em diversos estudos (ALVAREZ et al., 2010). 
Dos profissionais que atuam frequentemente nesses espaços, cerca de 20% a 30% 
estão colonizados por S. aureus, sendo essas frequências referentes aos indivíduos 
colonizados considerados sadios (Ribeiro et al., 2014). Os setores de enfermaria, ala 
de queimados, unidades de terapia intensiva e salas cirúrgicas acentuam maior pre-
valência dessas bactérias (MENEZES et al., 2007; DA SILVA et al., 2012). 

Medidas como a utilização do antibiótico rifampicina e antissépticos tópicos 
podem minimizar a proliferação das bactérias nos enfermos mais críticos, visando 
cautela para evitar resistência das cepas (BARROS et al., 2013; SOARES, 2016). Os 
pacientes positivos para S. aureus, devem ser incessantemente monitorados e/ou 
transferidos para áreas isoladas. No caso dos profissionais da saúde, o recomendado 
é a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) que garantem maior 
confiabilidade de proteção (ALVAREZ et al., 2010). Portanto, somente utilizando-se 
do conhecimento sobre esses microrganismos e adquirindo meios que interfiram na 
contaminação em massa dos hospedeiros é que se pode ter o controle da transmissão 
dos organismos multirresistentes (CAVALCANTI et al., 2006).

3.1. S. aureus e resistência aos antimicrobianos

O gênero estafilococos têm essa denominação por derivar do grego “staphylé” 
que significa “cacho de uvas”. Compreende-se esse termo pelo fato de serem cocos 
gram-positivos que se arranjam em grupos. Possuem cerca de 0,5 a 1,5µm de diâ-
metro, são imóveis, anaeróbicos facultativos e halotolerantes, podendo crescer em 
ambientes com altas concentrações de sal (MURRAY et al., 2006; TORTORA et al., 
2012; GOMES, 2013). O gênero dos estafilococos é composto por aproximadamente 
40 espécies e dentre elas destacam-se pela importância clínica S. aureus, S. epidermi-
dis e S. saprophyticus (MURRAY et al., 2006).  

Os estafilococos são predominantemente encontrados nas mucosas do trato 
respiratório superior e na pele e são característicos da microbiota natural do ser hu-
mano (BROOKS et al., 2014). Permanecem nas mucosas nasais, além de estarem 
ativos na transitoriedade dos microrganismos pela camada externa da pele e mesmo 
sendo considerados potenciais patógenos, podem colonizar a pele e as mucosas de 
um indivíduo sadio e permanecerem latentes (BROOKS et al., 2014).

As espécies de estafilococos são divididas por algumas características bioquími-
cas, relacionadas à produção de toxinas, como as hemolisinas, e a presença da enzima 
coagulase (SOARES, 2016). S. aureus é uma bactéria hemolítica e cogulase-positivo 
diferente das outras espécies do gênero. Essas características constituem importantes 
fatores de virulência, tornando-a um potencial patógeno nos seres humanos (MUR-
RAY et al., 2006). Em geral, grande parte dos indivíduos manifestam em algum mo-
mento da vida sintomas decorrentes da presença dessas bactérias, desde simples in-
fecções cutâneas até intoxicações mais graves. Em alguns casos, as infecções geradas 
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pelo S. aureus podem levar à óbito (TORTORA et al., 2012; GOMES, 2013; BROOKS 
et al., 2014). As cepas variam de acordo com o quadro clínico gerado e ao perfil 
de resistência aos antimicrobianos (MURRAY et al., 2006; TORTORA et al., 2012; 
BARROS et al., 2013; BECKER e DIEL, 2017). De acordo com a virulência e condi-
ções do hospedeiro, S. aureus podem causar infecções superficiais, como abcessos 
cutâneos e feridas de aspecto purulento; infecções sistêmicas, como endocardites, 
pneumonias, osteomielites, bacteremias, dentre outros; além de agravações tóxicas 
em decorrência da produção de toxinas variadas, levando a intoxicações alimenta-
res e até mesmo à síndrome do choque tóxico (LEVINSON, 2011; ARANTES et al., 
2013; FRANK et al., 2010). Portanto, é necessária a identificação e quantificação das 
cepas dos microrganismos e seu perfil de resistência aos antimicrobianos, a fim de 
detectar rapidamente os resistentes para que haja a melhor conduta clínica de trata-
mento (ARANTES et al., 2013).

A identificação laboratorial preliminar das cepas dos estafilococos deve base-
ar-se na morfologia que apresentam nos esfregaços diretos corados pelo método de 
gram e na forma de crescimento em meios de cultura enriquecido, como o ágar san-
gue, bem como a forma de crescimento em meios seletivos, como ágar Manitol-Sal 
e ágar Baird-Parker. O crescimento das colônias em meios sólidos pode ser obser-
vado pela sua coloração branca e/ou amarela após 24-72h à temperatura de 35-37ºC 
(ANVISA, 2004). Com a intenção de diferenciar os estafilococos de outros gêneros 
de bactérias gram-positivas, sugere-se a realização do teste de catalase, o qual os es-
tafilococos são positivos. Outros testes de identificação incluem o teste de resistência 
à novobiocina, teste de coagulase em lâmina e em tubo, teste de DNase e teste de en-
donuclease (ANVISA, 2004). Em laboratórios de pesquisas biomédicas, os métodos 
de identificação podem ser mais complexos com a utilização de sistemas comerciais 
de identificação, como o método de hibridização fluorescente in situ (FISH) e teste 
histoquímico, que consiste em identificar, visualizar e enumerar de maneira mais 
precisa os microrganismos de interesse (ANVISA, 2004). Além disso, testes de biolo-
gia molecular permitem gerar dados mais confiáveis (MURRAY et al., 2006; NEVES 
e GUEDES, 2012).

Infecções causadas por bactérias gram-positivas são usualmente tratadas por 
fármacos que inibem a síntese da parede celular. Essa classe inclui a penicilina e seus 
derivados sintéticos (TORTORA et al., 2012). As penicilinas são drogas que possuem 
um anel β-lactâmico capaz de inibir a formação da molécula de peptídeoglicano res-
ponsável pela estrutura da parede celular das bactérias (CALIXTO e CAVALHEIRO, 
2012; TORTORA et al., 2012). 

Desde a descoberta da penicilina até a década de 60, o tratamento para infecções 
por meio desse antibiótico era suficiente para erradicá-las (CALIXTO E CAVALHEI-
RO, 2012; RIBEIRO et al., 2014). No entanto, com o uso inadequado e excessivo de 
medicamentos, higienizações pessoais incorretas, e aumento de portadores assinto-
máticos, os microrganismos passaram a adquirir resistência ao antibiótico em ques-
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tão. Atualmente, aproximadamente 10% das cepas dos estafilococos são suscetíveis à 
penicilina. (ALVAREZ et al., 2010; RIBEIRO et al., 2014). Drogas sintéticas derivadas 
das penicilinas foram desenvolvidas na tentativa de contornar o problema da resis-
tência, como amoxacilina, ampicilina, meticilina, oxacilina, dentre outras (ANVISA, 
2004). No entanto, pouco tempo após o surgimento dos β-lactâmicos sintéticos casos 
de resistência foram relatados (LEVINSON, 2011; SOARES, 2016). Diante desse qua-
dro, passam a surgir as bactérias multirresistentes, conhecidas como superbactérias, 
que desenvolvem resistência a uma variação significativa de antibióticos, resultando 
em infecções severas e sem potencial tratamento, elevando a probabilidade de óbitos 
(RIBEIRO et al., 2014). 

Dentro do grupo dos principais patógenos resistentes responsáveis pela maioria 
das infecções, encontram-se as cepas de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) 
(GELATTI et al., 2009; DA SILVA et al., 2012). Nas últimas décadas, infecções cau-
sadas por MRSA tem aumentado e gerado preocupação (SULLIVAN et al., 2016).

3.2. Avaliação da colonização nasal de pacientes portadores de HIV 
por S. aureus e o perfil de resistência aos antimicrobianos descritos na 
literatura

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pela infecção 
com o vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), um retrovírus da família 
retroviridae e subfamília lentiviridae (RIGHETTO et al., 2014). A infecção pelo vírus 
HIV possui um período extenso de incubação e latência no hospedeiro que antece-
dem os primeiros sintomas da AIDS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Os indícios 
da doença surgem com a identificação da infecção de células sanguíneas, que levam 
à alteração do sistema imunológico e, consequentemente, à imunodeficiência. Mais 
tardiamente, os pacientes podem apresentar comprometimento do sistema nervoso 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). A AIDS é considerada uma doença crônica, de 
infecção permanente, mas que pode ser tratada para diminuir os riscos (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2012).

Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS em 2014 
foram registrados cerca de 36,9 milhões de casos de pessoas soropositivas para HIV 
em escala global. Desse resultado aproximadamente 2 milhões de pessoas vieram a 
óbito por complicações de saúde relacionadas a AIDS e, apenas 15,8 milhões de pes-
soas são tratadas com os antirretrovirais (UNAIDS, 2014). A taxa de incidência de 
pessoas soropositivas no Brasil é considerada estável em relação a outros países como 
a África e as estimativas apontam que cerca de 20 pessoas foram infectadas a cada 100 
habitantes durante os últimos 5 anos (UNAIDS, 2014).  No país, são em torno de 718 
mil pessoas soropositivas, sendo 0,4% a taxa de prevalência na escala geral, do qual 
574 mil tiveram diagnóstico definido. No entanto, apenas 531 mil pessoas possuem 
acesso a acompanhamentos laboratoriais da contagem de células TCD4 e carga viral 
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e ao tratamento com antirretrovirais (TARV) (GELLER e SCHEINBERG, 2015).
Durante o processo de tratamento do portador de HIV, algumas infecções opor-

tunistas podem ocorrer devido ao sistema imunológico debilitado, causando agra-
vações para o estado de saúde do paciente (DEPARTAMENTO IST, AIDS e HEPA-
TITES VIRAIS, 2010). Entre as patologias mais conhecidas estão a pneumocistose, 
neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar, meningite criptocócica, infecções cau-
sadas por fungos e bactérias na pele, boca e garganta, além de neoplasias como sar-
coma de Kaposi, processos danosos a órgãos como miocardiopatias e neuropatias 
(CHRISTO, 2010).

Segundo Reinato et al. (2015), a resistência a antimicrobianos é um problema 
de saúde pública mundial. O grupo de patógenos responsáveis por infecções e com 
todas as características de resistência é denominado de ESKAPE (Enterococcus fae-
cium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseu-
domonas aeruginosa e a espécie Enterobacter).

As infecções por S. aureus, especialmente os resistentes à meticilina, têm cres-
cido em indivíduos soropositivos e são apontadas como responsáveis pela morbi-
mortalidade desses pacientes (Pio et al., 2016). Pessoas vivendo com HIV/AIDS 
apresentam maior colonização nasal por S. aureus quando comparadas àquelas não 
infectadas (PIO et al., 2016). Estudos revelam que 76,7% dos soropositivos são colo-
nizados por MRSA, contribuindo para o agravamento do quadro clínico por causa do 
difícil tratamento e das internações prolongadas (REINATO et al., 2013; CHACKO et 
al., 2009). A infecção por MRSA em portadores de HIV está diretamente associada 
com a colonização nasal, infecção pelos tecidos moles e/ou pele, fato esse que pode 
indicar internações recentes e amplo uso de antibióticos (DJALÓ, 2018). Apesar dos 
avanços da TARV, pacientes soropositivos ainda apresentam muitas comorbidades 
que requerem hospitalização. Devido ao fato de um sistema imunológico fragilizado, 
a propensão de infecções bacterianas para esses pacientes torna-se elevada quando 
comparada a um indivíduo não infectado pelo HIV. Em muitos casos, o uso de an-
tibióticos profiláticos para controlar a colonização é considerado uma alternativa a 
longo prazo, visto que a interação medicamentosa entre os soropositivos estabelece 
risco de vida aos mesmos (PIO et al., 2016; SOARES, 2016).

De acordo com Cole e Popovich (2013), as narinas são o melhor lugar para a 
colonização de S. aureus, sendo 20% persistente, 60% intermitente e não ocorrendo 
em 20% da população no geral. No entanto a infecção pode se expandir para cama-
das mais internas como a orofaringe, axilas, região inguinal, área peri-retal e trato 
gastrointestinal. De acordo com estudos entre os anos de 2001 até 2004 na população 
dos Estados Unidos, houve um aumento da prevalência de MRSA entre os portado-
res de HIV variando de 10% a 16% (COLE e POPOVICH, 2013). 

Para Reid et al. (2017) o transporte de S. aureus está associado a aspectos do-
miciliares como cenários de renda, onde a pobreza e a superlotação afloram a possi-
bilidade de uma possível infecção, bem como a moradia com crianças que são mais 
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vulneráveis a colonização de bactérias. Questões higiênicas também foram indicados 
nos estudos de Reid et. al. (2017), que aborda a colonização nasal por S. aureus en-
tre indivíduos infectados pelo HIV no Botsuana e como fator de prevenção no es-
tudo epidemiológico e molecular de portador nasal de Staphylococcus aureus e de 
Staphylococcus aureus meticilina-resistente em pronto atendimento pediátrico e em 
unidades de terapia intensiva neonatal de Goiânia (VIEIRA, 2010). No que diz res-
peito a colonização por MRSA, doenças como asma e eczema foram apontadas como 
facilitadoras da infecção nosocomial. Segundo Wu-Chi-Jung et al. (2017) os fatores 
de risco mais preocupantes são pacientes diagnosticados com tuberculose, em trata-
mento com anti-Tb e com hospitalizações recentes. 

De acordo com Olalekan et al. (2014), após um estudo realizado na Nigéria 
com pacientes infectados pelo HIV e assintomáticos para a colonização de S. aureus, 
descreve que o comprometimento do sistema imunitário é uma das razões para a 
colonização geral da bactéria nos seres humanos. O mecanismo exato de erradicação 
total do S. aureus ainda é estudado, no entanto, a pesquisa aponta que a descoloniza-
ção está relacionada com fatores da célula T (OLALEKAN et al., 2014). O fato é que 
nem todos as espécies de S. aureus dos portadores contém o mesmo genótipo, sendo 
neste caso um indicativo de diversidades de cepas colonizadoras no mesmo paciente. 
A grande preocupação é a prevalência de altas taxas de MRSA no que diz respeito 
a resistência de antibióticos. Por esse motivo a transferência de genes exacerba, mi-
nimizando os tratamentos efetivos (OLALEKAN et al., 2014; LEUNG et al.,2017). É 
importante ressaltar que até mesmo entre os pacientes infectados pelo HIV, o índice 
de colonização pode se diferenciar, pois os hábitos de cada indivíduo interferem no 
tempo de exposição para adquirir a infecção por S. aureus. Tempo de internações 
sendo elas recentes ou não, consultas frequentes, locais de trabalho, regionalidade, 
relações sexuais, são alguns fatores que podem contribuir para a prevalência da colo-
nização (COLE e POPOVICH, 2013).

Os comportamentos de alto risco como o sexo anal/oral, principalmente em 
indivíduos masculinos homossexuais portadores do HIV, sugerem uma probabili-
dade maior de infecção pelo S. aureus, visto que, a região perianal está entre um 
dos lugares mais decorrentes de colonização pela bactéria estudada (LEUNG et al., 
2017). Comportamentos sociosexuais, socioculturais e até mesmo questões psicoló-
gicas estão entre as contribuições para a colonização de MRSA (LEUNG et al., 2017). 
As questões mais abrangentes para essa afirmação são derivadas da aceitação ou re-
jeição pela opção sexual, apoio social, parcerias sexuais, entre outras características 
(LEUNG et al., 2017).

O trabalho realizado por Cole e Popovich (2013) sobre o impacto das cepas 
MRSA em pacientes soropositivos, aborda a infecção e colonização por associação de 
comunidades de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (CA-MRSA) tanto em 
parcerias sexuais, quanto em casais homossexuais e heterossexuais. Tais resultados 
foram comprovados por meio de infecções púbicas, que automaticamente, supõe-se 
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que o contato abrasivo, frequência e exposição do contato pele a pele sejam a porta 
de entrada para essas bactérias (COLE e POPOVICH, 2013). 

 No estudo produzido por Utay et al. (2016), foi relatado que algumas outras 
imunodeficiências humanas também favorecem a colonização por cepas de S. aureus 
e MRSA, como a carência na citocina Interferon-gama (IFN-y). Os efeitos do IFN-y 
correspondem a proliferação e desenvolvimento de células T, expressão do Complexo 
de Histocompatibilidade (MHC) em células dendríticas, aumento da apresentação 
de antígenos, estimulação de espécies reativas ao nitrogênio por macrófagos, além da 
estimulação da produção de superóxido de neutrófilos, comprometento as repostas 
imunológicas no controle de infecções (SOUZA, 2014). Os pacientes soropositivos 
participantes do trabalho que desenvolveram o MRSA foram diagnosticados com 
uma frequência abaixo do normal de células T de memória e TCD4 produtoras de 
IFN-y. No caso dos pacientes controle que não eram positivos para o HIV, mas que 
manifestaram a presença de MRSA, as células produtoras de IFN-y eram menos poli-
funcionais. A prevalência de infecção pela função defeituosa dessas células ainda está 
sendo estudada, no entanto, os pacientes que sofrem com disfunção dos neutrófilos 
estão mais propensos a adquirir colonização bacteriana (UTAY et al., 2016). 

Um dos trabalhos brasileiros sobre a temática, realizado por Reinato et al. 
(2013), descreve uma coleta nasal de 169 pacientes (mulheres e homens) portadores 
do vírus HIV, internados em um hospital escola, onde 26,2% das amostras foram 
positivas para S. aureus, 78,3% identificadas como MSSA e 21,7% como MRSA. As 
colonizações nasais entre os pacientes foram mais evidenciadas nos indivíduos que 
apresentaram carga viral, contagem de linfócitos TCD4+ abaixo da média, além do 
histórico de internações recentes e uso frequente de antimicrobianos. O MRSA foi 
identificado entre pacientes que não faziam utilização de antirretroviral, no entanto, 
pacientes que tiveram seus níveis de contagem de TCD4 normalizados não apresen-
taram evidências da mesma. Os fatores de risco associados a infecção por S. aureus 
e MRSA são condizentes a frequência de internações hospitalares, uso de antimicro-
bianos, comorbidades, infecções de peles /tecidos, condições imunossupressoras, es-
tilo de vida, práticas sexuais de alto risco, assim como uso de drogas ilícitas (DJALÓ, 
2018). 

Para Kotpal et al. (2014), o alto risco para adquirir MRSA e MSSA são indiví-
duos que além do histórico de comprometimento de imunidade causada pelo HIV, 
no decorrer do tratamento tiveram episódios de outras patogenias como tuberculose, 
além do comprometimento por ingestão de bebidas alcoólicas, tabagismo e candidí-
ase mucocutânea.  A resistência aos antibióticos pelas cepas de S. aureus é constante 
tanto em pacientes com HIV quanto em pacientes que não possuem a positividade. 
No trabalho Kotpal et al. (2014) sobre a incidência e fatores de risco no transporte 
nasal de S. aureus em indivíduos infectados pelo HIV comparados com indivíduos 
não infectados pelo HIV, uma alta porcentagem das cepas dos soropositivos mostrou 
resistência a eritromicina, ofloxacina e cotrimoxazol.
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O trabalho de Farley et al. (2014) constitui um entendimento maior sobre os 
riscos e disseminação do MRSA. A partir de amostras realizadas em vários locais do 
corpo de pacientes soropositivos, a região da virilha apresentou alto grau de coloni-
zação bacteriana.

O MRSA é uma infecção evitável, mas que pode ocasionar graves efeitos dele-
térios aos pacientes HIV como morbidades e até em casos mais graves, mortalidade. 
Por esse fato, o MRSA é considerado uma das razões para os casos de internações 
frequentes pelos indivíduos imunodeprimidos.  

Mais estudos devem ser realizados com coortes de paciente soropositivos em 
diversas regiões para melhorar a compreensão e manejo desses pacientes. Acredi-
tamos que uma  pesquisa realizada com os pacientes soropositivos do município de 
Santos, deve apresentar resultados semelhantes aos dados descritos nos trabalhos já 
apresentados na literatura, no entanto, a investigação por MRSA torna-se cada vez 
mais importante tanto para melhorar a qualidade de vida do paciente em tratamento, 
quanto para prevenir e/ou erradicar o transporte das bactérias oportunistas. A maior 
parte dos indivíduos que são atendidos pelo órgão público tem uma realidade de 
vida precária, muitos sem moradias, que fazem uso de substâncias ilícitas e que não 
possuem parceiros fixos. Os pacientes que são encontrados dentro destas condições 
automaticamente remetem-se ao quadro de características prováveis de colonizações 
por S. aureus. Deste modo, vale ressaltar a importância de um controle ainda mais 
efetivo e rigoroso com esses indivíduos.

A probabilidade de se conseguir isolar cepas de MRSA torna-se alta quando em 
meios tão extremos de estilo de vida, 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a empecilhos burocráticos, os objetivos analíticos desse trabalho não 
puderam ainda ser desenvolvidos. Para concluir com nossos objetivos iniciais, foi 
realizada uma revisão bibliográfica contendo os artigos mais atuais que trazem dados 
da colonização nasal de pacientes HIV por S. aureus e os perfis de resistência aos 
antimicrobianos encontrados neste estudo.

A continuidade desse projeto, com a realização da metodologia de coleta e aná-
lises laboratoriais, será de grande importância para gerar dados nacionais a fim de 
promover avanço no entendimento da população atendida e sugerir medidas de con-
trole para evitar a contaminação de pacientes nas unidades de atendimento.
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RESUMO

O município de Santos foi escolhido como área de estudo por possuir o maior 
porto da América Latina. O farmacêutico por ser o profissional responsável 
pelo medicamento, torna-se corresponsável para uma melhor adesão terapêu-
tica medicamentosa do paciente com consequente melhora do nível de saúde. 
O objetivo da pesquisa foi analisar a prevalência de doenças e medicamentos 
utilizados em moradores de duas áreas na cidade de Santos/SP. O estudo foi 
de corte transversal através de um questionário auto aplicado, utilizando uma 
amostra probabilística e realizada uma análise descritiva de todas as variáveis 
de estudo. Os resultados obtidos foram que dos 328 adultos pesquisados, 164 
(50,0%) são moradores de área portuária e 164 (50,0%) são moradores de área 
não portuária, 220 (67,1%) são adultos com idades entre 15 a 59 anos e 108 
(32,9%) são idosos com 60 anos ou mais, a maior parte 74,4% são não fumantes. 
Já as crianças temos que 16 (44,4%) são meninas e 20 (55,6%) são meninos, 22 
(61,1%) não estão doentes e 14 (38,9%) estão doentes, e a doença que mais pre-
valeceu foi doenças respiratórias 14 (38,9%). Observou-se que 12 (31,5%) dos 
entrevistados adultos afirmam utilizar medicamentos e não sabem o motivo, ou 
a indicação do medicamento, e que a maioria das crianças apresentam proble-
mas respiratórios, o que podemos relacionar por morarem em uma cidade onde 
contém o maior porto da América Latina, e além disso apenas  21,42% realizam 
tratamento,  o que nos revela a  falta de contato entre o profissional da saúde e o 
paciente, necessitando de maior atenção farmacêutica no momento da dispen-
sação e que o farmacêutico necessita assumir o papel de promover a saúde e o 
conhecimento a população.

PALAVRAS-CHAVE

Farmacêutico, Medicamento, Asma
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1. INTRODUÇÃO

O município de Santos, no estado de São Paulo, possui cerca de 434 mil habi-
tantes (IBGE, 2015) e foi escolhido como área de estudo por possuir o maior porto 
da América Latina, que movimenta mais de 100 mil contêineres por mês (CODESP, 
2014), fato relacionado ao alto tráfego marítimo e rodoviário, e a grande carga po-
luente advinda deste tráfego, das cargas e descargas de mercadorias e da atividade 
industrial por toda a região Metropolitana da Baixada Santista.

Diversos estudos divulgam que regiões portuárias apresentam, devido às ati-
vidades realizadas, altos índices de poluição ambiental (DOMINGUES et al., 2014; 
MOSSINI, 2005; DEMORE, 2001; COSTA, 2005; SILVA et at., 2005; HORTELLANI 
et al., 2008). 

Pesquisas epidemiológicas sobre sintomas respiratórios utilizam amplamente 
questionários escritos para medir a prevalência de asma numa população de estudo. 
Entre os estudos populacionais mais abrangentes para comparação de prevalências 
de asma estão o International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 
que estabelece métodos padronizados para pesquisas em crianças e adolescentes, e 
o European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) desenhado para in-
vestigação epidemiológica em adultos jovens (20 a 44 anos), ambos implementados 
na década de 1990 (Maçãira et al., 2005). Como desfecho das pesquisas os sintomas 
referenciados pelos entrevistados, em resposta aos questionários, são analisados em 
conjuntos com dados de poluentes atmosféricos, frequentemente mostrando-se as-
sociados.

Nas publicações de ciências farmacêuticas a primeira definição de atenção far-
macêutica apareceu em 1980 em um artigo publicado por Brodie et al (1980): 

“em um sistema de saúde, o componente medicamento é estru-
turado para fornecer um padrão aceitável de atenção farmacêu-
tica para pacientes ambulatoriais e internados. Atenção farma-
cêutica inclui a definição das necessidades farmacoterápicas 
do indivíduo e o fornecimento não apenas dos medicamentos 
necessários, mas também os serviços para garantir uma terapia 
segura e efetiva. Incluindo mecanismos de controle que facilitem 
a continuidade da assistência “. 

O conceito clássico de atenção farmacêutica “a provisão responsável da farma-
coterapia com o objetivo de alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade 
de vida dos pacientes” foi publicado por Hepler & Strand em 1990. 

Esta definição engloba a visão filosófica de Strand sobre a prática farmacêutica e 
o pensamento de Hepler sobre a responsabilidade do farmacêutico no cuidado ao pa-
ciente. Os resultados concretos são: 1) cura de uma doença; 2) eliminação ou redução 
dos sintomas do paciente; 3) interrupção ou retardamento do processo patológico, 
ou prevenção de uma enfermidade ou de um sintoma.



58

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A utilização de medicamentos é um processo complexo com múltiplos deter-
minantes e envolve diferentes atores. As diretrizes farmacoterápicas adequadas para 
a condição clínica do indivíduo são elementos essenciais para a determinação do 
emprego dos medicamentos. Entretanto, é importante ressaltar que a prescrição e o 
uso de medicamentos são influenciados por fatores de natureza cultural, social, eco-
nômica e política (FAUS, 2000 ; PERINI et. al, 1999)

A pesquisa tem como objetivo analisar a prevalência de doenças e medicamen-
tos utilizados em moradores de duas áreas na cidade de Santos/SP. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Tipo de Estudo

Foi realizado um estudo de corte transversal através da aplicação de inquérito 
domiciliar. A população de estudo foi composta por moradores, de diversas faixas 
etárias, das regiões próximas e distantes da área portuária de Santos.

Foram incluídas neste estudo todas as pessoas moradoras dos bairros Boquei-
rão e Ponta da Praia do município de Santos, de todas faixas etárias, com capacidade 
física e mental para responder ao questionário da pesquisa.

Como critérios de exclusão, estão indivíduos com algum tipo de incapacidade 
mental e/ou física que impeça a aplicação do instrumento, pessoas institucionaliza-
das durante a visita domiciliar (asilos, hospitais, prisões, etc.).

2.2 Amostra

A amostra foi calculada baseada na prevalência de doenças respiratórios na po-
pulação brasileira de 20% (J. BRAS. PNEUMOL, 2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2010), com um poder de 80%, em nível de significância de 5% e um delta de 5%, 
acrescentando-se 20% devido a possíveis perdas, chega-se a um total amostral de 
n=300 pessoas a serem entrevistadas, estratificadas por área portuária e área não por-
tuária.

2.3 Coleta de Dados

As residências/moradores participantes do estudo foram selecionados aleato-
riamente.

Foram utilizados três tipos de questionários: 1) dados biodemográficos, hábitos 
e moradia; 2) questionário validado: International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood (ISAAC), para crianças até 14 anos; 3) questionário validado: European 
Community Respiratory Health Survey (ECRHS), para adultos.
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O questionário de dados biodemográficos visa levantar aspectos do perfil de-
mográfico e socioeconômico dos moradores, incluindo variáveis que podem influen-
ciar no desfecho, como ocupação atual e anterior, tabagismo, condições de moradia 
(tipo de combustível usado para cozinhar, presença de animais dentro de casa, pre-
sença de tapetes/carpetes, umidade nas paredes, entre outras).

No Brasil, o ISAAC foi padronizado e validado em seus vários módulos por Solé 
et al. (1998), Vanna et al. (2001) e Yamada et al. (2002) (apud PASTORINO, 2005). 
Esteves et al. (1999) validaram o ISAAC para aplicação também em adultos. 

Outro questionário que foi aplicado é do European Community Respiratory He-
alth Survey (ECRHS), foi validado por Rodriguez-Martinez et al. (2015).

2.4 Análise estatística

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 
qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 
variáveis quantitativas foram apresentadas em termos de seus valores de tendência 
central e de dispersão. Foi utilizado o teste de Qui-quadrado para avaliar associação. 
O nível de significância foi de 5%.

2.5 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (COMET) 
da Universidade Católica de Santos, para apreciação e aprovação antes da sua execu-
ção, e aprovado em 23 de fevereiro de 2016 sob o parecer número 1.420.238.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a análise descritiva dos dados sócio demográficos.

Tabela 1 - Análise descritiva dos dados sociodemográficos da amostra entrevistada, adultos e 
idosos (n=328).  

 Total 
(n=328)  

n % 

Bairro    

  Ponta da Praia 164 50,0 

  Boqueirão 164 50,0 

Faixa etária (anos)   

  Adultos (15 a 59 anos) 220 67,1 

  Idosos (60 anos ou mais) 108 32,9 

Sexo   
  Feminino 157 47,9 

  Masculino 171 52,1 

Etnia   

  Branco 211 64,3 

  Negro 20 6,1 

  Pardo 97 29,6 

Renda familiar   

  até um salário mínimo      2 0,6 

  de 1 a 2 salários mínimos 11 3,4 

  de 2 a 3 salários mínimos 56 17,1 

  de 3 a 5 salários mínimos 179 54,6 

  de 5 a 10 salários mínimos 67 20,4 

  mais de 10 salários mínimos     13 4,0 

Escolaridade   

  Sem instrução 2 0,6 

  Ensino Fundamental Incompleto 51 15,5 

  Ensino Fundamental Completo 44 13,4 

  Ensino Médio Incompleto 17 5,2 

  Ensino Médio Completo 117 35,7 

  Ensino Superior Incompleto 26 7,9 

  Ensino Superior Completo 71 21,6 
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Fonte: os autores

A média da idade foi de 47,9 (DP= 19,4) (tabela 2), sendo que 220 (67,1%) são 
adultos e 108 (32,9%) idosos, com relação ao gênero temos que 157 (47,9%) são mu-
lheres e 171(52,1%) são homens, a maior parte são não fumantes 74,4% e com relação 
a bairro 164 (50,0%) moram na Ponta da Praia e 164 (50,0%) moram no Boqueirão.

A Tabela 2 expressa as médias de idade, renda e os anos de residência dos en-
trevistados.

 Total 
(n=328)  

n % 

Bairro    

  Ponta da Praia 164 50,0 

  Boqueirão 164 50,0 

Faixa etária (anos)   

  Adultos (15 a 59 anos) 220 67,1 

  Idosos (60 anos ou mais) 108 32,9 

Sexo   
  Feminino 157 47,9 

  Masculino 171 52,1 

Etnia   

  Branco 211 64,3 

  Negro 20 6,1 

  Pardo 97 29,6 

Renda familiar   

  até um salário mínimo      2 0,6 

  de 1 a 2 salários mínimos 11 3,4 

  de 2 a 3 salários mínimos 56 17,1 

  de 3 a 5 salários mínimos 179 54,6 

  de 5 a 10 salários mínimos 67 20,4 

  mais de 10 salários mínimos     13 4,0 

Escolaridade   

  Sem instrução 2 0,6 

  Ensino Fundamental Incompleto 51 15,5 

  Ensino Fundamental Completo 44 13,4 

  Ensino Médio Incompleto 17 5,2 

  Ensino Médio Completo 117 35,7 

  Ensino Superior Incompleto 26 7,9 

  Ensino Superior Completo 71 21,6 
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Tabela 2 - Valores médios, desvio padrão, mínimos e máximos da idade, renda e tempo de mora-
dia na residência dos entrevistados (n=328).   

Fonte: os autores

Dos 328 pesquisados, 143 (43,6%) têm reações alérgicas a tapete, 302 (92,1%) a 
cortina, 62 (18,9%) a brinquedos de pelúcia, 150 (45,7%) a mofo, 256 (78,0%) a poei-
ra ou pó e 148 (45,1%) a animais.

Tabela 3 - Presença de materiais alergênicos na residência da amostra entrevistada (n=328).  

  Média Desvio-padrão Mínimo-Máximo 
Idade 47,9 9,4 15,0 - 92,0 

Renda (salários mínimos) 3,0 3,8 0 - 5 

Anos de residência 16,5 16,2 1,0 – 92,0 

 

 Total 
(n=328)  

n % 
Tapete   

  Sim 143 43,6 

  Não 185 56,4 

Carpete   

  Sim 7 2,1 

  Não 321 97,9 

Cortina   

  Sim 302 92,1 

  Não  26 7,9 

Brinquedos de Pelúcia   

  Sim  62 18,9 

  Não 266 81,1 

Mofo   

  Sim  150 45,7 

  Não 178 54,3 

Poeira ou pó   

  Sim  256 78,0 

  Não 72 22,0 

Animais (cão, gato,  
coelho ou aves) 

  

  Sim  148 45,1 

  Não 180 54,9 
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Fonte: os autores

Tabela 4 - Uso autorreferido de medicamentos na amostra entrevistada na faixa etária de 15 a 59 
anos (adultos), estratificada por bairro (n=220).   

Fonte: os autores

De 110 pesquisados na Ponta da Praia em relação a medicamentos 20 (18,2%) 
assumem dizer que usam medicações, sendo que o mais utilizado foi o Losartana Po-
tássica 3 (2,7%), medicamento hipertensivo, e no bairro Boqueirão dos 110 pesquisa-
dos 18 (16,4%) assumem utilizar medicamentos, e o que mais apareceu foi também 
o Losartana Potássica 8 (7,3%). No bairro da Ponta da Praia, também apareceram os 
medicamentos Fenoterol 1 (0,9%) e Ipratrópio 1 (0,9%) não aparecendo no bairro 
do Boqueirão, e são medicamentos utilizados coadministrados para o tratamento de 
bronquite asmática.

 Total 
(n=328)  

n % 
Tapete   

  Sim 143 43,6 

  Não 185 56,4 

Carpete   

  Sim 7 2,1 

  Não 321 97,9 

Cortina   

  Sim 302 92,1 

  Não  26 7,9 

Brinquedos de Pelúcia   

  Sim  62 18,9 

  Não 266 81,1 

Mofo   

  Sim  150 45,7 

  Não 178 54,3 

Poeira ou pó   

  Sim  256 78,0 

  Não 72 22,0 

Animais (cão, gato,  
coelho ou aves) 

  

  Sim  148 45,1 

  Não 180 54,9 

 

 Ponta da 
Praia 

 Boqueirão  Nível de 
Significância 

    (n=110)      (n=110)    p-valor & 

 n % n %  

Uso de algum medicamento      
  Não 90 81,8 92 83,6  

  Sim  20 18,2 18 16,4 0,721 

Alenia 0 0,0 1 0,9  

Atrovent 1 0,9 0 0,0  

Berotec 1 0,9 0 0,0  

Atenolol 2 1,8 0 0,0  

Atacand 1 0,9 0 0,0 0,232 

Benicar 2 1,8 0 0,0  

Captopril 0 0,0 1 0,9  

Hidroclorotiazida 0 0,0 1 0,9  

Losartan 3 2,7 8 7,3  

Não lembra o nome 5 4,5 7 6,4  
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Gráfi co 1 - Prevalência de doenças em crianças moradores da cidade de Santos/SP.

Fonte: os autores

A média de idade foi 6,33 (DP=3,64), 16 (44,4%) são meninas e 20 (55,6%) são 
meninos. Dos 14 (38,9%) entrevistados com asma, apenas 3 (21,42%) realizam trata-
mento medicamentoso.

A poluição atmosférica desencadeia diversas enfermidades, principalmente res-
piratórias e cardiovasculares (NARDOCCI et al., 2013; CESAR et al., 2013; ARBEX 
et al., 2012; SALVI, 2007).

Quanto aos estudos sobre a saúde de moradores das proximidades de regiões 
portuárias são inexistentes no Brasil, como também sobre a prevalência de medica-
ções e uso correto ao não dos medicamentos no município de Santos. No mundo, este 
tipo de levantamento também não é comum, embora existam trabalhos realizados 
no Panamá (HAGLER et al, 2013), Reino Unido (HUNTER et al., 2003) e Estados 
Unidos (KILBURN et al., 1985). 

Conforme a defi nição de (FILHO, 2015) “A asma pode ser desencadeada em 
consequência de inalação de poeira doméstica (ácaros), polens, pelos, substâncias 
excretadas por animais, irritantes (fumaça de cigarro, poluição ambiental, smog, gás 
natural, propano), pó de giz, odores fortes, aerossóis químicos, mudanças de tempe-
ratura do ambiente, distúrbios emocionais, exercícios, infecções virais, entre outros 
fatores. ” 

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que os entrevistados que moram na área portuária estão mais pro-
pícios a desencadear uma bronquite alérgica por estarem inalando diversos tipos 
de poluentes, ao contrário de moradores que moram em área não portuária, porém 
como Santos é uma cidade úmida e com uma alteração de temperatura do ambiente 
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constante, a probabilidade de surgir crises de eczemas, asma, rinite são altíssimas. 
Já a maioria das crianças apresentam problemas respiratórios, e além disso poucas 
crianças/adolescentes realizam tratamento, mostrando que os pais necessitam en-
tender a importância de se tratar corretamente uma doença crônica para uma maior 
qualidade de vida. É onde o farmacêutico é de suma importância, pois tem a respon-
sabilidade de promover a saúde e o conhecimento para a população.
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RESUMO

Os aços inoxidáveis são amplamente utilizados no cotidiano, pois apresentam 
boa resistência à corrosão e, através de técnicas que promovem uma maior pro-
teção a este material, essa resistência aumenta. A utilização de inibidores de 
corrosão é uma técnica que visa diminuir a agressividade do meio corrosivo 
e assim preservar o material metálico. O presente estudo visa verificar o com-
portamento de aços inoxidáveis ferríticos em meio corrosivo (HCl 0,1 mol/L) 
quando passivados com inibidores. Os aços inoxidáveis foram imersos nesses 
meios corrosivos utilizando como inibidores de corrosão extratos aquosos e al-
coólicos de erva mate (Ilex paraguariensis) e hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), 
avaliando a eficiência de proteção através da determinação do potencial de cor-
rosão (Ecorr), obtido por medidas de potencial de circuito aberto. Verificou-se 
que os aços apresentaram valores mais positivos quando se formava uma cama-
da inibidora prévia. 

PALAVRAS-CHAVE

Inibidores, passivação, aços, inoxidáveis.

1. INTRODUÇÃO 

Os inibidores de corrosão podem agir algumas formas como: anódicos, catódi-
cos ou por adsorção. Inibidores orgânicos são muito estudados e utilizados por conta 
de alguns grupamentos, como os fenóis, ou, compostos com nitrogênio, oxigênio e 
enxofre, por conta da capacidade de forte adsorção que possuem. Porém a utilização 
de alguns compostos orgânicos, como o imidazol (C3H4N2), acabam por serem tóxi-
cos ao meio ambiente.
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Contudo a pesquisa por inibidores verdes tem evoluído, para que extratos vege-
tais possam ser manipulados e utilizados de maneira efetiva a amenizar o problema 
gerado com a corrosão de metais sem agredir, ou agredindo minimamente, o meio 
ambiente. Neste trabalho há o foco na utilização de Erva-Mate (Ilex paraguariensis) e 
de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) como fontes de antocianinas, e discutir a eficácia 
de suas utilizações.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia empregada primeiro para a obtenção dos extratos foi baseada 
na proposta por Quraishi (1999): Para a obtenção do extrato aquoso de erva mate foi 
pesado 50g do material seco e do extrato de hibisco 25g em uma balança semi-ana-
lítica. Os volumes de água destilada utilizados foram 500ml para o extrato de erva 
mate e 250 mL para o extrato de hibisco, deixando ferver pelo período de 1h. Após 
o período, os extratos foram filtrados a vácuo, concentrados à 50mL, armazenados e 
guardados sob refrigeração.

A segunda metodologia para extração das moléculas de interesse (antocianinas 
e polifenóis) foi feita com três solventes: Água acidificada (pH 1,5), etanol 50% e me-
tanol 100%, baseado no estudo de Guindani, et al (2014), para a extração das anto-
cianinas e polifenóis.  Para cada solvente, foram pesados 40g de cada erva em balança 
semi - analítica, utilizando 200ml de cada solvente. Deixou-se o material durante 24 
horas em cada solvente obtendo soluções de concentração 200g/L em 6 recipientes 
armazenados sob refrigeração.

As placas foram lavadas com água destilada e lixadas com lixas 400 e 600 mesh, 
para a remoção da camada de passivação natural de óxidos e hidróxidos e depois se-
cas em temperatura ambiente. Em primeiro momento, as placas foram mergulhadas 
em solução de 50ml de HCl 0,1 mol/L contendo 1 ml de extrato concentrado de in-
teresse, adquirido pela proposta de Quraishi, para avaliação de capacidade inibidora 
do extrato sem passivação prévia, chamados testes diretos. Para criação de camada 
de passivação, as placas eram então mergulhadas em alíquotas de 40ml de solução de 
interesse por 60 minutos.

Foi preparada solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol/L, na qual as placas 
foram mergulhadas durante 60 minutos junto de eletrodo saturado de calomelano 
(Analyser 3A41) como referência e o multímetro digital (EDA DT830B) conectado 
às placas para as medições de potencial de circuito aberto (Eca) até determinação do 
potencial de corrosão (Ecorr), feitas minuto a minuto nos 10 primeiros minutos, de 
dois em dois minutos entre 10 e 20 minutos e de cinco em cinco minutos entre 20 e 
60 minutos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a placa AISI-430 foram obtidos os seguintes resultados.
Para os extratos aquosos:

Tabela 1 - Potenciais de corrosão com extratos aquosos  

Fonte: Autores

Para os extratos em água acidificada e alcoólicos:

Tabela 2 - Potenciais de corrosão para extratos ácidos e alcoólicos – Fonte: Autor

Fonte: Autores

A variação de potencial de circuito aberto pode ser analisada nos gráficos a 
seguir:

Teste Ecorr (mV / ECS) 

Branco -528 ± 4 

Direto-Mate -346 ± 8 

Direto-Hibisco -311 ± 40 

Passivação-Mate -293,5 ± 0,5 

Passivação-Hibisco -327 ± 17 

 

Teste Ecorr (mV / ECS) 

Branco -528 ± 4 

Hibisco - Metanol -335 ± 2 

Hibisco - Etanol -329 ± 5 

Hibisco - Água pH 1,5 -317 ± 2 

Erva-Mate - Metanol -386 ± 19 

Erva-Mate - Etanol -337 ± 7 

Erva-Mate - Água pH 1,5 -465 ± 3 
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Figura 1 - potencial de circuito aberto (AISI 430) em HCl 0,1 mol/L

Fonte: Autor

Figura 2 -  potencial de circuito aberto (AISI 430) em HCl 0,1 mol/L 

Fonte: Autor

As tabelas e os gráficos indicam que com a passivação prévia, os valores de 
Ecorr se tornam mais positivos, com destaque para o extrato Erva-Mate aquoso e de 
Hibisco em Água acidificada, que obtiveram os maiores valores entre cada metodolo-
gia. É possível notar, também, que a primeira metodologia se mostrou mais efetiva de 
maneira geral como proposta para inibição de corrosão, porém os extratos feitos pos-
teriormente apresentam menor desvio médio de Ecorr , caracterizando uma maior 
estabilidade de adsorção das moléculas de interesse.

Porém, o extrato aquoso de hibisco demonstrou alta acidez (pH 2,8), caracte-
rizando um problema de ataque prematuro da placa, como visto no gráfico e tabela 
a seguir:
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Tabela 3 - Pote]ncial de corrosão do Hibisco

Fonte: Autor  

Para a placa AISI-439 há os seguintes resultados:

Tabela 4 - Potenciais de corrosão AISI 439 

Fonte: Autor

A variação de potencial de circuito aberto (Eca) pode ser analisada no gráfico 
a seguir:

Ecorr (mV / ECS) 

Hibisco Branco 

-388 ± 3 -528 ± 4 

 

 Ponta da 
Praia 

 Boqueirão  Nível de 
Significância 

    (n=110)      (n=110)    p-valor & 

 n % n %  

Uso de algum medicamento      
  Não 90 81,8 92 83,6  

  Sim  20 18,2 18 16,4 0,721 

Alenia 0 0,0 1 0,9  

Atrovent 1 0,9 0 0,0  

Berotec 1 0,9 0 0,0  

Atenolol 2 1,8 0 0,0  

Atacand 1 0,9 0 0,0 0,232 

Benicar 2 1,8 0 0,0  

Captopril 0 0,0 1 0,9  

Hidroclorotiazida 0 0,0 1 0,9  

Losartan 3 2,7 8 7,3  

Não lembra o nome 5 4,5 7 6,4  
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Figura 3 - potencial de circuito aberto (AISI 439) em HCl 0,1 mol/L

Fonte: Autor        

Estudos futuros serão realizados para determinar quais inibidores são mais efe-
tivos, porém já é possível notar maiores valores em relação ao branco, caracterizando 
possíveis extratos mais eficazes.

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aço AISI-430 possui composição:

Tabela 5 -  Composição do aço AISI 430 

Fonte: http://www.kloecknermetals.com.br/pdf/3.pdf

O aço AISI 439 possui a seguinte composição:

Tabela 6 - Composição do aço AISI 439 

Fonte: http://www.cronimet.com.br/produtos-servicos/composicao-quimica
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Com a utilização ampla, tem-se a necessidade de aumentar a vida útil destes 
materiais, estudos futuros serão feitos para melhor determinação dos melhores inibi-
dores estudados para a placa AISI 439, porém já é possível notar uma potencialidade 
grande no extrato aquoso de erva-mate para ambas as placas.

As antocianinas têm fórmula geral representada na fi gura abaixo: 

Figura 4  - Estrutura química das antocianinas (LÓPEZ, et al., 2000).

Elas chamam atenção por serem facilmente encontradas em ervas e frutas de 
pigmentação vermelha e roxa e por serem facilmente extraídas para utilização. Neste 
trabalho, a sua função antioxidante aliada a capacidade de adsorção aos metais gerou 
interesse em sua utilização e foi demonstrada como efi caz em aplicação preventiva a 
corrosão por ácido clorídrico.

É possível concluir que os extratos obtidos durante o projeto foram efi cazes para 
a placa de aço AISI 430 analisada, na primeira metade dando destaque a passivação 
feita com extrato de erva-mate com o valor mais positivo e na segunda metade com 
destaque para o extrato acidifi cado de hibisco; porém, deve ser levada em considera-
ção a acidez inerente do extrato, tendo como alternativas os seus extratos alcoólicos 
que também são efetivos, mostrando a viabilidade de sua utilização.
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RESUMO

O Grupo de Pesquisa Dramática se propunha, desde o início, a ir a campo para 
descobrir o instante primordial em que a arte nasce - no caso, a arte teatral. 
Afinal, a pulsão artística criadora é inata ao ser humano e se desenvolve à reve-
lia das circunstâncias ou o ambiente externo influencia? Quem é dramaturgo, 
ator ou diretor de teatro nasceu com o “dom”, como diz o senso comum, ou de-
senvolveu a habilidade fazendo e escrevendo teatro? No primeiro semestre, nos 
debruçamos sobre os clássicos da dramaturgia, debatendo seus temas, persona-
gens e estruturas, analisando isto que, durante muito tempo, foi o estopim de 
criação de qualquer montagem cênica: o texto dramático. No segundo semestre, 
porém, com a bagagem cheia de referências e questionamentos, me senti pre-
parado para ir ao encontro da produção contemporânea cênica santista e me 
deparar com a arte em estado de choque. Passada a era do teatro “textocêntrico”, 
vemos um tempo em que a dramaturgia não prescreve mais personagens nem 
narrativas (muito menos rubricas), mas antevê uma cena prismática, sem psi-
cologismos, em que o próprio texto pode tornar-se obsoleto. O artista do palco, 
seja ele ator, diretor, iluminador, figurinista, etc., que trabalha com a linguagem 
cênica olhando para frente, vê-se tendo em mãos apenas o essencial para a reali-
zação do fenômeno cênico: o próprio artista, o agora e o público, elementos sem 
os quais o teatro, de fato, não existe. 

PALAVRAS-CHAVE

Dramaturgia, teatro, presentidade.



76

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. INTRODUÇÃO

O Grupo de Pesquisa Dramática procurou estabelecer as propriedades estrutu-
rais intrínsecas ao texto dramático e como elas aparecem na obra dramática mundial, 
além de como, ao longo do tempo, amalgama as contradições da época em que é es-
crito e de que modo a sociedade em que o autor vive interfere no processo. Pelo fato 
do teatro estar “muito perto da vida” (LESSA, 2017), foi escolhido como objeto de 
pesquisa ideal para estabelecer o que seria, afinal a própria realidade em que vivemos, 
esta existência metade sonho e metade concreta que habitamos, além de também 
poder nos ajudar a conceituar o seu complemento: a arte, sem a qual a vida não basta. 

Como compreendemos que, para bem definir nosso objeto o melhor seria pro-
duzi-lo, ou seja, criar nós mesmo um texto autoral inédito de autoria coletiva, defi-
nimos como objetivo, em conjunto com outros artistas, iniciantes ou não, criar um 
espetáculo crítico-poético singular no qual todos do grupo se vejam representados e, 
ao mesmo tempo, seja um produto da sua época, construindo sólidas relações de tra-
balho artístico com outros indivíduos, estimulando a troca de saberes e a alteridade. 
Acreditamos que, para entender, é preciso estar dentro.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Nas palavras de Cecilia Almeida Salles, pesquisadora com extensa experiência 
em acompanhamento de processos,

O processo de criação pode ser descrito como percurso sensí-
vel e intelectual, de construção de objetos artísticos, científicos e 
midiáticos que, na perspectiva semiótica (PEIRCE, 1931-1935), 
como movimento falível com tendências e sustentado pela lógica 
da incerteza, engloba a intervenção do acaso e abre espaço para 
a introdução de ideias novas. Um processo contínuo, sem ponto 
inicial nem final; um percurso de construção inserido no espaço 
e no tempo da criação, que inevitavelmente afeta o artista. (SAL-
LES, 2017, p. 36)

“A pesquisa em artes”, assim, “no contexto do processo de criação, se caracteriza 
pela inexistência de um objeto pronto a ser examinado. A construção do objeto de 
investigação precisa ser, portanto, elemento integrante da metodologia de pesquisa.”, 
ao contrário da “pesquisa em ciência”, que “se caracteriza pela construção de uma 
interpretação que dê sentido ao fenômeno observado” (SAMPAIO GARCIA, 2011, 
p. 47-48). O objeto em questão, então, pede uma pesquisa também em estado gasoso, 
afinal, 

a arte é um campo próprio, distinto da ciência e da filosofia, com 
um conteúdo próprio. “Este conteúdo só a arte pode captá-lo, só 
ela pode exprimi-lo claramente com os meios que lhe perten-
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cem” (KANDINSKY, 1990, p. 38). (SAMPAIO GARCIA, 2011, 
p. 47)

Dessa forma, a pesquisa foi dividida organicamente - sem que ao menos no-
tássemos - em dois momentos permutáveis, que poderiam até acontecer ao mesmo 
tempo: 

1) pesquisa bibliográfica e audiovisual; 
2) acompanhamento de processo criativo em campo. 

Não podíamos incorrer no erro de enrijecer nosso método, posto que o texto 
dramático passa, hoje, por uma transformação estrutural que, para ser compreendi-
da, pede nosso envolvimento subjetivo além do exigido por pesquisas cujos objetos 
sejam filosóficos ou científicos. Ao mesmo tempo, como nosso objeto de investigação 
é artístico, isto torna, invariavelmente, a própria pesquisa em obra de arte, já que o 
objeto só pode ser apreendido por algo da mesma natureza, como explicita Sampaio 
Garcia (2011).

Na busca pela compreensão do nosso objeto de pesquisa, fomos orientados pela 
intuição, quando uma tendência surgia, ou pelo corpo dos atores, quando, na sala de 
ensaio, os seus movimentos desenhavam formas plásticas atraentes. “Tendência”, nas 
palavras de Cecilia Almeida Salles (2017), “são rumos vagos que orientam o processo 
de construção das obras no ambiente de incerteza e precisão; elas geram trabalho, em 
busca de algo que está para ser descoberto”. Respondemos às tendências, intuitiva-
mente, quando, por exemplo, assistimos à cena caiçara do Gextus e decidimos come-
çar a acompanhar seu processo, ou quando consideramos essencial para a montagem 
de nosso produto final as palavras de Ingmar Bergman. As tendências, para serem 
assimiladas ao processo de criação, pedem “tomadas de decisão” (SALLES, 2017), 
como as descritas acima.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Grupo de Pesquisa Dramática foi entremeado por vetores e ruídos externos 
que interferiram na sua continuidade. No primeiro semestre, por exemplo, focado 
na pesquisa bibliográfica e audiovisual, percebemos que nenhuma das tendências 
estéticas estudadas (a Clássica, a Renascentista, a Romântica, a Realista, a Moderna e 
a Contemporânea) está morta – ao contrário: continuam a se manifestar nas mais va-
riadas expressões culturais, uma em mais evidência do que a outra; afinal, “nenhuma 
obra de arte é concebida à margem da história e da comunidade” (p. 122, VÁZQUEZ, 
1968), logo, não é possível criar arte nem escrever dramaturgia “fora” da influência 
do que já foi feito.

Analisamos o modo de produção da escrita dramática e da encenação contem-
porâneas com a observação de três espécimes: o texto O Jantar, de Felipe Limma, e o 
seu consequente processo de montagem; a peça O Corpo no Espaço Nu, com direção 
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de Thamy Ferreira e texto de Marcio Tito Pellegrini, e o espetáculo Ínterim que, ao 
contrário das outras duas peças, não teve sua montagem calcada pelo texto: antes, o 
corpo ganha protagonismo em detrimento daquele. Temos procedimentos diferen-
ciados em cada espetáculo no que tange ao drama: em O Jantar, o dramaturgo não 
se isola no gabinete como um artista romântico, mas abre ao mundo sua criação, 
chegando a incorporar ao texto falas aleatórias, sugestões e devaneios do elenco e de 
outros leitores da peça; em O Corpo no Espaço Nu, temos o procedimento tradicio-
nal, no qual o dramaturgo cria sozinho o texto (este, o germe mesmo do espetáculo, 
nascido de um pedido da atriz ao dramaturgo que escrevesse um monólogo exclu-
sivamente para ela); e em Ínterim, temos a extrapolação dos conceitos basilares da 
dramaturgia e até mesmo da encenação. 

O Jantar é um texto que não pode ser analisado sem levar em consideração o seu 
processo de criação; os produtos finais, tanto a encenação quanto o texto escrito, são 
o resultado do acúmulo de encontros, vetores e fluxos sensoriais, “poiesis enquanto 
cena gerativa, prismática, abstrata”, sem contraponto na realidade concreta, e não 
mimesis, reprodutiva, secundária a uma realidade primeira (p. 9, COHEN, 2004). O 
Corpo no Espaço Nu e Ínterim são espetáculos que compartilham da mesma estética 
quebradiça, com diferenças, porém, no acabamento: O Corpo, assim como O Jantar, 
é um espetáculo minimalista, em palco italiano, super imagético e abstrato, com um 
trabalho de técnica corporal meticuloso e uma dramaturgia que oscilava entre a épi-
ca e a lírica (mas, de qualquer forma, incontornável), enquanto Ínterim o texto, em 
cena, apesar de decorado e ensaiado previamente pelo ator, podia tornar-se obsoleto 
dada a experiência inédita do agora a qual o ator devia se entregar, representa o que 
é conhecido, segundo a acepção de Cohen (2004), como work in progress: prima pela 
irracionalidade, associada às “esquerdas, assimetrias, loucura”, e é constituído por 
“fluxos e processos primários [...] de sensações, pulsões, extravasamentos” de um 
“pensar/sentir intuitivo”; ocorre “um aumento de graus de liberdade” (p. 10, COHEN, 
2004) do trabalho de criação do ator e também de leitura do espectador, visto que 
este, imerso num mundo cênico sem correlatos evidentes na realidade concreta, tem 
dificuldade em conceber o que experimenta. O work in progress também possui a 
particularidade de ser adaptável ao lugar em que se apresenta, sendo um trabalho de 
constante pesquisa de corpo para o elenco e para a direção: Ínterim foi reapresentado 
dia 27 de agosto de 2018 na Unisantos, por ocasião da feira de profissões Trends, e 
tornou-se uma intervenção performativa cujos atores ocupavam o espaço que quises-
sem dentro da universidade, dando seus textos ou não, com uma partitura de corpo 
diferente da estreia se assim desejassem.
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O corpo e as suas ressonâncias ganham protagonismo tanto no work in pro-
gress quanto em outras manifestações do teatro contemporâneo. Hoje, a cena não 
se restringe mais ao palco, podendo invadir a rua, o shopping, a feira, assim como o 
próprio público pode tomar o palco, como foi no caso da estreia de Ínterim no Teatro 
Municipal Brás Cubas, em Santos (SP).    

Vida e arte misturam-se nas mais variadas propostas da arte contemporânea, 
com o desejo mesmo de chacoalhar os alicerces da sociedade. Não sendo uma ten-
dência recente, mas que tem seu início nos anos 60, o que ficou conhecido como tea-
tro performativo ou pós-dramático (no qual Ínterim se insere) usa os mais diferentes 
materiais, atrapalha o decoro formal e perturba os critérios críticos; as tendências 
históricas se confundem e ficção e realidade vão junto, tornando-se difuso o que as 
separa; não prescreve mais narrativas, heróis ou conflitos, mas se deixa “atravessar 
por sentidos, linhas de força, por heterogeneidades materiais, discursivas e de lin-
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guagens” (p. 257, ARAÚJO, 2008), provocando a instauração de um acontecimento, 
e não de uma história, como na dramática rigorosa; Féral, quanto à performance, diz 
que esta

não tem nada a dizer, nada a dizer a si mesmo, a capturar, a pro-
jetar, a introjetar a não ser os fluxos, as redes, os sistemas. Tudo 
nela aparece e desaparece como uma galáxia de ‘objetos transi-
cionais’ (Winnicott), que só representam as falhas da captura da 
representação. (p. 256, FERÁL apud ARAÚJO, 2008)

         Assim, coloca-se a ruína das artes imitativas, que rompe “paradig-
mas que remontam a Platão e Aristóteles” (as unidades dramáticas, a arte enquanto 
reprodução da realidade, a catarse), “estabelecendo uma segunda revolução na mo-
dernidade ou, segundo alguns autores, a passagem do moderno para o pós-moderno” 
(p. 22, COHEN, 2004). Neste contexto, temos as obras de Bernard-Marie Koltès (Na 
Solidão nos Campos de Algodão), Peter Handke (Insulto ao público), Rodrigo Garcia 
(4); no Brasil, Grace Passô (Amores Surdos, Vaga Carne), Vinicius Calderoni (Arrã, 
Chorume), a adaptação de O Idiota, de Fiódor Dostoiévski, feita pela mundana com-
panhia; entre outros textos e montagens que correspondem a um período histórico 
no qual emerge uma nova ordem social e cultural caracterizada pela opacidade do 
real, a identidade difusa e pelo desligamento dos significados dos correspondentes 
nominais. Procurando organizar algumas diferenças entre o drama absoluto e o per-
formativo, preparamos uma tabela sem a intenção de esgotar o tema:

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acompanhando o processo criativo do espetáculo Ínterim, escolhi passar a re-
gistrar os ensaios do grupo em vídeo, posto que o registro em áudio, como foi feito 
no primeiro semestre da pesquisa, tornava muito cansativo o momento de passar 
para o papel o que aconteceu. Ato contínuo, decidi criar um curta-metragem como 

DRAMA ABSOLUTO   DRAMA PERFORMATIVO   

Produção de sentido   Produção de experiência   

Organização simbólica e 
homogênea 

  Emergem pedaços de sentido e 
diversidades 

  

A relação entre as pessoas é 
essencial para o entendimento 

  Possibilidades tateantes de 
significação, postas em movimento 

  

Unidade estilística e rítmica   Diferentes fluxos em conexão   

Amarra sentidos   Desestabiliza cristalizações de sentido   
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produto final desta pesquisa, que teria um alcance muito maior do que um simples 
artigo. Descobri que o tema da peça é a “ausência no presente das nossas vidas”, ou 
seja, o deslocamento da consciência corporal do aqui e agora para outros estratos do 
tempo. O grupo, em debate, compreendeu que existem diversas formas de experien-
ciar o tempo: o cronológico, o subjetivo e o social, e que é muito raro estes entrarem 
em harmonia. 

As pesquisas de corpo do grupo partem da proposta de experimentar o pre-
sente à revelia de toda carga simbólica que possuímos, como se nossa mente tivesse 
dado reset. Junto às pesquisas de corpo, o elenco também devia criar textos, caso o 
ator julgasse necessário para serem ditos em determinados momentos da cena, que 
são três: passado, futuro e o meio disso, o ínterim, o instante fugaz. Na proposta da 
direção, cada ator teria todo um figurino cujas peças simbolizam esses extremos do 
tempo e que o auxiliaria no desempenho da experiência do agora: um guarda-chuva 
e uma capa de chuva transparentes, galochas brancas e, por baixo, roupas também 
brancas. Como o grupo não passou por nenhum estudo quanto às especificidades da 
dramaturgia como nós, o elenco baseou-se nas próprias experiências para escrever. 
Foi como eu já esperava: textos repletos de elementos líricos, absolutamente subje-
tivos, sem nenhum lastro dos componentes “absolutistas” defendidos por Rosenfeld 
(1965). 

Ao mesmo tempo em que acompanhava os processos, começei a pensar na esté-
tica do curta-metragem que produziria como produto final. Qual estrutura ele teria? 
Seria mais baseado em entrevistas, como a maioria dos documentários são, ou não? 
O conflito entre mim e o tempo presente, mote de “Ínterim”, me era íntimo porque 
muitas vezes me via perdido em devaneios sobre o passado que vivi ou o futuro que 
sonhava, e perdia o agora, a única coisa de fato concreta com a qual podia transfor-
mar a minha vida. Assim, decidi trazer o mesmo tema para o filme, mas como tradu-
zir a experiência fugaz do agora para o cinema? Tal questionamento me levou a es-
tudar a vanguarda poética cinematográfica, cujas obras dos cineastas Peter Kubelka, 
Jonas Mekas, Maya Deren, Robert Breer e Peter Tscherkassky me aprofundei através 
do Capítulo V do livro O Discurso Cinematográfico - A opacidade e a transparência, A 
Vanguarda. Inspirado pelos seus filmes, repletos de cortes rápidos, anarrativos, cores 
vibrantes e o trabalho característico com a luz e o movimento, fui à sala de ensaio 
querendo também registrar a poética do instante, aquele presente no menor gesto, 
no menor movimento. 

O cinema, mesmo aquele mais ideal e mais abstrato, permanece 
em sua essência concreto; permanece a arte do movimento, luz 
e cor. Quando deixamos os pré-conceitos e os pré-condiciona-
mentos de lado, nos abrimos para a concretude da experiência 
puramente visual e cinestésica, para o realismo da luz e do movi-
mento, para a pura experiência do olhos, par a matéria do cine-
ma.” (XAVIER, 2008, P. 107).
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 A seguir, o link para o curta-metragem Ínterim: https://www.youtube.com/
watch?v=wNS39Nw9koY

REFERÊNCIAS

BERGMAN - 100 anos. Direção: Jane Magnusson. Noruega, Suécia: 2018.

MOSTAÇO, Edelcio. Peter Szondi e o circuito. Sala Preta, São Paulo, vol. 16, n. 
1, p. 133-146,  2016.

MENDES, Cleise Furtado. A ação do lírico na dramaturgia contemporânea. 
Aspas, São Paulo, vol. 5, n. 2, p. 6-15, 2015.

SALLES, Cecilia Almeida. Acompanhamento de processos de criação: pre-
missas, potencialidades e idiossincrasias. Aspas, São Paulo, vol. 7, n. 2, p. 28-
38, 2017.

SAMPAIO, José Gustavo. O processo de criação em artes cênicas como pes-
quisa: uma narrativa em dois atos. Tessituras & Criação, São Paulo, n. 1, p. 
46-55, Mai 2011.

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. São Paulo, Paz e Terra, 2008. 2ª 
impressão, 2012.

ARAÚJO, Antônio. A encenação performativa. Sala preta – Programa de pós-
-graduação em artes cênicas, v. 8, 2008. Disponível em: http://www.revistas.usp.
br/salapreta/issue/view/4700. Acesso em: 5 abr 2017. 

ARISTÓTELES. Poética. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2011.

ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006.

ASLAN, Odette. O Ator no Século XX. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BECKETT, Samuel. Esperando Godot. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

BECKETT, Samuel. Eu Não. Tradução de Lauro Baldini. Disponível em: http://
qorpus.paginas.ufsc.br/insulto-ao-publico-pecas-teatrais/nao-eu-samuel-be-
ckett-traducao-de-lauro-baldini/. Acesso em: 25 jan 2017.

BOGART, Anne. A Preparação do Diretor. São Paulo: Editora WMF Martins 
Fontes, 2014. 

BRECHT, Bertold. A Santa Joana dos Matadouros. São Paulo: Cosac & Naify 
Edições, 2001.

BRITES, Mariana; MEDEIROS, Maria Beatriz de. Arte e Política: Rua, Grupo 
e Terrorismo Poético. eRevista Performatus, Inhumas, ano 5, n. 17, jan. 2017. 



83

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

ISSN: 2316-8102.

BURDICK, Jacques. Teatro. Lisboa: Lugano e Editorial Verbo, 1978 

CHIARELLI, Tadeu. Considerações sobre arte contemporânea e instituições. 
Revista Continuum Itaú Cultural, v. 19, 2007. Disponível em: https://issuu.com/
itaucultural/docs/revista-continuum-19. Acesso em: 25 jan 2018.

COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea: criação, encena-
ção e recepção. 2 .ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.

FÉRAL, Josette. Por uma poética da performatividade. Sala preta – Programa 
de pós-graduação em artes cênicas, v. 8, 2008. Disponível em: http://www.revis-
tas.usp.br/salapreta/issue/view/4700. Acesso em: 5 abr 2017.

GARRETT, Almeida. Frei Luís De Sousa. São Paulo: Ediouro, 1996.

GARROCHO, Luiz Carlos. Renato Cohen e a criação cênica em processo. Ar-
tigo publicado no Portal OVERMUNDO. 2007. Disponível em: <http://www.
overmundo.com.br/overblog/renato-cohen-e-a-criacao-cenica-em-processo>. 
Acesso em: 14 abr 2017.

GRANDEZA e decadência de um negócio de cinema. Direção: Jean-Luc Go-
dard. França, Suíça: 1986.

KOTTWITZ, Manolo; MARSILLAC, Ana Lúcia Mandelli de. Sobre corpos e 
excessos: performance e política em Gorduras Saturadas de Miro Spinelli. 
Urdimento, Florianópolis, v.2, n. 29, p. 30-34, Out 2017.

MARFUZ, Luiz. Beckett e a implosão da cena: poética teatral e estratégias de 
encenação. São Paulo: Perspectiva, 2013.

METRÓPOLIS – SEM CORTES: ANDRE BELTRÃO. Acesso em 03 set 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=djUqgJktlpE&t=530s

PAUSA PARA O JANTAR. Acesso em 25 jan 2018. https://www.facebook.com/
mamutesanoes/videos/1739847376103183/

PALLOTTINI, Renata. Introdução à dramaturgia. São Paulo: Ática, 1988

PRADO, Décio de Almeida Prado. O advento do romantismo. In: HISTÓRIA 
CONCISA DO TEATRO BRASILEIRO 1570-1908. São Paulo: Editora da Uni-
versidade de São Paulo: 1999. Cap. 2, p. 31-51.

RABELLO, Luiz Francisco. Teatro português: do romantismo aos nossos dias. 
Lisboa: Scarpa, 1959.

REWALD, Rubens. Caos: dramaturgia. São Paulo: Perspectiva, 2005.

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: DESA, 1965.



84

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SGARIONI, Mariana. “A arte aponta aquilo que falta em você”: Entrevista 
com Paulo Sérgio Duarte. Revista Continuum Itaú Cultural, v. 19, 2007. Dis-
ponível em: https://issuu.com/itaucultural/docs/revista-continuum-19. Acesso 
em: 25 jan 2018.

SILVA, Lais Marques. Escuta-ação: pistas para a criação do ator em diálogo 
com o sistema dos Viewpoints. São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Escola de Comunicação e Artes – Uni-
versidade de São Paulo. 2013.

SÓFOCLES. Antígona. Porto Alegre: L&PM, 2017.

SÓFOCLES. Édipo Rei. Porto Alegre: L&PM, 2017.

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1950). São Paulo: Cosac 
Naify, 2011.

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. As ideias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1968.

VERAS, Luciana. Quem tem medo da arte contemporânea? Revista Conti-
nuum Itaú Cultural, v. 19, 2007. Disponível em: https://issuu.com/itaucultural/
docs/revista-continuum-19. Acesso em: 25 jan 2018.



85

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES RÍTMICOS EM CHOROS 
COMPOSTOS ENTRE CA. 1865 E 1960.

Daniel Gutierrez Prado1 (IC Bolsa PROIN)
Cibele Palopoli2 (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Licenciatura em Música

1 danielgprado96@gmail.com; 2cibele.palopoli@unisantos.br

RESUMO

O presente trabalho visa a compreensão e a identificação de recorrentes pa-
drões rítmicos sincopados no repertório musical brasileiro praticado nas rodas 
de Choro, compreendendo peças compostas entre ca. 1865 e 1960. Para tanto, 
inicia-se a partir do entendimento das três principais síncopas descritas por 
diversos musicólogos, sendo elas: a síncopa característica; o tresillo e a haba-
nera. A discussão sobre suas existências, seus históricos etnográficos e como 
elas trabalham no acompanhamento de diversas obras foi muito bem visitado 
e discutido por diversos musicólogos (SANDRONI, 2012 [2001]; MACHADO, 
2007; MILLER, 2011). Entretanto, como e o porquê as síncopas aparecem e são 
trabalhadas na melodia ainda não foi explorado. Assim, buscamos em partitu-
ras de compositores canônicos a presença destas três síncopas na melodia, e, 
após essa etapa, catalogamo-las e buscamos nos resultados obtidos entender as 
suas funções. Para isso, categorizamos todo o material encontrado dividindo-o 
em 5 grandes grupos, podendo assim finalmente entender como as síncopas 
interagem entre si e quais as funções que elas podem ter dentro de uma melodia.

PALAVRAS-CHAVE

Síncopa característica, Tresillo, Habanera.

1. INTRODUÇÃO

O projeto propôs a identificação de padrões rítmicos em Choros, permeando 
um período cronológico que abrange desde o aparecimento de músicas populares 
urbanas, em meados de 1865, até o ano de 1960. Dada à ampla extensão do período 
cronológico, a delimitação se deu através do conceito de cânone. Nesse sentido, obje-
tivamos mapear o repertório de compositores consagrados, investigando gravações e 
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álbuns de partituras (Songbooks). 
Outro estágio da pesquisa compreendeu um estudo analítico em que foram 

identificados padrões rítmicos recorrentes e observadas as suas transformações atra-
vés dos anos. Partimos nossa pesquisa a partir das três principais síncopas presentes 
nos gêneros brasileiros, sendo elas: a síncopa característica, o tresillo e a habanera, e 
verificamos sua incidência e de que forma a sua presença interage com a composição, 
categorizando assim cada tipo encontrado.

Nossa proposta justifica-se pelo esclarecimento de aspectos estruturais e com-
posicionais e por contribuir para a bibliografia sobre o assunto. Ademais, trata-se de 
um mapeamento até então jamais realizado. Dentre os resultados, visamos contribuir 
para a caracterização teórica de obras praticadas nas rodas de Choro através da aná-
lise musical.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O projeto se desenvolveu em uma pesquisa teórica, bibliográfica e sonora. A 
metodologia incluiu um levantamento bibliográfico baseado nos padrões rítmicos 
verificados nos cânones do repertório de Choro. O estudo bibliográfico foi feito de 
forma sistemática, através de fichamentos das referências bibliográficas de maior re-
levância. O material empregado incluiu livros, teses, artigos em periódicos, páginas 
da Internet, partituras e gravações musicais, relacionados nas referências.

O levantamento de partituras foi realizado, sobretudo, através de consulta vir-
tual ao Acervo memória do Choro, da Casa do Choro do Rio de Janeiro (CASA DO 
CHORO, 2013). A pesquisa foi elaborada a partir da procura pelos nomes de alguns 
dos principais compositores. Assim, procuramos minuciosamente, a presença (ou 
ausência) das principais síncopas na melodia: a síncopa característica, o tresillo e a 
habanera.

Pontuamos que as partituras de autoria de Pixinguinha não se encontram dis-
poníveis no acervo virtual da Casa do Choro em função de questões relacionadas a 
direitos autorais. Assim, recorremos ao Songbook físico O melhor de Pixinguinha 
(CARRASQUEIRA, 1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o processo de análise de padrões rítmicos na melodia de Choros com-
postos entre ca. 1865 e 1960, categorizamos cinco tipos de síncopas na melodia, às 
quais atribuímos os nomes de: 1. Convenções; 2. Síncopas de finalização; 3.Síncopas 
de conexão; 4. Síncopas de pergunta e resposta; e 5. Síncopas de insistência.
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3.1 Convenções 

Em partituras grafadas a duas ou mais vozes, denomina-se por textura homo-
fônica o movimento emparelhado das vozes. Na música popular, este fenômeno é 
frequentemente denominado por “convenções” que, de acordo com o pesquisador 
Carlos Almada, é uma terminologia utilizada para: 

[...] designar uma “frase (ou fragmento) de caráter fortemente 
rítmico que é dobrada por inteiro ou parcialmente pelos ins-
trumentos da base (nem sempre todos, mas bateria e baixo não 
podem faltar). Dependendo da situação e da ênfase desejada, 
outros instrumentos melódicos podem juntar-se à convenção 
(ALMADA. In: PALOPOLI, 2018: 71).

As convenções podem ocorrer em qualquer parte de uma música. Quando esse 
efeito acontece, frequentemente gera-se uma sensação de tensão, causada por uma 
ruptura melódica, harmônica e rítmica. 

Tabela 1 -  obras em que há presença de convenções 

Fonte: os autores

H. Alves de Mesquita A vaidosa  

E. Nazareth 

 

Arrojado 

Almirante  

Atrevidinha  

Atrevido  

Bombom  

Cavaquinho porque choras?  

Cutuba  

Encantador  

Escovado  

Meigo 

Não caio n’outra  

Os teus olhos cativam  

Pairando 

Perigoso 

Anacleto de Medeiros Cabeça de porco 

Marcelo Tupinambá Araponga  

Altamiro Carrilho Azul e branco 
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3.2 Síncopas de finalização

Esse recurso tem um uso mais específico de encaminhar a melodia para um 
final, podendo ser de uma parte ou da música propriamente dita, com algumas das 
principais síncopas.

Tabela 2 -  obras em que há presença de síncopas de finalização 

Fonte: os autores

3.3 Síncopas de conexão

A síncopa de conexão acontece quando temos alguma das síncopas principais na 
melodia entre duas frases musicais ou entre períodos, conectando duas ideias distintas.

Tabela 3 - obras em que há presença de síncopas de conexão

Fonte: os autores

H. Alves de Mesquita A vaidosa  

E. Nazareth 

 

Atrevidinha  

Beija flor  

Cutuba  

 

Anacleto de Medeiros Sou mimosa  

Cabeça de porco  

Zequinha de Abreu 

 

Oraciema 

Jacob do Bandolim Gostosinho  

 

Altamiro Carrilho Azul e branco 

 

H. Alves de Mesquita A vaidosa  

La brésilienne 

E. Nazareth 

 

Cavaquinho porque choras?  

Cutuba 

Os teus olhos cativam 

Perigoso  

Anacleto de Medeiros Meu sonhar  

Pixinguinha Lamentos  

Zequinha de Abreu 

 

Oraciema  

Solitário 

 



89

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

3.4 Síncopas de pergunta e resposta

A pergunta e resposta acontece quando temos um ou mais compassos com al-
guma síncopa principal contra compassos sem elas, durante uma parte, ou uma frase.

Tabela 4 - obras em que há presença de síncopas de pergunta e resposta 

Fonte: os autores

3.5 Síncopas de insistência 

A síncopa de insistência acontece quando em um período ou em uma frase há 
alguns compassos seguidos com alguma das síncopas principais gerando uma insta-
bilidade rítmica pedindo por resolução.

Tabela 5 - Obras em que há presença de síncopas de insistência

Fonte: os autores

H. Alves de Mesquita A vaidosa 

Heróica  

Raios do sol 

E. Nazareth 

 

A fonte do lambary  

Almirante 

Arrojado 

Atrevidinha 

Beija flor 

Bombom 

Carioca 

Cutuba  

Altamiro Carrilho Azul e branco 

 

H. Alves de Mesquita Raios do sol  

Satan  

E. Nazareth 

 

Beija flor 

Carioca  

Cavaquinho porque choras?  

Encantador  

Pairando  

Perigoso 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho nos revela muito a respeito de como os diferentes gêneros 
musicais brasileiros são baseados, melhorando a capacidade de apreciação e inter-
pretação.

Entender a linha do tempo e de como os gêneros musicais se tornaram popula-
res, e o que os compositores daquele período pretendiam, nos ajuda a manter na me-
mória coletiva as peças musicais e danças populares brasileiras da época e a manter 
viva a tradição na forma que foi pensada.

Além de tudo, esse estudo não está apenas limitado ao Brasil, mas também a todos 
os lugares que foram influenciados pela habanera, pelo tresillo, pela síncopa caracterís-
tica e dos gêneros brasileiros e internacionais que foram influenciados por eles, o que 
os músicos chamam de Brazillian Feeling (MILLER, 2011). Entendendo mais, podemos 
interpretar as músicas do presente e do passado com melhor acuidade.

O trabalho se mostrou muito relevante academicamente, somando muito à  
nossa formação musical e científica. Levantamos e fichamos parte da bibliografia 
fundamental proposta, analisamos partituras, definimos conceitos musicais teóricos 
importantes para o entendimento do trabalho bem como para nossa formação, sin-
tetizamos todo o conteúdo com o semestre anterior, finalizando um trabalho extenso 
e bem desenvolvido.

Tabela 6 - Levantamento total de partituras 

 
DATA 

composito
r 

COMPOSITOR OBRA GÊNERO 
MUSICAL 

FIGURA 
RÍTMICA PARTE 

1 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

A vaidosa tocata  habanera  C 

2 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

Heróica quadrilha habanera e 
tresillo 

4o. e 5o. 
movs. 

3 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

La brésilienne polca habanera A 

4 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

Raios do sol quadrilha habanera 5o. mov 

5 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

Satan quadrilha  habanera  Parte 4 e 5 

6 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

Ali Babá tango Tresillo compassos 11 
e 15 

7 1830-1906 Henrique Alves 
de Mesquita 

Camões polca Tresillo compasso 13 

8 
1830-1906 Henrique Alves 

de Mesquita 
Quebra 

Quebra Minha 
Gente 

Tango Tresillo compassos,  

9 
1863-1934 Ernesto 

Nazareth 
Arrojado samba síncopa 

cacterística e 
habanera 

Parte A e 
Parte B 

10 

1863-1934 Ernesto 
Nazareth 

Atrevidinha polca tresillo, 
síncopa 

característica 
e habanera 

Parte A, Parte 
B e Parte C 

11 
1863-1934 Ernesto 

Nazareth 
Atrevido tango tresillo e 

síncopa 
característica 

Trio 

12 
1863-1934 Ernesto 

Nazareth 
Beija-flor polca habanera e 

síncopa 
característica 

Durante toda 
a música 

13 
1863-1934 Ernesto 

Nazareth 
Bombom polca habanera e 

síncopa 
característica 

Durante toda 
a música 

14 1863-1934 Ernesto 
Nazareth 

Almirante polca síncopa 
característica 

Parte A, parte 
B e Parte C 

15 1863-1934 Ernesto 
Nazareth 

Carioca tango tresillo Parte A 

16 
1863-1934 Ernesto 

Nazareth 
Cavaquinho 

porque 
choras? 

choro Síncopa 
característica 

Parte A (uma 
vez) e Parte C  
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Fonte: os autores
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RESUMO

O Projeto Conhecendo o Atendimento em Saúde Mental para Crianças e Adoles-
centes Vítimas de Violência Sexual no Município de Santos tem como objetivo 
investigar o atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de vio-
lência sexual nos Centros de Atenção Psicossocial para a Infância (CAPSi) do 
município e Santos. Para isso, primeiramente foi feita uma pesquisa documental 
em livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, jornais, revistas, 
dados estatísticos, orientações técnicas do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 
2013) e outros, visando o aprofundamento teórico e a atualização sobre o tema. 
A pesquisa de campo envolveu o levantamento dos Serviços de Atendimento a 
esta população na área da Saúde Mental, sua localização e quantidade de psi-
cólogos atuantes; o perfil da população alvo, levantado a partir da análise dos 
prontuários de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, atendidas 
nos 03 últimos anos nos Serviços. Para conhecer o atendimento oferecido pelos 
CAPSi que, em 2018, passaram a ser Centros de Atenção Psicossocial para a In-
fância e Juventude (CAPS IJ), e o trabalho desenvolvido pelos psicólogos, serão 
realizadas entrevistas semiestruturadas com estes profissionais, norteadas por 
um roteiro, abordando: instituição, ano de graduação e formação complemen-
tar; visão sobre o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes; 
origem e encaminhamentos dos casos; atendimento psicológico oferecido; re-
ferencial teórico utilizado; trabalho de prevenção; dificuldades e resultados. As 
entrevistas serão complementadas com observações das atividades desenvolvi-
das. Os dados obtidos serão analisados pela metodologia de análise de discurso, 
com base no referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica.

PALAVRAS-CHAVE

Atendimento Psicológico; Violência Sexual; Crianças e Adolescentes.
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1. INTRODUÇÃO

O atendimento de crianças e adolescentes que sofrem violência sexual é feito 
nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), com en-
caminhamento, quando necessário, para atendimento psicológico na saúde mental. 
Entretanto, pesquisas apontam que os índices de encaminhamentos posteriores para 
os serviços de atendimento psicológico (Centro de Atenção Psicossocial para a In-
fância/CAPSi) são baixos (HOHENDORFF et all, 2015), apesar das graves consequ-
ências psíquicas para as vítimas.

As consequências da violência sexual ocorrida na infância ou 
adolescência indicadas pela literatura são variadas, sendo as 
mais comuns, para ambos os sexos: ansiedade, raiva, dissociação, 
problemas interpessoais, além de psicopatologias como abuso de 
álcool e substâncias, depressão, transtornos alimentares, trans-
torno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumá-
tico e transtorno de personalidade borderline (HOHENDORFF 
et all, 2015, p. 185).

Violência sexual envolve qualquer ato ou jogo sexual que seja praticado por pes-
soa de desenvolvimento psicossexual mais avançado que a vítima criança ou adoles-
cente, e que vise estimular sexualmente a vítima ou obter prazer sexual da interação 
com ela. Pode ser imposto por violência física, ameaças ou indução de vontade. Varia 
de atos sem contato físico, como voyeurismo, exibicionismo, produção de fotos; à 
presença de contato físico, com ou sem penetração sexual, ou situações de exploração 
sexual que visem lucro.

Levando em consideração a complexidade e as graves consequências psicoló-
gicas da violência sexual contra crianças e adolescentes, justifica-se a importância 
de investigações que aprofundem o conhecimento sobre o atendimento psicológico 
oferecido na saúde mental para esta população. 

Nesta direção, a presente pesquisa tem o objetivo de investigar o atendimento 
voltado para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual na área da Saúde 
Mental, com foco no nos referenciais técnicos, teóricos e metodológicos utilizados 
pelos psicólogos, verificando se correspondem à perspectiva da clínica ampliada, 
operacionalizada pelo modelo psicossocial, diretriz do atendimento nos CAPS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, por visar conhecer, esclarecer e enten-
der o atendimento psicológico a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 
questão relacionada à subjetividade humana. Tendo como objeto de estudo aspectos 
da realidade que não podem ser quantificados ou medidos, a pesquisa qualitativa 
permite aprofundar o conhecimento sobre determinado fenômeno, ultrapassando 
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generalizações baseadas em dados estatísticos (ALVES, 1991). 
Para atingir os objetivos propostos, inicialmente foi e continua sendo realizada 

uma pesquisa documental de revisão teórica e atualização sobre o tema estudado. 
A escolha da pesquisa documental para iniciar o estudo baseou-se na afirmação de 
Fonseca, citada por Gerhardt e Silveira (2009), de que

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa 
bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, 
constituído basicamente por livros e artigos científicos localiza-
dos em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos ofi-
ciais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 
empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (p. 37).

Em paralelo a isso, realizou-se, a partir de consulta ao site da Pre-
feitura Municipal e contatos telefônicos com os coordenadores 
dos serviços, levantamento do número e localização dos CAPSi 
(atualmente denominados CAPS IJ) no município, atendimento 
oferecido e número de psicólogos atuantes.

Após autorização formal da Prefeitura, ocorrida no final de agos-
to, terá início a pesquisa de campo. A coleta de dados será fei-
ta por meio dos seguintes instrumentais: visitas aos serviços e 
aplicação de questionários aos coordenadores; estudo dos pron-
tuários de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual 
atendidas/s nos serviços nos últimos 03 anos; entrevistas semies-
truturadas com os psicólogos; observações do atendimento rea-
lizado; e registros em diários de campo.

As entrevistas semiestruturadas são muito utilizadas em pes-
quisas qualitativas, por possibilitar a expressão espontânea dos 
sujeitos, revelando conteúdos carregados de significados e sen-
tidos, constitutivos de suas diversas configurações subjetivas 
(GONZÁLEZ REY, 1997). 

Já a observação, ao aproximar o pesquisador do contexto de 
atendimento dos sujeitos da pesquisa, possibilita a integração do 
observador à sua observação, favorece o estabelecimento de vín-
culos e o conhecimento dos sentimentos, dinâmica de relaciona-
mentos com os colegas e com os profissionais, conflitos e tensões 
existentes (QUEIROZ et all, 2007).

As observações em campo e as vivências das entrevistas serão 
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registradas em diário de campo, e utilizadas na análise posterior 
dos resultados. Como afirmam Tonezer et all (2012), o diário de 
campo é uma ferramenta que permite sistematizar as experiên-
cias para, posteriormente, analisar os resultados.

No diário de campo, o pesquisador anota o que vê/observa ao 
longo do processo de investigação, retratando a realidade vista 
por sua ótica, com suas percepções, visão e leitura de mundo 
(TONEZER et all, 2012).

Os dados obtidos por meio das variadas etapas e dos diferen-
tes instrumentais serão sistematizados, correlacionados entre 
si, organizados em categorias, identificadas como Núcleos de 
Significação, e analisados a partir da metodologia de análise de 
discurso, proposta pela Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR & 
OZELLA, 2006).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa documental resultou no levantamento de material significativo, com 
importantes subsídios estatísticos e teóricos para a análise dos dados, a ser realizada 
após as entrevistas com os profissionais e as observações sobre seu atendimento. Este 
material permitiu o aprofundamento sobre: conceito e tipos de violência sexual; si-
tuação no município de Santos e no país; consequências objetivas e subjetivas deste 
tipo de violência; referências de atuação do Conselho Federal de Psicologia/CFP para 
os psicólogos que trabalham com esta realidade; avanços e desafios deste trabalho.

Entre o material levantado, destacam-se: Trabalho de Conclusão de Curso em 
Psicologia Caracterização dos casos de abuso sexual (2009-2010) contra crianças e 
adolescentes atendidos por unidade especializada de assistência social na cidade de 
Santos-SP (SALGADO, 2010); A Violência Sexual Infantil na Família: Do silêncio à re-
velação do segredo (BRAUN, 2002); Psicoterapia para Crianças e Adolescentes Vítimas 
de Violência Sexual no Sistema Público: Panorama e Alternativas de Atendimento 
(HOHENDORFF & HABIGZANG, 2015); As vulnerabilidades na infância e adoles-
cência e as políticas públicas brasileiras de intervenção (FNSECA et all, 2013); Serviço 
de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração 
Sexual e suas Famílias: referências para a atuação do psicólogo (CFP, 2009).

O levantamento das Unidades de CAPS IJ a serem pesquisadas e quantidade de 
psicólogos atuantes resultou na identificação de 04 serviços:

- CAPS IJ Região Centro Histórica - Rua Almeida de Moraes, 214, Vila Mathias, 
com 04 (quatro) psicólogos;
- CAPS IJ Orla e Zona Intermediária - Avenida Bernardino de Campos, 617, 2º 
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andar, Gonzaga, com 06 (seis) psicólogas;
- CAPS IJ Zona Noroeste - Praça Maria Coelho Lopes, 395, Jardim Santa Maria, 
com 03 (três) psicólogos
- CAPS AD IJ - Rua Campos Melo, 298, Encruzilhada, com 05 (cinco) psicólogos.

Como resultado do trabalho desenvolvido inclui-se a construção do roteiro nor-
teador das entrevistas semiestruturadas, necessário para autorização da realização da 
pesquisa pela Prefeitura Municipal. O roteiro contempla os seguintes aspectos: dados 
de identificação, formação e atuação; visão sobre a violência sexual contra crianças/
adolescentes; queixas e origem do encaminhamento; atendimento dados aos usuá-
rios; equipe multidisciplinar; função do psicólogo; trabalho com as famílias; 

referencial teórico utilizado; visão do trabalho em rede; dificuldades e resulta-
dos do trabalho; trabalho de prevenção. 

O material levantado, a identificação e localização dos CAPS IJ, os contatos já 
realizados com os coordenadores e psicólogos, e a elaboração do roteiro norteador 
das entrevistas fornecem as bases necessárias para a realização das entrevistas e das 
observações, a se iniciar em setembro, e para a posterior análise dos dados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os CAPS/Centros de Atenção Psicossocial integram a rede de serviços do Siste-
ma Único de Saúde/SUS, caracterizando-se como serviços públicos de atendimento 
na área de saúde mental, que oferecem cuidado médico e psicológico personalizado 
aos pacientes, respeitando suas peculiaridades, sem afastá-los da família e da comu-
nidade (GOLDBERG, 1998). 

Entre os diferentes tipos de CAPS/NAPS, o atendimento de crianças e adoles-
centes com transtornos mentais é realizado pelo CAPSi. Este atendimento valoriza 
o papel do psicólogo na política de saúde mental, exigindo a ampliação de conhe-
cimentos teóricos e a produção de novas tecnologias de cuidado para lidar com a 
complexidade das questões subjetivas presentes no processo de adoecimento mental. 

Estudos epidemiológicos apontam que de 10% a 20% da população de 
crianças e adolescentes sofrem de transtornos mentais, sendo que de 3% a 4% deste 
total necessitam de tratamento intensivo. Entre os quadros mais presentes estão 
a deficiência mental, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade 
(BRASIL, 2005), muitos presentes nos quadros patológicos decorrentes da situação 
de violência sexual. 

A complexidade do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual reforça a importância de que tenham garantido seu direito de assistência em 
psicoterapia nos CAPSi, sendo acolhidos e recebendo atendimento adequado de pro-
fissionais de psicologia tecnicamente preparados. 

Com esta pesquisa pretende-se investigar se e como ocorre este atendimento, 
visando contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento dos serviços públi-
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cos de atendimento a crianças e adolescentes e para o aprimoramento de tecnologias 
de cuidado na área. Pretende-se ainda fortalecer a formação de futuros psicólogos 
comprometidos com as complexas questões da realidade atual, e capazes de colocar 
em prática o compromisso ético-político da Psicologia.
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RESUMO

A pesquisa iniciou-se pelos contínuos projetos de estruturação urbana da ci-
dade onde, a qualificação arbórea não tem sido levada em consideração para 
melhor entendimento da relação cobertura vegetal/índices de temperatura no 
município de Santos – SP. Foi elaborado estudo histórico regional, com foco nos 
canais da cidade (objeto de estudo), na tentativa de entender a sua real relação 
com o paisagismo presente para além dos famosos jardins da praia. O estudo 
constatou a importância dos canais para cidade e que estes se tornaram referên-
cia regional no cotidiano do munícipe. Fruto do projeto urbano e sanitarista de 
Saturnino de Brito, os canais apresentavam elevado potencial para arborização 
urbana. A metodologia para a quantificação e qualificação dessa arborização 
foi desenvolvida mediante a registro e levantamento fotográfico nas visitações 
in loco e com o auxílio de softwares como Google Earth, AutoCad, Photoshop, 
e planilhas quantitativas no Excel. Esse conjunto de informações foram sufi-
cientes para a análise e conclusões significativas sobre a importância da massa 
arbórea nos 12 dos 15 canais de Santos. A pesquisa verificou que, ações como 
a arborização, tem influência significativa na composição final da temperatura 
média do município.

PALAVRAS-CHAVE

Arborização, Canais de Santos, Temperatura Média.

1. INTRODUÇÃO

A ocupação da cidade de Santos tem início no começo do século XVI, na região 
onde hoje se localiza o Bairro Centro, área próxima ao porto, importante articulador 
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da economia do país. Os terrenos próximos à beira-mar eram alagadiços, o que di-
ficultava e encarecia sua ocupação. Nesta época a arborização urbana se limitava a 
poucos espaços coletivos na região central portuária, como o Passeio Público (atual 
Praça dos Andradas), e dentro de lotes privados, com destaque para as árvores frutí-
feras, principalmente mangueiras, conforme análise de documentação iconográfica 
organizada por BARBOSA (2007).

Essas características coloniais se mantiveram até a primeira metade do século 
XIX, quando houve uma alteração e aumento do perfil populacional e da atividade 
portuária, principalmente por seu reconhecimento internacional. Santos se tornou a 
porta de saída da produção nacional e de entrada de imigrantes, o que gerou valoriza-
ção e adensamento das terras ao redor da região central, constituído em sua maioria 
por habitações precárias (BANAT, et al., 2002).

Todas essas transformações também trouxeram um lado negativo, e Santos, du-
rante o século XIX, sofreu com epidemias que assolaram o município e estimularam 
o governo a investir em melhorias na infraestrutura do porto e no saneamento de 
toda a região. A exemplo disso, em 1870, foi constatado por meio de análise foto-
gráfica (BARBOSA, 2004) alguns indícios paisagísticos, com organizações arbóreas 
e de palmeiras na região central e do porto. Neste mesmo ano ocorreu a abertura do 
caminho que ligava a orla marítima ao Centro, a atual avenida Conselheiro Nébias 
e, dezessete anos depois (1887) a abertura do caminho denominado hoje de Av. Ana 
Costa (TOSONI, 2017), levando a ocupação ao longo desses trechos e de parte da 
Orla da Praia, principalmente chácaras e moradias da elite cafeeira (BANAT, et al., 
2002).

Com a chegada do século XX, a cidade passou por grandes transformações em 
seu território, principalmente através do Plano de Saneamento de 1905, do engenhei-
ro sanitarista Saturnino de Brito, que já vinha estudando o caso de Santos a alguns 
anos e passou a chefiar a Comissão de Saneamento, em nome do Governo do Estado 
(BERNARDINI, 2006; TOSONI, 2017). Este foi um importante marco histórico para 
o desenvolvimento da cidade, pois o plano de Brito apresentava uma maior preocu-
pação estética na paisagem urbana e ambiental para além das questões técnicas da 
drenagem e saúde pública, utilizando-se da geomorfologia e hidrografia natural da 
área. Segundo Andrade (1989) o plano possuía uma “modernidade europeia” prin-
cipalmente na proposição da extensa rede de canais de drenagem superficial, que 
seriam cruzados por pontes e ladeados por avenidas arborizadas articuladas com 
praças, além de largas avenidas que seguiriam o mesmo princípio, cortando o plano 
ortogonal das vias, além de uma Avenida Parque na orla, com jardins e equipamentos 
sociais e esportivos (BANAT et al., 2002). O plano ainda inspirou a melhoria das ave-
nidas Conselheiro Nébias e Ana Costa, com a arborização dos seus canteiros centrais 
e passeios laterais realizados pela Companhia Brasileira de Calçamentos Aperfeiçoa-
dos (WILLIANS, 2017).

Apesar disso o plano de Saturnino não foi totalmente implantado, sendo exe-
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cutados apenas alguns elementos que permanecem até os dias atuais: os canais de 
drenagem (1907-1927), hoje Patrimônio Histórico da cidade, e sua arborização nas 
avenidas laterais; a avenida parque com praças (hoje avenida Afonso Pena); algumas 
áreas verdes; e a orla da praia, que sofreu com o embate entre o poder público e os 
moradores durante todo o século XX.

Os canais de Saturnino de Brito foram um marco de projeto de saneamento na 
época e ainda hoje, continuam a contribuir para no funcionamento e melhoria da ci-
dade de Santos, criando circuitos de vegetação e ventilação que conectam toda a área 
insular do município. Estes ainda serviram de molde para outros sistemas de canais 
similares implantados em outros pontos do município durante as gestões de governo 
que o sucederam. Por sua relevância urbana, os canais foram o recorte da cidade es-
colhido a para a análise qualitativa e quantitativa de sua massa arbórea e implicância 
na composição da temperatura média da cidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa tomou partido inicialmente do conhecimento 
histórico da arborização no início da urbanização do município de Santos por meio 
da pesquisa com foco na bibliografia e elaboração de fichamentos e levantamento 
fotográfico e iconográfico em referências bibliográficas e pesquisa digital. A Análise 
do material levantado, junto ao conhecimento adquirido nas disciplinas de Teoria da 
Arquitetura e Urbanismo, Projeto de Urbanismo e de Paisagismo do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo, buscou o entendimento do processo de urbanização do municí-
pio e como a arborização pública acompanhou essa evolução, que levou a escolha da 
área a ser estudada detalhadamente.

Com a escolha do recorte: os canais abertos da área insular de Santos, iniciou-se 
o levantamento de dados específicos, como quantidade de árvores e área de projeção 
de copa, a partir de fotografias e dados coletados mediante pesquisa digital e visitas 
in loco.

Para o levantamento da arborização, utilizou-se o método APCM (área de pro-
jeção circular média), que consiste no cálculo da área de projeção da árvore por meio 
da área média de sua copa, utilizando imagens de satélite LandSat 8 do Google Earth 
2018 com o auxílio dos softwares AutoCAD e Photoshop, focando apenas na arbo-
rização circundante dos trechos de canal, não levando em consideração as árvores 
locadas nas quadras adjacentes. A partir dos dados recolhidos, foram analisados in-
dividualmente os canais, transformando o material em tabelas e mapas, além de uma 
análise comparativa gerada a partir da sobreposição do mapa de temperatura média 
da cidade e gráfico de densidade arbórea.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cidade conta hoje com 15 trechos de canal aberto, sendo 11 na Zona Insular 
Leste e 4 na Zona Noroeste: Canal da Av. Gen. San Martin (Canal 7); Canal da Av. 
Cel. Joaquim Montenegro (Canal 6); Canal da Av. Almirante Cochrane (Canal 5); 
Canal da Av. Siqueira Campos (Canal 4); Canal da Av. Washington Luiz (Canal 3); 
Canal da Av. Dr. Bernadino de Campos (Canal 2); Canal da Av. Sen. Pinheiro Macha-
do (Canal 1); Canal da Av. Campos Sales; Canal da Av. Francisco Manoel; Canal da 
Av. Dr. Moura Ribeiro/ Av. Dr. Nilo Peçanha; Canal da Av. Barão de Penedo; Canal da 
Av. Eleonor Roosevelt (ZN); Canal da Av. Hugo Maia (ZN); Canal da Av. Alberto de 
Carvalho/Av. Roberto de Molina Cintra (ZN); Canal da Av. Jovino de Melo. Destes, 
apenas os últimos 3 (três), localizados na Zona Noroeste (ZN), não foram levantados 
e analisados (Figura 1) pois passavam por renovação urbana durante o período da 
pesquisa.

Figura 1: Mapa dos Canais Estudados

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Para o levantamento da arborização, utilizou-se o método APCM (área de pro-
jeção circular média) mediante imagens de satélite LandSat 8 do Google Earth 2018 
com o auxílio dos softwares AutoCAD e Photoshop (conforme supracitado no item 
2) gerando a partir dos dados recolhidos o mapa a seguir. As informações e dados 
obtidos a partir do mapa foram reunidos em tabelas individuais para cada canal es-
tudado, facilitando seu entendimento.
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Figura 2: Mapa de Arborização dos Canais

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 1. Canal da Av. Eleonor Roosevelt (ZN)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 2. Canal da Av. Barão de Penedo

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

 

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 3285,9528 49 375,7809 0,1304 
S2 1883,0919 43 379,8714 0,1132 

TOTAL 5169,0447 92 755,6523 0,1217 
 

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 4646,5598 46 292,1869 0,1574 

TOTAL 4646,5598 46 292,1869 0,1574 
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Tabela 3. Canal da Av. Dr. Moura Ribeiro/ Av. Dr. Nilo Peçanha

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 4. Canal da Av. Francisco Manoel

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 5. Canal da Av. Campos Sales

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 1609,4505 46 235,9766 0,1949 
S2 2031,5641 33 178,7263 0,1846 
S3 1978,6375 37 164,2707 0,2252 
S4 1103,4135 31 155,6052 0,1992 
S5 2216,2492 51 280,3902 0,1819 
S6 566,5475 22 110,0467 0,1999 

TOTAL 9505,8623 220 1125,0157 0,1956 
 

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 1137,4282 8 264,1013 0,0303 
S2 100,8719 2 60,0413 0,0333 
S3 112,4369 2 116,6302 0,0171 
S4 563,4468 5 212,1268 0,0236 
S5 0 0 151,549 0,0000 
S6 630,598 4 81,2868 0,0492 

TOTAL 2544,7818 21 885,7354 0,0237 
 

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 993,3356 21 183,6741 0,1143 
S2 684,3875 11 181,3812 0,0606 
S3 639,5994 13 133,4624 0,0974 
S4 603,4748 10 261,3057 0,0383 

TOTAL 2920,7973 55 759,8234 0,0724 
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Tabela 6. Canal da Av. Sen. Pinheiro Machado (Canal 1)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 7. Canal da Av. Dr. Bernadino de Campos (Canal 2)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 1221,8212 25 176,2042 0,1419 
S2 734,8162 13 123,6939 0,1051 
S3 170,2029 5 54,5477 0,0917 
S4 2529,926 33 262,1286 0,1259 
S5 3843,3451 45 332,4222 0,1354 
S6 4386,3273 47 375,5232 0,1252 
S7 7226,5875 67 525,6748 0,1275 
S8 6307,1631 64 489,9467 0,1306 

 

 
 
 
 

 

S9 98,5762 8 150,8329 0,0530 
S10 21,9221 3 64,1059 0,0468 
S11 1201,1657 25 219,7834 0,1137 
S12 2371,2521 33 277,0536 0,1191 
S13 896,3757 9 118,7776 0,0758 

TOTAL 31009,4811 377 3170,6947 0,1189 

 
 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 1368,6792 19 149,2726 0,1273 
S2 1894,4145 20 142,5676 0,1403 
S3 2973,8032 27 162,642 0,1660 
S4 3471,1547 28 221,1702 0,1266 
S5 594,5596 13 121,908 0,1066 
S6 705,5431 18 104,1915 0,1728 
S7 804,2689 14 107,2642 0,1305 
S8 663,3187 18 113,9692 0,1579 
S9 1250,4034 25 158,0826 0,1581 

S10 1475,6145 31 208,7532 0,1485 
S11 1272,6859 31 203,5498 0,1523 
S12 1067,0349 19 151,0365 0,1258 
S13 1100,2434 24 184,0795 0,1304 
S14 115,1536 9 106,9589 0,0841 

TOTAL 18756,8776 296 2135,4458 0,1386 
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Tabela 8. Canal da Av. Washington Luiz (Canal 3)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 9. Canal da Av. Siqueira Campos (Canal 4)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 4614,1621 45 293,4074 0,1534 
S2 1980,1661 25 163,1942 0,1532 
S3 2495,8151 28 195,6774 0,1431 
S4 1022,7333 8 82,1164 0,0974 
S5 2911,4023 31 273,3575 0,1134 
S6 1937,7539 27 193,0113 0,1399 
S7 1240,7732 17 122,1749 0,1391 
S8 1058,9015 10 103,5977 0,0965 
S9 74,0939 1 62,8255 0,0159 

S10 1189,7647 9 137,867 0,0653 
S11 1954,5078 17 214,4901 0,0793 

 

 
 
 
 
 

S12 1826,3397 18 247,816 0,0726 
S13 1330,6477 13 139,1661 0,0934 
S14 598,0442 8 105,3756 0,0759 
S15 1230,861 17 192,4055 0,0884 
S16 77,7284 3 81,2616 0,0369 

TOTAL 25543,6949 277 2607,7442 0,1062 
 

 
 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 0 0 182,9555 0,0000 
S2 2033,698 20 154,0409 0,1298 
S3 4093,1133 47 309,6602 0,1518 
S4 1787,5749 24 141,5891 0,1695 
S5 3122,1128 33 220,0063 0,1500 
S6 3020,8524 29 209,0962 0,1387 
S7 2320,6797 31 185,7474 0,1669 
S8 675,171 6 38,7518 0,1548 
S9 2405,0672 23 184,2733 0,1248 

S10 1341,1987 14 124,4088 0,1125 
S11 4719,791 40 342,3925 0,1168 
S12 1707,5573 16 108,3613 0,1477 
S13 782,8064 12 82,1977 0,1460 
S14 1757,8392 10 160,1259 0,0625 

TOTAL 29767,4619 305 2443,6069 0,1248 
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Tabela 10. Canal da Av. Almirante Cochrane (Canal 5)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 11. Canal da Av. Cel. Joaquim Montenegro (Canal 6)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Tabela 12. Canal da Av. Gen. San Martin (Canal 7)

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

 
 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 0 0 238,0663 0,0000 
S2 421,9261 9 74,6129 0,1206 
S3 578,5297 10 128,124 0,0780 
S4 928,678 16 124,4039 0,1286 
S5 2347,5776 40 262,0209 0,1527 
S6 1074,2381 16 102,7209 0,1558 
S7 5762,1394 61 391,5372 0,1558 
S8 411,0957 5 67,8722 0,0737 
S9 4463,153 48 403,8928 0,1188 

TOTAL 15987,3376 205 1793,2511 0,1143 
 

 
 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 2675,4452 30 192,9696 0,1555 
S2 2265,4711 28 188,9754 0,1482 
S3 5443,1157 76 488,4254 0,1556 
S4 2552,1141 39 237,8556 0,1640 
S5 1638,6351 22 163,7329 0,1344 
S6 2277,688 48 348,4646 0,1377 

TOTAL 16852,4692 243 1620,4235 0,1500 
 

 
 
 
 
 

 APCM (m²) Qnt. Est. (un) Extensão (m) Qnt./m 
S1 18,8496 6 90,6733 0,0662 
S2 259,6848 16 207,1344 0,0772 
S3 243,3834 14 196,3355 0,0713 
S4 91,5163 22 265,3518 0,0829 

TOTAL 613,4341 58 759,495 0,0764 
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Figura 3: Mapa Qualitativo da Arborização dos Canais

Fonte: Elaboração do Autor (2018)

Uma análise geral do gráfico e das tabelas apresenta uma estimativa de 2195 
árvores locadas representando 163317,80m² de área de projeção. Nota-se também a 
desigualdade existente na implantação arbórea urbana nos diversos canais como, por 
exemplo, a ausência de árvores no primeiro trecho de quadra dos canais 4 e 5 compa-
rado com a alta densidade no canal da Av. Dr. Moura Ribeiro e Av. Dr. Nilo Peçanha 
(avenidas lindeiras ao morro Nova Cintra).

É possível constatar a baixa arborização nas áreas próximas ao centro e área 
portuária, assim como a baixa massa arbórea e distanciamento da implantação das 
recentes árvores no canal 7, que demonstram a dissemelhança no planejamento, le-
vantado suspeitas para uma análise térmica mais elaborada. Verificando a necessida-
de de comparar a existência de massa arbórea e a temperatura local, buscou-se infor-
mações sobre a temperatura da região estudada para criação de um mapa de analise 
onde podemos averiguar a qualidade arbórea dos canais e a temperatura média da 
sua localização.
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Figura 4: Mapa Comparativo – Temperatura Média/Arborização

Fonte: Distribuição de temperatura de superfície e sua relação com indicador socioeconômico – San-
tos/SP (PEREIRA, Camila. DE LIMA, Raul. 2017). Instituto de Geociências, UNICAMP. Editado pelo 

Autor (2018).

A pesquisa após a criação do mapa comparativo pode confirmar a importância 
do paisagismo no meio urbano da cidade de Santos com dados científicos e analíti-
cos. Seguindo assim para a sua conclusão final.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a verificação dos dados científicos e analíticos dos canais estudados, o 
levantamento da quantidade de árvores, a quantificação da sua massa arbórea e a 
qualificação de sua área, podemos constatar que a arborização tem alta influência 
na qualidade térmica dos bairros, isso é comprovado quando verificamos a alta tem-
peratura nas regiões centrais da cidade coincidindo com a baixa densidade de árvo-
res nos canais que convergem ao centro. Outra observação é verificada ao analisar 
a Zona Noroeste, localizada distante da influência dos ventos marítimos, e onde os 
canais não possuem arborização adequada, acaba por sua vez, tendo a maior área de 
alta temperatura da cidade. No bairro da Ponta da Praia, Canal 7, podemos encontrar 
outro ponto que qualifica a importância da arborização nos canais, onde mesmo com 
a proximidade da influência dos ventos marítimos, o bairro possui a temperatura ele-
vada, o que coincide novamente com a baixa quantidade de árvores e ainda pequenas 
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não influenciando nessa qualidade ambiental. A pesquisa constatou a importância do 
tratamento paisagístico nos canais da cidade de Santos, indo além da sua relevância 
histórica. A arborização dos canais contribui para a atenuação da temperatura média 
do seu entorno.
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RESUMO

Fungos Basidiomicetos ligninolíticos são os únicos microrganismos capazes 
de mineralizar compostos orgânicos tóxicos e recalcitrantes, como os corantes 
têxteis. Durante o processo de degradação podem ser formadas moléculas 
tóxicas, sendo fundamental acompanhar a toxicidade dos resíduos. Ensaios de 
toxicidade utilizando sementes vegetais são amplamente usados pela sua maior 
sensibilidade e simplicidade, em relação a outros organismos indicadores. Este 
trabalho teve como objetivo padronizar ensaio de fitotoxicidade para ser em-
pregado para monitorar o processo de degradação do corante Azul Brilhante 
de Remazol R (RBBR) por Pleurotus ostreatus. Foram avaliadas oito espécies 
vegetais e a padronização foi realizada com RBBR em diferentes concentrações 
(0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 e 2%). O ensaio foi empregado para avaliar a toxici-
dade de resíduos após a descoloração de sucessivas cargas do corante RBBR 
por P. ostreatus. As sementes selecionadas foram as de Rúcula (Eruca sativa) e 
Couve (Brassica oleracea). O ensaio de fitoxicidade foi padronizado, sendo ob-
servada inibição da germinação das sementes a partir da concentração de 0,1% 
de RBBR. A couve se mostrou mais sensível que a rúcula ao RBBR. Os resíduos 
gerados após a descoloração de cargas sucessivas do corante foram tóxicos para 
as duas sementes. Não houve relação entre a porcentagem de descoloração do 
corante e a toxicidade do resíduo, evidenciando a importância dos ensaios de 
toxicidade para o acompanhamento do processo de degradação de corantes têx-
teis por fungos basidiomicetos.

PALAVRAS-CHAVE

Fitotoxicidade; Azul Brilhante de Remazol R (RBBR); Pleurotus ostreatus.
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1. INTRODUÇÃO

O setor têxtil é um dos maiores contribuidores para a poluição ambiental devi-
do a sua elevada demanda por recursos hídricos e grande geração de resíduos. Tais 
resíduos, quando descartados de forma irregular no ambiente, podem desencadear 
diversos problemas ambientais. Um deles é a diminuição da transparência da água 
o que afeta a penetração da radiação solar, influenciando todo o fluxo de energia do 
ecossistema (TEIXEIRA et al., 2010; SRINIVASAN; VIRARAGHAVAN, 2010). 

O grupo dos fungos basidiomicetos apresenta capacidade de descolorir corantes 
têxteis e está sendo avaliado como uma estratégia promissora para ser empregada 
em conjunto com as tecnologias tradicionais para o tratamento de resíduos têxteis. 
Durante o processo de degradação podem ser produzidas moléculas mais tóxicas do 
que as originais (EICHLEROVÁ et al., 2007).

Ensaios de toxicidade utilizando sementes vegetais são amplamente usados pela 
sua maior sensibilidade e simplicidade, em relação a outros organismos indicadores. 
Muitas espécies vegetais são empregadas como Lactuca sativa (Alface), Allium cepa 
(cebola) e Eruca Sativa (Rúcula) (KLAUCK, 2015; MELO; ALLEONI, 2011; ZAL-
TAUSKAIT; CYPAIT, 2008). Este trabalho teve como objetivo padronizar um ensaio 
de fitotoxicidade para monitorar o processo de degradação do Azul Brilhante de Re-
mazol R (RBBR) por Pleurotus ostreatus após adições de cargas sucessivas do corante.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Fungo

Cultura de Pleurotus ostreatus foi mantida por repiques sucessivos.

2.2 Corante têxtil

Corante Azul Brilhante de Remazol R (RBBR) proveniente da Sigma. 

2.3 Seleção de sementes para o ensaio de fitotoxicidade:

Foram empregadas sementes de oito espécies vegetais da marca Isla e do mesmo 
lote: Lactuca sativa (Alface), Coriandrum sativum (Coentro), Petroselinum crispum 
(Salsa), Allium fistulosum (Cebolinha verde), Origanum vulgare subsp. hirtum (Oré-
gano verdadeiro), Ocimum basilicum (Manjericão), Brassica olerácea var. Acephala 
(Couve manteiga da Georgia) e Eruca sativa (Rúcula cultivada).
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2.4 Ensaio de fitotoxicidade

Inicialmente, foi feita a padronização do ensaio para o RBBR nas concentrações 
de 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 e 2%. A seguir, foram avaliados resíduos do corante após 
tratamento com P. ostreatus. Foram determinados três parâmetros (SANTOS, 2016): 
Germinação Relativa (GR), Crescimento Relativo das Raízes (CRR) e Índice de Ger-
minação (IG). O ensaio foi empregado para avaliar a toxicidade de resíduos após a 
descoloração de sucessivas cargas do corante RBBR por P. ostreatus.

2.5. Cinética de descoloração de diferentes concentrações de RBBR

As condições de cultivo foram as mesmas de Côrte (2017). Crescimento do fun-
go foi feito por 7 dias, quando foram acrescidos 5 mL de solução de RBBR (0,02%; 
0,05% e 0,1%). A leitura da absorbância (592nm) foi feita após 4 horas da adição.

2.6 Descoloração de cargas sucessivas de RBBR, em diferentes con-
centrações

Após observação visual da descoloração da 1ª carga de corante, foram adicio-
nadas novas cargas de 5 mL do corante, de forma sucessiva, na mesma concentração 
inicial (0,02; 0,05 e 0,1%). A descoloração foi determinada em diferentes intervalos 
de tempo até 196 horas da 1ª adição. O espectro de absorção dos resíduos finais foi 
determinado na região visível (500nm a 700nm). 

2.7 Determinação da descoloração in vivo do RBBR

A porcentagem de descoloração (D%) foi determinada pela Equação, D = (A0 – 
A) x100/A0, onde A0 é a absorbância no tempo 0 e A é a absorbância após diferentes 
intervalos de tempo da adição do corante (MOREIRA NETO et al., 2013). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cinética de descoloração de diferentes concentrações de RBBR  

A concentração do corante inibiu a sua descoloração por P. ostreatus (Gráfico 
1). Nas concentrações de 0,02%, 0,05% e 0,1% foram observadas descolorações de 
72%, 39% e 7%, respectivamente. Outros autores também observaram a influência da 
concentração do corante na descoloração por basidiomicetos. Palmieri et al. (2005) 
observaram descoloração de 90% de do corante RBBR por P. ostreatus em 3 dias na 
concentração de 5 µM. Ao aumentarem a concentração do corante para 50 µM, os 
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autores observaram que o período necessário para obter essa descoloração foi duas 
vezes maior. Teixeira et al. (2010) conseguiram descolorações de 90, 82 e 72% de 
RBBR por P. ostreatus nas concentrações de 0,006, 0,012 e 0,024% respectivamente, 
após 24 horas de tratamento com o fungo.  

Gráfico 1. Descoloração de diferentes concentrações do corante Azul Brilhante de Remazol R 
(RBBR) por Pleurotus ostreatus.

Fonte: os autores

3.2 Espectro de absorção do corante RBBR 

O espectro de absorção dos efluentes gerados após tratamento com P. ostreatus 
demonstra que o fungo foi capaz de degradar a molécula do corante, como já ob-
servado por outros autores (MACHADO et al., 2006; ORZECHOWSKI et al., 2018; 
SRINIVASAN; VIRARAGHAVAN, 2010; YAMANAKA; MACHADO, 2007). Pode 
ser observada diferença dos espectros de absorção dos efluentes tratados em compa-
ração com a solução original do corante RBBR (Gráfico 2).

3.3 Descoloração de cargas sucessivas de RBBR, em diferentes 
concentrações

P. ostreatus foi capaz de descolorir seis cargas sucessivas de RBBR 0,02% (Grá-
fico 3A), sendo observadas descolorações de 75% (4 h), 86% (24 h), 87% (96 h), 52% 
(120 h), 53% (168 h) e 4% (192 h). Nas concentrações de 0,05 e 0,1%, o fungo con-
seguiu suportar a adição de apenas 3 e 2 cargas, respectivamente (Gráfico 3 B e C). 

Palmiere et al. (2005) constataram que P. ostreatus suportou 4 cargas de RBBR 
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na concentração final de 1,5% em um período total de 28 dias. Os autores evidencia-
ram que a capacidade de descoloração do fungo diminuiu com o aumento da con-
centração do corante. Daâssi et al. (2016) conseguiram a descoloração de 3 cargas 
sucessivas dos azo corantes Acid Orange 51 e Reactive Black 5 por Coriolopsis gálica. 

Gráfico 2. Espectro de absorção de resíduos após a descoloração de sucessivas cargas do corante 
Azul brilhante de Remazol R por P. ostreatus. Controle: solução de RBBR 0,02%.

Fonte: os autores

3.4 Padronização do ensaio de Fitotoxicidade 

Foram selecionadas as sementes de rúcula e couve pois foram as únicas que 
germinaram nas condições empregadas. As duas sementes se comportaram de forma 
diferente em relação ao RBBR, sendo a couve mais sensível que a rúcula (Tabela 1).  
A maior sensibilidade da couve ao RBBR pode ser devido ao seu baixo conteúdo de 
endosperma (BISOGNIN et al., 2005). Toxicidade do RBBR foi observada a partir da 
concentração de 0,1% (couve) e de 0,2% (rúcula). Ribeiro (2013) observou redução 
do índice de germinação de Lactuca sativa para as concentrações de 0,01 e 0,05% de 
RBBR. Hsu et al. (2012) observaram que em concentrações baixas, como 0,008%, os 
corantes Acid Blue 80 e Acid Red 37 inibem a germinação e o crescimento das radí-
culas da semente de arroz.

3.5 Fitotoxicidade dos resíduos após cargas sucessivas de RBBR

A Tabela 2 mostra que os resíduos gerados foram tóxicos para as sementes tes-
tadas. Os resultados apontam que o aumento da toxicidade foi relacionado com o 
aumento da concentração do corante. Foi possível observar que não houve relação 
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entre a porcentagem de descoloração do corante e a toxicidade dos resíduos. Para as 
sementes de couve, os resíduos que apresentaram a maior e a menor descoloração 
(60% e 29%) foram tóxicos para o desenvolvimento da semente. Esses resultados cor-
roboram a afirmação de outros autores que dizem que a descoloração do corante não 
implica necessariamente na sua desintoxicação (EICHLEROVÁ et al., 2007; ANAS-
TASI, 2011), evidenciando a importância dos ensaios de toxicidade para o acompa-
nhamento do processo de degradação de corantes têxteis por fungos basidiomicetos.

Gráfico 3. Descoloração de cargas sucessivas do corante Azul Brilhante de Remazol R por Pleuro-
tus ostreatus em diferentes concentrações. 

Fonte: os autores
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Tabela 1. Fitotoxicidade do corante Azul Brilhante de Remazol R (RBBR).

*CRR: Crescimento relativo das raízes. IG: Índice de germinação. 

Fonte: os autores

Tabela 2. Fitotoxicidade de resíduos de Azul Brilhante de Remazol R após descoloração por Pleu-
rotus ostreatus de cargas sucessivas do corante.

IG: Índice de Germinação
Fonte: os autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível padronizar o ensaio de toxicidade para o corante Azul brilhante 
de Remazol R (RBBR) empregando as sementes de couve e rúcula. As sementes de 
couve foram mais sensíveis ao corante que as de rúcula. Os ensaios padronizados 
indicaram toxicidade dos resíduos provenientes da descoloração de cargas sucessivas 

RBBR CRR* (%) 
Rúcula 

IG* (%) 
Rúcula CRR* (%) Couve IG* (%) 

Couve 

0,00 4,41 ± 0,60 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

0,02 4,86 ± 0,25 99,38 ± 6,54 92,04 ± 4,06 82,35 ± 1,15 

0,05 5,87 ± 0,13 128,82 ± 2,89 98,46 ± 2,09 95,01 ± 0,78 

0,10 5,42 ± 0,03 110,70 ± 2,45 78,11 ± 1,97 58,93 ± 1,54 

0,20 4,14 ± 0,14 86,07 ± 3,07 76,54 ± 4,38 24,17 ± 0 

0,50 2,06 ± 0,16 31,16 ± 2,67 39,32 ± 0,94 7,82 ± 0,61 

1,00 0,30 ± 0,03 1,69 ± 0,74 10,75 ± 1,94 0,88 ± 0 

2,00 0 0 0 0 

 

Tratamento  Número 
de cargas 

Descoloração 

(%) 
IG da Couve 

 

IG da Rúcula 

 

Solução RBBR 0,1% 1 - 58,92±1,54 110,69±2,45 

Solução RBBR 0,2% 1 - 24,17 ± 0 86,37±3,07 

Resíduo 0,12% tratado com fungo 6 60 42,84±4,45 104,24±3,65 

Resíduo 0,15% tratado com fungo 3 40 49,94±1,62 55,16±7,59 

Resíduo 0,2% tratado com fungo 2 29 37,32±1,90 54,66±4,19 

Controle (meio de cultura sem 
corante inoculado com fungo) 0 0 69,34±3,29 90,11 ± 7,44 
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de RBBR por P. ostreatus. A porcentagem de descoloração do corante não apresentou 
relação com a toxicidade dos resíduos, evidenciando que a toxicidade pode não ser 
devida à concentração residual do corante, mas a metabólitos produzidos pelo fungo 
durante o processo de degradação da molécula do RBBR. 
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RESUMO

O presente trabalho objetiva apresentar as diversas tendências e perspectivas 
com relação ao estudo das correlações entre a fala e a escrita. A partir da revisão 
da literatura, observou-se um considerável grau de complexidade e variedade na 
relação oral/escrito e não uma simples dicotomia como outrora se imaginava.

PALAVRAS-CHAVE

Fala; escrita; complexidade; relações; perspectivas

1. INTRODUÇÃO

Muitas vezes, pensa-se, erroneamente, que a escrita seja uma simples transcri-
ção da fala, uma mera materialização do som em código. Na verdade, as relações 
entre elas são muito mais amplas do que podemos imaginar. Nos últimos anos, 
intensificaram-se os estudos sobre as relações entre língua falada e língua escrita e 
não são poucas as tendências que estudam essas correlações. 

Os resultados dessas investigações, embora ainda limitados e bastante disper-
sos, vêm mostrando que a questão é complexa e variada. Por isso a importância de 
analisarmos as diversas perspectivas de tratamento da questão, para que não venha-
mos a ocorrer no erro de tratar as relações entre fala e escrita de maneira estanque ou 
dicotômica ou considerar a supremacia cognitiva da escrita em relação à fala. A fala 
e a escrita estão envolvidas num continuum, pois, por mais que existam distinções 
entre elas, não dá para serem concebidas como dicotômicas (MARCUSCHI, 1993). 
Neste ponto, concordamos que a supremacia cognitiva da escrita não passa de um 
mito e se deve a questões políticas e sociais de prestígio, que tanto  a fala quanto a 
escrita são imprescindíveis na sociedade atual e tanto uma quanto a outra não são 
sistemas cognitivos paralelos e sim modos complementares de ver e compreender o 
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mundo, em que as duas modalidades devem ser examinadas na perspectiva de sua 
organização textual-discursiva e em que há entre fala e escrita graus ou posições in-
termediárias de variação. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa tem por base a revisão da literatura sobre questões ligadas às moda-
lidades da língua escrita e da língua oral uma vez que entendemos que o assunto deva 
passar por uma nova visita.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando as diversas perspectivas, podemos considerar alguns pontos impor-
tantes, o primeiro é que está totalmente desmitificada a ideia inexata de que a rela-
ções entre o oral e o escrito se dá apenas na esfera da dicotomia, como confirmado 
pelas diferentes teorias postuladas após essa tese, principalmente as mais recentes. 
Por outro lado, admitimos que, pelo fato de a fala e a escrita serem duas modalida-
des distintas, elas inevitavelmente apresentarão diferenças oposicionais como som 
versus grafia, contextualização versus descontextualização, fragmentação versus des-
fragmentação dentre outras. Mas nenhuma dessas diferenças são suficientes para 
determinar como dicotômica ou estanque essa relação, pelo simples fato de suas 
semelhanças e efeitos serem tão proeminentes como suas diferenças e em muitas 
ocasiões elas se complementam e operam como continuação uma da outra.

O segundo ponto a ser observado é que não devemos caracterizar a suprema-
cia de uma prática em detrimento da outra e sim reconhecer que ambas têm sua 
importância na história cultural da humanidade e são imprescindíveis para nós nos 
dias de hoje. Independente de todo viés ideológico que buscam identificar o poder e 
as disparidades sociais baseados no domínio da cultura escrita. Nós reconhecemos 
ambas as modalidades como práticas sociais e não propriedades dessa ou daquela 
sociedade ou grupo. 

Isso pode ser comprovado em falas de Marcuschi (2010, p.32) como “Minha 
posição é que a fala e a escrita não são propriamente dois dialetos, mas sim duas 
modalidades de uso da língua, de maneira que o aluno, ao dominar a escrita, se torna 
bimodal. Fluente em dois modos de uso e não simplesmente em dois dialetos.” ou “A 
passagem da fala para escrita não é a passagem do caos para ordem: é a passagem de 
uma ordem para outra ordem.” (2010, p. 37)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante salientar que essa discussão está longe de se esgotar e que as rela-
ções entre a linguagem oral e a linguagem escrita podem ser similares ou diferentes 
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dependendo do tipo de atividade discursiva, e ocorrem das mais variadas maneiras, 
além de poder ser observada de diferentes pontos de vista em diferentes tipos de 
mídias e gêneros textuais, transformando, assim, esses gêneros em entidades multi-
modais, isto é, utiliza-se de diversas modalidades da linguagem – fala, escrita, ima-
gens, gestos e movimentos corporais de maneira integrada e em diálogo entre si, para 
compor o texto.

Por isso, seria coerente observarmos essa ampla relação como algo complexo e 
variável. Encarando assim as relações da fala e da escrita de forma dinâmica e mutu-
amente relacionada.
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RESUMO

Em razão da constatação da ineficiência do modelo processual atual de com-
posição dos conflitos, passou-se a avaliar a eficácia dos métodos de resolução 
alternativa de conflitos na composição da lide familiar, em face da dimensão da 
tutela jurisdicional e da efetividade da decisão, quando manejada pelas partes 
envolvidas, à vista do desenvolvimento da pacificação social. A Cultura da Paz, 
inserida no contexto da humanização da justiça da família propicia a concreti-
zação da proteção constitucional especial, garantida à entidade familiar, preser-
vando, assim, os laços afetivos existentes entre os parentes e evitando a reinci-
dência destes nos conflitos de interesses familiares, promovendo a composição 
integral do litígio. Os resultados demonstram que os métodos autocompositivos 
desenvolvidos na Casa da Família em São Vicente/SP têm se revelado uma ope-
ração célere e eficaz na resolução de conflitos familiares e, consequentemente, 
na disseminação da pacificação social.

PALAVRAS-CHAVE

Justiça; Casa da Família; Cultura da Paz.

1. INTRODUÇÃO

Se olharmos para a sociedade, é possível observar que, desde o surgimento do 
homem, na Antiguidade, as relações humanas são marcadas, indistintamente, por 
conflitos. Daí é que surge a premissa de que o conflito é inerente à natureza humana, 
posto que, em nenhuma civilização, as dissidências entre os seres humanos desapa-
receram. O termo conflito deriva do latim “conflictus”, que, por sua vez, é particípio 
passado do verbo “confligere”, composto do prefixo “con” – que significa junto – e 
“fligere”, que quer dizer colidir, chocar-se, trombar (in tertúlia)1. Em outras palavras, 
1 Fundamentos da Mediação Comunitária – Guia do Estudante. Escola Nacional de Mediação e Conciliação. 
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traduz-se na colisão de interesses resistentes entre si. A entidade familiar, cujas rela-
ções só foram regulamentadas, no Brasil, no final do século XIX, era tida como mera 
junção de haveres, é dizer, não havia, por parte do Poder Público ou do legislador 
moderno, qualquer preocupação com relação à estabilidade dos laços afetivos desen-
volvidos na família. Para que a Cultura da Paz seja estabelecida, temos de preparar 
pessoas e equipes, que possam atuar na comunidade, nas mais diversas áreas, a fim de 
educar através e para a paz. Assim sendo, o pensamento jurídico moderno está atre-
lado ao desenvolvimento de novas possibilidades para que a família possa resolver 
seus problemas, sem que se valha da dicotomia ganha-perde do contencioso familiar 
tradicional. A Cultura da Paz, ideal revolucionário advindo após as Grandes Guer-
ras, é responsável por um tratamento diferenciado entre os embates sociais, e surgiu 
como mitigação dos efeitos danosos nas relações entre países. A teoria da negociação 
foi o marco inicial de toda a cultura jurídica pacifista, dada a responsabilidade nas 
tratativas internacionais. A questão central do presente trabalho gira em torno do 
modo como a Cultura da Paz pode ser benéfica para o tratamento e composição de 
conflitos, é dizer, o objetivo principal é demonstrar que a pacificação das relações 
familiares depende, também, da atuação do Poder Judiciário, cujo ideal maior deve 
ser a Justiça, e não somente a aplicação reiterada e maquinizada.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A primeira etapa da pesquisa baseou-se em um estudo bibliográfico minucio-
so acerca da importância do tema como alternativa à realidade do Poder Judiciário.  
Neste desiderato, diversas obras jurídicas foram consultadas, como meio de embasar, 
doutrinariamente, o presente trabalho. A partir do argumento de autoridade cole-
tado, a segunda etapa da pesquisa fundou-se no levantamento de dados acerca das 
atividades desenvolvidas pela Casa da Família, mais precisamente os dados relacio-
nados à quantidade de sessões de mediação e/ou conciliação, designadas e realizadas, 
sem prejuízo do número e percentual de acordos obtidos. A pesquisa bibliográfica 
teve o intento de reforçar a importância da omitização da atividade judiciária, tendo 
como enfoque a pacificação dos conflitos e o tratamento judiciário adequado dos 
conflitos familiares.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como qualquer comunidade, a família também está sujeita ao surgimento de 
conflito dos mais variados tipos. São muitos os problemas que assolam a família con-
temporânea, tais como dificuldades financeiras e na educação dos filhos, a proble-
mática do fim do amor, que se revela na separação e no divórcio dos pais, e a batalha 

Disponível em: http://www.institutoelo.org.br/site/files/arquivos/b7521ac805c02fe4dc01883ecf22774f.
pdf. Acesso em 07/07/2018.
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judicial travada após a dissolução da família original, com a cobrança de alimentos, 
síndrome de alienação parental etc. Impositivo, de tal modo, o reconhecimento da 
delicadeza do problema surgido no seio da entidade familiar, uma vez que envolve 
uma gama de variáveis sentimentais, não podendo ser tratado pelo Poder Judiciário 
através da dinâmica processual clássica-contenciosa. Cumpre salientar que a quebra 
nas relações vinculares de natureza familiar é marcada por inúmeras peculiaridades. 
Quando envolve problemas dessa natureza, existe uma carga emocional que dificulta 
uma resolução adequada, uma vez que influencia as partes, não permitindo que as 
mesmas consigam argumentar ordenadamente para defender seu ponto de vista.2 
Conforme o ensinamento de Petrônio Calmon, a autocomposição é um legítimo tipo 
de solução de conflitos, pondo fim ao conflito jurídico (e muitas vezes ao sociológico), 
proporcionando condições para o prosseguimento da relação continuada (quando o 
caso) e promovendo de forma mais ampla a almejada pacificação social. A autocom-
posição é excludente da jurisdição e autotutela.3

Além do mais, é cediço que o atual modelo processual vem causando insatis-
fação social com relação à qualidade da prestação jurisdicional, pois, na maioria das 
vezes, a tutela jurisdicional traz consigo frustração para as partes, isto é, a decisão 
não logra êxito em ir ao encontro da verdadeira pretensão das partes.O título das 
Tabelas deve ficar acima e nas Figuras o título deve ficar abaixo. Baseando-se, pri-
mordialmente, no processo civil romano, a dinâmica do processo civil moderno não 
pode ser considerada apta para a composição dos litígios familiares. Isto porque a 
estrutura trazida pela legislação processual não desenvolve um procedimento espe-
cial, para as ações de família, capaz de preservar os laços afetivos mantidos entre as 
partes envolvidas. 

Cândido Rangel Dinamarco salienta que a sólida herança cultural transmitida 
pela obra dos cientistas do direito mais a prática diuturna dos problemas da Justi-
ça institucionalizada e exercida pelo Estado com exclusividade mediante julgamen-
tos e constrições sobre pessoas e bens são responsáveis pelo grande zelo votado à 
jurisdição como objeto de hermético monopólio estatal.4 Não se mostra razoável, 
outrossim, que esposa e marido, ascendentes e descendentes sejam tratados como 
autores e réus, credores e devedores, como ocorre no modelo tradicional de ação e 
defesa. Por força do próprio axioma do devido processo legal, princípio reitor de todo 
o modelo processual contemporâneo, deve haver justiça, do ponto de vista material 
e procedimental, quando da resolução do conflito. Em outras palavras, um processo 
justo e regulamentado pela lei.

 É forçoso reconhecer que a família não deseja somente o fim da lide, ou so-
mente a instauração de um processo, mas também o reestabelecimento do diálogo e 
2 VASCONCELOS, Lilia Maria de Morais; VASCONCELOS, Mônica Carvalho. A família na contempo-
raneidade e a mediação familiar.
3 CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e Conciliação. 2ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, 
p. 51.
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume 1. São Paulo: Ma-
lheiros, 2017, p. 210.
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afeto existentes, o que se torna quase impossível no modelo sobredito, tendo em vista 
a estrutura litigiosa do Poder Judiciário, em crise, fundada em uma dialética incapaz 
de trazer o juiz à realidade das partes. 

O Projeto Casa da Família, enquanto resultado de uma reflexão acerca da fun-
ção da Justiça da Família na harmonização e estabilização das relações humanas e 
jurídicas, possui o real intento de materializar a proteção especial afiançada no artigo 
226 da Carta Magna brasileira, que assevera que a família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado. A magistrada instituidora do Projeto, Dra. Vanessa Aufie-
ro da Rocha (2014, p. 2), pensa que se faz necessária a construção de uma cultura de 
parceria, viabilizada também pela interdisciplinaridade e pela integração com outros 
serviços psicossociais em um único ambiente, oferecendo um espaço para a trans-
formação da demanda de litígio da família em busca de ajuda e de novas possibili-
dades de resolução dos problemas, desenvolvendo habilidades para avaliar a família 
e suas relações, elaborar pareceres técnicos que contenham elementos psicossociais 
que possam subsidiar as decisões judiciais e, ao mesmo tempo, realizar intervenções 
capazes de restabelecer o diálogo entre as partes, empoderá-las para que tenham con-
dições de protagonizar a solução de seus próprios conflitos independentemente da 
intervenção do Poder Judiciário, transformar os divórcios destrutivos em separações 
conjugais, as disputas de guarda em compartilhamento do cuidado e proteção das 
crianças, enfim, transformar uma cultura do litígio em uma cultura de paz e de con-
vivência respeitosa.5

De nada adianta o pensamento e a estrutura normativa estarem bem postadas 
se, na prática, não existir um aparelhamento em condições de fornecer os serviços do 
Judiciário.6 Diante da necessidade do redimensionamento da Justiça da Família à luz 
deste contexto de cultura de paz, a Casa da Família, ao concentrar as Varas de Famí-
lia, o Ofício da Família, o serviço multidisciplinar da Família, o CEJUSC da Família, 
e outros serviços e projetos sociais diretamente relacionados à Família em um único 
ambiente, dotado de conforto e acessibilidade, visa proporcionar o tratamento do 
conflito familiar com uma visão holística, global, sistêmica e transdisciplinar, e a de-
ter recursos capazes de auxiliar os indivíduos e as famílias na elaboração de questões 
emocionais e relacionais intrincadas e, por conseguinte, na efetiva pacificação social 
e harmonia entre as pessoas. 

O centro judiciário, conforme já exposto, é composto pelas Varas da Família da 
Comarca de São Vicente e seus respectivos ofícios (cartórios), que são responsáveis 
pela homologação de acordos obtidos pela via consensual, e pelo processamento e 
julgamento das demandas judicializadas. O CEJUSC – Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania de São Vicente/SP também integra a Casa da Família, com 
segmento especializado em Conciliação e Mediação, voltado à solução consensual 
5 ROCHA, Vanessa Aufiero. Ofício do Projeto Casa da Família – TJSP. São Vicente, 2014, p. 2.
6 BUENO. Filipe Braz da Silva; BARANOSKI, Maria Cristina Rauch. Três Caminhos para Efetividade 
da Tutela Jurisdicional. Revista de Ciências Jurídicas, Ponta Grossa, 3(2): 257-276, 2011. Disponível em 
www.revisas2.uepg.br/index.php/lumiar. Acesso em 08/07/2018.
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de conflitos processuais e pré-processuais, e também possui Setor de Cidadania, res-
ponsável pela execução de relevantes projetos sociais, que visam a estabilização e a 
harmonização das relações sociais, como a Oficina de Pais e Filhos, o Projeto Cons-
truindo a Paz, o Projeto Construindo a Paz – Gênero e o Projeto Reconstrução. Por 
fim, o Serviço Psicossocial de São Vicente, com o quadro de psicólogos e assistentes 
sociais, possui atendimento especializado na Casa da Família, sendo o terceiro e últi-
mo segmento do centro judiciário. 

Por lógica, as técnicas desenvolvidas nos programas acima descritos promo-
vem significativa mudança no fluxo de trabalho da Casa da Família, ou seja, é quase 
que natural a otimização das soluções dos conflitos, dado o emprego de tratamento 
judiciário adequado aos conflitos familiares. No tocante aos conflitos levados a co-
nhecimento do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) de 
São Vicente, é possível observar que muitos deles constituem reclamações pré-pro-
cessuais, que se findam, antes mesmo, da instauração formal de um processo judicial, 
graças à autocomposição das partes envolvidas no conflito. 

Observando os dados disponibilizados, denota-se que, em nenhum período es-
tudado, o percentual de acordos obtidos, quando vislumbrado no bojo das sessões 
de conciliação realizadas, é superior a 50% (cinquenta por cento), isto é, mais da 
metade dos casos submetidos à conciliação, que se aplica como mediação avaliativa, 
resultam em acordo. Ademais, em questão de política judiciária, é forçoso reconhe-
cer que as reclamações que resultam em acordos constituem demandas que deixam 
de ser levadas ao Poder Judiciário, ou seja, a composição extrajudicial, além de dar 
tratamento mais informal à composição do litígio, implica, também, na minoração 
das lides judicializadas.

Tabela 1 – Conciliação Extrajudicial – CEJUSC São Vicente/SP – 2016

DAT
A 

Nº DE 
RECLAMAÇÕES 

RECEBIDAS 

Nº DE 
SESSÕES DE 

CONCILIAÇÃO 
DESIGNADAS 

Nº DE 
SESSÕES 

REALIZADAS 

Nº DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

% DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

04/16 179 150 93 77 82,79 

05/16 192 169 109 90 82,57 

06/16 317 289 172 138 80,23 

07/16 359 337 200 171 85,50 

08/16 390 355 214 163 76,17 

09/16 361 177 177 138 77,97 

10/16 338 317 174 134 77,01 

11/16 367 337 190 149 78,42 

12/16 91 89 51 41 80,39 
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Fonte: Dados coletados na Casa da Família em 10/05/2018

Conforme se depreende dos dados coletados, a conciliação, ou mediação ava-
liativa, se mostrou operação célere e informal de resolução de conflitos, nas quais as 
próprias partes obtiveram um acordo, resultante do encontro de suas próprias vonta-
des, que foram reconhecidos e homologados judicialmente pelo Juízo da Família da 
Comarca de São Vicente/SP. Apesar de haver certa discrepância entre o número de 
sessões designadas e o número de sessões realizadas, imperioso o esclarecimento de 
que, considerando a integralidade das sessões realizadas, em todo o período exposto, 
mais de 60% destas resultaram em acordos homologados pelo Poder Judiciário, isto 
é, a via conciliatória, além de demonstrar celeridade na composição do litígio, privi-
legia o real interesse das partes, quando auxiliadas pelos profissionais capacitados do 
E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os dados expostos apresentam diferenças no tocante à utilização da mediação 
facilitadora, tradicional, na qual o mediador não sugere soluções para o conflito, li-
mitando-se a conduzir as partes a um processo de compreensão de interesses e toma-
da de decisões. A coletânea a seguir também se refere à fase pré-processual.

Tabela 2 – Mediação Extrajudicial – CEJUSC São Vicente/SP – 2016

DAT
A 

Nº DE 
RECLAMAÇÕES 

RECEBIDAS 

Nº DE 
SESSÕES DE 

CONCILIAÇÃO 
DESIGNADAS 

Nº DE 
SESSÕES 

REALIZADAS 

Nº DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

% DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

04/16 179 150 93 77 82,79 

05/16 192 169 109 90 82,57 

06/16 317 289 172 138 80,23 

07/16 359 337 200 171 85,50 

08/16 390 355 214 163 76,17 

09/16 361 177 177 138 77,97 

10/16 338 317 174 134 77,01 

11/16 367 337 190 149 78,42 

12/16 91 89 51 41 80,39 

 

DATA Nº DE 
RECLAMAÇÕES 

RECEBIDAS 

Nº DE SESSÕES 
DE MEDIAÇÃO 
DESIGNADAS 

Nº DE 
SESSÕES 

REALIZADAS 

Nº DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

% DE 
ACORDOS 
OBTIDOS 

04/16 179 29 29 02 6,9 

05/16 192 23 23 00 0 

06/16 317 28 28 02 7,14 

07/16 359 24 14 01 7,14 

08/16 390 35 21 04 19,05 

09/16 361 52 32 04 12,5 

10/16 338 21 11 09 81,81 

11/16 367 30 15 11 73,33 

12/16 91 02 02 00 0 
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Fonte: Dados coletados na Casa da Família em 10/05/2018

Apesar de não constituírem dados harmônicos, ou de grande relevância na ob-
tenção de acordos, cumpre lembrar que a mediação facilitadora não visa, sobretudo, 
a formalização de pactos entre as partes, mas sim o reestabelecimento do diálogo, 
para que, fora do procedimento compositivo, possam reconhecer, em si próprias, os 
seus reais interesses e problemas. Conscientes de tal situação, propagam, inconscien-
temente, a cultura da Paz em suas vidas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se a família brasileira, de acordo com a Constituição Federal, é a base da socie-
dade, e possui especial proteção do Estado, o Poder Público deve desenvolver po-
líticas de preservação à integridade, subsistência e saúde da entidade familiar, em 
atenção ao comando constitucional. As soluções alternativas do conflito, como a me-
diação, a conciliação, e outras técnicas inominadas, quando vislumbradas no bojo 
da atuação jurisdicional estatal, consubstanciam a verdadeira proteção especial exi-
gida do Estado, com relação à família. Com efeito, é forçoso reconhecer, de acordo 
com os dados levantados neste trabalho, que a utilização das técnicas alternativas 
para a composição dos litígios nascidos no seio da entidade familiar constitui pleno 
e verdadeiro acesso à Justiça, dado que as próprias partes envolvidas, auxiliadas pelas 
políticas públicas de pacificação, dispõem de diversas soluções para a restauração 
do equilíbrio e do diálogo no caso concreto. Neste sentido, a utilização das técnicas 
expostas atende a diversos preceitos imperativos constitucionais, tais como o prin-
cípio da cidadania (art. 1º, II, CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), 
da ubiquidade da Justiça (art. 5º, XXXV, CF), do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), do 
devido processo legal (art. 5º LIV, CF), entre outros. É possível depreender que a 
tutela jurisdicional se torna mais efetiva, quando coincide com a real vontade das 
partes litigantes, pois, quando entram em consenso, podem lograr êxito em cumprir 
o pactuado. Conclui-se, pois, que a família se aproxima do ideal de Justiça quando 
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deixa de litigar da forma tradicional, passando a resolver seus problemas com pro-
fissionais capacitados, e através de técnicas reconhecidas internacionalmente, sem a 
judicialização típica de suas questões, que preserva, na maioria das vezes, o diálogo 
e os laços familiares.
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RESUMO

O presente projeto intitulado Arquivo e Memória: história e organização do 
LIAME, tem como objetivos: a coleta, classificação, ordenamento, arquivamen-
to dos materiais do Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educa-
ção (LIAME), fundado por professores e alunos da Pós-graduação em Educação 
na Universidade Católica de Santos e registrado no CNPq em 2006. A meto-
dologia utilizada foi o método histórico-documental; a fundamentação teórica 
foi feita a partir de textos sobre arquivos e museus escolares e cultura material 
escolar de Escolano e Viñao. Durante o projeto foi feita a coleta, organização e 
catalogação do acervo do LIAME de uma parte do acervo do LIAME, segundo 
os princípios do Manual de  Trabalho em Arquivos Escolares (2003): a) identi-
ficação de fundos; b) separação por espécie de documentos, de acordo com o 
tipo e sua função; c) organização dos documentos em caixas com identificação. 
O acervo é constituído por materiais de cultura escolar, onde podemos ressal-
tar as instituições de ensino na Baixada Santista e seus sujeitos, salientando a 
importância dos arquivos e museus escolares. O LIAME atua em três eixos: a) 
instituições escolares; b) sujeitos da escola (professores, alunos, funcionários 
etc.); c) topologia escolar (relevância entre o território e o entorno onde a escola 
foi construída). Desde sua criação o LIAME, tem como objetivo salvaguardar a 
história e a memória das instituições escolares da Baixada Santista, subsidian-
do pesquisas e promovendo eventos, estimulando o resgate e preservação da 
memória da escola. Atualmente o LIAME encontra-se no campus D. David, no 
terceiro andar, sem acesso a pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE

LIAME, história e memória, arquivos e museus escolares.
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1. INTRODUÇÃO

O objeto estudado é o LIAME: Laboratório de Informação, Arquivo e Memória 
da Educação, instituído em novembro de 2006 por alunos e professores da Pós-Gra-
duação em Educação da Universidade Católica de Santos. No acervo do Liame, en-
contram-se documentos dos mais variados tipos e objetos de cultura material escolar. 

Seus objetivos são: a) salvaguardar a história e a memória das instituições escola-
res da Baixada Santista, contribuindo para historiografia da educação local e brasileira; 
b) dar elementos para subsidiar pesquisas, principalmente nas produções de disserta-
ções e teses na Pós-graduação em Educação; c) conscientizar sobre a importância dos 
arquivos e museus escolares nas escolas da região instrumento de valorização da escola. 

Justifica-se este estudo, porque possibilita reflexões das instituições escolares, 
ressaltando seus sujeitos, suas práticas escolares. 

Além do mais, não há um estudo historiográfico do LIAME.
O presente projeto visa reconstituir a história do LIAME, realizar a organização 

e catalogação, dando visibilidade ao acervo. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

• No plano de trabalho, foram previstas as seguintes etapas:

• Levantamento da bibliografia sobre arquivos e museus escolares;
• Levantamento do acervo documental do LIAME;
• Levantamento das instituições escolares que tenham museus escolares na Bai-
xada Santista;
• Coleta, organização e catalogação de uma parte do acervo do LIAME;
• Apresentação de comunicação e escrita dos textos produzidos do projeto de 
Iniciação Científica em congressos, seminários e colóquios; laboração de expo-
sição iconográfica sobre o acervo do LIAME.

O projeto foi desenvolvido através do método histórico-documental, onde sua 
fundamentação teórica foi feita a partir de textos sobre: arquivos e museus escolares, 
cultura escolar, manual de catalogação de arquivos e museus escolares. 

A catalogação do acervo do LIAME utilizou os princípios do Manual em Arqui-
vos Escolares (2003), que ressalta a importância de guardar a memória da escola e que 
essa tarefa deve ser designada para professores e alunos. E deu subsídios para:

1. Identificação de fundos: e para a identificação dos documentos encontrados 
no acervo 
2. Divisão dos documentos de acordo com o tipo e sua função (exemplo convi-
tes: convite de formatura, comemorações etc.).
3. Organização dos documentos em caixas, colocando-os nas prateleiras com 
identificação.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde os anos de 1990, muitos historiadores e pesquisadores da história da edu-
cação estão criando museus e arquivos escolares, objetivando salvaguardar a história 
de alguma instituição escolar. Portanto, os arquivos e museus escolares tornam-se 
lugares da memória, surgindo assim uma valorização da cultura escolar, sendo ela 
um objeto de investigação de grande importância para a compreensão da história da 
educação (cf. VIDAL, 2017, p. 253).

O Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação (LIAME), foi 
instituído em novembro de 2006 por alunos e professores da Pós-Graduação em Edu-
cação da Universidade Católica de Santos. Seus objetivos são salvaguardar a história 
e a memória das instituições escolares da Baixada Santista e subsidiar pesquisas em 
história da educação, contribuindo para historiografia da educação local e brasileira. 
A temática é importante, porque não há um estudo historiográfico do LIAME, e a 
importância do mesmo possibilita reflexões sobre as práticas escolares, ressaltando 
seus sujeitos e as instituições escolares.

Durante todo o projeto, foi feita a organização e catalogação de uma parte do 
acervo do LIAME. Ele é rico em documentos e materiais da cultura escolar, podendo 
ser encontrado: livros didáticos do ensino fundamental e médio, artigos, mobiliário 
escolar, cadernos de professores e alunos, fotografias, etc. A catalogação de uma parte 
do arquivo, foi feita sob as orientações do Manual de Arquivos Escolares (2003) que 
ressalta: “[...] preservar a memória das escolas paulistas, esse projeto busca conscien-
tizar a sociedade sobre a importância de zelar pelo patrimônio cultural, especifica-
mente os acervos escolares [...]” (2003, p. 9). Na tabela abaixo, podemos averiguar 
como foi feita a catalogação nas prateleiras: 

Tabela 1. Catalogação de uma parte do acervo do LIAME.

Fonte: acervo do LIAME.

No decorrer do projeto foram apresentadas algumas questões norteadoras: por 
que não há valorização dos arquivos e museus escolares por parte dos professores? 

PRATELEIRA 1 PRATELEIRA 2 PRATELEIRA 3 PRATELEIRA 4 

Revistas de história 

Arquivos da FAMS 

Arquivo de escolas 
de Peruíbe 

 

Total: 18 caixas 

Revistas didáticas 

Livros didáticos  

Objetos escolares 

 

 

Total: 11 caixas 

Acervo da professora 
Lindomar 

Jornais 

Acervo da Pós da 
UniSantos 

Total: 15 caixas 

dissertações e 

teses de mestrado 

e doutorado em 

Educação 
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Como manter um diálogo com a graduação e com as escolas sobre os objetivos deste 
projeto? Qual a importância do LIAME para a historiografia da educação regional e 
brasileira?

 O LIAME vem sendo desenvolvido por projetos, tomando a escolarização 
da Baixada Santista, de meados do século XIX, até meados do século XX, portanto 
é um grupo de investigação, atuando principalmente na microhistória, resgatando o 
estudo do patrimônio histórico educativo da região. (cf. ESCOLANO BENITO, 2010, 
p.17). Hoje, o LIAME encontra-se em uma sala fechada, de difícil acesso no Campus 
D. David na Universidade Católica de Santos, pois ainda não há uma instituição de 
fomento, sendo ele conduzido por ações voluntárias de professores e alunos. Mesmo 
assim, o acervo do LIAME tem servido para subsidiar pesquisas e dissertações de 
mestrado em educação, onde estimula o resgaste e preservação da memória das esco-
las santistas. 

 Para dar visibilidade ao acervo, a Iniciação Científica possibilitou participar 
de congressos, colóquios e seminários, discutindo sobre o LIAME, e suas condições 
atuais. 

Figura 1: Exposição LIAME. 2018. Exposição XIII Cihela - XIII Congreso Iberoamericano Histo-
ria de la Educación Latinoamericana, Montevideo, 2018.

Fonte: Acervo do LIAME.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do acervo do LIAME, podemos refletir sobre as práticas escolares, 
identificando os sujeitos e seu pensamento, contribuindo para a história e memória 
das instituições escolares da Baixada Santista e brasileira. Hoje o acervo encontra-se 
em uma sala de difícil acesso no campus D. David em condições desfavoráveis, e não 
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sendo um local aberto ao público, o que dificulta a realização de pesquisas. Um dos 
intentos do projeto é viabilizar o acervo em local de fácil acesso, para que sejam pro-
duzidas mais pesquisas em história da educação, preservando a memória da escola. 

Arquivos e museus escolares em nível nacional estão sendo fechados por falta 
de verbas, pelo desconhecimento ou não consideração da importância dos mesmos. 
Como conscientizar sobre a importância de arquivos e museus escolares? Precisa-se 
estimular o resgate e preservação da memória escolar, para que o patrimônio históri-
co-educativo não seja perdido. 
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RESUMO

A pesquisa é referente “A importância do Acordo de Facilitação de Comércio 
(AFC) dentro da União Europeia nos aspectos econômico, jurídico e ambien-
tal”, realizando um estudo exploratório em Portugal, tendo como objetivo ini-
cial tratar do comércio internacional, abarcando desde a criação da OMC e sua 
importância frente ao comércio internacional, de forma a tornar possível a com-
preensão de como funcionava antes e depois da formalização do AFC e quais 
as relevâncias e importâncias deste no aspecto econômico, jurídico e ambiental. 
De modo a trazer à luz os pontos positivos e negativos do AFC, assim como os 
questionamentos: Por que ele é tão importante para a economia do mundo? 
Como se adequa ao sistema jurídico europeu e quais são os seus impactos para 
o meio ambiente? Essas são algumas questões que fizeram surgir esta pesquisa. 
Pois, o tema foi escolhido objetivando tratar de um assunto pouco explorado, 
mas de grande relevância no ramo do Comércio Exterior e Direito Econômico 
Internacional e Meio Ambiente. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pes-
quisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa.

PALAVRAS-CHAVE

OMC. Acordo de Bali. Facilitação de Comércio. Portugal. Economia.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por finalidade a realização de um estudo exploratório 
acerca da importância do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC) dentro da União 
Europeia, com ênfase em Portugal, analisando os seus aspectos: jurídico, econômico 
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e ambiental; de modo a verificar quais foram os pontos positivos e negativos trazidos 
pelo acordo, assim como quais foram os seus efeitos a partir do momento que entrou 
em vigor no dia 22 de fevereiro de 2017.

Para tanto, antes de dar ensejo ao tema proposto, houve uma reanálise sobre a 
história da OMC e a sua importância frente ao comércio internacional e os seus efei-
tos perante Portugal, para que desse modo fosse possível discorrer sobre o Acordo de 
Bali, que teve como seu principal resultado o AFC, objeto principal desta pesquisa.

O AFC foi o primeiro desde a criação da OMC em 1993, e estabeleceu medidas 
e regras importantes para impulsionar os países a investir cada vez mais no comércio 
internacional, bem como os seus nacionais e pessoas jurídicas, de forma a trazer be-
nefícios a todos os países envolvidos.

Como ainda está no início de sua entrada em vigor, alguns pontos trazidos por 
ele são significativos, mas somente haverá uma projeção mais ampla sobre os seus 
benefícios e os prejuízos que dele pode advir com o decorrer dos próximos anos.

Todavia, não há como refutar que a criação do AFC veio a impulsionar o co-
mércio internacional de forma exemplar, sendo muito bem detalhado e discriminado 
em diversos pontos de seu diploma, gerando reflexos na ordem econômica europeia 
e obviamente em Portugal.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental com abor-
dagem qualitativa, por meio do estudo de livros, artigos publicados em revistas e 
sites que possuem o cunho de divulgar informações acerca do tema ora proposto, 
possuindo conhecimento sobre a veracidade e qualidade nas informações por eles 
publicadas.

A iniciação científica começou a ser desenvolvida, inicialmente por meio da 
coleta de informações, para posteriormente começar a tomar forma e ser redigida, 
retornando desde como se deu início ao comércio internacional para que fosse pos-
sível explicar a importância do Acordo de Facilitação de Comércio (AFC), de forma 
que posteriormente nos aprofundássemos no tema, analisando com foco na Europa 
e ênfase em Portugal, sobre como o tema é tratado e os benefícios trazidos pelo AFC, 
que foi o primeiro acordo nesse sentido feito pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC) desde a sua criação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta de informações e material, começamos a desenvolver a pesquisa 
iniciando pelo surgimento do comércio internacional e o motivo que fez surgir a 
necessidade de acordos de facilitação de comércio; explicando em seguida o papel 
da OMC (Organização Mundial do Comércio) dentro deste assunto, para posterior-
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mente focarmos no objetivo central desta pesquisa que é o Acordo de Facilitação 
de Comércio, e dar a devida ênfase a este em um estudo exploratório sobre como 
vem sendo adotado e abordado em Portugal o Acordo de Facilitação de Comércio, 
realizado em Bali, no ano de 2013, na IX Conferência Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio, permeando os benefícios e garantias por ela estabelecidos e 
que entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2017.

Pontos sobre os benefícios e malefícios tanto comerciais quanto trabalhistas e 
ambientais foram colocados em questão ao analisar tudo o que foi possível encontrar 
referente ao Acordo de Facilitação de Comércio e o que este desencadeou, acabando 
por ser observado de forma mais aprofundada e específica, sobre o que ele gerou no 
que se refere a Portugal. E, é notável que o AFC veio para impulsionar Portugal e ser 
uma peça fundamental para o referido país, uma vez que este está aumentando as 
exportações, principalmente para fora da Europa, acabando por ser “quase uma con-
dição prévia para Portugal dar o salto para ter uma posição muito mais importante 
nos mercados globais”, segundo Bruno Maçães, secretário de Estado dos Assuntos 
Europeus.

Ademais, o AFC reduziu os custos de transação em torno de 10% (dez por cento), 
que em poucos meses apresentou um resultado significativo, além de ter contribuído 
para a redução do desemprego e incentivo na exploração do comércio internacional, 
fazendo com que os pontos negativos pelos quais tanto buscamos para contrabalan-
cear esta pesquisa, fossem esquecidos, de modo a demonstrar a relevância do estudo 
para o comércio internacional, tanto em seu aspecto jurídico como econômico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como principal objetivo trazer maior entendimento 
sobre: a importância do comércio internacional, da OMC e do seu Acordo de Facili-
tação de Comércio; bem como sobre a forma que ele vem sendo adotado na Europa, 
mas principalmente em Portugal; como tem funcionado e quais são os benefícios que 
este tem trazido para o país.

De forma que, ao explorar esse tema tão pouco estudado sob a ótica de Portugal, 
acabamos por notar que, mesmo um país desenvolvido como o que é referido neste 
trabalho, sofreu um impacto significativo advindo do acordo, mas de forma benéfica, 
uma vez que ele estabeleceu desde a ausência de bitributação a facilitação nas rela-
ções de comércio, agilização do comércio internacional, tendo como preocupação 
a agricultura e o seu desenvolvimento rural, a segurança alimentar e a redução da 
pobreza.

Não foram encontrados, até o presente momento, pontos negativos que vão de 
encontro com os benefícios estabelecidos no Acordo de Facilitação de Comércio. 
Pois, além de impulsionar muitos países no que tange ao comércio internacional, 
estes, quando buscam um meio de realizar exportações ou importações de produtos, 
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utilizam como meio de transporte a via marítima, sendo esta a menos poluente, além 
de, como anteriormente mencionado, ter como uma de suas preocupações o desen-
volvimento rural, a produção de empregos e a redução da pobreza dos países nela 
envolvidos.

De modo que, a conclusão a que chegamos é a de que além de benéfico, o Acor-
do de Facilitação de Comércio veio a impulsionar desde países a pessoas jurídicas e 
físicas a tomarem a iniciativa de explorar o comércio internacional, aquecendo a eco-
nomia, gerando empregos e fazendo com que os países nela envolvidos continuem 
a buscar relações comerciais entre seus pares, mas de forma adequada, sem excessi-
va exploração, respeitando limites e garantias nele estabelecidos, para que, em um 
comparativo, tanto Brasil quanto Portugal possam evoluir, permitindo que Portugal 
desbrave cada vez mais novas relações com países que não pertençam tão somente a 
União Europeia.
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RESUMO

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) começou a ser ofertada pelo SUS em 
todo o Brasil a partir de fevereiro de 2018 para as populações que se encontram 
mais vulneráveis à infecção. Antes de iniciar a oferta da PrEP o projeto Combi-
na! aplicou questionários aos profissionais de saúde, após estes serem treinados 
quanto ao funcionamento do medicamento, para quem ela deveria ser ofertada, 
a segurança e eficácia . Neste questionário haviam questões que compunham os 
seguintes segmentos: “Para quem deveria ser ofertada a PrEP”, “métodos de se-
gurança”, “organização dos serviços de saúde” e “consequências do uso da PrEP”.  
Foram observadas as respostas desses profissionais com base na oferta da PrEP, 
e analisadas para a realização de tabelas no Excel, utilizando as ferramentas de 
frequências e proporções, média e desvio padrão. A metodologia utilizada foi a 
análise descritiva qualitativa. 

PALAVRAS-CHAVE

PrEP1, Profissionais de saúde 2, Oferta 3.

1. INTRODUÇÃO

A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), é apresentada como uma combina-
ção de antirretrovirais, o fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) associado a en-
tricitabina (FTC). Esta associação farmacêutica é utilizada para diminuir os riscos 
da infecção por HIV. A PrEP tem apresentado uma boa eficácia e poucas reações 
adversas quando administrada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A PrEP é ofertada pelo SUS para a população mais afetada, os quais são respon-
sáveis pela maior incidência de novas infecções por HIV. Os grupos mais afetados são 
homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo, e também 
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casais sorodiscordantes que não fizeram uso de preservativos nas relações sexuais 
nos últimos seis meses. (ZUCCHI et al., 2018)

A Oferta da PrEP, na rede pública de saúde se iniciou em dezembro de 2017, 
sendo liberada inicialmente em 35 cidades para as populações mais afetadas. E pos-
teriormente, em fevereiro de 2018 a PrEP passou a ser liberada para todos os centros 
de testagem presente no Brasil. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)

O projeto Combina! é um estudo de realizado pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, que tem a finalidade de avaliar como os pacientes reconhecem e desfrutam 
dos métodos de prevenção ao HIV que estão disponíveis pelo SUS. O Projeto atua em São 
Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Fortaleza. (GRANJEIRO, et al., 2015).

Antes mesmo da PrEP ser liberada pelo SUS, no ano de 2016 juntamente com o 
projeto Combina, vários profissionais foram às cidades as quais o projeto está envol-
vido para fornecer cursos de qualificação aos profissionais de saúde que atuam nos 
centros de distribuição e analisar como seria a estrutura apresentada para que assim 
fosse possível fazer a dispensação do medicamento. (GRANJEIRO, et al., 2015).

Após o treinamento dos profissionais de saúde, estes responderam questioná-
rios aplicados pelo projeto Combina nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Curi-
tiba. Os questionários tiveram a finalidade de observar as percepções e expectativas 
dos profissionais da saúde quanto à oferta da PrEP. (GRANJEIRO, et al., 2015).

O objetivo deste trabalho é analisar as percepções dos profissionais de saúde 
sobre a oferta da PrEP. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

No questionário as questões foram separadas em categorias para ser melhor ex-
presso. A primeira categoria tem como título “Para quem deveria ser ofertada a PrEP”. 
A segunda categoria ” Métodos de segurança”. A terceira categoria “Organização dos 
serviços de saúde”. A quarta categoria “Consequências do uso da PrEP” Serão de-
monstrados os resultados da primeira e da quarta categoria.

2.2  Para quem deveria ser ofertada a PrEP

 A primeira categoria tem como título “Para quem deveria ser ofertada a PrEP” 
as questões envolvendo essa categoria são:  Casais sorodiscordantes com carga viral 
indetectável; Casais sorodiscodantes com carga viral detectável; Adolescentes (15-17 
anos) com múltiplos parceiros sexuais; Mulheres profissionais do sexo; Homens que 
fazem sexo com homens; Travestis; Mulheres que planejam engravidar de parceiros 
com HIV; Homens heterossexuais com múltiplas parceiras; Usuários de drogas inje-
táveis ou crack;  Mulheres com múltiplos parceiros sexuais; Homens que planejam 
engravidar parceiros com HIV; Pessoas transgêneros; Homens e mulheres sexual-
mente ativos. Para cada uma dessas questões o profissional da saúde deveria assinalar 
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uma das variáveis, “Sempre”; “Só para os que não usam camisinha”; “Só para aqueles 
que seguramente usarão a medicação”; “Não deve ser oferecido”. 

2.3 Consequências do uso da PrEP 

A Quarta categoria tem como título “Consequências do uso da PrEP” e as ques-
tões envolvendo essa categoria são: Me preocupo com a baixa adesão à PrEP; o uso 
da PrEP levará as pessoas a terem comportamentos de maior risco; O uso de PrEP 
resultará em aumento de IST; O uso de PrEP levará as pessoas a fazerem menos tes-
te para HIV; O uso de ARV para prevenção selecionará e disseminará resistência a 
ARV. Para cada uma dessas questões o profissional de saúde deveria assinalar uma 
das seguintes variáveis, “Discordo totalmente”; “Discordo parcialmente”; “Concordo 
parcialmente”; “Concordo totalmente”; “Não saberei responder”.

2.4 Metodologia

Neste trabalho foi utilizado como método de análise, a analise descritiva quali-
tativa. Os resultados obtidos serão demonstrados em tabelas. Além disso foi realiza-
do o cálculo de proporção, frequência, média e desvio padrão que estarão presentes 
nos resultados e discussões deste trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 indica que entre os profissionais de saúde que responderam ao ques-
tionário a maioria eram mulheres, representando 95%. E o número de homens repre-
sentando somente 5%.

Tabela 1- Sexo dos profissionais da saúde que responderam o questionário

Fonte: Tabela da autora

A idade dos profissionais de saúde que responderam o questionário variou entre 
30 e 65 anos, com média de idade de 46,8 anos. O desvio padrão apresentado referen-
te às idades dos profissionais foi de 0,2185.

Quanto à categoria profissional houve uma maior quantidade de Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem 32%, Enfermeiros 17% e 20% de Médicos 

Com base na análise da Tabela 2 podemos identificar que a maioria dos 

Sexo Frequência %(Proporção)  

Feminino 39 95  

Masculino 2 5 
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profissionais de saúde alegaram que sempre ofertariam a PrEP para casais 
sorodiscordantes com carga detectável (56%) e para mulheres profissionais do sexo 
(61%). Quanto ao não uso de camisinha a maioria alegou que ofertaria para homens 
que fazem sexo com homens (51%). 

Tabela 2- Percepção dos profissionais de saúde sobre grupos prioritários para uso da Prep.

Fonte: Tabela da Autora

 Sempre 

Não uso 
de 

camisinha 

Seguramente 
usarão  

medicação 

Não 
deve ser 
oferecido Não consta 

 

Frequência (N) e 
proporção (%) 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Sorodiscordantes 
com carga 

indetectável 

5 12 8 20 4 10 18 44   5 12 

Sorodiscordantes 
com carga detectável 

23 56 9 22 1 2 3 7   3   7 

Adolescentes com 
múltiplos parceiros 

20 49 9 22 6 15 1 2   2   5 

Mulheres 
profissionais do sexo 

25 61 10 24 3 7 0 0 2 5 

Travesti 20 49 14 34 2 5 1 2 2 5 

Homens que fazem 
sexo com homens 

14 34 21 51 0 0 1 2 2 5 

M Engravidar com 
parceiros com HIV 

17 41 1 2 6 15 11 27 6   15 

Homens 
heterossexuais com 
múltiplas parceiras 

9 22 15 37 6 15 5 12 3 7 

Usuários de drogas 19 46 4 10 10 24 5 12 2 5 

Mulheres com 
múltiplos parceiros 

14 34 19 46 4 10 2 5 1 2 

H engravidar 
mulheres com HIV 

8 44 1 2 7 17 12 29 3 7 

Pessoas 
transgêneros 

4 10 18 44 7 17 8 20 2 5 

Homens e mulheres 
sexualmente ativos 

2 5 18 44 4 10 13 32 3 7 
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A Tabela 3 demonstra que maioria dos profissionais de saúde (61%) discorda-
ram totalmente que ocorrerá a diminuição dos testes para o HIV com o uso de PrEP 
e 20% discordaram parcialmente. Porém encontramos um valor um pouco contradi-
tório de 15% dos profissionais que concordam parcialmente com a diminuição dos 
testes para o HIV.

Além disso, 32% concordam totalmente que haverá um aumento de doenças 
sexualmente transmissíveis e 29% concordam parcialmente com essa afirmação. Já 
34% discordam que ocorrerá um aumento nos níveis de IST.

Um dado bastante interessante é o fato de 20% de profissionais da saúde não 
saberem responder se ocorrerá ou não o aumento de resistência por ARV, algo pre-
ocupante já que demonstra uma falta de conhecimento desse assunto tão delicado.

Tabela 3 - Percepção dos serviços de saúde sobre consequências do uso da PrEP para os indivíduos 
no decorrer do tempo.

Fonte: Tabela da autora

A maioria dos profissionais de saúde em estudos realizados nos Estados Unidos 
indicariam a PrEP para populações que se envolvem em sexo desprotegidos ou apre-

Consequênci
as do uso  
da PrEP 

Discordo 
totalment
e 

Discordo 
parcialmente 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Não 
saberei 
responder 

Não 
consta 

 

Frequência 
(N) e 
Proporção(%
) 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%
) 

Baixa 
adesão da 
PrEP 

5 12 8 20 17 41 7 17 3 7 1 2 

Comportame
ntos de 
maior risco 

1
2 29 9 22 11 27 9 22 0 0 0 0 

Aumento de 
IST 5 12 9 22 12 29 13 32 2 5 0 0 

Diminuição 
dos testes 
para o HIV 

2
5 61 8 20 6 15 1 2 1 2 0 0 

Aumento de 
resistência 
por ARV 

 

1
1 

 

27 

 

9 

 

22 

 

9 

 

22 

 

4 

 

10 

 

8 

 

20 

 

0 

 

0 
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sentam múltiplos parceiros, usuários de drogas, casais sorodiscordantes e profissio-
nais do sexo.(  SPECTOR ; REMIEN ;  TROSS, 2015)

Quando comparamos com os indicativos presentes na Tabela 3 a maioria dos 
profissionais de saúde presentes no Brasil nas regiões de São Paulo, Curitiba e Ri-
beirão Preto sempre ofertariam a PrEP para casais sorodiscordantes com carga viral 
detectável (56%) e para mulheres profissionais do sexo (61%).

Muitos profissionais da saúde confirmaram que o uso da PrEP levaria a um au-
mento do comportamento de alto risco, já que a PrEP não protege contra ISTs, porém 
alguns estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que estes números não 
aumentaram, pelo contrário, se mantiveram constantes ou até diminuíram depen-
dendo dos grupos que se tratava em questão. (FREEBORN; PORTILLO 2017) 

Ao observar a Tabela 3 é possível perceber que 41% dos profissionais da saúde 
concordaram totalmente que haveria uma baixa adesão da PrEP, porem segundo Ve-
loso, Mesquita e Grinsztejn (2018) devido as condições de alta concentração de HIV 
no Brasil, a PrEP tem sido muito procurada pela população mais vulnerável, devido 
a facilidade de obtenção de profilaxia. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo Spector  ,Remien  e Tross (2015), 
os profissionais de saúde apresentam grande preocupação quanto à segurança e os 
efeitos colaterais apresentados com o uso da PrEP. Quando observamos os dados 
coletados do questionário, 68% dos profissionais de saúde concordaram que a PrEP 
possa apresentar potenciais efeitos colaterais, demonstrando assim uma comparação 
entre os resultados apresentados tanto nos EUA quanto no questionário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar a análise do material obtido através dos questionários, o qual foi 
aplicado pelo projeto Combina! nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Curitiba, 
foi possível através do uso de banco de dados no Excel observar a percepção dos pro-
fissionais de saúde quanto à oferta da PrEP.

Através do uso das análises de frequência e proporção se tornou possível identi-
ficar os valores mais claramente e então identificar o ponto de vista dos profissionais 
que estão inseridos na oferta da PrEP.

É notável que para a maioria dos profissionais a população vulnerável é 
constituída de casais sorodiscordantes (56%) e para profissionais do sexo (61%), pois 
os profissionais da saúde alegam que sempre ofertariam a PrEP a estes grupos.

Além disso a maioria dos profissionais discordaram que ocorreria a diminuição 
de testes de HIV ( 61%). Demonstrando que essa maioria tem o entendimento dos 
testes obrigatórios para a retirada da medicação.

Por fim, a análise destes questionários é de extrema importância pois através 
disso, é possível identificar onde se encontram as falhas a ser melhoradas para que 
possa ocorrer uma maior popularização da PrEP nas populações mais afetadas com 
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HIV, capacitação dos profissionais de saúde e também promover estratégias para que 
haja o aumento da adesão ao medicamento.
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RESUMO

A presente pesquisa é resultado do projeto de iniciação científica iniciado em 
janeiro de 2017 acerca da cooperação técnica e científica entre Brasil e China 
sob o viés da Cooperação Sul-Sul (CSS), que atingiu o posto de terceiro lugar 
na jornada de iniciação científica de 2017. Esta pesquisa encontrou a presente 
continuidade na iniciação científica 2017-2018, contando com o arcabouço 
anterior, porém, se aprofundando no estudo de caso do Programa Espacial Sino-
Brasileiro como promotor do desenvolvimento, uma vez que este é o principal 
exponente da cooperação entre Brasil e China. Por sua vez, se desdobrou em 
trabalho de conclusão de curso e que vem sendo desenvolvido no ano de 2018 
a corroborar com estas duas frentes de trabalho. Portanto, foi colocado em foco 
a Cooperação Técnica e Científica entre Brasil e China como sendo um desdo-
bramento da Cooperação Sul-Sul realizada entre ambos. Elencado o Programa 
de Cooperação Espacial como o caso a ser estudado revisamos a bibliografia e 
documentos selecionados e realizamos pesquisas de campo e entrevistas com 
técnicos do INPE para sanar tais objetivos: Identificar os interesses de Brasil 
e China na realização da CSS, Analisar a cooperação espacial Sino-Brasileira 
pelo viés da CSS, avaliar sua implementação e examinar os benefícios diretos e 
indiretos trazidos ao Brasil.

PALAVRAS-CHAVE

Cooperação Sul-Sul, CBERS, desenvolvimento.
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1. INTRODUÇÃO 

A cooperação internacional para o desenvolvimento (CID) tem destaque como 
um instrumento de política externa dos países desenvolvidos após a segunda guerra 
mundial (MILANI e CARVALHO, 2013). A partir de então o modelo de CID que o 
mundo testemunhou foi moldado verticalmente como resultado de ajuda dos países 
mais desenvolvidos industrializados para os subdesenvolvidos ou em desenvolvi-
mento, ou também chamada de Cooperação Norte-Sul (CNS) (LANCASTER 2007). 
É somente em meados dos anos 50, com o Movimento do Países não alinhados, que 
a CID passa a ser utilizada também como uma ferramenta dos países em desenvolvi-
mento, assim coexistindo dois tipos de Cooperação, Norte-Sul e Sul-Sul. 

Nas últimas décadas, com destaque para os anos 2000, a CID vem mudando seu 
escopo de modo que os fornecedores de ajuda não são mais apenas as grandes potên-
cias, desenvolvidas e, sendo assim, países com algum patamar de desenvolvimento 
alcançado também se tornaram provedores de ajuda internacional promotoras do 
desenvolvimento (BARBANTI JUNIOR 2005; FINGERMANN 2014). 

Com a promessa de desenvolver uma cooperação horizontal e a fim de garan-
tir maior inserção internacional à países em desenvolvimento, a cooperação Sul-Sul 
(CSS) começa a crescer e volta a ser um tema importante na agenda internacional, 
com a expansão de iniciativas lideradas principalmente pelos países emergentes, 
como Brasil, China, Índia, África do Sul, entre outros. 

Dessa forma, surge no debate acadêmico, diversos estudos que procuram enten-
der a motivação por trás dessas iniciativas, assim como avaliar a efetividade desses 
projetos. Com foco em estudos de casos que miram a CSS promovidas por países 
emergentes em países subdesenvolvidos na África e América Latina, essas pesquisas 
indicam que muitos destes projetos são colocados em prática de modo a aumentar a 
área de influência destes países emergentes que, portanto, buscam usar da CSS como 
instrumento de Soft Power. Porém, nota-se que ainda não existem muitas pesquisas 
que se preocupem em analisar projetos de CSS entre países emergentes, deste modo o 
foco deste trabalho é o de preencher esta lacuna deixada pela academia, e realizar um 
estudo acerca da Cooperação Sul-Sul que vigora entre Brasil e China, dando maior 
enfoque ao projeto espacial materializado no programa CBERS, que por sua vez é a 
maior referência acerca da cooperação entre estes dois países.  

Muito além de ser o maior e mais efetivo programa de cooperação entre Brasil 
e China, o CBERS, tanto pelo seu histórico quanto pelas atividades atuais, como por 
exemplo o pioneirismo na distribuição gratuita de imagens de satélites, é símbolo da 
CSS como um todo e representa a potencialidade de desenvolvimento dos países do 
terceiro mundo. Desta maneira, o presente trabalho que possui o Programa Espacial 
Sino-Brasileiro como caso, pretende sanar tais objetivos: Identificar os interesses de 
Brasil e China na realização da CSS, Analisar a cooperação espacial Sino-Brasileira 
pelo viés da CSS, avaliar sua implementação e examinar os benefícios diretos e 
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indiretos trazidos ao Brasil.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

A etapa inicial consistiu em fazer o levantamento bibliográfico e referencial te-
órico norteador da pesquisa, levando em conta também dar continuidade à parte 
inicial da presente pesquisa que fora realizada na iniciação científica 2016-2017. Em 
seguida foi realizada a revisão bibliográfica dos documentos e artigos selecionados na 
fase inicial, neste momento analisamos documentos do governo brasileiro acerca da 
cooperação espacial para com a China, os acordos acerca da elaboração dos satélites, 
além de textos que abordam a questão da cooperação espacial Sino-Brasileira e relata 
tanto seu histórico quanto apontamentos críticos de pesquisas acadêmicas.

 Em seguida realizou-se pesquisa de campo consistindo na visita ao Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE – responsável pela elaboração da parte brasi-
leira dos satélites, e concomitantemente foi realizada entrevista com diretores do pro-
grama CBERS e cientistas que estiveram presentes no estabelecimento do programa 
na década de 80 e continuam trabalhando no mesmo atualmente.

 Dando prosseguimento nestas fases, compilamos todos os resultados encontra-
dos de modo a elaborar meios de publicação da pesquisa, iniciado na elaboração de 
um artigo científico apresentado no congresso de iniciação científica do San Tiago 
Dantas (UNESP- UNICAMP – PUC-SP) e também para além do Trabalho de Con-
clusão de Curso e da Jornada de Iniciação Científica, será divulgada no 4° Seminário 
da Associação Brasileira de Relações Internacionais em Foz do Iguaçu, em setembro 
deste ano.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Em 1961 a URSS havia colocado o primeiro homem em órbita, Yuri Gagarin, 
e impulsionado por este acontecimento e pela a corrida espacial o Brasil meses depois 
começa a se inserir na Era Espacial com a criação do GOCNAE, Grupo de Organi-
zação da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o que futuramente se tornaria 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O GOCNAE ou CNAE era res-
ponsável por iniciar o desenvolvimento da área espacial no Brasil, com a formação 
de especialistas, fomento da cooperação internacional na área e realizar projetos de 
pesquisa. (DE OLIVEIRA 2009)

Na mesma década a China a cargo do governo de Deng Xiaoping inicia sua 
abertura para o ocidente, com isso grandes transformações foram feitas nas estrutu-
ras políticas e sociais chinesas, dentre elas a modernização de diversos setores, como 
a indústria e a ciência, que a partir de então entraram em contato com as do ocidente. 

A China neste momento fazia parte de um restrito grupo de países que conhecia 
sabia pôr em prática todo o ciclo das operações espaciais, esta facilidade que contava 
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com o domínio chinês das tecnologias em todas as fases da operação, fez com que 
houvesse o interesse brasileiro na cooperação. Movidos pela expectativa de ganhos 
mútuos. 

Anos depois, após a inclusão da cooperação espacial no tratado, Brasil e China 
assinam o documento que previa a elaboração de dois satélites de sensoriamento 
remoto, os dois primeiros CBERS, que seriam construídos por seus órgãos estatais 
responsáveis pelas pesquisas científicas espaciais, o INPE e a CAST - Academia Chi-
nesa de Pesquisas Espaciais - com investimentos divididos em 70% chinês e 30% 
brasileiro. 

Em entrevista a cientistas do INPE que participaram da elaboração dos primei-
ros CBERS, traçamos acerca das dificuldades e barreiras pelas quais os pesquisadores 
e diplomatas passaram que poderiam significar um entrave no início do programa. 
De maneira sintética, dentre as principais dificuldades estavam a língua e dificuldade 
de comunicação, pelo mal domínio do inglês por parte dos chineses e os padrões 
técnicos ao qual os cientistas precisaram se adaptar, explicado pelas tradições proto-
colares divergentes entre Brasil e China, uma de tendência ocidental e outra herdada 
da URSS. Entretanto, apesar destas dificuldades e de outras de cunho político, como 
por exemplo os acontecimentos na praça da paz celestial, o lançamento do CBERS 1 
em 1999 foi considerado um sucesso. 

Sucedendo o CBERS 1, em 2003 o segundo satélite fora lançado, idêntico ao pri-
meiro, chamado de CBERS 2. Após este houve o CBERS 3 que foi lançado, mas não 
entrou em órbita devido ao problema com o veículo lançador, o Longa Marcha 4b, 
este acontecimento levou à antecipação da construção do CBERS 4, que por sua vez 
foi lançado em 2014, e possui vida útil maior que a de seus predecessores, atualmente 
está em pleno funcionamento. 

Desde o início de suas negociações o CBERS foi símbolo de desenvolvimento 
para os países do Sul Global como um todo, tendo em vista que no momento de sua 
criação os países detentores da tecnologia de sensoriamento eram exclusivamente os 
desenvolvidos. O lançamento do CBERS 1 representou a quebra das barreiras im-
postas pelo monopólio e cerceamento tecnológico, fazendo a objetiva representação 
acerca da busca pelo desenvolvimento a partir de parcerias Sul-Sul. 

Importante aspecto que trouxe muitos benefícios para Brasil e China no âmbito 
do soft power foi a distribuição gratuita de imagens do CBERS para países aliados do 
sul global, o que permitiu o alavanque da “Diplomacia solidária”1 utilizada na agen-
da brasileira e a perspectiva chinesa de “mundo harmonioso”2. 
1 Diplomacia solidária é o nome dado a uma das diretrizes da política externa brasileira implementada 
no governo Lula, onde o ex ministro Celso Amorim afirma que o Brasil é um país solidário e que lhe 
cabe ser solidário com os países parceiros no sentido de alcançar o desenvolvimento. Esta diretriz foi 
base para muitas políticas de CSS e continua sendo, é eficaz em garantir interesses nacionais. 
2 O conceito de “Mundo Harmonioso” é pregado pela política externa e diplomacia chinesa, no sentido 
da ascensão pacífica. A China entende que fazer parcerias globais e não impor suas exigências como fa-
zem as outras grandes potências econômicas, é mais eficaz para se alcançar o desenvolvimento, ou seja, 
busca da prosperidade e desenvolvimento por meio de alianças pacíficas e novas inserções. No que diz 
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O CBERS foi pioneiro neste aspecto, o que influenciou e pressionou que o mes-
mo processo de distribuição gratuita fosse feito pelos países desenvolvidos, como re-
almente aconteceu a exemplo do Landsat dos EUA e o Sentinel dos países europeus.

Uma das atribuições desenvolvimentistas designadas ao CBERS era o de ala-
vancar a indústria espacial brasileira, tendo em vista que esta terceirização na matriz 
tecnológica poderia fomentar tal ramo industrial brasileiro.

Esta questão encontrou com muitas falhas no seu objetivo final, atualmente a 
indústria espacial brasileira não pode ser considerada desenvolvida, o CBERS não foi 
capaz de sozinho alavancar e garantir a estabilidade de um pólo industrial espacial 
no Brasil encontra-se muito atrás de outros países emergentes como a índia, África 
do Sul e outros países como Israel e Coréia do Sul. 

A partir da construção do CBERS 3 os custos da produção foram divididos 
igualmente entre Brasil e China, mas por outro lado a produção do lado brasileiro 
encontra barreiras que comprometem os prazos dos satélites, tudo isso ocorre pelo 
que chamaremos de “Custo Brasil” adaptando esta expressão de Celso Lafer (LA-
FER 2001). O Brasil enfrenta seus aparatos burocráticos, limitações de orçamento e 
o entrave da restrição tecnológica de indústria espacial local, que o obriga a adquirir 
tecnologias estrangeiras de alto custo, sendo que muitas vezes não as conseguem, 
atrasando, dificultando e encarecendo ainda mais o processo de construção. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão principal encontrada como resultado da pesquisa é a de que o progra-
ma CBERS como um todo, desde sua criação até suas diretrizes atuais têm como mo-
tivação principal a Cooperação Sul-Sul e as políticas derivadas desta, como é notável 
a importância do programa para alavancar a projeção internacional de ambos os pa-
íses e garantir êxito nas suas diretrizes de política externa como líderes do sul global.

 Ao se fazer um diagnóstico do programa CBERS nota-se que ele é dispendioso, 
principalmente para o Brasil,  que não possui uma indústria espacial desenvolvida 
que possa oferecer o suporte necessário para a construção deste projeto, fazendo com 
que as peças e instrumentos necessário tenham que ser importadas, bem como passe 
por toda a burocracia brasileira de taxas e impostos o que, de certo modo, pode não 
equivaler a quantidade de benefícios científicos trazidos pelo programa, o que no 
caso chinês não deixa de ser uma verdade, salvo a questão da criação e investimentos, 
o que na China é feito de maneira mais rápida e menos dispendiosa.

  Como ponto principal dos resultados da pesquisa, está a dicotomia existente 
entre a funcionalidade técnica e científica do programa e a simbologia trazida pelo 
programa, que remete a um tempo de Brasil inovador e de mudanças políticas e eco-
nômicas tão importantes na China, fazem manter viva a ideologia que o CBERS car-
rega, embora cumpra relevâncias bem diferente para ambos os países.

respeito ao aspecto econômico pode-se dizer que o conceito aplicado é muito frutífero. 
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A China é possuidora de uma rede espacial extremamente desenvolvida, uma 
das maiores do mundo, conseguindo suprir todas as suas necessidades e inclusive 
tendo uma indústria espacial compatível com a grande demanda, enquanto o Brasil 
possui este ramo muito restrito, principalmente no que diz respeito ao recorte estatal, 
que desenvolve poucos programas, onde o CBERS possui uma relevância crucial. 
Desta maneira, o CBERS ocupa no programa espacial chinês posição desfavorável 
no que diz respeito ao patamar científico e tecnológico, em outras palavras, para os 
padrões do programa espacial chinês o CBERS tecnicamente não representa muito, 
já para o Brasil, por sua vez, ocupa (tecnicamente) papel fundamental. 

Apesar das conclusões anteriores, o programa CBERS é a representação “viva” 
da Cooperação Sul-Sul em prática, e principalmente da potencialidade da coope-
ração entre ambos os países, logo, os ganhos políticos obtidos por Brasil e China, 
mais do que garantem a continuidade do programa, frente a desproporcionalidade 
vivida entre ambos os países nos padrões de desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, suprem diversas das ambições de ambos como líderes do Sul e representa suas 
ambições globais. 
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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo verificar se pessoas que possuem Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) por terem prejuízos na atenção 
concentrada podem ter a capacidade empática reduzida. O método foi experi-
mental (quantitativo e qualitativo) com 52 crianças (sendo 26 delas com queixa 
de TDAH, e 26 sem queixa). Como instrumento, foram utilizados os seguintes 
testes psicológicos: Blocos de Corsi, Figuras Complexas de Rey, Cinco Dígi-
tos, Dígitos (subteste WISC IV) e as escalas: ESI - Estresse Infantil, Escala de 
Empatia para crianças e adolescentes, e SCARED - Escala de Transtornos Re-
lacionados à Ansiedade Infantil. Os resultados mostraram que os problemas 
de aprendizagem não se encaixam no perfil neuropsicológico dessas crianças 
com TDAH, podendo ser advindas de outras causas como ansiedade e estresse 
infantil, sendo necessária uma análise mais ampla e individual de cada criança, 
para obter um resultado definitivo.

PALAVRAS-CHAVE

Empatia, TDAH, Ansiedade, Estresse Infantil. 

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma doença 
neurobiológica caracterizada principalmente pela desatenção, hiperatividade motora 
e impulsividade comportamental. Além disso, os sujeitos com esse diagnóstico po-
dem ter problemas na esfera social, interpessoal e intrapessoal, como por exemplo, 
baixa autoestima, conflitos familiares, e problemas de relacionamento (Biederman et 
al., 2012; Vaquerizo-Madrid, 2005), bem como, ser mais propenso ao uso de substân-
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cias ilícitas, comportamentos antissociais, entre outros (Barkley & Cox, 2007; Fro-
ehlich et al., 2007; Polanczyk et al., 2014; Ranby et al., 2012). Os sintomas iniciam na 
infância e podem persistir durante a adolescência e a vida adulta. 

O TDAH afeta a região pré-frontal do cérebro, que é considerado a base dos 
processos cognitivos, como por exemplo: raciocínio, controle emocional, personali-
dade, entre outros. Essa área cerebral é o que sustenta as funções executivas, que tem 
como principal papel, auxiliar a adaptação de um organismo ao ambiente, além de 
organizar o comportamento, a linguagem e o raciocínio. Por conta disso, o TDAH 
pode alterar o comportamento do indivíduo, gerando comportamentos impulsivos, 
desrespeitos ás regras e até mesmo dificuldades em ser empáticos em relação aos 
outros.

De acordo com Rogers, (1979/2001), empatia é um entendimento em relação 
aos pensamentos e sentimentos de outra pessoa, compreendendo o seu interior, ou 
seja, é a compreensão dos estados internos sem um julgamento sobre a subjetivida-
de do outro. Este trabalho tem como objetivo verificar se crianças com queixa de 
TDAH, possuem déficit de empatia. O foco está em uma pesquisa sobre o Transtorno 
do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) gerando dados das diferentes 
perspectivas de abordagem que possam fundamentar a investigação sobre o porquê 
das dificuldades de relacionamento interpessoal de crianças portadoras de TDAH.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O método da pesquisa é experimental (qualitativo e quantitativo) e busca verifi-
car se o grupo experimental, de 26 crianças com queixa de TDAH, alunos do ensino 
fundamental na cidade de Santos, possuem déficit de empatia, quando comparadas 
com o grupo controle, com 26 alunos da mesma faixa etária que não possuem queixa 
de TDAH. 

Para isso, no procedimento qualitativo foram encontrados em torno de 20 arti-
gos científicos sobre a habilidade empática e também sobre os aspectos neurológicos 
do TDAH.  

Para a coleta de uma analise quantitativa e qualitativa, foram utilizados os se-
guintes testes psicológicos: Blocos de Corsi, Figuras Complexas de Rey, Cinco Dígi-
tos, Dígitos (subteste WISC IV) e as escalas: ESI - Estresse Infantil, Escala de Empatia 
para crianças e adolescentes, e SCARED - Escala de Transtornos Relacionados à An-
siedade Infantil.

Nas duas etapas descritas acima, foram realizados os procedimentos propostos 
no projeto: Empatia em Crianças Portadoras de Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade”, sob a responsabilidade da Prof (a) e Dr (a) Luana Carramilo 
Going, nos quais promoveu a junção dos trabalhos de Iniciação Científica descritos 
abaixo:

1. “Relação Entre Aspectos da Empatia e Dificuldades Encontradas no aluno 
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de TDAH”, sob a responsabilidade de Giovanna Mühlig Behr Ferro (PIBIC) e 
Thabata Amaral Martins (Voluntária).

2. “O processo de inclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a responsa-
bilidade de Mayara Rafaella Menezes da Mota (PROIN) e Mariana López dos 
Santos Batista (Voluntária).

3. “Análise crítica sobre a exclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a 
responsabilidade de Yndra Martins Jesus (Voluntária) e Paula Kaori Shiroma 
Pedroso (Voluntária).

3. RESULTADOS

  Os testes foram aplicados entre os dias 4 e 29 de maio de 2018 e verifica-se 
que após a aplicação dos testes psicológicos: (Blocos de Corsi, Figuras Complexas de 
Rey, Cinco Dígitos, Dígitos (subteste WISC IV) e as escalas: ESI - Estresse Infantil, 
Escala de Empatia para crianças e adolescentes, e SCARED - Escala de Transtornos 
Relacionados à Ansiedade Infantil, em 52 crianças do município de Santos, sendo 26 
delas com queixa de TDAH, e 26 sem queixa de TDAH) os resultados dos testes de 
cada criança estão desmontados na tabela abaixo.

NOME FDT FIGURAS 
COMPLEXA
S DE REY 

BLOCOS DE 
CORSI 

DÍGITOS 

(WISC) 

ESI SCARE
D 

EMPATIA 

R.A. 

13 
anos 

Leitura – D 

Contagem – 
MI 

Escolha – MI 

Alternância – 
MI 

Inibição – M 

Flexibilidade –
M 

a. 9 pts 

b. 9 pts 

Deficitário Médio Inferior  26 pts 18 pts Sim – 11  

Não – 11 

G.E. 

10 
anos 

Leitura –  S 

Contagem – M 

Escolha – M 

Alternância – 
MS 

Inibição – M 

Flexibilidade –
M 

a. 11,5 pts 

b. 11,5 pts 

Limítrofe Limítrofe 17 pts 8 pts Sim – 17  

Não – 5  

M.A. 

9 anos 

Leitura – M 

Contagem – 
MI 

Escolha – MI 

Alternância – 
M 

Inibição – MI 

Flexibilidade –
M 

a. 12 pts 

b. 12 pts 

Deficitário Médio Inferior 20 pts 14 pts Sim – 9  

Não – 13  

A.L. 

8 anos 

Leitura – M 

Contagem – M 

Escolha – M 

Alternância – L 

Inibição – M 

Flexibilidade – 
L 

a. 10,5 pts 

b. 2 pts 

Limítrofe  Médio 22 pts 14 pts Sim – 15  

Não – 7  
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Os resultados quanto ao grupo experimental (G.E.) não correspondem em 
maior parte a um perfil neuropsicológico tipicamente compatível com TDAH. Tais 
resultados demonstram ainda que as dificuldades citadas pela instituição quanto à 
aprendizagem e comportamento dos participantes podem ser advindas de outros 
quadros, como ansiedade, stress infantil e outros transtornos de aprendizagem, os 
quais só poderiam ser identificados por meio  de análise profissional mais ampla e 
preferencialmente individual de cada caso. 

Pergunta 1 - As queixas quanto a TDAH, advindas da escola batem com o per-
fil neuropsicológico encontrado? Não, embora tenham sido identificadas em 
parte dos sujeitos, dificuldades comportamentais e de aprendizagem, estas não 
estão relacionadas com perfis neuropsicológicos tipicamente compatíveis com 
TDAH. 

Pergunta 2 - Há diferença significativa entre os resultados gerais do grupo ex-
perimental (G.E.) e grupo controle (G.C.)? Sim, 60% de G.E. apresenta dados 
sugestivos para ansiedade infantil, em relação a apenas 15% de GC. 

Pergunta 3 – Especificamente quanto a níveis de empatia, há diferença significa-
tiva entre os resultados do grupo experimental (G.E.) e grupo controle (G.C.)? 
Sim, 40% de G.E. apresentou dados de empatia rebaixados (abaixo da média), já 
quanto aos participantes do G.C., apenas 10% apresentaram índices de empatia 
abaixo da média.
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a. 10,5 pts 

b. 2 pts 

Limítrofe  Médio 22 pts 14 pts Sim – 15  

Não – 7  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados da pesquisa, podemos relacionar os problemas de 
aprendizagem (não sendo necessariamente ligados ao TDAH), de acordo com o nível 
de ansiedade e estresse infantil que as crianças apresentaram.  

Também podemos afirmar que os problemas de aprendizagem afetam a empatia 
das crianças, pois, de acordo com os resultados, 40% do grupo com problemas de 
aprendizagem (grupo experimental) apresentaram dados de empatia baixa, se com-
parando com o grupo que não tem queixa escolar (grupo controle).

Mediante aos dados apresentados, é importante afirmar a necessidade de pes-
quisas mais profundas, e feitas de forma individual, para resultados mais aprofunda-
dos.
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RESUMO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquizofrenia é um trans-
torno mental crônico e grave, caracterizado por distorções de pensamento, 
percepção, emoção, linguagem e comportamento, podendo afetar o desenvol-
vimento educacional e ocupacional. Ela afeta mais de 23 milhões de pessoas ao 
redor do mundo. Buscando contribuir para indicação de padronização de me-
dicamento no âmbito do SUS, o Parecer Técnico Científico (PTC) foi realizado 
para responder a pergunta: “O aripiprazol é mais eficaz e seguro que outros an-
tipsicóticos no tratamento da esquizofrenia? “.Para realização deste PTC foram 
utilizadas como referência as Diretrizes Metodológicas propostas pelo Ministé-
rio da Saúde, elaborada com base no método PICO: População (Paciente com 
esquizofrenia), Intervenção (Aripiprazol), Comparador (Outros antipsicóticos 
e/ou placebo), Outcome/Resultado (casos tratados de esquizofrenia/eventos 
adversos). A busca de estudos foi realizada de dezembro/2017 a maio/2018, op-
tou-se por Revisões Sistemáticas com ou sem meta-análise nas bases de dados: 
Bireme e Cochrane Library. Foram localizados 26 estudos nas bases de dados, 
sendo selecionados para esta pesquisa quatro revisões sistemáticas. Segundo os 
autores das revisões sistemáticas, em relação a eficácia e efetividade comparado 
aos outros antipsicóticos, não existem evidências que comprovem a superiori-
dade do aripiprazol e justifique sua incorporação no âmbito do SUS. Sua tole-
rabilidade se destaca frente aos demais pois ele (aripiprazol) apresenta menor 
incidência de efeitos adversos como ganho de peso, aumento de colesterol, pro-
lactina e efeitos cardiovasculares.

PALAVRAS-CHAVE

Esquizofrenia, Aripiprazol, PTC.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquizofrenia é um trans-
torno mental crônico e grave, caracterizado por distorções de pensamento, percep-
ção, emoção, linguagem e comportamento, podendo afetar o desenvolvimento edu-
cacional e ocupacional. Ela afeta mais de 23 milhões de pessoas ao redor do mundo, 
sendo mais comum entre homens (12 milhões) do que entre mulheres (9 milhões) 
(OMS, 2018). Em 2014, uma publicação da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) registrou que, apesar de ser uma doença tratável, mais de 50% das pessoas 
com esquizofrenia não tem acesso ao tratamento adequado e 90% das pessoas não 
tratadas vivem em países desenvolvidos.

O tratamento da esquizofrenia é realizado através de abordagem medicamento-
sa e medidas para melhorar a adesão ao tratamento. Segundo o Protocolo Clinico de 
Diretrizes Terapêuticas de Esquizofrenia (2013), todos os antipsicóticos, com exce-
ção da clozapina, podem ser utilizados sem ordem de preferência. No âmbito do SUS 
são disponibilizados a risperidona, quetiapina, ziprasidona, olanzapina, clozapina, 
clorpromazina, haloperidol e o decanoato de haloperidal (RENAME, 2017).

O aripiprazol foi sintetizado na década de 70 e aprovado para o tratamento da 
esquizofrenia pela US Food and Drug Administration em 2002. Buscando contribuir 
para indicação de padronização de medicamento no âmbito do SUS, o Parecer Téc-
nico Cientifico (PTC) foi realizado para responder a pergunta: “O aripiprazol é mais 
eficaz e seguro que outros antipsicóticos no tratamento da esquizofrenia? “

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foi realizada a leitura do guia das Diretrizes Metodológicas: Elaboração de Parecer 
Técnico Cientifico (PTC) do Ministério da Saúde e um realizado um levantamento de 
material de apoio técnico, livros e artigos para subsidiar a leitura e avaliação dos artigos.

Definido a estratégia “PICO” que representa um acrônimo para Paciente, Inter-
venção, Comparação, Outcomes (desfecho), tipos de estudos e base de dados eletrô-
nicas a serem utilizadas. Sendo: População: adultos com diagnóstico de esquizofre-
nia; Intervenção: uso terapêutico do Aripiprazol via oral; Comparação: a placebo e/
ou outro agente antipsicótico; Outcomes (desfechos): melhora sintomas principais e 
efeitos adversos.

Foi definido que os estudos a serem incluídos e base de dados: Ensaios Clínicos 
Controlados Randomizados, nos idiomas português, inglês e espanhol. As bases de 
dados determinadas foram a Bireme, disponível no site da Universidade Católica de 
Santos, e Cochrane Library.

Os filtros de busca em bases de dados eletrônicas definidos: “Esquizofrenia du-
plo cego”; “Schizophreny aripriprazol”; “Aripiprazol esquizofrenia”; “Aripiprazole 
schizophreny”. 
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Foram desenvolvidos formulários para avaliação inicial dos estudos, conten-
do informações quanto identificação e titulo, tipo estudo, participante, intervenção, 
grupo de comparação e sigilo da alocação, e para coleta de informação das revisões 
sistemáticas, contemplando base de dados utilizada, objetivo, critérios de exclusão e 
inclusão dos estudos, critério de inclusão de participantes, número de estudos conti-
dos na revisão, tipo de intervenção, observações e conclusão dos autores.

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram localizados 26 estudos na base de dados. Destes, dezenove foram excluí-
dos em uma pré-seleção. As exclusões se deram devido aos estudos não apresentarem 
metodologias claras, por apresentarem o medicamento na forma injetável e/ou por 
não possuírem desenho de ensaio clinico ou revisão sistemática. 

Dos sete estudos selecionados, cinco são revisões sistemáticas (MELNIK, 2010; 
BELGAMWAR, EL-SAYED, 2011; BELGAMWAR, EL-SAYED, 2012; KOMOSSA ET 
AL, 2009; KHANNA ET AL, 2014) com meta-analise, uma revisão sistemática sem 
meta-analise (BHATTACHARJEE, EL-SAYED, 2008) e um ensaio clinico randomi-
zado (ROBINSON ET AL, 2015).

Quanto aos estudos, apenas uma das revisões sistemáticas tratou a esquizofre-
nia de acordo com seu subtipo, sendo esquizofrenia refratária. Embora alguns dos es-
tudos, na descrição dos participantes classificassem a esquizofrenia em seus subtipos, 
a intervenção e os resultados foram descritos não considerando essas “variâncias/
diferenças”. 

Considerando que dois dos estudos (MELNIK, 2010; BELGAMWAR, EL-
-SAYED, 2012;) não declaram de forma especifica o fármaco comparado ao aripipra-
zol, usando apenas o termo “outros antipsicóticos”, torna a comparação direta com 
o aripiprazol impossibilitada. Já o estudo de KOMOSSA ET AL (2009), apesar de 
usar o termo “outros antipsicóticos”, a comparação é dada apenas frente a Olanzapi-
na e Risperidona. Da mesma forma, o estudo de BHATTACHARJEE E EL-SAYED 
(2009) embora use o termo “típico” a comparação é feita ao Haloperidol. Sendo as-
sim, quatro revisões sistemáticas (KOMOSSA K; ET AL, 2009; BHATTACHARJEE J, 
EL-SAYEH HGG, 2008; BELGAMWAR R.B, EL-SAYED H.G.G, 2011; KHANNA P; 
ET AL., 2014) foram selecionadas para esta pesquisa.

Segundo a revisão de BHATTACHARJEE J E EL-SAYEH HGG (2008), hou-
veram números semelhantes de participantes que abandonaram os estudos de cur-
to prazo, assim podendo sugerir que o uso do aripiprazol não possua vantagem 
significante de tolerabilidade comparado aos antipsicóticos atípicos nesse tempo 
estudado. Ainda, não houveram diferenças significativas de abandono do tratamento 
devido a efeitos adversos, desenvolvimento de psicoses e falta de eficácia comparado 
ao Haloperidol. Já a longo prazo, os estudos indicam que o aripiprazol oferece vanta-
gem quanto a descontinuação por ocorrência de efeitos adversos e psicoses, mas os 
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dados não apresentaram significância clínica estatística, apenas a vantagem de sofrer 
menos descontinuação a longo prazo. As escalas BPRS e PANSS desse mesmo estudo 
revelaram que há uma pequena evidencia comprovando a superioridade do aripipra-
zol na melhoria das escalas. O Aripiprazol também causou significativamente menos 
sintomas extra-piramidais comparado ao Haloperidol, embora o resultado já fosse 
esperado. Tontura e náusea foram mais comuns no tratamento com Aripiprazol. Não 
houveram diferenças significativas de ansiedade, agitação, astenia, dor de cabeça, in-
sônia, sonolência e psicoses.

KOMOSSA K; ET AL (2009) analisaram a Olanzapina oral comparada ao Ari-
piprazol oral. As variáveis e resultados mostraram não haver diferença significativa 
quanto a resposta clínica, abandono dos participantes, escala de sintomas globais 
(CGI), efeitos extrapiramidais e sedação. Houve diferença a favor do Aripiprazol 
quanto a menores níveis de colesterol, prolactina e ganho de peso. Ainda, houve di-
ferença a favor da Olanzapina na redução da escala mental (PANSS) em curto prazo, 
mas não a médio. Quanto a Risperidona comparado ao Aripiprazol oral, também não 
houveram diferenças nas variáveis estudas (resposta clínica, escalas, efeitos extrapi-
ramidais) mas houve diferença a favor do Aripiprazol no menor nível de colesterol, 
intervalo QTc cardiovascular e níveis de prolactina.

Na revisão realizada por KHANNA P; ET AL, (2014), onde foi avaliado o ari-
pirazol em qualquer forma de aplicação e dosagem comparado aos antipsicóticos 
atípicos (Amisulprida, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, sertindol, zi-
prasidona, zotepina oral ou parenteral), o aripiprazol se mostrou ligeiramente menos 
efetivo do que a olanzapina, porém associado a menores efeitos adversos como ganho 
de peso, aumento de colesterol, prolactina e sedação. Possui eficácia similar a rispe-
ridona, com efeitos metabólicos também menores. Por último, ligeiramente melhor 
do que a ziprasidona sem diferenças claras quanto aos efeitos adversos. Segundo os 
autores, todos os estudos demonstraram baixa qualidade. Nesta revisão, comparado 
a Clozapina, a qualidade de vida foi maior no grupo tratado com aripiprazol. Não 
houve diferenças estatísticas no estado global. A longo prazo, o aripiprazol apresenta 
benefício quando observado os efeitos adversos, dor de cabeça e insônia foram mais 
presentes no grupo tratado com clozapina. Já a curto prazo, os estudos indicam que 
o grupo tratado com aripiprazol apresentou maior ansiedade. Frente a Quetiapina, 
foram encontrados poucos estudos, entretanto os selecionados demonstraram que 
não houveram diferenças significativas em resposta clinica que favorecesse uma das 
drogas. 

Quando observado os efeitos adversos, os estudos sugerem que houve maior 
risco de taquicardia nos pacientes tratados com quetiapina, assim como boca seca, 
constipação e ganho de peso. A maioria dos estudos encontrados comparando o ari-
piprazol a risperidona eram de curto prazo, os dados de efeitos adversos parecem ter 
sido seletivamente reportados e patrocinados por indústrias farmacêuticas. De acor-
do com os estudos, não houveram diferenças significativas entre os fármacos. A an-



171

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

siedade foi maior no grupo tratado com aripiprazol, embora BPRS e PANSS quanto 
aos sintomas negativos foram melhores. A risperidona apresentou maior risco para 
doenças metabólicas como ganho de peso, distúrbios menstruais e lactação. Tremor 
e distonia foram maiores no grupo tratado com risperidona. Dor de cabeça, náusea e 
vomito foram mais presentes nos grupos tratados com aripiprazol. Um terço dos pa-
cientes que utilizaram aripiprazol fizeram uso de medicamentos antiparkinsonianos. 
Quando comparado a Ziprasidona, o aripiprazol se apresentou como o maior com-
petidor. Os estudos encontrados foram de curto prazo, 4 semanas. Os participantes 
que receberam aripiprazol foram mais propensos a insônia e tontura, mas também 
menor ganho de peso e melhora na escala SANS. Os estudos sugerem pequenas dife-
renças de melhora do estado global, mental e abandono. Comparando a olanzapina 
ao aripiprazol (alguns patrocinados por indústrias farmacêuticas) reportaram seleti-
vamente efeitos adversos. Ainda, não demonstraram claramente as diferenças entre 
os dois grupos tratados. Houve melhora de PANSS dos sintomas positivos a favor 
da olanzapina. Já o número de abandono dos participantes pode ter refletido nos 
resultados.

Os efeitos extrapiramidais não pareceram ser o maior problema, o ganho de 
peso parece o principal ponto quando comparado ao aripiprazol, sendo importante 
devido ao menor aumento dos níveis de colesterol nas pessoas que receberam olan-
zapina. A olanzapina apresentou um efeito sedativo mais elevado nas pessoas em dois 
estudos randomizados. 

Segundo revisão de BELGAMWAR R.B E EL-SAYED H.G.G (2011) comparan-
do aripiprazol em qualquer forma de administração ou dose ao placebo ou nenhum 
comparador, ambos os grupos precisaram de benzodiazepínicos, embora o grupo 
com aripiprazol tenha necessitado de menor dosagem. O grupo tratado com aripi-
prazol apresentou menos relapsos e abandono do tratamento. Os efeitos adversos 
de constipação, tontura, taquicardia e diarreia não apresentaram diferenças signifi-
cativas, assim como a presença de sintomas extrapiramidais. A agitação foi menos 
presente no grupo tratado com aripiprazol. Segundo os autores, muitos estudos de 
aripiprazol tem sido realizado com controle ativo mas não com outros tipos de tra-
tamentos.   

Segundo KAMOSSA K; ET AL (2009) e KHANNA P; ET AL (2014), o Aripipra-
zol se mostra um pouco menos eficaz do que a Olanzapina, embora está associado a 
menores efeitos adversos e possui eficácia semelhante a Risperidona. É relatado por 
KAMOSSA K, Et al (2009) que alguns estudos avaliados foram patrocinados pelo fa-
bricante do Aripiprazol e as conclusões realizadas a partir de poucos ensaios clínicos.

Segundo os autores (BHATTACHARJEE J, EL-SAYEH HGG, 2008) o 
Aripiprazol não é claramente menos ou mais efetivo do que os típicos (Haloperidol) 
na melhora do estado geral ou mental. Entretanto possui vantagens significantes 
em menores ocorrências de sintomas adversos extra-piramidais mas causa mais 
tontura e náusea. Hiperprolactinemia, dor no seio e secreção, incluindo osteoporose 
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não parecem estar significativamente ligados com o aripiprazol, mas a drogas mais 
antigas. O aripiprazol ainda mostra menores causas de aumento de glicose sanguínea 
comparado com os típicos. 

KHANNA P; ET AL (2014) relata que em todas as intervenções abordadas, os 
estudos demonstraram baixa qualidade. Mas considerando o que foi encontrado, o 
aripiprazol é associado a menores efeitos adversos como ganho de peso, aumento de 
colesterol, prolactina e sedação, consideração também realizada por outros autores 
(KAMOSSA K; ET AL, 2009; BHATTACHARJEE J, EL-SAYEH HGG, 2008; BEL-
GAMWAR R.B E EL-SAYED H.G.G, 2011). Também que se mostrou ligeiramente 
menos efetivo do que a olanzapina, porém  eficácia similar a risperidona com 
efeitos metabólicos também menores. Por último, ligeiramente melhor do que a zi-
prasidona sem diferenças claras quanto aos efeitos adversos. 

Segundo Belgamwar R.B e El-Sayed H.G.G (2011), muitos estudos de aripipra-
zol tem sido realizado com controle ativo mas não com outros tipos de tratamentos.  

Embora a comunidade medica tenha considerado que os antipsicoticos atípicos 
promovam problemas na condução cardíaca (intervalo QTc), aumento do nível de 
prolactina e glicose, o aripiprazol apresentou ter semelhança ao placebo (na limitação 
que os estudos apresentaram). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento clínico da Esquizofrenia é complexo devido às variações da doen-
ça. Considerando as comparações estudadas nas revisões, temos que em relação ao 
placebo o aripiprazol apresenta semelhança quanto ao desenvolvimento de proble-
mas cardiovasculares, aumento do nível de prolactina e glicose. Em relação à eficácia 
e efetividade comparado aos outros antipsicóticos, não existem evidências que com-
provem a superioridade do aripiprazol e justifique sua incorporação no âmbito do 
SUS. Sua tolerabilidade se destaca frente aos demais pois ele (aripiprazol) apresenta 
menor incidência de efeitos adversos como ganho de peso, aumento de colesterol, 
prolactina e efeitos cardiovasculares.
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RESUMO

A problemática abordada no trabalho visou tratar sobre as áreas destinadas a 
Preservação Ambiental, que se tornaram áreas de invasão e, por consequên-
cia, assentamento irregular. Na falta de recursos financeiros para se adquirir 
uma moradia digna, muitas famílias passam a optar por construir seus lares 
em lugares clandestinos, para não sofrerem com a cobrança de altos impostos, 
por exemplo. Essas limitações locais de preservação ambiental, em alguns casos, 
acabam por se tornar grandes aglomerações de famílias nesta mesma situação, 
gerando assim zonas marginalizadas, por não haver aval estatal para a existência 
de comunidades, que são formadas por pessoas de baixa renda, sem escolarida-
de, dando abertura para o aumento da criminalidade, servindo como manuten-
ção do desemprego, além de outras problemáticas. O objetivo do trabalho se dá, 
basicamente, em expor de forma descritiva o que é e qual o funcionamento dos 
meios alternativos de resolução de conflitos na área socioambiental, nos litígios 
fundiários envolvendo o conflito de direitos entre a preservação Meio Ambiente 
e o Direito Fundamental à Moradia, que todo cidadão tem, garantido pelo art. 
5º da Constituição Federal. Sendo assim, encontramos aí um grave atrito apa-
rente entre princípios que versam sobre Direitos Fundamentais, gerando grande 
polêmica no meio jurídico.

A metodologia se deu, pelo método indutivo, tratando de questões pontuais, até 
chegar a uma conclusão generalizada, na aplicação da Mediação e da Concilia-
ção nos casos em que as situações apresentadas alhures aparecem. E também 
o método dedutivo, haja vista que as conclusões alcançadas já se encontravam 
implicitamente na premissa inicial.

PALAVRAS-CHAVE

Ambiental, direito, mediação.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo da pesquisa foi catalogar informações sobre as áreas de preservação 
ambiental que se tornam áreas de assentamento irregular, caracterizadas por mora-
dias insalubres, aumento de criminalidade, falta de saúde básica, educação, lazer e 
outras negligências e Direitos Fundamentais. Além disso, há prejuízo para o Meio 
Ambiente que deveria estar sendo preservado, mas é prejudicado pelo desmatamento 
e abre espaço para o cenário degradante de uma sociedade marginalizada, sem ex-
pectativas de melhoria de vida. 

A partir daí, buscamos encontrar informações sobre o tamanho das áreas de 
preservação que foram perdidas, e sabermos quais medidas foram tomadas pelo Po-
der Público, para atender às famílias que se encontravam residentes nesses locais e 
resguardar o Meio Ambiente Natural e, em foco, como a Mediação e a Conciliação 
poderiam auxiliar na resolução destes conflitos. No entanto, não foi possível alcan-
çar tais informações, pois, em alguns casos, sequer existe um censo demográfico ou 
quaisquer informações sobre a situação estudada.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa que vem foi realizada encontra seu cerne em apresentar, de maneira 
objetiva, as vantagens da Mediação e da Conciliação nos casos de conflitos socioam-
bientais, além de trazer reflexões sobre a expansão de moradores clandestinos em 
áreas de reserva ambiental, que permanecem sem condições de saneamento básico 
e saúde, por exemplo. Além da falta de acompanhamento por profissionais da assis-
tência social, a defasagem no acesso à educação e o aumento da criminalidade, dadas 
as circunstâncias de ociosidade em idades precoces em que o indivíduo se encontra 
inserido, limitada à falta de perspectiva de melhoria na totalidade de sua vivência. A 
partir de um estudo sobre a complexidade social geradora de conflitos interpessoais, 
assim como a aplicação da Mediação e da Conciliação e sua efetividade dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro.

O trabalho pretende trazer, através de pesquisas e informações teóricas a fun-
cionalidade dos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos para pessoas hipossu-
ficientes e que se encontram em situação de vulnerabilidade social, frente ao interesse 
do Estado, que deve visar sempre o Bem-Estar Social, garantindo o Direito Funda-
mental à moradia, saúde, lazer e outros direitos que são infringidos quando não há a 
resolução do problema apresentado, onde famílias se deslocam para viver dentro da 
situação dita alhures, e o Estado não intervém investindo na melhoria da qualidade 
de vida desses cidadãos. Utilizando-se também de conceitos doutrinários sobre o 
tema de Direitos Fundamentais, visto que é de suma importância compreender o 
peso que há na defesa de ambos os direitos que se encontram, aparentemente, um 
frente ao outro. 
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O trabalho tem como objetivo compilar dados sobre famílias que possuem mo-
radia em lugares de reserva ambiental, como quando esse problema teve início, como 
pode ser resolvido, abordando a questão do conflito de interesses entre a proteção ao 
meio ambiente, ao direito à moradia, sendo ambos direitos fundamentais e responsa-
bilidade do Estado de se garantir a efetivação dos tais, buscando compreender o inte-
resse do Estado, através do Ministério Público, em assegurar o Direito Fundamental 
à moradia sem detrimento à preservação do Meio Ambiente. 

Pretende-se compreender em qual espaço de tempo ocorrem as transformações 
das áreas de preservação ambiental em assentamento irregular, quais os fatores em 
comum entre os ocorridos em diferentes regiões na mesma circunstância, as causas, 
as consequências sociais, o impacto ambiental entre outros aspectos gerados pelo ob-
jeto de estudo. O objetivo é expor de forma técnica as medidas que são ou deveriam 
estar sendo tomadas, para que haja uma resposta ao quadro social agravante no qual 
se encontram as pessoas afligidas pelos conflitos denominados “socioambientais”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho foi desenvolvido, em sua totalidade, com foco na parte teórica da 
pesquisa, haja vista a grande dificuldade encontrada em ter acesso a dados empíricos 
sobre o assunto, onde nas próprias secretarias municipais se quer alcançamos saber 
se haviam as informações sobre essas áreas catalogadas, para então saber quais pro-
vidências foram tomadas a respeitos dos problemas causados a partir da premissa 
apresentada no cerne do trabalho. O desenvolvimento traz também a fundamentação 
histórica e técnica da ampliação dos meios alternativos de resolução de conflitos no 
ordenamento jurídico brasileiro, com base em obras jurídicas e na legislação vigente 
atual, fazendo uma breve comparação histórica, constatando que a ideia de solucio-
nar conflitos pacificamente já havia sido introduzida em norma mesmo quando, no 
Brasil, ainda reinavam os ideais monárquicos, pouco tempo após a declaração de 
independência, mostrando que buscar a solução pacífica para litígios de qualquer 
natureza fez parte do processo evolutivo humano e, portanto, deve ser estudado com 
cautela e afinco, buscando demonstrar de maneira técnica a importância de descons-
truir a “Cultura do litígio”, substituindo-a por uma “Cultura da paz”.

O direito à moradia adequada é um Direito fundamental assegurado no art 6º, 
caput, além de ser um Direito Humano Universal, aceito pelo ordenamento jurídico 
de diversos países de diferentes partes do mundo, aparecendo na Declaração Univer-
sal de Direitos Humanos, em 1948. Com o processo de aumento de habitantes nas 
grandes e médias cidades, cresce o número de pessoas vivendo em lugares precários, 
aglomerando-se em regiões insalubres, próximas a mangues, reservas ambientais e 
locais isolados, permanecendo à margem do cenário urbano, buscando sobreviver, 
muitas vezes, sem fonte de renda fixa e, portanto, preferindo permanecer onde o 
custo de vida é mais baixo, ainda que em detrimento de saúde, educação, lazer entre 
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outros Direitos que lhe são restringidos por estes e outros fatores.
Em contrapartida, também é possível observar que essas regiões próximas a 

reservas florestais também sofrem com esse fluxo crescente de indivíduos morando 
nestes locais, pois para que seja possível a permanência efetiva, é preciso que sejam 
feitas alterações no meio ambiente, como desmatamentos, a ocorrência de aglome-
ração de lixo em valas que servem de esgoto doméstico, poças de água parada nas 
ruas de terra improvisadas, risco de deslizamento de terra quando há terrenos muito 
íngremes, provocando graves consequências negativas ao meio ambiente natural e 
risco de doenças graves ou de vida para os moradores das localidades estudadas.

Os meios alternativos de resolução de conflitos foram inseridos no Novo Có-
digo de Processo Civil de 2015, embora a ideia de solucionar conflitos de maneira 
pacífica e colaborativa, em detrimento da “cultura do litígio” não seja primitiva do 
ordenamento jurídico brasileiro deste tempo, visto que concebemos um espectro de 
solução pacífica de conflitos encontrando-se mesmo na Constituição Política do Im-
pério do Brasil, em 1824, no art 161, que dizia “Art. 161. Sem se fazer constar, que se 
tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum”. Nesta época, 
prevaleciam os traços do governo monárquico, e a carta constitucional foi elaborada 
por um conselho a pedido do imperador Dom Pedro I, pouco tempo após a procla-
mação da Independência do Brasil.

Também o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 125 de 2010, 
alterada pela emenda 2, acrescentando artigos Anexos à Resolução, compatibilizan-
do a norma às novas legislações, trouxe ao Poder Judiciário a responsabilidade de 
abranger os meios alternativos de resolução de conflitos como mecanismos legítimos 
de resolução de litígios, sejam pré-processuais ou judicializadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, é possível perceber que toda a dinâmica do trabalho científico existente 
se pauta no método dedutivo, partindo da premissa particular de qualidade da tutela 
jurisdicional pleiteada através da implantação e ampliação dos meios alternativos de 
resolução de conflitos na área socioambiental, tratando com maior cautela questões 
referentes a Direitos Fundamentais que se apresentam aparentemente conflitantes.

Atualmente, a Mediação e a Conciliação, no Brasil, ganhou forma após a lei nº 
13.105 que instituiu o novo Código de Processo Civil, incentivando o uso de formas 
não adjudicatórias de solução de conflitos “Art 334, Se a petição inicial preencher 
os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 
designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedên-
cia”, sendo estes os meios alternativos (Mediação e Conciliação).

Posteriormente, foi publicada e lei nº 13.140 que trata das mediações na esfera 
pública e privada, formando, assim, um microssistema de meios adequados de solu-
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ção de controvérsias.
Os meios alternativos de resolução de conflitos têm ganhado forma e espaço, 

trazendo um meio de desafogar o judiciário que peca em apresentar celeridade nos 
processos, dadas as altas demandas de ações e a carga burocrática que o judiciário 
tem carregado, portanto, esta foi uma das formas encontradas de se colaborar para 
que os direitos pleiteados em juízo sejam efetivados com maior precisão e rapidez, 
além de apresentar mais acessibilidade à justiça para quem se vê longe do acesso à 
ordem jurídica justa.
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RESUMO

O presente estudo denominado Ciência para Inclusão Social nas Universidades 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), tem como objetivo bus-
car a produção de Ciência e conhecimento nas Universidades da Região com 
populações historicamente excluídas. Para tal, foi feito um levantamento de pes-
quisas, e projetos de extensão universitária realizadas nas cinco universidades 
locais com possibilidade de busca digital pela internet e, em seguida, realizada 
entrevista com os responsáveis. Nesta fase foi possível concluir que esse tipo de 
Ciência na Baixada Santista ainda é pouco explorada, mesmo sendo uma região 
com alto índice de população excluída, como por exemplo, moradores de rua. 

PALAVRAS-CHAVE

Inclusão Social, Universidade, Ciência.

1. INTRODUÇÃO

Esse estudo teve por objetivo verificar como está ocorrendo o processo de Inclu-
são Social em Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). 
Tendo como base o propósito da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social (SECIS) cuja finalidade é promover a Inclusão Social por meio de ações que 
melhorem a qualidade de vida, estimulem a geração de emprego e renda e conduzam 
a um desenvolvimento sustentável do país, tendo como instrumento a difusão do co-
nhecimento científico e tecnológico com os programas e projetos desenvolvidos nas 
Universidades e Instituições de pesquisa. Foi realizada uma pesquisa exploratória nos 
sites das Universidades, trabalho feito pela aluna Michele Claudino, no ano de 2017, 



183

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

a fim de identificar projetos financiados ou não pela Secis a partir do ano de 2003, 
data em que esta foi criada. Depois, foi realizada uma busca mais aprofundada em 
uma Universidade Federal (UNIFESP) para possível levantamento de projetos, que 
resultou em um achado de três projetos. Através de um contato feito por e-mail foi 
possível fazer uma entrevista com a professora responsável por dois desses projetos. 
Neste ponto foi possível concluir que há possibilidade de metodologias em que os 
alunos participam ativamente da produção do conhecimento, porém considera-se 
pequena a quantidade de pesquisas e/ou projetos de extensão que tenham desenvol-
vido procedimentos participativos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para a realização desta pesquisa, delimitamos aos projetos e pesquisas nos quais 
se identifique a Ciência para Inclusão Social, que para a SECIS (2003) tem como 
objetivo promover políticas públicas que viabilizem a inclusão social por meio das 
ações de disseminação de conhecimentos e transferência de tecnologias às popula-
ções em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade” (BRASIL/MCTIC), e que tenham 
sido desenvolvidos em Universidades da Região Metropolitana da Baixada Santis-
ta (RMBS), composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente e Santos, sendo elas: UNIP, UNISAN-
TA, UNISANTOS, UNIMES e UNIFESP a partir do ano de 2003, ano em que foi 
criada a SECIS.

Após o levantamento, especificamente da UNIFESP, foram mandados diversos 
e-mails aos responsáveis pelos projetos que poderiam se encaixar no objetivo desta 
presente pesquisa. Dos e-mails enviados, alguns professores analisaram que seu pro-
jeto não tinha o objetivo que era buscado. Outros e-mails não foram respondidos. Já 
outros foram respondidos e quando retornados não houve mais contato. O contato 
que pôde ser seguido até a fase da entrevista foi de uma professora responsável por 
dois projetos de extensão da UNIFESP, que nos respondeu e seu projeto cabia no 
que estávamos buscando.  A entrevista foi realizada e os dados necessários foram 
colhidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa da presente pesquisa, ao procurar por projetos da UNIFESP 
disponibilizados no site da Instituição, foram encontrados três programas. Todos ini-
ciados no ano de 2014 e até hoje em andamento. Portanto, as duas responsáveis pelo 
projeto foram comunicadas da pesquisa através de e-mail e somente uma respondeu.
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Tabela 1 – Programas encontrados através do portal da UNIFESP.  

Programa: Responsável:  Objetivo: 

 

Juventudes e funk na 

Baixada Santista: 

territórios, redes, 

saúde e educação. 

 

Profa. Dra. Cristiane 

Gonçalves da Silva 

 

Endereço para 

acessar o currículo 

Lattes: 

http://lattes.cnpq.b
r/024533879999335
9 

 

O projeto objetiva a realização 

de atividades educativas em 

saúde sexual e reprodutiva, 

redução de danos, cidadania e 

acesso a políticas públicas junto 

a jovens moradores/as de 

regiões de vulnerabilidade 

social de Guarujá, São Vicente 

e Santos oferecendo repertório 

crítico para transformar a 

realidade desigual que se 

constitui a partir de 

enfeixamentos dos marcadores 

sociais da diferença (gênero, 

orientação sexual/sexualidade, 

raça-cor, geração). 

“Baú de Histórias” – 

conhecendo o 

comportamento 

lúdico de crianças 

através da 

brincadeira de 

contar e construir 

histórias infantis no 

município de 

Santos – SP. 

Profa. Dra. Lúcia da 

Rocha Uchôa 

Figueiredo 

 

Endereço para 

acessar o currículo 

Lattes: 

http://lattes.cnpq.b
r/317906322655447
4 

 

 

Este projeto consiste em 

oportunidade de ensino-

aprendizagem, onde docente e 

discentes interagem com 

crianças em situação de 

vulnerabilidade na cidade de 

Santos, que têm poucas 

oportunidades relacionadas ao 

brincar, devido às precárias 

condições socioeconômicas, 

habitacionais e problemas 

decorrentes da carência de 

afeto e estímulos sociais e 

sensoriais, as atividades são 

voltadas para conhecer o 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado e o levantamento de dados acerca do assunto exclu-
são social é possível concluir que ainda é um tema pouco debatido, visto a pequena 
quantidade de estudos com esta proposta. Porém, é uma realidade a ser enfrentada 
por alguns indivíduos e comunidades. Infelizmente, essa exclusão está longe de ser 
erradicada, ainda mais em um país que as diferenças são vistas claramente. 

Contudo, também deve-se dar voz aos projetos que apoiam pessoas nessas con-
dições, é um trabalho árduo e que demora tempo para apresentar mudanças. Mas, ao 
produzir conhecimento com uma população excluída é fazer com que ela ande com 
as próprias pernas e tenha algum espaço no mundo, seja ele a esquina do próprio 
bairro. 

Neste último passo da pesquisa foi realizado uma entrevista semiestruturada 
com a responsável por um projeto, já selecionado, que se adequa ao tema proposto da 
atual pesquisa. Também, foi pensado na possibilidade de um debate para que Ciência 
para a Inclusão Social da Universidade seja mais constante.

A entrevistada é formada em Terapia Ocupacional, pela PUC Campinas, com 
pós graduação na mesma área de sua formação e aperfeiçoamento em Neurologia 
Neuroinfantil. Tem também em seu currículo, uma especialização em Saúde da Fa-
mília e mestrado em Psicologia na USP Ribeirão Preto. Atualmente faz doutorado na 
Unifesp São Paulo.

Durante a entrevista abordamos diversos assuntos de suma relevância para nos-
so estudo, bem como as metodologias abordadas por ela em seus projetos e a relação 
enquanto docente com os alunos.

Ao longo da conversa, a entrevistada nos explicou sobre os projetos da universi-
dade que leciona e como funciona o encaminhamento dos alunos neles. 

“... Nós temos 6 cursos, Educação Física, Psicologia, Nutrição, Serviço Social, 
Terapia Ocupacional e Fisioterapia. E a gente tem os eixos dos cursos, cortando esses 
eixos, nós temos 3 eixos que são perpendiculares e abarcam todos os cursos e eles 
acontecem no primeiro, segundo e terceiro ano. Eu faço parte de um desses eixos que 
é o trabalho em saúde, que ele tem no primeiro, segundo e terceiro ano. É o momen-
to em que a gente junta todos esses alunos e o trabalho de quarta-feira à tarde, num 
grupo de 12 alunos, tudo misturado, de todos os cursos. Eu e mais uma professora, a 
gente trabalha num contexto de levar para o aluno as possibilidades de ter um atendi-
mento interprofissional, discutir o caso em uma unidade básica de saúde. O trabalho 
é mais focado na atenção básica. Tem uma coisa na saúde mental, mas o enfoque é 
mais na saúde. Os outros eixos são da área mais biológica, que é mais forte no pri-
meiro e no segundo ano, mas os alunos trabalham todos juntos, tudo misturado, é 
bem interessante. Aqui a gente não tem biologia, anatomia, separado, é tudo junto. E 
o eixo inserção social, que é o eixo que tem primeiro e segundo ano, onde os alunos 
acompanham algumas vezes a TS (Trabalho e Saúde), mas com a visão mais social. 
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Nesses eixos são momentos onde os alunos estão juntos. Os alunos do campus intei-
ro, não fica separado os cursos, então os alunos estão o tempo inteiro interagindo.”

Também foi abordado sobre a produção de conhecimento em sua área, sendo 
pesquisador, no seu caso gerando conhecimento com aqueles com quem ela traba-
lha, que nas extensões são mais com os alunos do que com a população beneficiada. 
Mas, é claro, sem esquecer do público alvo, que fazem parte do conhecimento que 
é apresentado aos discentes. As extensões são realizadas em campo, como hospitais, 
Unidade Básicas de Saúde, e assim ampliam o conhecimento do que acontece fora de 
uma sala de aula da Universidade.

Quanto à metodologia utilizada, a entrevistada contou que: 
“Como tudo aqui na universidade a gente é tendencioso para me-
todologias ativas. A gente tem um embasamento no Paulo Freire, 
muito forte, para dar conta. E como a gente trabalha muito isso 
com aluno na sala de aula, nesse formato, as extensões também 
acabam sendo dessa forma. Vai além da sala de aula. Mesmo por 
que a sala de aula, não é só a sala de aula, é o orquidário, é a 
praia, é a rua. Esse módulo do primeiro ano a gente anda em 
tudo quanto é lugar, a gente faz aulas em vários lugares. E isso 
já vai contribuindo. Então assim, você pode perguntar aqui na 
Unifesp, eu acredito que 85% trabalha com a metodologia ativa e 
tem um cunho bem integrado com o Paulo Freire.”

Ao conversamos sobre o foco da Inclusão Social, base de suas pesquisas, foi co-
mentado que a Inclusão não está ligada somente a deficiência, mas deve ser utilizada 
a todos que não conseguem ser incluídos na sociedade, como por exemplo, morador 
de rua, prostituta, idosos, pessoas de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade. 

“Eu acho que o processo de inclusão se dá em vários contextos, 
pode ser na graduação, na pesquisa, em todo contexto. Eu acho 
que a minha realidade é voltada o tempo todo para isso, a gente 
pode fazer algo que pode incluir todas essas pessoas.”

A entrevistada discorreu também sobre a importância de ter os alunos com ela 
nesses projetos, dando muito valor em mostrar para eles a realidade em que muitos 
vivem e dessa forma incentivando-os a se interessar cada vez mais pela área de pes-
quisa.

Para ela, a Ciência vai além da sala de aula e pode ser abordada em vários âm-
bitos da sociedade.
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RESUMO

As doenças negligenciadas são caracterizadas por um grupo de enfermidades 
infecciosas que atingem principalmente a população de baixa renda nos países 
em desenvolvimento, sendo a leishmaniose uma delas. No tratamento medica-
mentoso, observa-se o uso de antimoniais pentavalentes, sendo que, de acordo 
com o Ministério da Saúde, no Brasil, o comercializado é o antimoniato N-metil 
glucamina (Glucantime®) como droga de primeira escolha, e a anfotericina B e 
derivados como drogas de segunda escolha. Diversos autores apontam que o 
problema da terapia baseada na utilização dos antimônios é a toxicidade que es-
tes medicamentos apresentam e a resistência dos parasitos a essas drogas. Sendo 
assim, este trabalho tem por objetivo analisar e propor a síntese de novos fárma-
cos no combate à leishmaniose que tenham maior potencial de causar a morte 
do protozoário. Foram selecionados artigos publicados entre 2005 e 2017, sendo 
restringidas somente moléculas que tenham desempenhado potencial atividade 
contra o parasito, tanto in vivo quanto in vitro, e possam ser associadas às mo-
léculas dos antimoniais pentavalentes glucantime e estibamine. Foram encon-
tradas quatro moléculas que desempenham papel leishmanicida e podem ser 
associadas ao glucantime e estibamine, sendo moléculas que aumentam seu po-
tencial tóxico ao parasita e sua especificidade pelas células infectadas. Pode-se 
afirmar que as moléculas propostas para a formação dos híbridos tem potencial 
para reagirem quimicamente entre si, originando na molécula proposta. Po-
rém, para haver a comprovação da redução de citotoxicidade pelos antimoniais 
e aumento da atividade leishmanicida do pró-fármaco, é necessário haver testes 
tanto in vitro quanto in vivo das substâncias propostas.

PALAVRAS-CHAVE
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1. INTRODUÇÃO

As doenças negligenciadas são caracterizadas por um grupo de enfermidades 
infecciosas que atingem principalmente a população de baixa renda nos países em 
desenvolvimento, com poucos investimentos em pesquisa e tecnologia para avan-
çar no controle, na prevenção e tratamento medicamentoso (SANTOS et al. 2017).. 
Dentre as doenças negligenciadas, há um conjunto de doenças infectoparasitárias de 
grande importância na saúde pública sendo a leishmaniose uma delas. O agente cau-
sal da leishmaniose é um protozoário do gênero Leishmania e, no Brasil, tem como 
seu principal vetor um flebotomíneo, o Lutzomyia longipalpis, conhecido popular-
mente como mosquito-palha.

Para o tratamento medicamentoso, observa-se o uso de antimoniais pentava-
lentes, sendo que, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, o comercializado 
é o antimoniato N-metil glucamina (Glucantime®) como droga de primeira escolha, 
e a anfotericina B e derivados como drogas de segunda escolha (MARTINS & LIMA, 
2013).. Historicamente, a aplicação de drogas tem sido limitada a diversos fatores 
farmacocinéticos. Junto com eles, a impossibilidade de aumentar suas concentrações 
no sangue, a quantidade de tempo que o agente terapêutico permanece na circulação, 
a baixa solubilidade e, especialmente, os indesejáveis efeitos adversos inerentes à altas 
doses terapêuticas. (GARCIA, 2014).  

As doenças negligenciadas são consideradas infecções que poderiam ser evi-
tadas, caso houvesse um maior interesse da sociedade para enfrentá-las adequada-
mente [...] O que se percebe, na realidade, é que poucos setores da sociedade se dão 
conta da magnitude destas enfermidades e não proporcionam medidas eficazes no 
combate a tais agravos (SANTOS et al, 2017). Por mais que, em tese, o investimento 
em melhorias de condições sanitárias e na educação em saúde para a população se-
riam métodos mais eficientes e econômicos na resolução dessas doenças, na situação 
atual de ineficácia nas terapias medicamentosas e o grande índice epidemiológico da 
leishmaniose no Brasil, é necessário estudar a possibilidade de desenvolvimento de 
novos medicamentos e estratégias para a terapêutica desta parasitose.

Contudo, este presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão biblio-
gráfica de estratégias empregadas no desenvolvimento de fármacos que estão sendo 
utilizadas atualmente no combate à esta parasitose e propor potenciais moléculas 
capazes de auxiliar no tratamento da leishmaniose.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Este estudo foi efetuado por meio de levantamentos bibliográficos, fazendo a 
utilização de periódicos eletrônicos, selecionando artigos científicos fornecidos pelas 
bases de dados da Scielo e PubMed referentes à pesquisas que envolvam desenvolvi-
mento de novos fármacos e novas estratégias na terapêutica da leishmaniose. Foram 
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selecionados artigos publicados entre 2005 e 2017, selecionando-se para esse estudo 
artigos encontrados a partir das palavras chaves: “leishmaniose”; “novos fármacos 
para parasitoses”; “novas drogas para leishmania”; “leishmaniose resistente à medica-
mentos”. A busca pelas novas estratégias foram restringidas à moléculas que tenham 
desempenhado potencial atividade contra o parasito, tanto in vivo quanto in vitro, e 
possam ser associados às moléculas dos antimoniais pentavalentesglucantime e es-
tibamine, por meio de reações de formação de amidas, na molécula do estibamine e 
formação de ésteres na molécula do glucantime.

Figura 1 - Estrutura molecular do estibamine            Figura 2 - Estrutura molecular do glucantime

               Fonte: Rath et al.                                                       Fonte: Rath et al.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A descoberta de novas drogas no combate à leishmaniose, ultimamente, tem se 
baseado na terapia seletiva de estruturas parasitárias, visando a maior afinidade do 
fármaco com as células do parasita. Porém, encontrar alvos que são possíveis de rea-
lizar a identificação e de caracterização química divergente de seres humanos é uma 
tarefa complicada quando se trata da leishmania.

Durante o ciclo parasitário, a leishmania se multiplica dentro do macrófago, 
criando um vacúolo parasitário intracelular. Para atacar esses parasitas, é necessário 
que o fármaco tenha seletividade pelas células do sistema imune infectadas, porém, 
não haveria como realizar essa distinção sem comprometer as células sadias no pro-
cesso. Prioritariamente, o fármaco teria que ser metabolizado apenas no interior des-
se vacúolo parasitário, que possui características próprias, como o ambiente ácido. 

A latenciação de fármacos teria a vantagem de garantir a metabolização dos 
fármacos no local adequado e de evitar possíveis efeitos tóxicos causados pelo fár-
maco. Os nitroimidazóis possuem potencial terapêutico contra cepas de leishmania. 
Selecionando o metronidazol, um nitroimidazóis mais utilizados no mercado, pode-
-se visualizar a hidroxila, capaz de se realizar a hibridação com ambas as moléculas 
antimoniais. 
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Figura 3 - Estrutura molecular do metronidazol

Fonte: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/metronidazole>

Achados por Nieto-Meneses, et al. (2017) demonstraram potencial atividade de 
moléculas derivadas do N-benzil-1H-benzimidazol-2-amina. O estudo analisou di-
versos derivados nos radicais denominados como “R”, analisando a concentração que 
eliminava pelo menos 50% dos parasitas e a concentração que eliminava pelo menos 
50% de macrófagos, representando a seletividade do fármaco, sendo que o derivado 
que teve melhor ação foi o que possuía R1 CH3, R2 H, R3 H, R4 OH, R5 H e R6 Cl.

Figura 4 - Estrutura dos derivados do N-benzil-1H-benzimidazol-2-amina

Fonte: Nieto-Meneses et al.

Em estudos conduzidos por Dutra, et al. (2014) evidenciaram os efeitos 
leishmanicidas de moléculas derivadas do furoxano e do benzofuroxano. Este efeito 
se dá pela susceptibilidade dos parasitas à reagirem com o NO2 que as moléculas tem 
capacidade de doar. Porém, ainda é inconclusivo o mecanismo pelo qual o óxido 
nítrico desempenha seu efeito citotóxico na célula. Acredita-se que este componente 
em excesso causa o estresse oxidativo na estrutura parasitária. Ambas as moléculas 
conseguem ser hibridizadas com os antimoniais, reagindo com o derivado do benzo-
furoxano da figura abaixo.
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Figura 5 - Derivado do benzofuroxano

Fonte: Dutra, et al.

Uma maneira de aumentar a ação dos fármacos sobre os macrófagos é a incor-
poração de moléculas de manose (fi gura 6) na estrutura molecular dos fármacos. Isto 
ocorre pois, de acordo com Cruvinel et al., a manose pode ser enquadrada dentro 
dos Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs), isto é, ativam a resposta 
imune quando entram em contato com os Receptores de Reconhecimento Padrão 
(RPP) presentes na estrutura do macrófago.

Figura 6 - Estrutura molecular da manose

Fonte: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/mannose>

    A manose inserida nos fármacos seria capaz de estimular os macrófagos a 
fagocitarem o fármaco, trazendo a estrutura para dentro da célular por conta própria. 
Isto desencadearia o efeito farmacológico sem grandes difi culdades, pois o próprio 
macrófago seria o responsável por capturar os alvos moleculares.

Todavia, direcionar as moléculas apenas para a célula alvo já poderia ser consi-
derado grande avanço na terapia contra a leishmaniose, pois estruturas moleculares 
cada vez mais específi cas para determinados problemas de saúde são cada vez mais 
necessários no combate às doenças, principalmente as quais os organismos passam a 
se tornar parasitas intracelulares.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que as moléculas propostas para a formação dos híbridos tem 
potencial para reagirem quimicamente entre si, originando na molécula proposta. 
Porém, para haver a comprovação da redução de citotoxicidade pelos antimoniais e 
aumento da atividade leishmanicida do pró-fármaco, é necessário haver testes tanto 
in vitro quanto in vivo das substâncias propostas.

REFERÊNCIAS

ATTA, K.F.M. et al. Synthesis, modeling and biological evaluation of hybrids 
from pyrazolo [1,5c]pyrimidine as antileishmanial agentes. Future Med. Chem. 
10.4155, 2017.

CRUVINEL, W.M. et al. Sistema imunitário - Parte I. Fundamentos da imu-
nidade inata com ênfase nos mecanismos moleculares e celulares da resposta 
inflamatória. Rev. Bras. Reumatol. São Paulo,  v.50, n.4  Jul/Ago. 2010

DUTRA, L.A. et al. Leishmanicidal Activities of Novel Synthetic Furoxan and 
Benzofuroxan Derivatives. Antimicrob Agents Chemother. v.58, n.8, p.4837–
4847 Ago. 2014.

GARCIA, F.M. Nanomedicine and therapy of lung diseases. Einstein. São 
Paulo, v.12, n.4, Out./Dez. 2014

HAMADA, Y. Recent progress in prodrug design strategies based on generally 
applicable modifications. Bioorg Med Chem Lett. v. 17, Mar.2017

MARTINS, G.A.S.; LIMA, M.D. LEISHMANIOSE: DO DIAGNOSTICO AO 
TRATAMENTO. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer. 
Goiânia, v.9, n.16, 2013.

NIETO-MENESES, et al. In vitro activity of new N-benzyl-1H-benzimidazol-
-2-amine derivativesaga instcutaneous, mucocutaneousand visceral Leishma-
nia species. Experimental Parasitology, v.1, n.8, 2017.

OLIVEIRA, A.M. et al. Dispersal of  Lutzomyialongipalpis  and expansion of 
canine and human visceral leishmaniasis in São Paulo State, Brazil. Acta Tropi-
ca. v. 164, p. 233-242, Dez. 2016.

PELISSARI, D.M. et al. Tratamento da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose 
Tegumentar Americana no Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde. Brasília, v. 20, n.1, 
p.107-110, Jan./Mar. 2011.

RATH, S. et al. Antimoniais empregados no tratamento da leishmaniose: estado 
da arte. Quím. Nova. São Paulo, v.26, n.4, Jul./Ago. 2003.



194

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Taylor,P.R., et al. Macrophage receptors and immune recognition. Annu. Rev. 
Immunol. n.23, pp. 901-944, 2005.

SANCHES, L.C. et al. Infecção natural por Leishmania infantum e Leishmania 
amazonensis e suas implicações para o controle da doença. Rev. Bras. Parasitol. 
Vet. Jaboticabal, v. 25, n.4, Dez. 2016.

SANTOS, et al. Representações sociais de profissionais de saúde sobre doenças 
negligenciadas. Esc. Anna Nery. Rio de Janeiro, v.21, n.1, Fev. 2017.

SANTOS, C. Ciclizaçãointramolecular: uma estratégia promissora no desenvol-
vimento de pró-fármacos. Rev. Bras. Cienc. Farm. São Paulo, v. 44, n.3, Jul./
Set. 2008

SEVÁ, A.D. et al. Risk analysis and prediction of visceral leishmaniasis disper-
sion in São Paulo State, Brazil.PLoSNeglTropDis. V,11, n.2, Fev. 2017

SPADA, J.C.P., et al. Ocorrência de  Lutzomyialongipalpis  (Phlebotominae) e 
leishmaniose visceral canina em uma área rural de Ilha Solteira, SP, Brasil. Rev. 
Bras. Parasitol. Vet. Jaboticabal, v. 23, n.4, Out./Dez. 2014

ZULFIQAR, B. et al. Leishmaniasis drug discovery: recent progress and chal-
lenges in assay development. Drug Discovery Today. v. 00, n. 00, Junho 2017.



195

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

ANSIEDADE E ESTRESSE DOS ALUNOS NA TRANSIÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL II.

Juceleine Pereira Wako¹ (IC VOLUNTÁRIA) 
Leidiane Silva dos Santos² (IC Bolsa PROIN) 

Wellignton Marques da Silva³ (IC VOLUNTÁRIO) 
Daisy Margarida Inocência de Lemos4 (ORIENTADORA)

Universidade Católica de Santos
Curso: Psicologia

1jucewako@hotmail.com; 2leidianesilvaccb@gmail.com; ³ ws.marques@outlook.com; 
4daisymlemos@gmail.com

RESUMO

O enfrentamento de significativas mudanças, internas (físicas, fisiológicas) ou 
externas (ambientais, estilo de vida), são consideradas como rituais de passa-
gem ou de transição e pode interferir numa eficaz adaptação ao meio social. 
Algumas crianças em idade escolar estão sujeitas ao estresse emocional devido 
às grandes adaptações que são levadas a fazer durante o seu desenvolvimento. 
Deste modo, o ingresso no Ensino Fundamental II (EF) traz demandas novas 
para as crianças, que podem ser vistas com demasiada expectativa gerando di-
ferentes níveis de ansiedade e de estresse. Objetivou-se realizar uma revisão da 
literatura nacional e internacional sobre o estresse infantil para identificar con-
ceitos e pesquisas relacionadas ao tema publicadas no período entre janeiro de 
2002 e janeiro de 2017 com o intuito de subsidiar a pesquisa de campo que, por 
sua vez, teve como objetivo averiguar a presença de traços ou estado de ansie-
dade e o possível estresse apresentado por alunos frente à transição para o EF 
II e verificar quais as expectativas dos alunos do 5ºano frente a essa transição. 
Trata-se de uma revisão de literatura e de um estudo-piloto de cunho explorató-
rio e descritivo, com alunos do 5º ano do EF de uma escola particular em uma 
cidade da Baixada Santista. Foram utilizados como instrumentos a ESCALA 
DE ESTRESSE INFANTIL (ESI, de LIPP) e um questionário sociodemográfico. 
Constatou-se que metade dos participantes apresentaram sintomas de estresse, 
no entanto a maioria estava na fase de alerta e embora alguns alunos tenham 
demonstrado ansiedade frente a transição a maioria apresentou expectativas 
positivas.  
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PALAVRAS-CHAVE

Ansiedade e Estresse Infantil; Transição Escolar; Ensino Fundamental

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a teoria de Erik Erikson (1976), no decorrer do desenvolvimento 
humano, o indivíduo passa por diversas crises evolutivas, das quais poderá sair com 
o ego fortalecido ou fragilizado, conforme as tenha enfrentado de modo positivo ou 
negativo. Outro aspecto destacado nas teorias do desenvolvimento refere-se a fases 
da vida em que o indivíduo enfrenta mudanças significativas, quer sejam internas, fí-
sicas, fisiológicas como externas, mudanças ambientais, no tipo de vida, entre outras. 
Tais fases são consideradas como rituais de passagem ou de transição. Simon (2008) 
destaca que tais mudanças podem interferir numa eficaz adaptação ao meio social. 

Tem-se verificado, não apenas por meio de observações do cotidiano, mas tam-
bém por meio do relato de estagiários de Psicologia Escolar que a transição do EF I 
para o EF II tem causado bastante expectativa e muitas vezes acentuada ansiedade em 
alunos do 5º ano do EFI, o que pode afetar sua adaptação à mudança que ocorrerá 
em sua vida escolar. Desse modo, surgiu o interesse em realizar o presente projeto. 

O estudo justifica-se pelo fato de referir-se a uma fase da vida escolar em que a 
criança passa por uma importante transição. No EFI, período em que há basicamente 
uma professora responsável pela classe, uma vez que todas as disciplinas básicas são 
ministradas por única docente. De certo modo, a criança ainda necessita de uma 
atenção mais individualizada e ela está habituada com o estilo pessoal e didático des-
sa professora. A partir do 6º ano, já no EFII, haverá um aumento significativo do 
número de disciplinas e, consequentemente, do número de professores, sendo que 
cada um apresenta características pessoais diferentes. Além disso, haverá mudanças 
nas modalidades de avaliações e provas; o aluno terá, portanto, que se adaptar a estas 
várias mudanças. 

Conforme mencionado, nas observações empíricas notou-se muitas crianças do 
5º ano bastante preocupadas, ansiosas e algumas, inclusive, apresentando sintomas 
de estresse como insônia, cefaleia, entre outros, perante o fato de mudarem de nível 
escolar no ano seguinte. 

Portanto, objetivou-se realizar uma revisão da literatura nacional e internacio-
nal sobre o Estresse Infantil para identificar conceitos e pesquisas relacionadas ao 
tema publicadas no período entre janeiro de 2002 e janeiro de 2017 com o intuito de 
subsidiar a pesquisa de campo que, por sua vez, teve como objetivo averiguar a pre-
sença de traços ou estado de ansiedade e o possível estresse apresentado por alunos 
frente à transição para o EF II e verificar as expectativas dos alunos do 5º ano frente 
a essa transição.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Na fase da revisão bibliográfica foram selecionados 10 artigos e a partir da análi-
se percebeu-se que nos últimos anos o estresse infantil tem sido alvo de mais estudos. 
Sbaraini e Schermann (2008), por exemplo, estudaram a prevalência de estresse in-
fantil e fatores associados entre escolares, Marturano, Trivellato-Ferreira e Gardinal 
(2009) pesquisaram o estresse cotidiano na transição da 1ª Série, Mombelli (2011) 
verificou a relação da estrutura e do suporte familiar como fatores de risco de stress 
infantil, Linhares (2016) averiguou os impactos na saúde e mecanismos de proteção 
desencadeados pelo estresse precoce no desenvolvimento e Santos et al. (2016) in-
vestigaram os sinais sugestivos de estresse infantil em escolares com transtorno de 
aprendizagem.

Constatou-se também que a escola, a vida acadêmica e as fases de transição 
demonstram ter um papel relevante no estresse infantil, uma vez que são temas re-
correntes nos artigos.

A pesquisa de campo foi um estudo piloto com análises quanti e qualitativa 
de caráter exploratório e descritivo fundamentada nas teorias do desenvolvimento 
humano. Para esta pesquisa, inicialmente realizou-se um estudo-piloto. Para tanto, 
foi utilizado instrumento específico da área da Psicologia, a Escala de Stress Infantil 
(ESI, de LIPP). E foi aplicado, também, questionário sociodemográfico, com ques-
tões abertas e semi-abertas, elaborado para fins deste estudo. 

Anterior a aplicação dos instrumentos propostos, o projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética em Pesquisa, em cumprimento à Resolução n°466 de 2012 do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta as pesquisas com seres humanos. 
Por tratar-se de público-alvo menor de idade,  solicitou-se a autorização dos pais ou 
responsáveis, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) que foi apresentado em duas vias e contém todas as informações sobre a 
finalidade do estudo, a natureza voluntária da participação, o sigilo quanto à identi-
dade pessoal, os riscos e benefícios da participação, a liberdade para não responder 
qualquer questão ou desistir da pesquisa quando quiser, e os contatos dos responsá-
veis, caso queiram obter outros esclarecimentos ou questionar algum procedimento. 
Os alunos também foram informados sobre esses objetivos e, após concordarem em 
participar, assinaram o Termo de Assentimento.

2.1 Participantes

Participaram do estudo-piloto 54 alunos do 5º ano do EFI, de ambos os sexos, 
na faixa etária entre 09-10 anos, de uma escola privada da Baixada Santista. 



198

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

2.2 Instrumentais

A Escala de Estresse infantil é um instrumento utilizado por psicólogos para 
avaliar o nível de estresse em crianças. O questionário sociodemográfico, teve por ob-
jetivo caracterizar a amostra e identificar as expectativas e dúvidas dos alunos sobre o 
EFII, mais especificamente, sobre o 6º ano.

2.3 Procedimentos metodológicos

Inicialmente foi solicitada, por escrito, a autorização da escola. Nessa ocasião 
foi exposta a justificativa, os objetivos e os procedimentos que seriam utilizados, com 
informação sobre os métodos e possível cronograma, fornecendo os contatos para 
sanar possíveis dúvidas quanto ao desenvolvimento da pesquisa. Solicitou-se a auto-
rização dos pais por meio da assinatura do TCLE e foi fornecido ao sujeito o Termo 
de Assentimento, em duas vias assinadas por todos.

2.4 Coleta de dados

O questionário sociodemográfico composto por perguntas objetivas simples 
(sexo, idade, etc) e outras específicas da vida acadêmica dos sujeitos e a aplicação da 
Escala de Estresse Infantil ocorreu em duas etapas de forma coletiva, nas turmas da 
manhã e tarde. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Iniciamos a apresentação de resultados com a descrição das variáveis do ques-
tionário sociodemográfico. Dos participantes, 20 (40,7%) declararam-se do sexo fe-
minino e 32 (59,3%) do sexo masculino. Com relação à idade, 45 (83,3%) estavam 
com 10 anos e 09 (16,7%) com 9 anos. Do total de participantes 94,4% (51 alunos) 
responderam que têm amigos dentro da escola enquanto 49 (90,7%) disseram ter 
amigos fora da escola. 

Com relação a se os participantes gostam ou não da escola. Dos 54 alunos que 
responderam 26 (48,1%) gostam muito da escola, 23 (42,6%) responderam que gos-
tam mais ou menos, 1 (1,9%) respondeu que gosta pouco da escola e 4 (7,4%) respon-
deram que não gostam da escola.

Sobre a incidência de faltas na escola e os motivos; 15 (27,8%) disseram que 
não costumam faltar na escola e dos 39 que responderam que costumam faltar, 32 
(53,9%) responderam que faltam por motivo de doença, 19 (35,2%) responderam por 
motivo de viagem, 1 (1,9%) respondeu que falta por preguiça e 5 (9,3%) respondeu 
que costuma faltar por outros motivos.
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Com relação a se os participantes conhecem alguém que estejam cursando o 6º 
ano do ensino fundamental II, houve 24 respostas (44,4%) afirmando conhecerem 
amigos dentro da escola, 12 respostas (22,2%) de que conhecem amigos cursando o 
6º ano fora da escola, 1 (1,9%) respondeu que tem irmãos que cursa o ano em questão 
e 18 (33,3%) responderam que não conhecem ninguém cursando o 6º ano. 

Sobre o que pensam os participantes de como será o 6º ano, 18 (33,3%) res-
ponderam que acham que será ótimo, 19 (35,2%) responderam que será bom, 1 
(1,9%) respondeu que será ruim o 6º ano e 16 (29,6%) responderam que não sabem 
como será. Sobre como se sentem ao pensarem em ir para o 6º ano; 40 participantes 
(47,1%), responderam que se sentem feliz, enquanto 3 dos entrevistados (5,54%), res-
ponderam que sentem medo e 11 (20,37%) responderam outros sentimentos, entre 
os quais a ansiedade, seguido de alegria, curiosidade e poder.

Com relação a crença dos participantes sobre quão difícil imaginam o 6º ano, a 
maioria, 26 (48,1%) responderam que será um pouco mais difícil, 20 (37,1%) respon-
deram que acham que será mais ou menos difícil e 8 (14,8%) responderam que o 6º 
ano será muito difícil.

Sobre já terem tido a experiência de conversar com alguém sobre o 6º ano, 33 
(61,1%) responderam que nunca conversaram com alguém sobre o tema. Já 21 dos 
participantes, 38,9% responderam que já conversaram com alguém, sendo citados 
pais, professores e irmãos mais velhos.

De acordo com dados extraídos do instrumento Escala de Stress Infantil (ESI) 
de Lipp, 27 participantes (50%) apresentaram, sintomas de stress, dos quais 13 (48%) 
são meninos e 14 (52%) meninas. Dados que validam o estudo de Lipp at al (2002) 
que verificou uma associação significativa entre gênero e a prevalência de estresse, no 
estudo da autora também as meninas apresentam maior suscetibilidade ao estresse.

Gráfico 1 - Fases do Stress

 

Fonte: os autores
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Conforme o Gráfico 1, dentre os participantes que apresentaram sintomas de 
stress, 21 (77%) estavam na Fase de Alerta, sendo 12 meninos (44%) e 09 meninas 
(33%). Na Fase de Resistência, 01 (4%) menino e 3 (11%) meninas. Já na Fase de 
Quase Exaustão, 1 (4%) menino e 1 (4%) menina. Os que estão na fase de alerta, não 
são considerados um grupo de risco, pois esta fase é considerada a fase positiva do 
estresse (LIPP, 2003).  

Gráfico 2 - Fases de Alerta

Fonte: os autores

Referente ao Gráfico 2, dos 21 participantes que estão na fase de alerta, 10 (48%) 
apresentaram Reações Físicas, 6 (28%) meninos e 4 (19%) meninas; 4 (19%) meni-
nas; 3 (14%) meninos apresentaram Reações Psicológicas; 3 (14%) meninos e 1 (5%) 
menina apresentaram Reações Psicológicas com Componente Depressivo e 3 (14%) 
meninas e 9 (43%) meninos apresentaram Reações Psicofisiológicas. Cada partici-
pante pode apresentar stress em um ou mais fatores, mas que para fins de análise 
foram separados em reações individuais.
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Gráfico 3 - Fases de Resistência

Fonte: os autores

Conforme o Gráfico 3, 8 participantes apresentam stress na Fase de Resistência; 
2 (25%) meninas apresentaram Reações Físicas; 1 (12,5%) menina apresentou Rea-
ções Psicológicas; no fator das Reações Psicológicas com Componente Depressivo 2 
(25%) meninas e 1 (12,5%) menino foram detectados e no fator das Reações Psicofi-
siológicas 1 (12,5%) menino e 1 (12,5%) menina.

Nessa fase persiste o desgaste necessário à manutenção do estado de alerta. O 
organismo continua sendo provido com fontes de energia rapidamente mobilizadas, 
continua buscando ajustar-se à situação em que se encontra. Causa certa preocupa-
ção, pois toda essa mobilização de energia acarreta consequências como: redução 
da resistência do organismo em relação a infecções, sensação de desgaste que pro-
voca cansaço e lapsos de memória, supressão de várias funções corporais relaciona-
das com o comportamento sexual e reprodutivo e com o crescimento, por exemplo 
(MONDADO e PEDON, 2012).

Constatou-se 2 participantes na Fase de Quase Exaustão, 1 menina e 1 menino; 
os 2 apresentaram Reações Psicológicas e Reações Psicofisiológicas e a menina apre-
sentou também Reações Psicológicas com Componente Depressivo. 

Essa fase é característica da persistência dos estímulos estressores, acontece 
quando há uma queda na imunidade é quando surge a maioria das doenças, fisioló-
gicas, comportamentais, psicológicas e de aprendizagem. Nessa fase, portanto, o in-
divíduo apresenta sinais significativos de estresse, que pode ser percebido e avaliado 
através de seus sintomas (MONDADO e PEDON, 2012).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se neste estudo averiguar quais as expectativas dos alunos do 5ºano 
com relação a transição para o EF II e verificar a presença de traços ou estado de an-
siedade e o possível estresse apresentado por alunos frente à essa transição. 

Em relação ao primeiro objetivo sobre as expectativas dos alunos constatou-se 
que a maioria (48,1%) espera que seja mais difícil, no entanto 33% do total disseram 
que será ótimo o 6ºano e apenas um aluno pensa que será ruim. Sentimentos como 
ansiedade, curiosidade e poder também foram mencionados. 

Com relação ao segundo objetivo constatou-se que metade dos participantes 
apresentou sintomas de estresse, no entanto, a maioria 77% estava na Fase de Alerta 
que não é considerada motivo de preocupação, especialmente, na infância por tra-
tar-se do que Lipp (2003) considera a fase positiva do estresse, podendo até ser um 
fator motivacional. 

Por outro lado, 4 participantes encontravam-se na Fase de Resistência e 2 na 
Fase de Quase-Exaustão, dados que alertam para a presença de fatores estressantes 
no cotidiano desses alunos. 

No entanto, pode-se levantar o seguinte questionamento: dentre os resultados 
obtidos, quais são desencadeados pela transição e quais são inerentes ao cotidiano 
das escolas, ou ainda quais são causados por outros fatores independentes da vida 
escolar? 

Para responder estas perguntas e ampliar o estudo cruzando dados do questio-
nário com os dados obtidos no teste, bem como com resultados de outras pesquisas 
recomenda-se a continuidade e ampliação do estudo.
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RESUMO

O trabalho teve como objetivo verificar o comportamento de três tipos de aços 
inoxidáveis, dois austeníticos (AISI 304 e AISI 316) e um ferrítico (AISI 430), 
quando imersos em soluções de extratos em solventes aquosos e alcoólicos de 
erva mate (Ilex paraguariensis) e hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), com a função 
de agirem como inibidores verdes em meio corrosivo HCl 0,10 mol.. Para ava-
liar a eficiência de inibição de corrosão dessas soluções, foram obtidas medidas 
de potencial de circuito aberto (Eca) e potenciais de corrosão (Eccor), através 
da utilização de um eletrodo saturado de calomelano (SCE). Foram produzidos 
gráficos a partir dos valores de Eca e tabela com os valores de Ecorr calculados. 
Os valores obtidos de Eca e Ecorr das placas AISI 304 e 316 foram menores que 
os valores sem inibidores, indicando que os extratos influenciam de forma a 
aumentar a corrosão das placas. Em relação a placa AISI 430, através da análise 
dos dados obtidos, os valores de Eca e Ecorr obtidos com os extratos de hibisco 
e erva mate foram similares com os valores sem extrato, apontando que não 
forma filme inibitório e não há influência nesse tipo de aço nessas condições 
estudadas.

PALAVRAS-CHAVE

Corrosão, aços inoxidáveis, inibidores verdes.

1. INTRODUÇÃO

A corrosão pode ser definida como a deterioração de um material por reação 
química ou eletroquímica, ocorrendo danos na durabilidade e desempenho do ma-
terial (GENTIL, 2011). Devido à preocupação na utilização de compostos que agri-
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dem o meio ambiente, essa pesquisa utiliza inibidores verdes, que são compostos ou 
substâncias orgânicas extraídas de plantas que, quando em meio corrosivo, diminui 
ou impede a ocorrência da corrosão, (KESAVAN, 2012). Essa pesquisa teve como ob-
jetivo analisar a eficiência de extratos de hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) e erva-mate 
(Ilex paraguariensis) como inibidores de corrosão do ácido clorídrico em placas de 
aço inoxidáveis austeníticas e ferríticas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Preparação dos extratos

Para a preparação de extratos para as análises das placas austeníticas AISI 304 e 
316, foi utilizado uma metodologia proposta por Quraishi (1999), em que foi pesado 
50g do material seco de erva mate, do tipo Ilex paraguariensis, e 25g do material 
seco de hibisco, do tipo Hibiscus rosa-sinensis, em uma balança semi-analítica. Os 
volumes de água destilada utilizados foram 500 mL para o extrato de erva mate e 250 
mL para o extrato de hibisco, deixando ferver pelo período de 1h. Após o período, 
os extratos foram filtrados a vácuo, concentrados à 50 mL, armazenados em frasco 
âmbar e guardados sob refrigeração.

Para a placa de aço ferrítica AISI 430, foi empregado uma segunda metodologia 
desenvolvida por Guindani et al (2014), em que se utilizou dos seguintes solventes: 
Água acidificada com HCl a pH 1,5, etanol 50% v/v e metanol 100% v/v.  Para cada 
solvente, se pesou 40g de cada material seco (hibisco e erva mate) em balança semi 
analítica, sendo dispostos em 200ml de solvente por um período de 24h, e então fil-
trado em papel de filtro, armazenado em frasco âmbar e guardados sob refrigeração.

2.2. Preparação das placas 

As placas de aço foram lixadas utilizando lixas d’agua de 400 e 600 mesh, sendo 
lavadas com água destilada e secas à temperatura ambiente.

2.3. Avaliação de resistência de corrosão 

Foi utilizado um eletrodo de calomelano saturado (ECS) como referência para 
obter medidas de potencial de circuito aberto (Eca) e determinação dos valores de 
potencial de corrosão (Ecorr) no período de 60 minutos, em que foram anotados o 
tempo inicial assim que ocorre a imersão da placa no meio corrosivo e, em seguida, 
a cada minuto até o tempo de 10 minutos, de 10 a 20 minutos marca-se de 2 em 2 
minutos e, atingido o tempo de 20 minutos, marcam-se os valores a cada 5 minutos 
até atingir o tempo de 60 minutos.
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Foram realizadas duas abordagens para a aplicação dos extratos nas placas de 
aço inoxidáveis: medições de Eca em placas de aços inoxidáveis em ambiente conten-
do meio corrosivo e inibidor ao mesmo tempo e medida de Eca de placa de aço em 
ambiente contendo apenas meio corrosivo com imersão prévia, por um período de 
60 minutos, da placa em solução contendo inibidor.

Além disso, se realizou medições de Eca e Ecorr com a placa AISI 316 em meio 
corrosivo e solução de hibisco 10 mL/L com pH neutro, neutralizada com NaOH 
utilizando um pHmetro. Também, foram realizadas medições de Eca e Ecorr com 
placas de aço AISI 304 e 316 em solução de hibisco 10 mL/L.

2.4. Medição de pH

Também foi realizada a medição dos valores de pH do meio corrosivo (solução 
de ácido clorídrico 0,10 mol. ) e das soluções contendo os extratos erva mate e hibis-
co.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos a abaixo mostram as medidas de potenciais de circuito aberto (Eca) 
das placas de aço inoxidáveis austeníticas AISI 304 e 316, e da placa de aço inoxidável 
ferritíca AISI 430, respectivamente:

Gráfico 1 - Medidas de Eca com aço AISI 304 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹.

Fonte: autor.
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Gráfico 2 - Medidas de Eca com aço AISI 316 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹.

Fonte: autor.

Gráfico 3 - Medidas de Eca com aço AISI 430 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹ e hibisco como 
inibidor.

Fonte: autor.
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Gráfico 4 - Medidas de Eca com aço AISI 430 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹ e erva mate como 
inibidor.

Fonte: autor.

As tabelas a seguir mostram os valores de potenciais de corrosão (Ecorr) obti-
dos nas placas de aço:

Tabela 1 - Medidas de Ecorr com aço AISI 304.

Fonte: autor.
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AISI 304 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹ 

  Hibisco Erva Mate 

  E(mv) 

Branco -130 ± 30 

Direto no meio -306 ± 50 -383 ± 4 

Imersão -174 ± 6 -125 ± 21 

Sem meio corrosivo -173 - 
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Tabela 2 - Medidas de Ecorr com aço AISI 316.

Fonte: autor.

Tabela 3 - Medidas de Ecorr com aço AISI 430.

Fonte: autor.

Também foram medidos os valores de pH dos extratos obtidos pela metodo-
logia de Quraishi (1999) a solução aquosa 10 mL., sendo 2,74 para hibisco e 5,09. É 
possível observar valores baixos de pH e de potencial da solução de hibisco, indican-
do que possivelmente a solução agiu concomitantemente com o HCl 0,10 mol. como 
meio corrosivo. 

Em comparação com o branco, isto é, a medição de Eca e Ecorr em placas de 
aço em meio corrosivo HCl 0,10 mol. e sem inibidor, nas concentrações de meio 
corrosivo e inibidor acima, os valores de potencial de circuito aberto e potenciais de 
corrosão de ambas as placas AISI 304 e 316, possuem os valores iguais ou menores, 
indicando que não há proteção inibitória.

AISI 316 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹ 

  Hibisco Erva Mate 

  E(mv) 

Branco -151 ± 23 

Direto no meio -166 ± 39 -160 ± 10 

Imersão -181 ± 28 -172 ± 24 

Sem meio corrosivo -235 - 

Neutralizado -158 ± 9 - 

 

AISI 430 em meio corrosivo HCl 0,10 mol.L¯¹ 

  Hibisco Erva Mate 

  E(mv) 

Branco -520 ± 0 

Água acidificada pH 1,50 -518 ± 1 -516 ± 2 

Etanol 50% -516 ± 1 -510 ± 5 

Metanol 100% -524 ± 1 -522 ± 4 

Sem meio corrosivo -235 - 
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Através da análise dos gráficos e das tabelas, para a placa de aço inoxidável fer-
rítica AISI 430, é possível observar que esses inibidores com esse meio corrosivo e 
concentração, com a extração dos três tipos de solventes, que os valores do potencial 
de circuito aberto são próximos ao branco, indicando que não há proteção inibitória 
ou aumento de corrosão com essas soluções de hibisco e erva mate.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em placas de aço austeníticas AISI 304 e 316 em meio HCl 0,10 mol., seguindo 
a metodologia de Quraishi(1999) para a obtenção de extratos de hibisco e erva mate 
10 mL/L, os valores obtidos de potenciais de circuito aberto e potenciais de corrosão 
foram menores que os valores sem os inibidores, indicando que os extratos influen-
ciam de forma a aumentar a corrosão das placas.

Com a utilização da metodologia de Guindani et al (2014), e utilizando a placa 
ferrítica AISI 420, os valores de potenciais de circuito aberto e potenciais de corrosão 
com os extratos de hibisco e erva mate, nos três solventes, foram similares com os va-
lores sem os inibidores, apontando que não forma filme inibitório e não há influência 
desses extratos nesse tipo de aço. 
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RESUMO

Sabendo que a cidade de Santos tem um índice considerável de poluição em sua 
área portuária, foi elaborado um trabalho para avaliarmos os índices de poluição 
e seus malefícios aos moradores da cidade e seu entorno. Após o incêndio ocor-
rido no dia 02/04/2015, no terminal da companhia ULTRACARGO no bairro 
Alemoa, local no qual abriga 175 tanques de capacidade de até 10 mil m³, cada 
um, em uma área de 183.871 m². A ULTRACARGO armazena produtos como 
combustíveis, óleos, vegetais, etanol, corrosivos e químicos. Neste trabalho foi 
elaborado um banco de dados no qual foi possível avaliar se houve aumento ou 
queda das internações por motivos respiratórios em crianças e cardiovasculares 
em adultos maiores de 60 anos da cidade afetada e seu entorno como: Cuba-
tão, São Vicente e Guarujá. Contudo foi possível observar que no período de 1 
ano pós incêndio houve um aumento tanto para problemas respiratórios quanto 
para problemas cardiovasculares nas cidades supracitadas acima.

PALAVRAS–CHAVE

Poluição, Incêndio, Internações

1. INTRODUÇÃO

Embora inúmeros trabalhos avaliando a associação entre poluentes atmosféri-
cos e doenças respiratórias mostrem evidências sólidas, algumas regiões metropoli-
tanas carecem de estudos que avaliem essa relação. De modo geral, o que se tem visto 
é que em grandes centros populacionais a poluição atmosférica é uma importante 
causa de óbitos (Olmo et al, 2011), além das frequentes internações com queixas 
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relacionadas ao trato respiratório.
Os poluentes atmosféricos são substâncias que, em condições normais, não es-

tariam presentes no ar e podem interferir na saúde e na qualidade de vida dos seres 
humanos, dependendo de sua concentração. Eles resultam principalmente da quei-
ma de combustíveis fósseis e de biomassa (enquanto atividade humana). A presen-
ça de substâncias como dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3), partículas inaláveis 
(PM10), monóxido de carbono (CO) e dióxido de nitrogênio (NO2) – os principais 
poluentes segundo a Environmental Protection Agency - EPA, EUA - no ar atmos-
férico é consequência direta da produção de energia. Mas fontes naturais também 
contribuem para a poluição atmosférica. São elas a queima espontânea de biomassa 
e erupções vulcânicas. Embora a porcentagem dessas substâncias no ar seja muito 
pequena quando comparada à do nitrogênio (N2) e do oxigênio (O2), sua capacidade 
de produzir efeitos nocivos ao nosso organismo é grande (Cançado et al, 2006).

Os malefícios da poluição do ar no sistema respiratório passaram a ser melhor 
observados no início do século XX, quando tanto o odor quanto a visibilidade dos 
poluentes já haviam sido descritos (Pereira et al, 2010). Em São Paulo, a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) iniciou em 1972 o acompanhamento 
das concentrações de poluentes. Com essas medições, políticas públicas de diminui-
ção da emissão de poluentes tais como o Programa de Controle de Poluição do Ar por 
Veículos Automotores (PROCONVE, da década de 1980) puderam ser elaboradas.

Para tanto este trabalho visa observar se após o incêndio do terminal ULTRA-
CARGO o número de internações por problemas cardiovasculares e respiratórios 
tiveram um aumento significativo na cidade de Santos e nas cidades no entorno.

2. PROCEDIMENTO DE PESQUISA

Foram levantadas as internações através dos registros de Autorizações de Inter-
nação Hospitalar – DATASUS nas cidades de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá 
no período de Janeiro de 2014 a Março de 2015 com diagnósticos de agravos do trato 
respiratório e agravos circulatórios. As variáveis levadas em conta serão: Data; Idade; 
Diagnóstico Principal; Cidade.

Os dados ambientais a serem coletados para contribuir com o presente estudo 
relativos às médias diárias dos principais poluentes medidos na cidade Santos (Pm10, 
Pm25, NO2 e Ozônio), para o período anteriormente definido, serão obtidos através 
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Após toda a coleta de dados e análise dos mesmos junto ao IBM SPSS submete-
mos os dados ao Teste não paramétrico Mann-Whitney U para podermos obter uma 
resposta mais significativa, na qual podemos observar e quantificar um resultado. E 
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na sequência pudemos constatar que após o incêndio que atingiu a cidade de Santos, 
no bairro Alemoa, houve sim o aumento destas internações.

Tabela 1 - Média de internações por agravos no trato respiratório antes (Grupo 1) e depois (Grupo 
2) do incêndio Ultracargo Alemoa Santos.

Fonte: os autores

MAIOR DE 60 ANOS 
RESPIRATÓRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

MED+/- DP 2,54 +/- 1,79 2,76 +/- 2,63 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA 10 12   

     

* Teste-t 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 0,63 +/- 0,89 0,91 +/- 1,39 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  6 8   

     

* Teste-t 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,40 +/- 1,37 1,93 +/- 2,1 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA 12 20   

     

* Teste-t 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,43 +/- 0,7 0,35 +/- 0,9 0,543 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 
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A Tabela 1 mostra os agravos respiratório em adultos maiores de 60 anos pode-
mos observar que nos anos que antecederam o incêndio a média de internação era 
menor nas 4 cidades da região afetada, sendo que, em Santos onde há um número 
de 433.966 habitantes, dos quais 80.353 habitantes atendem a demanda estudada e 
é a principal cidade pesquisada a média era de 2,54 eventos diários com um desvio 
padrão de 1,79, isso com uma máxima de 10 internações dia e após o incêndio no 
período estudado de um ano houve um aumento desse número, ficando a cidade 
de Santos com uma média de 2,76 eventos diários e um desvio padrão de 2,63, e 
uma máxima de 12 internações dia, na cidade de Santos e todas as outras foram 
encontrados alterações significativas nos três grupos pesquisados, se elaborássemos 
um ranking ficaríamos com a cidade de Santos em primeiro lugar com os dados 
supracitados, temos também que levar em consideração que a cidade tem o maior 
porto da américa latina influenciando também para os agravos além do caso estuda-
do, em segundo, São Vicente com uma população de 355.542 habitantes  e um total 
de 37.048 pessoas na classe avaliada obtinha uma média de 1,40 eventos diários com 
um desvio padrão de 1,37, possuindo uma máxima de 12 internações dia pelos agra-
vos citados, e após o incêndio dentro do período esse número obteve um aumento 
passando a ter uma média de 1,93 eventos diários e um desvio padrão de 2,1 com 
uma máxima de 20 internações dia, observa-se que a cidade de São Vicente mesmo 
estando distante e possuindo um número menor dessa população foi mais afetada do 
que a cidade acometida pelo incêndio. 

Em terceiro lugar ficamos com Guarujá com um total 315.563 habitantes, dos 
quais 26.754 fazem partem da população estudada, a cidade obtinha uma média de 
0,63 eventos diários e um desvio padrão de 0,89, mantendo uma máxima de 6 inter-
nações dia, posteriormente ao ocorrido no terminal ultracargo esse número se ele-
vou, mas não de uma forma tão alarmante, passando a ter uma média de 0,91 eventos 
diários com um desvio padrão de 1,39 e possuindo uma máxima de 8 internações dia 
pelo agravo supracitado. 

Cubatão fica com o último lugar por ter uma população menor, com um total de 
128.748 habitantes dos quais apenas 9.366 fazem parte da população avaliada e por 
ser a cidade mais distante do ocorrido, talvez por isso não tenha tido uma alteração 
significante, pois antes do ocorrido ela mantinha uma média de 0,43 eventos diários 
e um desvio padrão de 0,7 com uma máxima de 4 internações dia e na sequência dos 
fatos a média passou a ser de 0,35 com um desvio padrão de 0,9 e com uma máxima 
de 6 internações dia, porém o P-Value que nos dá a significância mostra um valor de 
0,543, nos relatando que a hipótese é falsa ou é um evento raro. 

Para tanto o banco de dados trabalhado nesse agravo nos traz à tona a diferen-
ciação mesmo que pequena, porém, muito significativa para o estudo.
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Tabela 2 - Média de internações por agravos no trato circulatório antes (Grupo 1) e depois (Grupo 
2) do incêndio Ultracargo Alemoa Santos.

Fonte: os autores

Na Tabela 2 vemos que os agravos cardiovasculares em maiores de 60 anos os 
números são ainda maiores, a principal cidade afetada pelo incêndio que é Santos 

MAIOR DE 60 ANOS 
CARDIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

MED+/- DP 4,24 +/- 2,5 5,8 +/- 3,68 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 15 20   

     

* Teste-t 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,57 +/- 1,36 2,53 +/- 2,34 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  8 14   

     

* Teste-t 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 3,34 +/- 2,73 5,15 +/- 4,61 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA 24 44   

     

* Teste-t 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,57 +/- 0,82 0,48 +/- 0,97 0,137 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 
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obtinha uma média de 4,24 eventos diários com um desvio padrão de 2,5 e uma má-
xima de 15 internações dia,  no período estudado após o incêndio esse número se ele-
vou, passando a ter uma média de 5,8 eventos diários com um desvio padrão de 3,68 
e com a máxima de 20 internações dia, observa-se também que além dos números de 
Santos aumentarem, ela não foi propriamente dita a que mais sofreu alteração, e sim 
a cidade de São Vicente, na qual antes do ocorrido permanecia com uma média 3,34 
eventos diários e um desvio padrão de 2,73 e um total de 24 internações dia, e após o 
ocorrido no período estudado quase dobrou esses números, passando a possuir uma 
média de 5,15 eventos diários e um desvio de 4,71 e o incrível número de 44 interna-
ções dia e por fim as cidades de Guarujá e Cubatão, levando em consideração que no 
município de Cubatão o P-Value obteve-se um valor igual a 0,137 explicitando que 
a hipótese é também é rara, ou seja, o incêndio não influenciou para o aumento dos 
casos. 

Tabela 3 - Média de internações por agravos no trato respiratório antes (Grupo 1) e depois (Grupo 
2) do incêndio Ultracargo Alemoa Santos.

MENORES DE 5 ANOS 
RESPIRATÓRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

MED+/- DP 1,66 +/- 1,56 3,07 +/- 2,96 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 10 22   

     

* Teste-t 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 0,83 +/- 0,98 1,84 +/- 2,05 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  5 12   

     

* Teste-t 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,38 +/- 1,43 2,59 +/- 2,5 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 8 20   

     

* Teste-t 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,55 +/- 0,78 0,40 +/- 0,98 0,642 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 
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Fonte: os autores

A Tabela 3 apresenta os agravos em crianças de até 5 anos de idade observa-se 
que a principal cidade afetada pelo incêndio sofreu sim graves consequência, pois 
Santos tinha uma máxima de 10 internações dia, com uma média de 1,66 eventos ad-
versos e um desvio padrão de 1,56 e que após o incêndio dentro do período estudado 
esse número mais que dobrou passando a ficar com 22 internações dia, com uma 
média de 3,07 eventos adversos e um desvio padrão de 2,96, e em sequência vem a ci-
dade de são Vicente que por sua vez mais que dobrou os dados, uma vez que antes do 
fato ocorrido, era possuidora de uma máxima de 8 internações dia, e com uma média 
de 1,38 eventos adversos e um desvio padrão de 1,43, no período avaliado observa-se 
que o número de internações dia vai para 20 e a média de eventos adversos chega a 
2,59 e com desvio padrão de 2,5. 

Guarujá e Cubatão também obtiveram alterações porem Cubatão mantem seu 
P-Value menor do q 0,05 em todos os 3 casos estudados, nos deixando claro que hou-
ve sim alterações, mas não tiveram significância, ou seja, as alterações obtidas não 
teriam relação com o fato ocorrido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a coleta de dados diretamente do DATASUS dos anos de Janeiro de 2014 
à Julho de 2017, foi realizada uma análise minuciosa onde,  aplicamos filtros como o 
CID: J00 a J99 para obtermos as indicações de agravos do trato respiratório em crian-
ças menores de 5 anos e adultos maiores de 60 anos e CID: I00 a I99 para os agravos 
do aparelho circulatório em adultos maiores de 60 anos, juntamente com as cidades 
de Santos, principal cidade afetada e as do seu entorno, como Cubatão, São Vicente 
e Guarujá e a respostas obtidas após estes filtros foram positivas, nos revelando que 
no período de 1 ano após o incêndio houve sim um aumento significativo para tais 
doenças nas respectivas classes investigadas neste trabalho.

MENORES DE 5 ANOS 
RESPIRATÓRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

MED+/- DP 1,66 +/- 1,56 3,07 +/- 2,96 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 10 22   

     

* Teste-t 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 0,83 +/- 0,98 1,84 +/- 2,05 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  5 12   

     

* Teste-t 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,38 +/- 1,43 2,59 +/- 2,5 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 8 20   

     

* Teste-t 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,55 +/- 0,78 0,40 +/- 0,98 0,642 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 
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RESUMO

Há décadas, a infecção por HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) vem de-
safiando a indústria farmacêutica a criação de métodos mais modernos e efica-
zes para o tratamento da AIDS (Síndrome da Imundodeficiência Adquirida). A 
AIDS é um problema de saúde pública e sua falta de tratamento é letal, o grande 
desafio que vem pela frente é identificar tipos específicos de antirretrovirais para 
indivíduos específicos. Enxergar o paciente como único é o primeiro passo para 
uma melhora na qualidade dos tratamento e consequentemente do indivíduo. 
Essa progressão na qualidade do tratamento se deve à farmacogenética; é a par-
tir dos estudos de variabilidade genética com relação aos fármacos que se torna 
possível verificar como indivíduos diferentes reagem a mesma droga, podendo 
assim filtrar o melhor tratamento para determinada situação. A proposta dessa 
pesquisa foi revisar bibliografias com o intuito de identificar embasamentos teó-
ricos sobre os recentes estudos sobre os antirretrovirais Inibidores de Fusão. São 
medicamentos em estudo onde o único autorizado para uso clínico foi o Enfu-
virtida. Os estudos foram obtidos através de bases de dados eletrônicas com os 
seguintes filtros: HIV, HIV replication cycle, antiretrovirals, fusion inhibitors. 
Foram selecionados 18 artigos onde estão inclusos o ciclo de vida do HIV e os 
inibidores de fusão.

PALAVRAS-CHAVE

HIV, farmacogénética, inibidores de fusão.

1. INTRODUÇÃO

O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é um vírus que ataca células com 
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receptor CD4+. As células que contem CD4+ são aquelas que têm um papel impor-
tante na proteção do corpo contra infecções. Essas células têm uma grande impor-
tância para a replicação viral, pois o HIV usa do mecanismo das CD4+ para poder 
multiplicar-se e atacar outras células, culminando na disseminação do vírus por todo 
o organismo humano. (U.S DEPARTMENTE OF  HEALTH AND HUMAN SERVI-
CES). 

O processo de entrada do HIV começa quando há uma interação entre o receptor 
CD4+ das células hospedeiras (como os macrófagos e principalmente os linfócitos T) 
com a glicoproteína gp120, localizada na superfície do envelope viral. Após o momen-
to da interação, ocorrem mudanças conformacionais na gp120 que faz com que haja a 
exposição de novos sítios de ligação (COSTAS, I. B, 2009). Sendo necessário, para 
que o HIV possa fazer a fusão das membranas, uma ligação entre a gp120 com o co-
-receptor da célula hospedeira, CCR5 ou CXCR4 (GOODMAN E GILMAN, 2010).  
Essa interações levam agora modificações na gp41. A gp41 é uma glicoproteína viral 
que media a fusão entre a membrana viral e a membrana celular, formada por três 
tipos de subunidades. A fusão mediada pela glicoproteína gp41, faz com que ocorra 
a entrada do capsídeo viral, culminando na liberação de seu material genético, sendo 
ele duas moléculas de RNA e três enzimas de suma importância, que se tornam ativas 
para a replicação do vírus. São elas: transcriptase reversa (TR); integrasse (IN); e a 
protease (PR). (COSTAS, I. B, 2009).

A replicação começa com a ação da enzima transcriptase reversa. A TR, através 
de um processo próprio, faz com que a molécula de RNA do HIV se transforme em 
uma molécula hibrida RNA-DNA e posteriormente uma dupla hélice de DNA. Após 
a formação de um DNA com gene viral, entra em ação a enzima integrase que faz 
mudanças no DNA e quem faz isso é a mesma enzima (integrase) que se encarrega de 
fazer as mudanças na molécula e encaixa-la no material genético da célula hospedei-
ra. Com a ativação da célula hospedeira e o DNA viral já incluso, ocorrem normal-
mente os processos básicos e vitais (transcrição; tradução). A transcrição resulta na 
formação de uma RNA mensageiro com carga viral que é logo em seguida traduzido 
em proteínas virais. Por ultimo entra em ação a enzima protease. A PR é responsável 
pela quebra da poliproteína formada através do processo de tradução em proteínas 
menores. Os dois filamentos de RNA e as proteínas virais se juntam na superfície da 
célula infectada como um novo vírion pronto para infectar novas células. (PEÇA-
NHA, P.E; ANTUNES, O. A. C; TANURI, A, 2002) (CUNICO, W. et al., 2002).

De acordo com o Ministério da Saúde, 2002, a infecção por HIV debilita o siste-
ma imunológico dando espaço a doenças oportunistas quando a contagem de células 
CD4+ se encontra entre 200 e 500 células/mm³. Acima disso, se associado à terapêu-
ticas eficientes, existe um baixo risco de progressão para AIDS. Abaixo, o sistema 
imunológico se encontra extremamente depreciado, com grandes chances de ser in-
fectado por doenças oportunistas, caracterizado por uma alta taxa de mortalidade.

A infecção por HIV se divide em três fases: infecção aguda, infecção assintomá-
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tica ou período de latência e infecção sintomática. Se compreende a infecção aguda o 
período logo após a transmissão viral, onde sintomas como gripes virais aparecerem 
e somem em torno de 14 dias. Caracterizado também pela diminuição na contagem 
de células CD4+ e no aumento das CD8+, culminando no alastramento do HIV, 
fazendo com que ele atinja os linfonodos, onde serão depositados, servindo como 
reserva viral para a posterior evolução da infecção por HIV para AIDS. A infecção 
assintomática é caracterizada por sintomas leves ou ausentes. Iniciada no 6º mês de 
infecção até aproximadamente entre cinco à nove anos. Nesta fase, com a evolução 
da infecção por HIV, os linfonodos são reduzidos, culminando na liberação do vírion 
na corrente sanguínea. A infecção sintomática é o período onde o sistema imunológi-
co se encontra gravemente debilitado, com a contagem de células CD4+ geralmente 
abaixo de 200 células/mm³ (LAZZAROTTO, A. R; DERESZ, L. F; SPRINZ, E, 2010).

Antes da descoberta dos antirretrovirais a AIDS era uma doença sem tratamen-
to onde a as três fases da infecção fazia da fatalidade apenas uma questão de tempo. 
Atualmente com o uso dos medicamentos antirretrovirais a AIDS se tornou uma 
doença crônica. 

De acordo com a UNAIDS, em 2017, 21,7 milhões de pessoas que vivem com 
HIV tinham acesso à terapia antirretroviral, um aumento de 2,3 milhões em compa-
ração com 2016 e de 8 milhões em comparação com 2010.

Na figura acima, é possível constatar que o tratamento antirretroviral é um fator 
crucial na diminuição de óbitos relacionados à AIDS. 

O tratamento antirretroviral pode ser considerado uma conquista mundial pois 
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é a partir deste capítulo onde AIDS deixa de ser sinônimo de alta mortalidade e passa 
a ser vista como uma doença ainda sem cura, porém, tratável.  (SIMON, V; HO D; 
KARIM, Q. A, 2010).

A taxa de mortalidade relacionada a AIDS começou a cair em países desenvolvi-
dos a partir de 1987 com a descoberta dos inibidores de transcriptase reversa, porém, 
a atenuação da morbimortalidade relacionada a AIDS teve uma queda significativa a 
partir de estudos que mostravam como o HIV retardava o sistema imunológico. Os 
avanços, combinados à descoberta, agora, dos inibidores de protease fizeram com 
que a taxa de morbimortalidade decrescesse ainda mais (DOURADO, I. et al., 2006). 

O TARV (Tratamento Antirretroviral) com os medicamentos atuais tem causa-
do uma série de problemas e efeitos colaterais nos pacientes, além de atuarem apenas 
após a infecção das CD4+ e a replicação viral, dentre outras situações que levam, 
periodicamente, à ineficácia da terapêutica. Os medicamentos antirretrovirais ini-
bidores de fusão estão se mostrando um forte artificio contra a replicação viral pois 
mostram estratégias capazes de impedir o início da infecção viral (SOUZA, M. V. N, 
2005). 

 “A enfuvirtida possui um mecanismo peculiar de ação antirretro-
viral. O peptídeo bloqueia a interação entre as sequencias N36 e 
C34  da glicoproteína gp41 ao ligar-se a um sulco hidrofóbico na 
espiral N36. Essa ligação impede a formação de um feixe de seis 
hélices críticos para a fusão de membrana e a entrada do vírus 
na célula do hospedeiro. A enfuvirtida inibe a infecção das células 
CD4+ por partículas virais livres, bem como a transmissão inter-
celular do HIV in vitro. A enfuvirtida mantem a sua atividade 
contra vírus que se tornaram resistentes a agentes antirretrovirais 
de outras classes, em virtude de seu mecanismo de ação singular”. 
(GOODMAN E GILMAN, 2010).

O enfuvirtida foi aprovado para uso clinico no ano de 2003 para tratar pacientes 
que mesmo com a combinação de outros antirretrovirais ainda têm replicação viral. 
(FAUCI, A. S; et al, 2013)

“Por tratar-se de um peptídeo, espera-se que Fuzeon (enfuvirti-
da) sofra catabolismo de seus aminoácidos constituintes, com a 
subsequente reciclagem dos aminoácidos no estoque de aminoá-
cidos do corpo como um todo. Estudos in vitro em microssomos 
humanos indicam que Fuzeon não é um inibidor das enzimas do 
citocromo P450 (CYP)”  (ANVISA).

De acordo também com a ANVISA, o enfuvirtida, por não inibir as enzimas 
do citocromo P450, não altera a metabolização dos fármacos que são metabolizados 
por ela. 
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

As buscas dos estudos foram realizadas através das bases de dados ele-
trônicas: NCBI, PubMed, Scielo e Repositório da UFPA. Foram se-
lecionados 10 artigos sobre o ciclo do HIV, seus alvos farmacológi-
cos e os inibidores de fusão, e dois livros para embasamento teórico.  
 Foi definido que a pesquisa deveria ser direcionada aos estudos sobre:

-   Ciclo do vírus e alvos farmacológicos;
-   O uso de medicamentos antirretrovirais com enfoque nos inibidores de fusão; 
-   Consequência do uso dos inibidores de fusão;
-   Metabolização das drogas antirretrovirais.

A primeira etapa da pesquisa incluiu estudos sobre o HIV, seu ciclo e conse-
quentemente seus alvos farmacológicos, sendo eles os mecanismos de entrada e as 
enzimas constituintes. Para essa primeira fase foram utilizados os filtros “HIV”, “HIV 
replication cyle” e “replicação do HIV” entre o período de 2002 a 2018. Na segunda 
etapa foi feita uma abordagem inicial nos medicamentos antirretrovirais inibidores 
de fusão, sendo também definidos os artigos que compõem, agora, a pesquisa em 
questão. Para a segunda fase foram usados os filtros “antiretrovirals”, “fusion inhibi-
tors”, “enfuvirtide”  entre 2005 a 2015, nos idiomas português e inglês. Os critérios 
para exclusão foram artigos onde a abordagem não contemplava a linha de pesquisa 
previamente determinada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento antirretroviral fez com que houvesse uma grande queda no índice 
de mortalidade associada a AIDS. Mas para que isso ocorresse foi necessário primei-
ramente conhecer os alvos farmacológicos dos medicamentos antirretrovirais, o que 
leva à  necessidade de conhecer inteiramente o ciclo de vida do HIV. Compreender 
sua replicação fez possível a criação dos antirretrovirais para fins terapêuticos onde 
antes não se tinha solução. Como SOUZA (2005) apontou, os inibidores de fusão é 
uma classe de antirretrovirais que mostram diferença das outras classes, pois eles são 
capazes de fazer com que o vírion nem mesmo chegue a hospedar uma célula CD4+. 
Com essa conclusão, é possível ir mais afundo e perceber que os inibidores de fusão é 
uma classe em ascensão.  De acordo com Goodman e Gilman (2010), os inibidores de 
fusão ajudam aqueles pacientes cujo outras drogas antirretrovirais não suprem por 
inteiro a necessidade do organismo do indivíduo para com o HIV, fazendo com que 
a replicação viral, que continuará mesmo com o tratamento, diminua sua proporção.  
Por mais que os novos tratamentos antirretrovirais não sejam uma cura, um trata-
mento eficiente trará um impacto positivo na população em questão e na população 
em geral.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um importante ponto desta revisão foi a escassez de estudos disponíveis sobre 
os inibidores de fusão, motivo pelo qual os mesmos são uma classe de antirretrovirais 
onde muitos fármacos ainda estão em fase de estudo. Sendo o enfuvirtida a única 
droga aprovada para o uso clínico, por mais que tenha um elevado custo e diversos 
efeito colaterais, principalmente no local da injeção quando administrado em pa-
cientes cuja replicação viral ainda é contínua, mostra resultados satisfatórios, mesmo 
com uso restrito a pacientes no caso citado acima. 
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RESUMO

A cidade de Santos conserva até hoje seu berço, ponto de partida e de evolução - 
hoje chamado de Centro Histórico. Busca-se esse zelo para manter preservadas 
as construções arquitetônicas, a pavimentação das ruas e até a ambiência do 
bairro, porque são esses valores que formam a identidade da cidade. Já existem 
muitos estudos sobre a ambiência e sobre as construções, mas a pavimentação é 
algo ainda pouco explorado e tão importante quanto, pois refere-se à mobilidade 
das pessoas. A presente pesquisa objetiva explicar como foi a evolução da pa-
vimentação na cidade de Santos desde seu dia da fundação (apenas terra a ser 
trabalhada) até o estado em que se encontra atualmente.  Sendo assim, traça-se 
uma linha do tempo com os cinco principais tipos de pavimentação, a saber: a 
pavimentação em terra batida; a técnica desenvolvida para a via Ápia; a pavi-
mentação romana; a de Macadame e a de paralelepípedo. Todas essas passam 
por três escalas (Mundo, Brasil e Centro de Santos) capazes de explicar a impor-
tância do tema e principalmente seus processos construtivos.

PALAVRAS-CHAVE

Urbanismo em Santos, Pavimentação, História da pavimentação.

1. INTRODUÇÃO

Após o esforço de discorrer de forma sucinta a respeito da História da Pavi-
mentação no mundo, no Brasil e em escala reduzida, na região sudeste focando na 
Baixada Santista, percebe-se que toda a evolução da ação depende do progresso de 
conquistas territoriais, de intercâmbio comercial, cultural, econômico e religioso, 
além da própria urbanização.  

Como os pavimentos, a história também é construída em camadas e, frequente-
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mente, as estradas formam um caminho para examinar o passado, por essa razão são 
ferramentas primordiais dos arqueólogos que exploram civilizações antigas. 

Mas Santos, apesar de ser uma das cidades mais antigas do Brasil ainda foi pou-
co explorada na área de Pavimentação e apresenta pouquíssimos dados e registros 
no período histórico estudado. O objetivo deste trabalho é estudar, conhecer e traçar 
uma linha do tempo com os principais tipos de pavimentação, do recorte histórico 
do período em estudo, passando pelas escalas: Mundo, Brasil e Centro de Santos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

 A metodologia utilizada na pesquisa desse trabalho foi descritiva e exploratória. 
Foram utilizados 17 artigos datados de 1914 até 2017 como fontes de dados; destes 
artigos foram selecionados 14 e foram excluídos 3 por questões de incompatibilidade 
com o tema abordado, sem distinção de língua, para compor este Relatório Final. 
As bases científicas para extrair os artigos foram Sielo, Núcleo do Conhecimento e 
Vitruvius. 

 A pesquisa foi iniciada a partir da organização dos temas que deveriam ser 
abordados para atingir o mérito do projeto. Para isso houve visitas de campo no bair-
ro em estudo; consultas na biblioteca da Universidade; visitas na Fundação Arquivo e 
Memória, além de busca de artigos e teses em acervos virtuais e conversas agendadas 
com historiadores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hoje boa parte das ruas do Centro são com paralelepípedo e são capazes de 
preservar o cartão postal de antiga paisagem eclética. Observa-se abaixo, Figura 1, a 
linha do tempo que traça o início de cada fase de pavimentos no bairro em estudo:

Figura 1 - Início de cada pavimentação no Centro Histórico de Santos.

Fonte: os autores
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Mas a trajetória da pavimentação no campo em estudo começou com sua desco-
berta e exploração no século XVI onde o chão ainda intocável era tão selvagem quanto 
a paisagem. E só passou a ser alterado com as negociações políticas e doações de terras 
às irmandades religiosas que aos poucos foram modificando a paisagem, juntamente aos 
barões, construindo igrejas, colégio, alfândega, câmara e cadeia, e casarões. Ver Figura  2:

Figura 2 - Outeiro de Santa Catarina, com capela ao fundo (já inexistente).

Fonte: diário de Burchell, séc. XVI

O Outeiro de Santa Catarina com a Capela de Santa Catarina, foi nessa pai-
sagem, nesse ponto remoto e primário que a Vila de Santos foi fundada por Brás 
Cubas. Observa-se chão com gramíneas, terra batida e pequenos lagos; um cenário 
de descobrimentos. E foi assim que terra e natureza deram espaço à terra batida a 
partir do século XVII, e no final do XVIII já teve um grande salto para a pavimenta-
ção com macadame hidráulico após perceber-se sua eficiência na Calçada do Lorena. 
Ver imagem 3:

Figura 3 - Rua do Rosário em 1865 pavimentada em Macadame.

Fonte: Novo Milênio-img.3, 2004.
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Ao que tudo indica, a avenida São Francisco foi a primeira a ser pavimentada 
com tal método na cidade, depois disso a rua do Rosário (hoje conhecida como rua 
Brás Cubas) e assim por diante. Em 1900, já começaram a assentar paralelepípedos 
nas ruas citadas. As primeiras foram a XV de Novembro e a rua do Comércio, sem 
dúvida as mais influentes ruas. Ali ocorriam todas as importantes transações econô-
micas e comerciais, conforme Figura 4:

Figura 4 - Outra vista da Rua 15 de Novembro em 1900.

Fonte: José Marques Pereira, 1900. FAMS, 2018.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ser uma pesquisa um tanto quanto complexa de se aprofundar. Foi de 
grande aprendizado estudar o tema discorrido e compreender que cada via tem seu 
tempo de desenvolvimento e seu grau de importância é um fator culminante para seu 
investimento e evolução. Enquanto umas vias já estavam em macadame outras ainda 
eram meros caminhos de grama pisada; enquanto outras já estavam em paralelepípe-
do outras eram apenas terra batida. 

Todas as questões da cidade estão ligadas às suas hierarquias e aos usos implan-
tados em seus entornos. Uma via só passa a ter importância se os usuários da cidade a 
frequentarem, a tornarem um ponto de referência. E a conclusão a que se chega é que 
as vias do Centro têm todos esses pontos, sempre tiveram seus holofotes, e têm valor 
inimaginável para a cidade de Santos e a região metropolitana da Baixada Santista.
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RESUMO

Diante do aumento e da diversificação da população em situação de rua, torna-
-se ainda mais necessário voltar a atenção para este grupo, através de pesquisas 
e coleta de dados sobre estes indivíduos para o desenvolvimento de interven-
ções coerentes com suas demandas específicas. Além disso, sabe-se da estrita 
relação existente entre a vivência nas ruas com o uso de substâncias psicoativas, 
sendo este problema social relevante para uma melhor compreensão do grupo 
populacional em questão. Nesse sentido, o referido projeto visou identificar o 
perfil do homem em situação de rua que reside na instituição Missão Belém, em 
Santos (SP), uma casa de passagem para aqueles que fazem uso de substâncias 
psicoativas e que procuram por tratamento. Ao entrar na Casa Belém, o mora-
dor responde a um roteiro de perguntas formuladas pela instituição, tais como, 
dados pessoais e familiares e uso de drogas. Através deste material, realizou-se 
um levantamento e traçou-se o perfil dessa população, analisando-se os dados 
tanto de forma quantitativa como qualitativa para isso. Buscando ainda contri-
buir com a literatura da área, compararam-se os resultados encontrados com 
aqueles de pesquisas anteriores com esta população na região.

PALAVRAS-CHAVE

População em situação de rua, substâncias psicoativas, Santos.

1. INTRODUÇÃO

Freud (1919[1918]), na conferência “Linhas de progresso na terapia psicanalíti-
ca”, realizada em Budapeste, falou sobre “fundir” o “ouro puro” da Psicanálise ao “co-
bre” da sugestão para atender à população em massa. Sobre os desafios desse trabalho, 
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ele lembrou que                                                                                                                                              
Somos apenas um pequeno grupo e, mesmo trabalhando mui-
to, cada um pode dedicar-se, num ano, somente a um pequeno 
número de pacientes. Comparada à enorme quantidade de mi-
séria neurótica que existe no mundo, e que talvez não precisasse 
existir, a quantidade que podemos resolver é quase desprezível 
(1987, p. 209).

De fato, esse mesmo desafio apontado por Freud encontra-se também nos tra-
balhos desenvolvidos com a população em situação de rua e usuária de substâncias 
psicoativas. Essa população, de acordo com o Decreto nº 7.053/2009, que regula-
menta o Plano Nacional para a População em situação de Rua-PNPR, é caracterizada 
como um 

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobre-
za extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados 
e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de mo-
radia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 
como moradia provisória (BRASIL, 2009a, p.16).

Sobre a questão das desigualdades sociais e exclusão, é oportuno lembrar que 
para Bauman (1999) o desenvolvimento tecnológico e as novas relações econômicas 
forjadas pelo capitalismo globalizado provocaram uma nova forma de a sociedade 
organizar-se e de orientar-se, trazendo profundas alterações nas relações sociais, com 
a quebra de laços que teciam as redes comunitárias. Uma grande parcela da popula-
ção, a cada dia se vê, inesperadamente, sem condições de colocação no mercado de 
trabalho, e sem nenhuma possibilidade de assegurar as condições mínimas de uma 
vida digna. Este fenômeno é observável no cotidiano das cidades em diferentes países 
do mundo, incluindo o Brasil. 

Por sua vez, Bursztyn (2003) afirma que 
“novas formas de produção econômica modificaram o perfil 
das populações de rua. Há décadas atrás, a população de rua era 
composta de pedintes, hippies, egressos de hospitais psiquiátri-
cos, prisões e refugiados, somam-se hoje novos integrantes: de-
sempregados e subempregados, adultos desocupados”. 

Mais ainda, destaca-se que o mundo social desta população se constitui em uma 
subcultura, apesar de suas limitações ou falhas (Snow e Anderson, 1998 apud Costa, 
2005). Relacionado a esta realidade nas ruas, afirma-se também que o uso de álcool 
e drogas é uma das dimensões culturais desta vivência, seja como alternativa para 
combate ao frio e à fome, seja como meio de socialização entre os indivíduos (Snow 
e Anderson, 1998 apud Costa, 2005). 
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Com isso, no conjunto dos moradores de rua se inserem um sem números de 
usuários de substâncias psicoativas. Muitos não foram para a rua com o propósito 
de usar, mas, estando no contexto da rua, passam a utilizar drogas como parte do 
estilo de vida desta realidade. Diante dessas circunstâncias, viver na rua passa a ser 
condição para a continuidade do consumo, visto a desagregação familiar e social que 
já ocorreu, como resultante do fato em si. 

Neste contexto, a Casa Missão Belém é uma instituição que abriga homens ca-
tólicos em situação de rua e que fazem uso de substâncias psicoativas na cidade de 
Santos. É uma instituição mantida pela Cúria Diocesana de Santos e Universidade 
Católica de Santos (cursos de Psicologia e Serviço Social) e tem parceria com a Pre-
feitura Municipal de Santos - Secretaria da Saúde. Como Casa de Passagem, a per-
manência do morador é entre duas a três semanas, sendo, em seguida, encaminhado 
para São Bernardo do Campo para dar continuidade ao tratamento. O usuário vem 
até a Casa Missão Belém através dos missionários da Casa que se deslocam pelas ruas 
da cidade divulgando o projeto e convidando os homens católicos, em situação de 
rua e que utilizam substâncias psicoativas, para o tratamento. Outra forma é através 
dos encaminhamentos da comunidade ou por iniciativa própria. 

Sobre o perfil da população em situação de rua, Costa (2005) destaca existirem 
poucas pesquisas que retratem as características deste grupo em escala nacional, não 
sendo computado sequer nos censos realizados pelo IBGE por conta da falta de refe-
rência de moradia. Assim, a autora relata que os poucos dados disponibilizados na li-
teratura são decorrentes de estudos locais, realizados por municípios e universidades. 

Nesse sentido, a presente pesquisa objetivou, utilizando-se dos dados já coleta-
dos pelas entrevistas iniciais da Missão Belém, identificar o perfil do homem católico 
de Santos e que faz uso de substâncias psicoativas, buscando contribuir com a litera-
tura sobre esta população, apesar do seu caráter local. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Metodologia

Participaram da pesquisa homens católicos, com no mínimo 18 anos de ida-
de e que foram entrevistados na Missão Belém com objetivo de buscar tratamento 
por utilizarem substâncias psicoativas. Utilizou-se o roteiro de entrevista existente na 
Casa Belém, realizadas pelo coordenador ou vice-coordenador quando na entrada do 
morador. Considerou-se somente a entrevista em que o homem católico, que estava 
em situação de rua, foi aceito para permanecer na Casa Missão Belém e desta forma, 
iniciou o tratamento.

A partir dos dados disponibilizados pela instituição das entrevistas, no caso, re-
lativos aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2014, realizou-se o levantamen-
to e organização destas informações em tabelas e gráficos comparativos. Analisou-se, 
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então, quantitativa e qualitativamente como os dados encontrados caracterizam o 
perfil do homem de rua, considerando a restrição da amostra selecionada. Ainda 
mais, objetivando identificar esta população, comparou-se os resultados encontrados 
com os já existentes na literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados da FIPE (2014), quase 50% da população de rua de 
Santos possuem de 31 a 49 anos, sendo ainda a idade máxima encontrada de 76 anos. 
No presente estudo, as informações indicam concordância na principal faixa etária 
que caracteriza os homens em situação de rua, sendo que em sua maioria possuem 
entre 30 e 39 anos, como pode ser observado no primeiro gráfico.

No entanto, diferentemente da pesquisa da FIPE (2014), este estudo demons-
trou que outra parcela relevante é a de homens mais jovens, entre 20 e 29 anos. Esta 
divergência pode ser devido a procura maior pelos mais jovens por acolhimento ou 
pela necessidade de ajuda e procura pela mesma por conta do uso de substâncias 
psicoativas. 

Além disso, a idade máxima encontrada dentre os acolhidos na Casa Belém 
foi de 69 anos, não muito distante do dado anterior, refletindo a heterogeneidade da 
população em situação de rua.

Gráfico 1 - Faixa etária

Fonte: os autores

No fator dependência química, constatou-se a prevalência do uso de álcool, 
como droga predominante dentre os entrevistados, sendo mais frequente seu uso em 
separado de outras drogas. Além disso, outra dependência química muito relatada 
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foi a do crack/ cocaína, com ocorrência em quase um quarto da amostra trabalhada.
Estes dados corroboram com os da Fipe (2014), onde se identifi cou que a maio-

ria da população de rua é usuária de substâncias psicoativas. Nesse sentido, a pesqui-
sa havia constatado uma prevalência um pouco no uso do álcool, 64,9%, sendo segui-
da por um alto número de indivíduos usuários de mais de uma droga, 43,5%, dados 
próximos dos obtidos neste estudo, o que pode ser observado no gráfi co a seguir. 

Gráfi co 2 - Dependência química

Fonte: os autores

Com relação à cidade de procedência, a Fipe (2014) encontrou que apenas uma 
pequena parcela da população em situação de rua é originária de Santos e que 72% 
vieram de outras cidades. O presente estudo, no entanto, encontrou um dado diver-
so, onde 62% dos homens entrevistados são santistas como pode ser verifi cado no 
gráfi co abaixo.

Nesse sentido, é possível que a busca por acolhimento na Casa Belém demande 
certo conhecimento da cidade, o que justifi caria um número mais signifi cativo na po-
pulação em situação de rua de origem santista. Além do mais, a restrição da amostra 
considerada não deve ser descartada.
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Gráfi co 3 - Cidade de procedência

Fonte: os autores

Sobre as diferenças encontradas entre os meses, verifi cou-se que houve um nú-
mero maior de acolhidos no mês de maio, apesar da frequência mais estável duran-
te o restante do período analisado. Nesse sentido, este fato pode ser explicado pelo 
início da época mais fria do ano, onde a população em situação de rua passa por 
maiores difi culdades com a falta de moradia, havendo então aumento da procura por 
acolhimento.

Gráfi co 4 - número total de acolhidos

Fonte: os autores
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados e análises realizados, o presente projeto encontrou informa-
ções semelhantes àquelas existentes na literatura, corroborando com boa parte das 
características da população de rua da cidade de Santos. Por outro lado, alguns dados 
se mostraram diferentes dos de pesquisas anteriores, demonstrando que ainda há 
muito a se conhecer sobre o grupo estudado.

De acordo com o levantamento realizado, apesar da amostra restrita, pode-se 
identificar características predominantes como faixa etária, origem, prevalência no 
tipo de dependência química e época de procura por acolhimento. Nesse sentido, 
intervenções específicas podem ser desenvolvidas baseadas nas informações coleta-
das sobre a população em situação de rua. Apesar disso, mais estudos são necessários 
para uma maior compreensão da população, especialmente, abrangendo uma maior 
amostra, com aspectos mais diversos.
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RESUMO

O trabalho está vinculado à pesquisa “Patrimônio histórico e arquitetônico de 
Santos: autenticidade na arquitetura residencial do século XX”, em desenvolvi-
mento pela Profª Drª Leila Regina Diegoli, junto ao IPECI. A presente pesquisa 
teve por objetivo desenvolver inloco a pesquisa iniciada em 2016 com a Inicia-
ção Científica “Condicionantes e determinantes na formação e desenvolvimen-
to urbano de bairros santistas e a caracterização da arquitetura residencial”, que 
buscava compreender a história dos seguintes bairros santistas: Vila Mathias, 
Macuco, Vila Belmiro, Marapé, Encruzilhada, Campo Grande, Boqueirão, 
Pompéia, Gonzaga e José Menino. Para o desenvolvimento da presente pesqui-
sa, os Bairros Pompéia e Vila Mathias foram retirados; os Bairros Vila Belmiro, 
Marapé, Gonzaga e José Menino foram encaminhados a aluna Yuná Faro; e os 
Bairros Macuco, Encruzilhada, Campo Grande e Boqueirão foram mantidos. 
Para esta investigação, o Google Earth e o Google Maps foram utilizados como 
ferramenta de busca por edificações que se enquadrem nas características de-
sejadas neste projeto, ou seja, com uma arquitetura residencial, singular, mul-
tifamiliar, com dois ou três pavimentos, organizada como edifícios isolados ou 
conjuntos arquitetônicos dispostos na forma de vila. Após encontradas, as vinte 
e cinco edificações foram catalogadas em uma Ficha de Inventário, contendo 
a fotografia, a localização e o endereço. Essas fotografias foram tiradas inloco 
para checar as informações encontradas digitalmente e para um melhor enten-
dimento do projeto em questão, com fotos próprias e atuais de cada edificação. 
Persiste a necessidade de melhor investigar, não apenas as origens de cada edifi-
cação, mas principalmente as transformações urbanísticas.
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PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura residencial; edificações catalogadas

1. INTRODUÇÃO

A partir do entendimento que não há trabalhos científicos que abordem o pre-
sente assunto, esta pesquisa visou desenvolver o inventário destas edificações. As fon-
tes levantadas, as pesquisas através de ferramentas de busca e o levantamento inloco 
possibilitaram um entendimento espacial sobre esses imóveis.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Levantamento Virtual

Tendo como objetivo realizar o inventário de arquitetura residencial singular, 
multifamiliar, com dois ou três pavimentos, organizada como edifícios isolados ou 
conjuntos arquitetônicos dispostos na forma de vila, nos bairros Macuco, Encruzi-
lhada, Campo Grande e Boqueirão, o levantamento virtual foi realizado através de 
ferramentas de busca, como Google Earth e Google Maps. Cada bairro foi percorrido 
virtualmente em busca de edificações que se enquadrassem nas características desta 
pesquisa. Após a identificação de cada uma delas, o levantamento inloco foi iniciado.

2.2. Levantamento Inloco

Para compreender as informações encontradas virtualmente, através das ferra-
mentas de busca, o levantamento inloco foi iniciado. A cada edifício, fotografias eram 
tiradas para manter atualizada a pesquisa e conferir a veracidade das informações já 
obtidas na etapa anterior. 

2.3. Fichas de Inventário

Foram desenvolvidas Fichas de Inventário para identificação de cada imóvel en-
contrado. Em cada uma, a fotografia tirada inloco, bem como a planta de localização 
do Google Maps, foi inserida. O endereço foi colocado em baixo para uma identifica-
ção mais precisa, junto ao nome do conjunto / edifício.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa visou encontrar e catalogar a arquitetura residencial, singular, 
multifamiliar, com dois ou três pavimentos, organizada como edifícios isolados ou 
conjuntos arquitetônicos dispostos na forma de vila, nos bairros Macuco, Encruzi-
lhada, Campo Grande e Boqueirão. Como já era esperado, os bairros citados contém 
muitas edificações que se enquadrem nestas características, com exceção do Bairro 
Encruzilhada, que contém apenas uma edificação. Os levantamentos e fotografias 
comprovaram que uma pesquisa visando o estudo específico de cada edificação é 
necessário.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos realizados e os resultados obtidos são satisfatórios. O objetivo 
inicial era o inventário da arquitetura residencial, singular, multifamiliar, com dois 
ou três pavimentos, organizada como edifícios isolados ou conjuntos arquitetôni-
cos dispostos na forma de vila, nos bairros Macuco, Encruzilhada, Campo Grande 
e Boqueirão. O levantamento e fotografias foram essenciais para entendimento do 
projeto. O cronograma previsto foi cumprido de forma parcial, porém, de maneira 
adequada. Talvez, deva ser necessária uma complementação das pesquisas visando o 
estudo específico de cada edificação encontrada.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo a realização, através de um espectrofotômetro 
de massa, a análise de teor de metais pesados presentes nas amostras de Fucus 
Vesiculosus de Santos-SP. Também conta com uma revisão bibliografia com-
parativa, para que se pudesse avaliar a relevância do profissional farmacêutico 
em relação a automedicação de fitoterápicos. A análise demonstrou pequenas 
quantidades de metais pesados em uma capsula, porém, leva-se em conside-
ração que normalmente é utilizado cerca de cinco vezes ao dia, o que pode ser 
prejudicial. Este trabalho conclui que a presença do farmacêutico é de suma 
importância para que os consumidores possam ter total ciência dos riscos e be-
nefícios do que estão prestes a ingerir e que é necessária uma maior fiscalização 
na hora da venda para que se tenha uma orientação correta de posologia.

PALAVRAS-CHAVE

Fucus, Vesiculosus, Metais pesados.

1. INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, um dos problemas mais agravante são as diversas ati-
vidades antrópicas que causam danos ao meio ambiente, tais atividades eliminam 
diferentes compostos químicos no ar, água e solo, que por sua vez podem afetar de 
maneira prejudicial o meio ambiente e o homem dependendo de suas concentrações, 
destaca-se a disposição de resíduos. 

Os metais pesados são tidos como os agentes tóxicos mais conhecidos pelo ho-
mem, Cerca de 2.000 anos a.C., uma imensa quantidade de chumbo era obtida atra-
vés de mineiros. Todas as formas de vida está, desde a bactéria ao ser humano, sujeita 
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a ser afetada pela presença de metais pesados, tudo dependente de sua forma química 
e dosagem. 

Ocorrências, de médio a longo prazo devido a intoxicação por metais pesados, 
diferentes das do passado, estão sendo observadas nos dias atuais e ainda são tem 
uma relação de causa-efeito bem consolidada. Sua manifestação se dá por efeitos 
tóxicos por todo organismo relacionados à dose, o que pode afetar diversos órgãos, 
alterar processos bioquímicos, organelas e permeabilidade das membranas celulares. 
(Nakano, V. 2002). 

A concentração de metais pesados em um determinado pode ser medida atra-
vés de macroalgas. (Phaneuf, D. 1999). Os fitobentos são uma comunidade de algas 
onde se encontram as macroalgas, que se caracterizam por serem algas marinhas e 
crescem em qualquer tipo de ambiente capaz de ser colonizado (Silva, I. 2010).

A Fucus Vesiculosus é uma das principais macroalgas utilizadas na atualidade 
devido seus fins terapêuticos, entre eles está a capacidade de absorção de metais pe-
sados, pela biossorção. A biossorção compreende a ligação de metais à biomassa por 
um processo onde não está envolvida nenhum tipo de energia metabólica ou trans-
porte. (Tobin, White e Gadd, 1994)

Destaca-se que a Fucus Vesiculosus possui um extrato rico em Iodo, que pode 
ser utilizado para tratamento de hipotireoidismo. 

Por ser uma alga rica em mucilagem, a Fucus Vesiculosus passou a ser utilizada 
em grande escala pela população, a mucilagem fornece uma finalidade emagrecedo-
ra, e está sendo disponibilizada como nutracêutico para o público em geral. Embora 
o termo nutracêutico não seja reconhecido pela ANVISA, existe a resolução RDC 
nº2 de 2002, que a define como substância bioativa. 

Os nutracêuticos tem uma legislação branda, não podendo ser comparada a 
fitoterápicos, sendo assim o controle da presença de fatores tóxicos para a saúde da 
população, como existência de metais pesados nesta alga estudada em questão (Fu-
cus Vesiculosus) não é realizada de maneira ideal. Por isto este trabalho apresenta 
como objetivo verificar a presença de metais pesados nesta alga que possui grande 
capacidade de absorção dos mesmos, e qual impacto pode gerar na população. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas 
(IPECI), localizado na Universidade Católica de Santos, no Campus Dom Idílio. Foi 
utilizado para as análises das amostras, um espectrofotômetro de massa, com intuito 
de se analisar a quantidade de metais pesados nas amostras de Fucus Vesiculosus.

As amostras de Fucus Vesiculosus provinham de cápsulas, que foram encomen-
dadas em uma farmácia de manipulação da cidade de Santos e de folhas secas, com-
pradas nesta mesma farmácia.

Para realizar a análise, primeiro foram abertas as cápsulas de Fucus Vesiculosus 
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em forma de pó e medidos cerca de 1g de amostra. Esta amostra foi deixada em di-
gestão em uma solução com 50 ml de água. Já para as folhas secas, o método utilizado 
em primeira instância foi o de triturar as mesmas, para que as mesmas chegassem a 
forma de pó, para facilitar a sua dissolução em água, para ser deixados em digestão.

Foram deixados cerca de 48 horas em digestão para que se pudesse ter um me-
lhor resultado, os resíduos restantes foram diluídos em mais 100 ml de água para 
serem levados para a análise no espectrofotômetro.

Os resultados foram coletados e após isto o trabalho seguiu somente em revisão 
bibliográfica da importância do farmacêutico referente a automedicação, que se mos-
tra um dos grandes problemas em relação a esta classe de medicamentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para este estudo foram testados os metais pesados: Cu, Zn, Fe, Mn, Cd e Pb. 
As análises das amostras revelaram que para os metais Cu, Cd e Pb a concentra-

ção em 1g, é nula. Já para Mn, Zn e Fe, a concentração embora baixa, inferior a 1%, 
deve-se lembrar que uma pessoa ingere cerca de 5 capsulas ao dia, o que é erronea-
mente feito, e que a longo prazo pode-se trazer problemas ao usuário. A Fucus Ve-
siculosus não é recomendada para um uso a longo prazo. Algumas fontes permitem 
seu uso como laxante, porém sua utilidade não é bem documentada (Duke, J. A., 
1991). 

A automedicação tem crescido de forma de uma forma drástica, além da fácil 
comercialização as motivações se mostram pela dificuldade no atendimento de saúde 
e pela longa espera em filas, em busca de soluções rápidas, que evitem que não reali-
zem suas atividades diárias (NASCIMENTO, 2003).

Estudos também relatam que além disto, a experiencia previa com um medi-
camento pela própria pessoa ou por um conhecido é um dos fatores que levam a 
automedicação.  Sabe-se que um fármaco pode ter efeito benéfico para certas pes-
soas em determinadas circunstâncias e maléfica nas mesmas condições em outra 
pessoa, por isto é necessária a atenção de um profissional especializado no sentido 
de conscientizar o consumidor sobre o que a automedicação pode vir a acarretar. 
(PEREIRA &SILVEIRA, 2008)

No caso dos fitoterápicos é ainda mais preocupante tendo em vista que temos 
diversas informações errôneas espalhadas pela internet e que são de fácil acesso ao 
público. 

Outro agravante quando falamos em fitoterápicos é a questão de sua fácil co-
mercialização, pois não existem regulamentações e controle de qualidade em muitos 
locais onde estes são comercializados livremente. 

Além disso, o simbolismo de saúde, fortalece os hábitos de consumo, ao apre-
sentar medicamentos ao consumidor de uma forma que o seduz, com propagandas 
de venda como “melhora da performance física” e não com a simples abstração de 
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saúde (ARANDA DA SILVA, 2007). 
O uso provável sem o conhecimento médico/especializado de qualquer droga 

pode ser perigoso à saúde pelos efeitos colaterais e por sua possível interação com 
medicamentos, visto que muitos podem fazer uso de plantas medicinais e medica-
mentos alopáticos concomitantemente. 

Embora possa ser adquirido sem prescrição medica, as pessoas não devem fazer 
uso indevido de nenhuma substancia farmacologicamente ativa, pois nenhuma se 
mostra inócua ao organismo, a automedicação é uma das formas mais impactantes 
no sentido de trazer prejuízos a saúde individual e coletiva. (NETO, 2006).  

É notável que a inclusão do farmacêutico no processo de automedicação 
responsável. Pois muitas vezes a farmácia é o primeiro lugar a ser procurado. Tor-
na-se fundamental para o farmacêutico ter a noção exata de sua competência e dos 
limites de sua intervenção no processo saúde-doença, para que assuma a atitude cor-
reta, no momento oportuno. (ZUBIOLI, 200). 

Segundo SANTOS (2003), o farmacêutico é o único profissional legal, ético e 
academicamente preparada, para informar o usuário do medicamento sobre o que 
está sendo consumido pelo mesmo. O farmacêutico tem como obrigação aconselhar, 
quando o assunto é o uso correto da medicação. (ARANDA DA SILVA, 2007). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foi possível verificar que existem concentrações baixas de metais 
pesados em 1g de Fucus Vesiculosus, porem uma pessoa chega a consumir até mes-
mo 5 gramas desta planta medicinal. Apesar de menos utilizadas que na medicina 
convencional, as plantas vêm se mostrando uma alternativa na contemporaneidade, 
principalmente pela população feminina. A busca indiscriminada, pelo fato de não 
haver regulamentação ou controle de qualidade, como por exemplo em empórios, 
pode vir a gerar potencialmente problemas para a saúde pública.  A automedicação 
está implementada fortemente na sociedade, e a prática independe de classe social 
e nível cultural. Mas é possível que se reduza a automedicação e minimize os riscos 
com uma maior legislação sobre fitoterápicos e com uma maior presença e empo-
deramento do profissional farmacêutico sobre esta classe de medicamentos. O pro-
fissional farmacêutico por ser o último ou primeiro a ter contato com o paciente 
deve sempre orientá-lo, corretamente, sobre a medicação que aquele está prestes a 
consumir. 
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RESUMO

A morbidade é considerada um problema mundial. A Hipertensão Arte-
rial e Diabetes Mellitus são doenças crônicas, apontadas como os prin-
cipais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que por sua 
vez constituem a principal causa de morbimortalidade a nível mundial, 
principalmente nos países subdesenvolvidos. Onde milhares de pesso-
as se tornam mais suscetíveis a essas doenças pela falta de informação 
adequada, e assim, fazendo com que conjunto de indivíduos, dentro da 
mesma população adquira doenças crônicas pela má nutrição e qualida-
de de vida. Aborda-se também como um fator de morbidade pela RMBS  
a falta de saneamento básico adequado assim, disseminando doenças, 
e aumentando o índice de morbidade. A pesquisa revela a presença de 
déficit no esgotamento sanitário na região levando a disseminação de 
doenças, com enfoque no município de Cubatão, e ainda, notaram-se 
algumas patologias predominantes nos moradores da região metropo-
litana da baixada santista, habitações próximas a áreas contaminadas 
favorecendo para a disseminação de doenças e aumentando o índice 
de morbidade populacional. Objetivo: Verificar a morbidade da RMBS 
e realizar a avaliação dos dados referidos pelos moradores da RMBS 
através de um questionário estruturado aplicado. Metodologia: Foi re-
alizado um estudo de corte transversal, através da aplicação de um 
questionário auto aplicado, possuindo questões de múltipla escolha, foi 
utilizado uma adaptação do questionário do estudo Epidemiológico da 
Baixada Santista, foi realizada a análise descritiva de todas as variá-
veis do estudo, as variáveis qualitativas serão apresentadas em termos 
de seus valores absolutos e relativos. As variáveis quantitativas serão 
apresentadas em termos de seus valores e tendência central e de dis-
persão. Foi utilizado o programa SPSS 17.0 for Windows. 
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PALAVRA-CHAVE

Morbidade.

1. INTRODUÇÃO

 A falta de cobertura sanitária é um problema mundial, principalmente, nos paí-
ses subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam mais suscetíveis a doenças 
como diarreia, cólera, hepatite, febre tifóide devido às condições precárias de esgoto 
sanitário, água e higiene. 

Estudos estimam que cerca de 80% de todas as doenças humanas estejam re-
lacionadas, direta ou indiretamente, à água não tratada, ao saneamento precário e à 
falta de conhecimentos e informações básicas de higiene (CNBB, 2015).

 Segundo relatório realizado pelo Instituto Trata Brasil, ¨Ranking do Saneamen-
to”, nos últimos anos, a difusão dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil 
apresentou alguns avanços, porém, a implantação desses serviços tem ocorrido de 
maneira bastante lenta (TRATA BRASIL,2014).

São poucos estudos que avaliam a contaminação ambiental da RMBS, um ex-
tenso estudo foi realizado em 2009, sob a coordenação da Universidade Católica de 
Santos, que junto a outras instituições de ensino e pesquisa levantaram dados epide-
miológicos da população residente na Baixada Santista e avaliaram indicadores de 
efeito e exposição a contaminantes ambientais. Foram levantados dados demográ-
ficos e de saúde em 3910 domicílios em 4 áreas reconhecidamente contaminadas: 
Pilões/Água Fria, Cubatão Centro, São Vicente Continental, e Vicente de Carvalho; e 
uma área sem contaminação conhecida - Bertioga (UNISANTOS, 2009).

O presente projeto pretende avaliar a morbidade referida pelos moradores ca-
tólicos da RMBS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta sendo realizado um estudo de corte transversal, através da aplicação de ques-
tionário auto aplicado, no qual participam os moradores católicos da RMBS em formação 
diocesana da Campanha da Fraternidade de 2017 com o tema “Fraternidade: biomas 
brasileiros e defesa da vida”, bem como os frequentadores das Igrejas Católicas da RMBS.

O questionário utilizado foi uma adaptação do questionário do estudo Epide-
miológico da Baixada Santista, realizado pelo GAERA.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(COMET) da Universidade Católica de Santos, sob número:  65391917.8.0000.5536.

Os participantes da pesquisa são convidados a participar da pesquisa. Para isso 
esta sendo realizada uma apresentação do estudo, onde são descritos os  objetivos e 
informado que a participação é voluntária. Os participantes inicialmente assinam 
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o  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para oficializar o consenti-
mento de uso do conteúdo das respostas de maneira sigilosa, atendendo a Resolução 
CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

A amostra é não probabilística por conveniência, onde o publico alvo são os 
frequentadores das diversas igrejas Católicas da RMBS 

Os dados são coletados através de um questionário auto aplicado.
Os dados estão sendo digitados em planilha excell for Windows.
Devido ao grande número de população Católica da RMBS este estudo conti-

nua sendo realizado.
Este estudo possui financiamento do Programa de Projetos da Campanha da 

Fraternidade de 2017 da Diocese de Santos.
Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 

qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos. As 
variáveis quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores e tendência cen-
tral e de dispersão. Foi utilizado o Programa SPSS 17.0 for windows. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a análise descritiva para as variáveis sexo e município de 
moradia. Observa-se uma prevalência do sexo feminino, e predominância do muni-
cípio de Santos, o que pode ser explicado em razão de maior infraestrutura, contando 
com hospitais com melhor infraestrutura da região metropolitana, assim, Santos pre-
dominantemente demonstra um caráter muito turístico, possuindo um dos maiores 
portos da América Latina – que por consequência traz demasiada população transi-
tória.

Tabela 1 -  Análise descritiva para sexo e município de moradia- RMBS, 2018.

 Nº % 

Sexo   

F 185 69,8 

M 80 30,2 

Municípios   

Santos 105 39,6 

Praia Grande 74 27,9 

Cubatão 32 12,0 

São Vicente 27 10,1 

Guarujá 21 7,9 

Mongaguá                                                      

5 

1,8 

Peruíbe 1 0,4 
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Figura 1 - Análise da população por sexo.

Figura 2 - Análise populacional por municípios 

A Tabela 2 Apresenta a análise descritiva das doenças predominantes na RMBS 
Realisando a análise do índice de doenças predominantes, sendo assim, de 

maior prevalência HAS (hipertensão arterial sistêmica).

Tabela 2 - Análise descritiva para Doenças predominantes - RMBS, 2018.

39,6

27,9

12,0

10,1
7,9

1,8 0,4

Santos

Praia Grande

Cubatão

São Vicente

Guarujá

Mongaguá

Peruíbe

%

69,8

30,2

F

M

%

  Nº % 

Diabetes     

Não 240 90,6 

Sim 25 9,4 

HAS     

Não 202 76,2 

Sim 63 23,8 

Dislipdemia   

Não 225 84,9 

Sim 40 15,1 

Pulmonar   

Não 253 95,5 

Sim 12 4,5 

Fígado     

Não 264 99,6 

Sim 1 4 

Sangue     

Não 263 99,2 

Sim 2 8 

Articulações   

Não 240 90,6 

Sim 25 9,4 

Rins     

Não 260 98,1 

Sim 5 1,9 
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  Nº % 

Diabetes     

Não 240 90,6 

Sim 25 9,4 

HAS     

Não 202 76,2 

Sim 63 23,8 

Dislipdemia   

Não 225 84,9 

Sim 40 15,1 

Pulmonar   

Não 253 95,5 

Sim 12 4,5 

Fígado     

Não 264 99,6 

Sim 1 4 

Sangue     

Não 263 99,2 

Sim 2 8 

Articulações   

Não 240 90,6 

Sim 25 9,4 

Rins     

Não 260 98,1 

Sim 5 1,9 
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A Tabela 3 apresenta a análise descritiva para maior índice de medicamento uti-
lizado, dentre os mesmos, observa-se uma prevalência de Losartana, medicamento 
utilizado para o controle de Hipertensão arterial indicado como a doença predomi-
nante RMBS.

Tabela 3 - Análise descritiva para medicamentos utilizados - RMBS, 2018.

Figura 4 – Análise do índice de medicamentos utilizados
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Losartana 15 10,1 

Atenolol 6 4 
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A tabela 4 apresenta a análise descritiva para as variáveis Internação e Cirurgias 
de moradia. Observa-se uma prevalência de internações, e cirurgias Cesarianas.

Tabela 4 - Análise descritiva para índice de internações e cirurgias - RMBS, 2018.

Figura 5 – Análise do índice de internações e cirurgias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo utilizado o Pro-
grama SPSS 17.0 for Windows. 

  N° % 

Internações   

0 111 45,3 

1 134 54,7 

Cirurgias     

Cesária 13 7,9 

Joelho 4 1,5 

Varizes 4 1,5 

Tempo     

5 Anos 8 3 

3 Anos 6 2,3 

2 Anos 6 2,3 

 

84

12 2 2

Internações Cesárea Joelho Varizes

%
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Dessa forma, podemos avaliar auto índice de doenças predominantes da RMBS, 
assim obtemos dados referidos à morbidade considerando um problema mundial, 
principalmente, nos países subdesenvolvidos, onde milhares de pessoas se tornam 
mais suscetíveis a doenças como Diabetes, HAS, Dislipdemia, doenças respiratórias e 
pulmonares, causada tanto por fatores genéticos quanto pela falta de infraestrutura, 
saneamento e conhecimento populacional. 

 Dentre as doenças relatadas pela população, destaca-se de maior prevalência 
HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), e assim, dentre essa amostra relata-se maior 
prevalência de fumantes, fator esse que influenciam nos níveis de pressão arterial 
levando a um aumento significativo, pois respirar as substâncias do cigarro afetam 
várias funções do sistema vascular arterial. Assim, deve-se pensar em uma dieta com 
menor consumo de sal, realizar práticas de exercícios físicos regulares visando tam-
bém o controle de peso.

Assim, na amostra abordada destacam-se a prevalência de medicamentos utili-
zados para controle de HAS.

Dessa forma, Hipertensão arterial e Diabetes são duas alterações clínicas que 
costumam caminhar em conjunto, portanto é comum ocorrerem alterações vascula-
res em pessoas com diabetes, Por isso, manter níveis de glicemia adequados previne 
as alterações vasculares do paciente, com resultados benéficos para a hipertensão. 

Assim, destacam-se a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus como doenças 
crônicas, apontadas como os principais fatores de risco para as doenças cardiovas-
culares, que por sua vez constituem a principal causa de morbimortalidade a nível 
mundial. 

Em segundo plano, se faz presente na amostra abordada a Dislipidemia, sendo 
considerada alterações das concentrações das lipoproteínas, assim, é caraterizada por 
alterações quantitativas ou qualitativas dos lípidos (gorduras) no sangue podendo 
fazer com que a gordura acumulada nas paredes das artérias levem a uma obstrução 
parcial ou total do fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro. Dessa forma, 
o tratamento nutricional se torna indispensável fazendo com que haja a redução do 
colesterol LDL, aumento do HDL, auxiliando a prática de exercícios físicos regulares 
e perda de peso. Assim, assumindo papel importantíssimo na redução de alimentos 
com elevado teor de gordura. Sendo assim é um dos mais importantes fatores de risco 
da aterosclerose, a principal causa de morte dos países desenvolvidos.

Desse modo, pode-se destacar também que houve uma predominância no ín-
dice de internações e cirurgias, destacando cesárias como maior índice de cirurgias 
relatadas pela população abordada. Assim, deve-se implementar novas políticas para 
mulheres onde garanta o parto humanizado, elaborando assim diretrizes voltadas à 
prioridade pelo parto natural, de menor risco para a saúde da mãe e do bebê reduzin-
do as altas taxas de intervenções desnecessárias, que elevam o índice de mortalidade.

Dessa forma, devem-se empregar comportamentos visando reduzir a morta-
lidade adotando abordagens que levem à apresentação de políticas de saúde e que 



258

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

mantenham as conquistas alcançadas nos últimos anos. Ampliando a efetividade das 
ações de promoção, prevenção e recuperação, e que ajudem a superar as desigual-
dades no padrão de morbidade e mortalidade. Dessa forma, estaremos prontos para 
enfrentar os novos desafios que se fazem de extrema importância na saúde pública 
do país.

Na amostra coletada demonstra prevalência do sexo feminino e de habitantes 
do município de Santos, seguido por Praia Grande, o restante dos municípios da 
Região da Baixada Santista não obteve resultados em razão da devolutiva de questio-
nários insuficiente, assim, não foram obtidos dados significativos sobre morbidade 
da população residente da região metropolitana da baixada santista, dessa forma, a 
pesquisa continua sendo realizada para maior coleta de dados, contando com a en-
trega de questionários auto- aplicados no qual participam os moradores católicos da 
RMBS.
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RESUMO

O grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista da UniSan-
tos – Observa BS da Universidade Católica de Santos atua na área de Urbanismo, 
com foco nas questões urbanas da Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS) e seus nove municípios. A produção dos seus docentes e discentes são 
de interesse acadêmico e público, mas cabe a sistematização, análise e divulga-
ção desse material, por meio de um banco de dados para democratizar essas 
informações. Neste contexto, a pesquisa foi desenvolvida a partir do grupo Ban-
co de dados do Observa BS, de forma integrada entre as áreas da Arquitetura e 
Urbanismo e de Ciências da Computação, a fim de fomentar o desenvolvimento 
da estruturação e modelagem da plataforma dados e informações do Observa BS 
na sua primeira etapa de maneira interdisciplinar.  Visa contribuir no processo 
acadêmico, na construção de políticas públicas de desenvolvimento urbano e 
regional, no fortalecimento da participação da sociedade civil e na integração 
entre ensino, pesquisa e extensão na Universidade. Além de subsidiar e fomentar 
debates e contribuições na área do Planejamento Urbano e Regional, no tocante 
às dinâmicas urbanas, questões socioeconômicas, histórico-culturais e ambien-
tais. A metodologia adotada se baseou em pesquisas bibliográfica e documental, 
levantamento de outras plataformas de dados, debates e na sistematização e or-
ganização de dados, contando com o apoio do Instituto de Estudos, Formação e 
Assessoria em Políticas Sociais - Instituto Polis. Como resultado espera-se que 
a plataforma digital do Observa BS possa contribuir para a democratização de 
dados e informações existentes, na construção de indicadores, na avaliação crí-
tica e monitoramento das dinâmicas socioespaciais dos municípios e da RMBS. 
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PALAVRAS-CHAVE

Baixada Santista. Plataforma de dados e informações. Observa BS. Planejamen-
to Urbano e Regional.

1. INTRODUÇÃO

O grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da Baixada Santista, criado em 
2015, possui uma produção de dados e informações na área do Urbanismo, em espe-
cial do Planejamento Urbano e Regional, que demanda organização, sistematização, 
disponibilização e divulgação por meio de uma plataforma digital na internet. Para 
tanto, o trabalho se desenvolve de forma inovadora, a partir da integração de duas 
pesquisas de iniciação científica vinculadas aos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
a Ciências da Computação da Universidade Católica de Santos. 

A Plataforma digital do Banco de Dados do Observa BS proposta visa a disponi-
bilização desses dados e informações já existentes, a fim de possibilitar o acesso à in-
formação qualificada e contribuir com pesquisas e para a avaliação e monitoramen-
to das dinâmicas socioespaciais na RMBS. Assim como destaca Jannuzzi (2002), os 
indicadores sociais subsidiam as atividades de planejamento público e a formulação 
de políticas públicas em diversos âmbitos, assim como o monitoramento pelo poder 
público e pela sociedade civil. 

Tem como objetivo geral unir esforços a fim de ampliar e efetivar o papel da 
Universidade Católica de Santos no desenvolvimento de pesquisas socioespaciais na 
RMBS, contribuindo para ampliar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na 
Universidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A partir da proposta de integração entre as pesquisas de iniciação científica dos 
dois cursos, houve a divisão de tarefas: à área de Arquitetura e Urbanismo coube le-
vantar as referências teóricas e empíricas no tocante ao conteúdo do banco de dados, 
com sistematização, coleta e organização de informações e para a área de Ciências 
da Computação coube a parte operacional da modelagem da Plataforma web, que se 
desenvolveu da seguinte forma:



263

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

Figura 1 - Elaboração da Plataforma web de Dados do Observa BS

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a organização e sistematização dos dados elaborados pelos integrantes do 
Observa BS, docentes e discentes, a plataforma foi estruturada em quatro grandes 
eixos temáticos que sustentam a área de atuação e investigação do grupo de pesquisa 
Observa BS. 

Figura 2 - Eixos estruturantes do Banco de Dados Observa BS
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A modelagem foi desenvolvida em conjunto, entre os alunos e professores dos 
dois cursos, procurando atender de forma objetiva os conteúdos a serem disponibi-
lizados ao usuário e ao internauta que visualizará os dados e informações. Os eixos 
destacados anteriormente são dispostos na página inicial (home) (Figura 3); o logo 
do Observa BS (Figura 3-a) funciona como ferramenta de redirecionamento à página 
inicial quando o usuário necessitar, além de possuir os ícones de direcionamentos às 
redes sociais (Figura 3-b) como a página do Facebook do Observa BS e ao portal da 
Universidade Católica de Santos; no canto superior direito dispõem-se o “home”, a 
“biblioteca” – onde os internautas possuem acesso – e “entrar” e “cadastre-se” – onde 
o usuário disponibilizará os dados (Figura 3-c). 

Figura 3 - Página inicial da Plataforma de Dados e Informações do Observa BS

Para a utilização da Plataforma de dados por parte do usuário, o mesmo deve 
seguir as seguintes etapas:
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Figura 4 - Cadastro na Plataforma de Dados e Informações do Observa BS para publicação dos 
dados a partir de nome, e-mail e senha

Figura 5 – Efetuar a entrada (login) diretamente para efetuar o envio (upload) dos dados e informa-
ções do Observa BS, preenchendo o nome e a senha

Figura 6 - Alteração de Dados do usuário, caso necessário, na Plataforma de Dados e Informações 
do Observa BS
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Figura 7 - Registro de novo eixo na Plataforma de Dados e Informações do Observa BS

Figura 8 - Adicionar arquivos à Biblioteca da Plataforma de Dados e Informações do Observa BS

A fim de sintetizar o processo de disponibilização por meio da Plataforma web 
de Dados do Observa BS, trabalhará da seguinte forma:

Figura 9 - Forma de funcionamento da Plataforma de Dados e Informações do Observa BS
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A primeira etapa de estruturação e modelagem da plataforma digital atingiu os 
resultados esperados, de forma objetiva, de fácil utilização e com uma grande quanti-
dade de dados e informações organizados, sistematizados e estruturados a serem dis-
ponibilizados. Até o momento a plataforma não se encontra disponível aos usuários, 
pois pretende-se lança-la durante a Jornada de Iniciação Científica, promovida pelo 
Ipeci, vinculada ao site da Universidade. A continuação da organização, sistematiza-
ção, estruturação e monitoramento de novos dados terá continuidade por dois novos 
estudantes de Iniciação Científica que ingressaram no segundo semestre de 2018, os 
quais deverão adequar e monitorar a plataforma com base na sua utilização até a sua 
consolidação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma de dados proposta dará maior alcance na difusão de dados e in-
formações produzidas a partir de projetos de pesquisas e extensão do grupo e das 
disciplinas de Urbanismo. Almeja-se que a plataforma de dados do Observa BS seja 
uma ferramenta de pesquisa para a ampliação do conhecimento e análises críticas, 
promovendo questionamentos e debates quanto às questões urbanas e metropolita-
nas na RMBS nas suas várias dimensões. Contribuir assim para fortalecer a prática 
da cidadania, com transparência e democratização do acesso ao conhecimento e à 
informação qualificada. 
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RESUMO

Historicamente, a relação entre Brasil e Estados Unidos sempre foi bastante pró-
xima, sendo considerada prioridade na definição da política externa brasileira 
desde o advento da república, em 1889. A partir de 1964, com o golpe militar, a 
luta contra o comunismo aproximou ainda mais os dois países, tendo seu ápice 
no governo Castelo Branco. Entretanto, a visão dos militares quanto ao seu vizi-
nho do norte não foi homogênea durante todo o regime, chegando a culminar 
no pior momento de toda a história do relacionamento entre os dois países, 
no ano de 1977, após a vitória de Jimmy Carter na presidência dos Estados 
Unidos e enquanto Geisel era o presidente do Brasil. Este trabalho tem como 
objetivo estudar os fatores que levaram ao estremecimento dessa relação, tanto 
nos Estados Unidos quanto no Brasil, a partir da leitura de fontes secundárias e 
primárias acerca do assunto. 

PALAVRAS-CHAVE

Ditadura militar, Brasil, direitos humanos, Estados Unidos. 

1. INTRODUÇÃO

O relacionamento entre Brasil e Estados Unidos sempre fora marcado por altos 
e baixos. Entretanto, o status de tratamento especial - iniciado no começo do século 
XX com a chamada “aliança não escrita” – manteve-se e foi o responsável por assegu-
rar que as discordâncias entre os dois fossem relevadas e as concordâncias exaltadas. 
Porém, segundo Antônio Carlos Lessa (1998:69), a partir de 1974 houve uma rede-
finição das relações Brasil – Estados Unidos, quando Geisel assume a presidência do 
Brasil.
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Desde o governo Costa e Silva (1964-1969), o relacionamento entre os dois pa-
íses já enfrentava diversos atritos. Com sua “diplomacia da prosperidade”, Costa e 
Silva afastara-se da política externa de seu antecessor Castello Branco - o alinha-
mento automático com os Estados Unidos - pois essa provara ser infrutífera e, assim, 
mudou consideravelmente a relação entre os dois países, em contraposição à política 
tutelar desejada pelos Estados Unidos (CERVO E BUENO, 2012: 436), recebendo até 
o nome “rivalidade emergente”. Entretanto, o Brasil ainda era um ator importante na 
luta contra o comunismo, fato que se manteve durante o governo Médici, quando 
a América Latina viu a esquerda ascender no Peru e no Chile. À época, Kissinger e 
Nixon delegavam poderes aos chamados “países-chave” na luta contra o comunismo 
e o Brasil ainda era um forte aliado, o que explica a disposição dos Estados Unidos 
em lidar com esse Brasil “independente”, que cada vez mais buscava se afastar da po-
tência norte-americana no cenário internacional. 

Quando Geisel se torna presidente do Brasil, uma série de fatores internos e 
externos trabalham para, cada vez mais, afastar o Brasil dos Estados Unidos. No ce-
nário americano, diante dos abusos de direitos humanos e da repressão política que 
acontecia na ditadura militar, o Brasil passa a ser visto com maus olhos pela socie-
dade, no geral, e, principalmente, pelo Congresso americano. No Brasil, o “pragma-
tismo responsável e ecumênico” pretendia anular, de vez, o americanismo. Quando, 
em 1977, Jimmy Carter assume a presidência americana, esse estremecimento do re-
lacionamento entre os dois países chega a seu ápice, por conta da política de direitos 
humanos de Carter. Por isso, o trabalho teve como objetivo estudar de que forma esse 
afastamento entre os países se deu, analisando como a questão dos direitos humanos 
eclodiu no cenário americano nos anos anteriores a 1977 e como essa política foi 
implementada por Jimmy Carter; estudar a política externa brasileira sob o governo 
Geisel; e quais foram as consequências que, somando a política de direitos humanos 
de Carter ao pragmatismo responsável e ecumênico, foram geradas no Brasil e na 
forma como esse passou a lidar com os Estados Unidos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Fontes secundárias e primárias

A pesquisa se desenvolveu, no primeiro momento, com a leitura e fichamento 
de fontes secundárias especializadas no assunto, tanto brasileiras quanto internacio-
nais e, após a leitura das fontes secundárias, foi iniciada a segunda etapa da pesquisa, 
com o estudo de fontes primárias, como documentos arquivados no CPDOC, do-
cumentos do Departamento de Estado americano, e o Relatório final da Comissão 
Nacional da Verdade. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da confecção deste trabalho, concluímos que o ano de 1977 foi real-
mente atípico na história do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Segundo 
Hurrell, a primeira metade do ano de 1977 foi, sem dúvidas, o ponto mais baixo do 
relacionamento entre os países desde, pelo menos, 1964 (HURRELL, 2013:279). Para 
Antônio Carlos Lessa, as divergências que vinham ocorrendo entre os países atingi-
ram seu ponto máximo nesse mesmo período (LESSA, 1998:78). Podemos afirmar 
que o estremecimento das relações Brasil-Estados Unidos foi o resultado direto da 
política de direitos humanos de Jimmy Carter e do pragmatismo responsável e ecu-
mênico de Geisel. Porém, tanto a política externa do governo Geisel como o boom 
dos direitos humanos na política americana tiveram início nos anos anteriores à pre-
sidência de Jimmy Carter (1977-1981), sendo necessária sua explicação. 

A questão dos direitos humanos nos Estados Unidos havia começado muito 
antes de Jimmy Carter e sua campanha eleitoral em 1976. Na realidade, a escolha 
deste tema como sua “bandeira” foi a consequência dos anos anteriores, durante os 
quais essa questão havia ganhado relevância no cenário político americano, devido 
à atuação do Congresso entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. À épo-
ca, os Estados Unidos passavam por uma crise institucional, em meio à Guerra do 
Vietnã e o caso Watergate. A defesa dos direitos humanos surgiu, então, como uma 
“ferramenta” para fazer com que os americanos se sentissem bem sobre si mesmos, 
novamente. Nesse sentido, as audiências de Donald Fraser, em 1973, tiveram papel 
fundamental, pois fizeram com que o assunto “direitos humanos” explodisse na so-
ciedade americana: 

Though the hearings took up human rights in the Soviet Union, 
most of the countries chosen were the focus of liberal concerns: ra-
cial discrimination in southern Africa, torture and suppression of 
civil liberties in Greece, Brazil, and Northern Ireland, and geno-
cidal killings in Nigeria’s Biafra region and in Burundi. (...)Fraser 
believed the problems that mattered most for U.S. foreign policy 
were those that it had the greatest capacity to influence: abuses 
committed by allies. The prioritizing of certain abuses above others 
was explicit: torture, apartheid, and mass killings were most de-
serving of international attention and action. Fraser explained 
that human rights provided a new way of measuring behavior 
that could “replace” the Cold War’s ideological framework by esta-
blishing “a rather standard set of ideas in terms of how they treat 
their own people” to be applied to regimes on both the right and the 
left (KEYS, 2014:145). 

Em 11 de setembro do mesmo ano, Salvador Allende sofre um golpe militar no 
Chile e, a partir disso, a mídia americana concentrou todos seus esforços no tema: 
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“Suddenly the media and politicians were abuzz with calls to do some thing about re-
pression in Chile, and “human rights” was the phrase on the tip of everyone’s tongue.” 
(KEYS, 2014:149). Como consequência, a política externa americana passou a ser 
ligada à defesa dos direitos humanos, e o Brasil começou a ser duramente criticado 
na sociedade e Congresso americanos pelos abusos que estavam acontecendo na di-
tadura militar, considerando a radicalização que havia ocorrido no governo Médici. 
Apenas sobre números de denúncias de torturas, entre 1965 e 1968 a média ficara 
em 71 casos por ano. Em 1973, último ano de Medici, as denúncias haviam sido 736 
(GASPARI, 2003:386). 

Quando Geisel assume a presidência do Brasil em 1974, ele traz consigo a esperança 
referente à “abertura” do país. Segundo Hélio Gaspari, Geisel chegou até a dizer que “é 
preciso implantar uma política de prisões sem violência.” (Diário de Heitor Ferreira, 17 de 
outubro de 1974 apud GASPARI, 2003:391). Apesar disso, seu pragmatismo responsável 
e ecumênico se tornou mais um ponto de divergência com os Estados Unidos. 

A estratégia de inserção internacional implementada por Geisel 
construiu-se a partir do duplo movimento de diversificação das 
relações exteriores do Brasil e de crescente integração à econo-
mia mundial. Essa orientação buscava assegurar uma presença 
internacional própria, com vistas a aumentar a capacidade de 
influência do país em questões globais que pudessem afetá-lo e, 
sobretudo, fazer face à situação de vulnerabilidade gerada pela 
crescente dependência de insumos externos. As relações políticas 
entre Brasil e EUA sofrem no período um processo de desgaste 
e deterioração. A ação geiseliana tem como base a busca de um 
sentido mais amplo à inserção internacional do Brasil, trocando-
-se uma relação de caráter exclusivista com os EUA por uma rede 
diversificada de contatos e entendimentos (LESSA, 1998:74).

Isso se dá porque, seguido à crise do petróleo de 1973, a balança comercial bra-
sileira se encontrava debilitada no início do mandato de Geisel, por conta da depen-
dência sobre esse produto (CERVO; BUENO, 2012:439). Em 1974, os Estados Unidos 
suspenderam o fornecimento de urânio enriquecido para a usina brasileira de Angra 
dos Reis1, tornando ainda mais grave a dependência brasileira de energia (CERVO; 
BUENO, 2012:439). Foi assim que, em 1975, o Brasil firmou o acordo nuclear com a 
Alemanha2, tornando-se essa uma questão complicada entre Brasil e Estados Unidos, 
1 O Brasil e os Estados Unidos assinaram, em 1955, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento 
da Energia Atômica com finalidades pacíficas, no qual ficou estabelecido que o Brasil compraria, dos 
americanos, reatores de pesquisa baseados na utilização da tecnologia do urânio enriquecido, para os 
seus laboratórios.
2 Por esse acordo, o país se comprometeu a desenvolver um programa, juntamente com empresas ale-
mãs lideradas pela Kraftwerk Union -KWU, de construção de oito grandes reatores nucleares para a 
geração de eletricidade, e de implantação, no país, de uma indústria teuto-brasileira para a fabricação 
de componentes e combustível para os reatores, por um prazo de 15 anos. O acordo com a Alemanha, 
apesar de não reverter a opção pela tecnologia do urânio enriquecido, permitia ao Brasil desenvolver 
essa tecnologia dentro do país. (...) O fato de o Brasil não ter assinado o Tratado de Não Proliferação de 
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já que os Estados Unidos eram fortemente contrários esse acordo.  
Influenciado pela capability analysis dos meios acadêmicos norte-americanos, 

que insistia sobre o crescimento da potência brasileira, Kissinger resolveu melhorar 
as relações. (CERVO; BUENO, 2012:439). 

Kissinger’s policy towards Brazil had two elements. On the one 
hand, there was a continuation, albeit in less strident terms, of 
the attempt to maintain the special relationship with Brazil and 
of paying rhetorical deference to Brazil’s new role in the world. 
This is seen in the policy of formalizing bilateral ties between the 
two countries, firstly through the establishment of the Economic 
Consultative Group in July 1975 and, secondly, with the signatu-
re of the Kissinger-Silveira Memorandum of Understanding in 
February 1976. The Memorandum called for regular bi-annual 
consultations at foreign minister level and the creation of joint 
study groups and working parties to discuss various aspects of 
the relationship (HURRELL, 2013:268).

Porém, isso não foi suficiente para manter a relação entre os dois países no nível 
“especial” que tinham anos antes. Apesar das tentativas de Kissinger nesse sentido, os 
direitos humanos já eram assunto de destaque na política americana e, assim, havia 
nos Estados Unidos um novo ambiente hostil em relação à ditadura brasileira (SPEK-
TOR, 2009:154). Essa hostilidade perdurou e se intensificou com a eleição de Jimmy 
Carter. Segundo Andrew James Hurrell, “The first year of the Carter presidency saw 
relations sink to a level unprecedented in the post-1964 period with the controversy 
focused around two issues – human rights and nuclear proliferation.” (HURRELL, 
2013:277). 

Quando Jimmy Carter assume a presidência, todos esses atritos são intensifica-
dos. Em seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, em 20 de janei-
ro de 1977, em Washington, Carter fez questão de afirmar o novo comprometimento 
da política exterior americana com os direitos humanos. 

“The world itself is now dominated by a new spirit. Peoples more 
numerous and more politically aware are craving, and now de-
manding, their place in the sun –not just for the benefit of their 
own physical condition, but for basic human rights”.3

E, em abril do mesmo ano, o presidente americano discursou na OEA, sendo 
ainda mais incisivo sobre o respeito aos direitos humanos, dirigindo-se à América 
Latina. 

 “(...) is our respect for human rights, a respect which is also so 

Armas Nucleares - TNP, em julho de 1968, também era objeto de preocupação de quase todos os gran-
des países, apesar de o tratado prever o uso pacífico da energia nuclear.
3 Inauguration of the 39th President, January 20, 1977 in Adam, Elaine P. (ed.) American Foreign Rela-
tions 1977 – A documentary record, New York University Press, 1979, p.155 apud Losito, 2013.
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much part of your own tradition. Our values and yours require 
us to combat abuses of individual freedom, including those 
caused by political, social and economic injustice. Our own con-
cern for these values will naturally influence our relations with 
the countries of this hemisphere and throughout the world. You 
willd find this country eager to stand beside those nations which 
respect human rights and promote democratic values.”4

Após essa declaração, já era possível prever que a relação que cada país tinha 
com respeito aos direitos humanos seria crucial para definir a própria relação que os 
Estados Unidos teriam com aquele país. 

Dessa forma, os primeiros meses da administração Carter foram pautados por 
declarações públicas defendendo os direitos humanos e pela elaboração de como/se 
a política de direitos humanos iria realmente funcionar. Porém, isso foi o suficiente 
para chamar a atenção do Brasil, à época, sob a presidência de Geisel:

Once the Carter administration recognized that a universal, ab-
solute standard of human rights would conflict with other foreign 
policy values to an intolerable extent – once the administration ad-
opted a case-by-case approach to human rights abuses – attention 
shifted to the nations of Latin America. By the end of 1977, it was 
clear that the United States’ efforts to protect human rights were 
to be concentrated upon Latin America’s repressive governments.” 
(SCHOULTZ apud LOSITO, 2013:47)

Foi assim que se concluiu que o melhor jeito para lidar com a repressão política 
nos países latino americanos seria diminuir a assistência militar, e já existia legislação 
acerca do assunto. 

Section 502(B) of the Foreign Assistance Act, revised and streng-
thened in 1976, denied all forms of military assistance and sales 
to governments engaged in a consistent pattern of gross violations 
of internationally recognized human rights. It was precisely accor-
ding to section 502B that the Department of State was required to 
submit annually to the Congress a report on the status of human 
rights in each country which was to receive either military or deve-
lopment assistance (LOSITO, 2013:55).

Desde a campanha eleitoral, Carter vinha atacando o Brasil com relação aos 
direitos humanos e, também, ao acordo nuclear com a Alemanha. Numa entrevista a 
Playboy, publicada em novembro de 1976, fez críticas diretas ao Brasil.

Quando Kissinger diz, como fez há pouco, que o Brasil tem um 
tipo de governo compatível com o nosso, bem, aí está o tipo de 
coisa que nós queremos mudar. O Brasil não tem um governo 
democrático. É uma ditadura militar. Em muitos aspectos é al-

4 CPDOC, AAS mre be 1976.00.00, p. 163
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tamente repressiva para os presos políticos. Nosso governo deve 
corresponder ao caráter e aos princípios morais do povo ameri-
cano e nossa política externa não pode contorná-los em troca de 
vantagens temporárias.5

Porém, o Brasil acreditava que, depois de eleito, o relacionamento com o país se 
manteria cordial. Entretanto, logo em janeiro de 1977, Jimmy Carter, já eleito, come-
çou a agir para acabar com o acordo nuclear. 

In January 1977 he sent the vice-president, Walter Mondale, to 
Bonn to try and persuade West Germany to cancel the 1975 nucle-
ar agreement.588 This proved unsuccessful as did a further visit by 
the assistant secretary of state, Warren Christopher, in March. The 
Brazilian government was angered both by the attempt to force 
cancellation of the nuclear agreement and by the American policy 
of ignoring Brazil and talking directly with the West Germany. This 
was felt in Brasilia to be a clear breech of the 1976 Memorandum 
of Understanding – something of an academic point as on 24 Ja-
nuary 1977 Carter had cancelled the clause in the Memorandum 
which promised prior consultation (HURRELL, 2013:278).

Claramente, isso tudo já havia causado um desconforto inicial no Brasil a re-
speito de Jimmy Carter: “It was troubling that the week-old Carter administration 
would take such swift and dramatic action against the nuclear accord—widely con-
sidered a great diplomatic victory by Brazilians and dear to nationalist sentiment in 
Brazil.” (POWER apud LOSITO, 2013:70). Visto que a primeira tentativa dos Estados 
Unidos para acabar com o acordo nuclear com a Alemanha não deu certo, em março 
uma delegação americana liderada por Christopher Warren chegou ao Brasil para 
tratar do assunto com o governo brasileiro, a qual também não obteve sucesso.

E é logo após a saída dessa delegação americana do Brasil que explode a questão 
do relatório anual de cada país sobre direitos humanos, a fim de receber - ou não – 
ajuda militar americana. 

(À) 4 de março, o conselheiro político da embaixada americana 
em Brasília foi ao Itamaraty cumprir uma formalidade. Levava 
consigo o texto de um relatório sobre a situação dos direitos hu-
manos no Brasil. Era a cópia de um documento enviado pela 
Casa Branca ao Capitólio, no cumprimento de uma lei sancio-
nada em junho do ano anterior pelo presidente Gerald Ford. Ela 
obrigava o Executivo a informar ao Congresso em que grau os 
direitos humanos eram respeitados pelo governo nos países aos 
quais os Estados Unidos davam algum tipo de assistência militar. 
Era um relatório interno, mas o Congresso tinha poderes para 
divulgá-lo. O embaixador Crimmins acabara de receber o texto 
pela mala diplomática e achou melhor encaminhá-lo ao Itama-

5 Playboy (edição americana), novembro de 1976, pp. 74-5 apud GASPARI, 2004:367.
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raty, temendo que seu conteúdo vazasse em Washington durante 
o fim de semana (GASPARI, 2004:376).

Em resposta ao relatório sobre direitos humanos no país, o Brasil decidiu que 
não mais aceitaria a ajuda militar americana, justificando que o tratamento recebi-
do havia sido “insultante à dignidade nacional”. (SALZBERG, 1979 apud LOSITO, 
2013:56).

Geisel (...) não aceitava o exame de questões internas por órgãos 
de governos estrangeiros e considerou aquelas condições para a 
concessão de assistência militar como uma inaceitável intromis-
são nos assuntos internos do país. Poucos dias depois, denun-
ciou o Acordo Militar com os EUA, firmado em 1952, extinguin-
do posteriormente a Comissão Militar Mista, a Missão Naval e 
o Acordo Cartográfico. A áspera atitude do governo brasileiro 
refletiu o recrudescimento do antiamericanismo dentro das For-
ças Armadas, nas quais alguns oficiais teriam chegado a sugerir 
a ruptura das relações com os EUA (BANDEIRA apud LESSA, 
1998:79).

E foi nesse momento que o relacionamento entre os dois países atingiu seu pon-
to mais baixo. De acordo com Antônio Carlos Lessa, à época deu-se o nome de “crise 
de março”. (LESSA, 1998:11). 

A partir disso, o conflito entre os dois países deu lugar ao relacionamento cor-
dial novamente, com diversas viagens diplomáticas de representantes dos Estados 
Unidos ao Brasil nos anos seguintes. Apesar dos desentendimentos do primeiro se-
mestre de 1977 e dos direitos humanos serem defendidos publicamente em todas 
essas situações pelo governo americano, causando algum desconforto ao governo 
brasileiro, que continuava a achar essa uma forma de ingerência externa, ambos paí-
ses optaram pelo entendimento. De um lado, os Estados Unidos pararam de se opor, 
diretamente, ao acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, já que o Brasil era um aliado 
importante na América Latina contra o comunismo e percebeu-se que os objetivos 
brasileiros quanto à energia nuclear eram pacíficos. Quanto aos direitos humanos no 
Brasil, foi defendida por ambas as partes cooperação no assunto.

(...) the Brazilian government recognized the importance of the in-
ternational protection of human rights, but it evaluated even more 
important and unassailable the autonomy of action of a State wi-
thin its borders and the non-interference of other States (or inter-
national bodies) in its internal affairs (LOSITO, 2013:105).

É válido ressaltar que, nos anos do governo Geisel, a repressão política e o 
desrespeito aos direitos humanos continuaram existindo. Só no ano de 1977, houve 
214 denúncias de torturas de presos políticos (GASPARI, 2004:495).

Em março de 1978, exatamente um ano depois do ápice da crise entre os países, 
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Jimmy Carter veio ao Brasil, sobre o que ele disse 
“In Brazil, one of our close allies over the years, we reestablished the 
understanding of the long-term, common interests and friendship 
between our people. And we stressed, perhaps in different ways, 
our mutual concern about nuclear nonproliferation and human 
rights.”6 

Assim, prova-se que o pior momento entre Brasil e Estados Unidos foi o ano 
de 1977 e, após esse breve período, o relacionamento voltou aos moldes do início do 
governo Geisel. Até os dias atuais, fazem-se críticas à política de direitos humanos 
de Carter, por sua falta de efetividade prática, muita retórica e pouca ação (CARLE-
TON; STOHL, 1985:214). Entretanto, levanta-se a hipótese dessa mesma política ter 
sido fundamental na aceleração do processo de abertura democrática que ocorreu no 
Brasil nos anos seguintes, já que o interesse pessoal de Jimmy Carter acerca do assun-
to fez com que a realidade brasileira de desrespeito aos direitos humanos, à época, 
fosse propagada pelo mundo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir, ao final da confecção do artigo, que essa é uma área extre-
mamente relevante para ser estudada atualmente, já que, usualmente, considera-se 
o período militar como uniforme durante todos os seus anos, “ligado” aos Esta-
dos Unidos, o que não é verdade. Cada período teve suas particularidades e, como 
pudemos comprovar, diversos atritos com a potência ocidental, chegando até mesmo 
a considerar-se romper relações com aquele país, como foi explicado ao longo do 
trabalho.

Além disso, a área de Direitos Humanos ganha importância a cada dia, o que faz 
com que também seja muito relevante estudá-la desde o primeiro momento em que 
ganhou destaque, no governo Jimmy Carter, a ponto de ter criado problemas entre 
velhos parceiros. 

Por haver uma bibliografia muito rica para o período e acesso a fontes primá-
rias, foi possível a confecção de um trabalho bastante completo e informativo, alcan-
çando os objetivos desejados, sendo esses estudar de que forma o afastamento entre 
os países no final da década de 1970 se deu, analisando como a questão dos direitos 
humanos eclodiu no cenário americano nos anos anteriores a 1977 e como essa po-
lítica foi implementada por Jimmy Carter; estudar a política externa brasileira sob o 
governo Geisel; e quais foram as consequências que, somando a política de direitos 
humanos de Carter ao pragmatismo responsável e ecumênico, foram geradas no Bra-
sil e na forma como esse passou a lidar com os Estados Unidos.

6 (Carter, Jimmy The President’s Trip To Latin America and Africa Remarks on Arrival at The White 
House – Washington DC, April 3, 1978 apud LOSITO, 2013:150). 
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RESUMO

Estudos epidemiológicos apontam que de 10% a 20% da população de crianças 
e adolescentes sofrem de transtornos mentais, sendo que de 3% a 4% deste total 
necessitam de tratamento intensivo. Entre os quadros mais presentes estão: a 
deficiência mental, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade 
(BRASIL, 2005), o que reforça a necessidade de conhecer com mais profun-
didade o atendimento psicológico oferecido às crianças autistas, atualmente 
classificadas como com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este Subprojeto 
de pesquisa, de caráter qualitativo, tem como objetivo conhecer o número de 
psicólogos nos Centros de Atenção Psicossocial Infância e Juventude (CAPS IJ) 
do município de Santos, e investigar o atendimento que realizam com crianças e 
adolescentes diagnosticados com TEA, verificando seu alinhamento às necessi-
dades e exigências peculiares deste diagnóstico. A metodologia abrange pesqui-
sa documental sobre o tema; levantamento de dados sociodemográficos sobre 
a realidade desta população no município; levantamento dos serviços de aten-
dimento (CAPS IJ) existentes; entrevistas semiestruturadas com os psicólogos 
atuantes nos serviços; observação de seu trabalho junto a esta população; siste-
matização e análise dos dados, com base na metodologia de análise de discurso. 
A meta é, a partir dos resultados obtidos sobre as bases teóricas e metodológi-
cas, estratégias, instrumentos e atividades envolvidas no atendimento oferecido 
pelos psicólogos, contribuir para a implementação de uma política de saúde 
mental, que acolha e atenda as demandas específicas de crianças e adolescentes 
diagnosticados com TEA, favorecendo o aperfeiçoamento de metodologias de 
atuação dos psicólogos, alinhadas ao compromisso ético-político da Psicologia.

PALAVRAS-CHAVE

Transtorno do Espectro Autista (TEA), Atendimento Psicológico, Psicologia e 
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Política Pública de Saúde Mental.

1. INTRODUÇÃO

O autismo é um quadro de etiologia ainda indefinida, que geralmente se instala 
nos três primeiros anos de vida e é caracterizado pelo comprometimento da intera-
ção social e da comunicação e por padrões restritos e repetitivos de comportamentos, 
interesses e atividades (BRASIL, 2013a). Até o final do século passado, essa popula-
ção não era atendida nos serviços da saúde mental pública brasileira. Seu acompa-
nhamento, quando acontecia, era oferecido principalmente pelas áreas de educação, 
assistência social, por instituições de caráter filantrópico ou serviços oferecidos por 
associações de familiares.

Em 2012, iniciaram-se no Brasil alguns movimentos mostrando a relevância da 
inclusão do autismo na pauta das políticas públicas no país, que levou à aprovação 
da Lei nº 12.762/2012, instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRASIL, 2012). Posteriormente foram 
publicados dois documentos do Ministério da Saúde sobre o atendimento a pessoas 
com autismo no Sistema Único de Saúde (SUS), um da área de Saúde Mental (BRA-
SIL, 2013a) e outro da área de Saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2013b).

O Transtorno do Espectro Autista é uma condição clínica que representa um 
grande desafio para a Psiquiatria e para a Psicologia, na medida em que até o mo-
mento não se identifica uma causa única para sua ocorrência. A experiência de tra-
balho de diferentes profissionais aponta que quanto mais cedo se inicia o tratamento, 
maiores são as possibilidades de melhora, desde que observadas algumas condições 
básicas: a permanência da criança no ambiente doméstico e familiar; a integração da 
família no tratamento; o foco na atenção integral, com uso de múltiplas estratégias e 
objetivos e ações intersetoriais, que incluam as relações familiares, afetivas, comuni-
tárias e a melhoria das condições gerais dos ambientes de vida; a atuação interdisci-
plinar, com a participação de médicos com experiência no atendimento infantil, psi-
cólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais; e 
atividades de inclusão social e escolar (BRASIL, 2014).

Nesse contexto, justifica-se a presente Pesquisa, visando aprofundar o conheci-
mento sobre o atendimento oferecido nos CAPSi a crianças e adolescentes com TEA, 
focando na atuação do psicólogo, nos referenciais teóricos, técnicos e metodológicos 
de cuidado utilizados, para analisar se conseguem atingir a perspectiva da clínica 
ampliada, operacionalizada pelo modelo psicossocial, diretriz do atendimento nos 
CAPS.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O referencial metodológico utilizado é a pesquisa qualitativa, por ter como ob-
jeto de estudo aspectos da realidade, que não podem ser quantificados ou medidos, e 
aprofundar o conhecimento destes, ultrapassando generalizações baseadas em dados 
estatísticos (ALVES, 1991). Este tipo de pesquisa qualitativa se baseia na compreen-
são de que a mudança dos fenômenos psicológicos é qualitativa, sendo que, confor-
me González Rey (1999):

Numa pesquisa de perspectiva qualitativa, deve-se compreender 
o instrumento como um meio que serve para induzir a cons-
trução do sujeito. Assim, ele não constitui uma via direta para 
a produção de resultados, e sim um meio para a produção de 
indicadores. 

A primeira etapa foi a pesquisa documental, que, de forma mais ampliada que a 
revisão bibliográfica, não se limita a material já elaborado, recorrendo a fontes diver-
sificadas e dispersas, sem tratamento analítico, incluindo dados estatísticos, filmes, 
notícias de jornal, matérias de revistas, relatórios técnicos, prontuários. Conforme 
Fonseca (apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009) 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesqui-
sa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já ela-
borado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 
localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a 
fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, 
tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 
documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeça-
rias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, 
etc. (p. 37).

A pesquisa de campo se inicia com a análise dos prontuários das crianças e ado-
lescentes com TEA, atendidas nos CAPS IJ durante os últimos 03 anos (2015 a 2017), 
com o objetivo de levantar o perfil destas, focando os seguintes dados: idade, sexo, 
região de moradia, classe social, escolaridade, origem do encaminhamento para o 
serviço, idade da criança/adolescente na época, queixa inicial, adesão ao atendimen-
to, conclusão (alta) ou abandono do atendimento.

Na sequência, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os psicólogos 
da instituição. Segundo Duarte (2004), as entrevistas na pesquisa qualitativa são: 

[...] fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 
crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 
específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos 
e contradições não estejam claramente explicitados (p. 215).
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A opção por entrevistas semiestruturadas baseou-se no fato de ser esta modali-
dade muito utilizada em pesquisas qualitativas, por possibilitar a expressão espontâ-
nea dos sujeitos, revelando conteúdos carregados de significados e sentidos, constitu-
tivos de suas diversas configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 1997). 

Concomitante às entrevistas, serão realizadas observações dos atendimentos, 
registradas em diário de campo. Após organização, sistematização e correlação dos 
dados obtidos nas entrevistas e nas observações, serão analisados conforme a meto-
dologia de análise de discurso, com base no referencial teórico da Psicologia Social, 
focada na teoria sócio histórica (AGUIAR e OZELLA, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO    

Na pesquisa documental feita em bancos de dados científicos foram encontra-
das 28 (vinte e oito) referências sobre Atendimento de Crianças e Adolescentes autis-
tas no CAPSi, incluindo os Referenciais Técnicos do Conselho Federal de Psicologia 
e a Política Nacional de Atendimento à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. 

Deste material, foram aproveitadas 13 (treze) publicações, por estarem mais 
diretamente relacionadas à pesquisa: Indicadores sobre o cuidado a crianças e ado-
lescentes com autismo na rede de CAPSi da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; A 
questão da saúde mental e atenção psicossocial: considerações acerca do debate em tor-
no de conceitos e direitos; A saúde mental infantil na Saúde Pública brasileira: situação 
atual e desafios; Atenção psicossocial a crianças e adolescentes com autismo nos CAPSi 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; Autismo infantil: concepções e práticas psi-
cológicas; Elaboração e implantação de um modelo de capacitação para profissionais 
de CAPSI na assistência a crianças com transtornos do espectro autista; Inclusão do 
familiar dos portadores de autismo no CAPS infantil; Mapeamento dos serviços que 
prestam atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil; O Diag-
nóstico de Autismo: impasses e desafios na transmissão à família; Porta de entrada 
para adolescentes autistas e psicóticos numa instituição; Qualidade de vida e bem-estar 
subjetivo dos cuidadores de crianças autistas; Referências Técnicas para Atuação de 
Psicólogas(os) no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial; Situações do cotidiano e ati-
vidades de vida diária: grupo terapêutico com crianças autistas.

Com relação aos serviços de atendimento, o levantamento apontou que, atual-
mente o município de Santos possui 04 CAPS IJ, que atendem crianças e adolescentes 
com transtornos mentais graves, contando com 18 psicólogos:

- CAPS IJ – Região Centro Histórica, com 04 psicólogos; 
- CAPS IJ – Orla e Zona Intermediária, com 06 psicólogos;
- CAPS IJ – Zona Noroeste, com 3 psicólogos;
- CAPS AD IJ, com 05 psicólogos.

O roteiro norteador das entrevistas a serem realizadas com os psicólogos dos 
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CAPSi foi construído de forma conjunta entre orientadora e aluna, e focou nas se-
guintes questões: dados de identificação (nome, idade, local e ano de graduação, 
formação acadêmica, e tempo de atuação na área); visão sobre o TEA; origem do 
encaminhamento das crianças e adolescentes e queixas; atendimento aos usuários 
(passos, atividades, instrumentos utilizados); equipe multidisciplinar; função no 
atendimento de crianças/adolescentes com TEA; trabalho com as famílias; referen-
cial teórico do atendimento; trabalho em rede; dificuldades e avanços do trabalho; 
trabalho de prevenção.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O autismo é conhecido pelo comprometimento da interação social e da comu-
nicação, além dos padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades. Enquanto condição clínica que representa um grande desafio para a Psi-
cologia, por ainda não ter sido descoberta a causa de sua ocorrência, vem impul-
sionando estudos e pesquisas, não só para aprofundar o conhecimento sobre suas 
características, como também para saber metodos mais eficazes de tratamento na 
política públca de saúde mental 

A partir do levantamento do perfil da população atendida nos equipamentos 
de saúde mental na cidade de Santos, como também através de entrevistas com os 
psicólogos e observação dos atendimentos, esta pesquisa pretende contribuir para a 
ampliação e produção de conhecimentos, no âmbito da Psicologia, de forma a apri-
morar as políticas públicas de atenção à saúde mental da população infanto-juvenil, 
colocando em prática o comprmisso etico-político da Psicologia.
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RESUMO

A população em situação de rua, considerada em extrema vulnerabilidade so-
cial, pode ser definida como um grupo heterogêneo, formado por pessoas que 
compartilham a condição de pobreza absoluta, a falta de pertencimento à so-
ciedade formal e a utilização do espaço da rua como sobrevivência e moradia 
(COSTA, 2005). Embora exista um Plano Nacional de Atenção Integral à Popu-
lação em Situação de Rua, os serviços de atendimento nem sempre respeitam 
suas necessidades e especificidades, nem os princípios da igualdade e equidade, 
que garantem seus direitos. O Subprojeto Conhecendo os serviços de atendimen-
to e a atuação do psicólogo junto à população em situação de rua no município 
de Santos tem como objetivo investigar os projetos, programas e serviços de 
atendimento oferecidos à população em situação de rua em Santos e a atuação 
do profissional de Psicologia nestes, levando em conta princípios, parâmetros e 
referenciais do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e Conselho Federal 
de Psicologia/CFP. Para atingir estes objetivos, foi feita uma pesquisa documen-
tal em livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, relatórios téc-
nicos e documentos sobre o tema. A pesquisa de campo, em desenvolvimento, 
inclui visitas aos serviços de atendimento e entrevistas com os psicólogos atu-
antes. Os dados obtidos serão estudados a partir da metodologia de análise de 
discurso, baseada teoricamente na Psicologia Sócio Histórica. 
Espera-se que os resultados obtidos contribuam para o aprimoramento das po-
líticas públicas voltadas a esta população, e para o conhecimento de metodo-
logias de trabalho dos psicólogos nesta área, de forma a colocar em prática o 
compromisso ético-político da Psicologia.

PALAVRAS-CHAVE

População em situação de rua, políticas públicas, psicologia.



287

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

1. INTRODUÇÃO

A população em situação de rua é considerada em condição de extrema vulne-
rabilidade social, podendo ser definida como um grupo heterogêneo, formado por 
homens, mulheres, jovens, famílias inteiras, grupos que compartilham a condição de 
pobreza absoluta e a falta de pertencimento à sociedade formal e que, em sua traje-
tória de vida já realizaram alguma atividade laboral importante na constituição de 
suas identidades sociais. Em decorrência de algum infortúnio que atingiu suas vidas, 
seja a perda do emprego, seja o rompimento de algum laço afetivo, aos poucos foram 
perdendo a perspectiva de projeto de vida, passando a utilizar o espaço da rua como 
sobrevivência e moradia (COSTA, 2005).

A presença de pessoas vivendo nas ruas é decorrente do processo histórico de 
exclusão social existente no Brasil, que se caracteriza não só pela dimensão econômi-
ca, mas pela ausência de pertencimento social, dificuldade de acesso à informação, 
perda de autoestima e restrição de perspectivas de emancipação social. 

Determinando necessidades do eu, sentimentos, significados e ações, a condi-
ção de exclusão vivenciada por estas pessoas relativiza valores e afeta a saúde das 
pessoas, em especial a saúde mental (CALIL STAMATO, 2016).

Pesquisas oficiais sobre a população em situação de rua são dificultadas pelas 
próprias características instáveis de territorialização, e pelas vulnerabilidades 
relacionadas ao desamparo diante das intempéries, à insalubridade e à insegurança 
desta condição (VALENCIO et al, 2008). A maioria dos estudos privilegia dados esta-
tísticos, resumindo-se à quantificação e, no máximo, caracterização socioeconômica 
desta população, sem aprofundar as investigações sobre os fatores subjetivos que de-
terminam a expulsão e a permanência das pessoas nas ruas. 

Isso revela a invisibilidade social desta população no âmbito das políticas sociais 
(NATALINO, 2016). E também a negação de sua condição de sujeitos, característica 
fundamental para a implementação de políticas públicas adequadas ao atendimento 
de suas necessidades e demandas, que respeitem não apenas o princípio da igualda-
de, mas especialmente o princípio da equidade, garantindo direitos iguais e respei-
tando especificidades. 

Visando preencher a lacuna de conhecimento sobre os serviços de atendimento 
à população em situação de rua e a atuação dos psicólogos nestes, este Subprojeto 
foca a investigação das ações e atividades desenvolvidas pelos programas e projetos 
municipais de atendimento, assim como as funções, atribuições, bases legais, teóricas 
e metodológicas do trabalho realizado pelos profissionais de Psicologia. 

Tendo como referencial a teoria sócio histórica (BOCK, 2001), em diálogo com 
a perspectiva psicossocial da psicanálise (BROIDE, 2016), a pesquisa busca conhecer 
se os programas de atendimento e a atuação do psicólogo atendem as normativas 
previstas nos parâmetros legais e técnicos e as necessidades específicas, objetivas e 
subjetivas da população em situação de rua, considerando os sujeitos perdidos nas 
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questões e análises puramente estatísticas, econômicas e sociais. Para isso, serão uti-
lizados como instrumentais de pesquisa de campo entrevistas individuais com os psi-
cólogos que atuam em serviços, programas e projetos de atendimento do município 
e observações do trabalho realizado por estes junto à população em situação de rua. 

Conhecendo o atendimento público e privado oferecido e o trabalho desenvol-
vido pelos psicólogos com esta população, o presente Subprojeto, além de preparar o 
estudante como pesquisador comprometido com a produção de novos conhecimen-
tos e reflexão sobre tecnologias sociais inovadoras, visa contribuir para o aprimora-
mento de políticas públicas alinhadas à defesa e garantia dos direitos humanos e ao 
compromisso ético-político da Psicologia.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O principal objetivo deste Subprojeto de Pesquisa é investigar os projetos, pro-
gramas e serviços de atendimento oferecidos à população em situação de rua em 
Santos e a atuação do profissional de Psicologia nestes, levando em conta os prin-
cípios, parâmetros e referenciais do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e 
Conselho Federal de Psicologia/CFP. 

Tendo como referencial a pesquisa qualitativa, a metodologia do Subprojeto in-
clui: 1) pesquisa documental para revisão atualizada de estudos teóricos e pesquisas 
científicas sobre a conceituação, características objetivas e subjetivas da população 
em situação de rua e atuação do psicólogo nesta área; normativas legais e referenciais 
técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e Combate à Fome e do 
Conselho Federal de Psicologia/CFP sobre o atendimento a esta população; 2) 
levantamento de dados sociodemográficos sobre a realidade desta população em 
âmbito nacional, estadual, regional e municipal, e dos serviços, programas e projetos 
de atendimento locais voltados a ela no município de Santos, abrangendo o atendi-
mento oferecido e o número de psicólogos atuando nas equipes multidisciplinares; 
3) pesquisa de campo com os psicólogos que trabalham nestes projetos, programas e 
serviços e observação do trabalho desenvolvido para levantar as bases teóricas, me-
todológicas e técnicas de atuação; 4) análise qualitativa do trabalho realizado pelos 
profissionais, com base na metodologia de análise de discurso, referenciada na Psico-
logia Sócio-Histórica (AGUIAR & OZELLA, 2006); 5) correlação dos dados obtidos 
com as legislações, a Política Nacional de Inclusão da População em Situação de Rua, 
e os referenciais técnicos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O foco do estudo nesta complexa situação justifica-se pela condição de vul-
nerabilidade, necessidades diferenciadas e exigências peculiares de desenvolvimento 
psicossocial decorrente da vivência nas ruas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa documental, além de dados estatísticos nacionais, regionais e locais 
e dos referenciais legais para Inclusão Social da População em Situação de Rua do 
Governo Federal, foram levantados cerca de 30 (trinta) artigos científicos sobre o 
tema, dos quais 05 (cinco) se destacaram como significativos para a base teórica da 
pesquisa. 

A aproximação com a rede de atenção pública e privada à população em situ-
ação de rua foi facilitada pela participação voluntária da estudante no Projeto So-
cial Entrega por Santos, que realiza ações assistenciais mensais (no último sábado do 
mês), junto a aproximadamente 250 pessoas em situação de rua, em Santos. 

O levantamento dos serviços de atendimento no município de Santos apontou a 
existência de 04 (quatro) equipamentos administrados pela Secretaria de Desenvol-
vimento Social da Prefeitura Municipal: Seção de Acolhimento e Abrigo Provisório 
de Adultos, Idosos e Famílias em Situação de Rua (SEACOLHE-AIF), Seção Abrigo 
para Adultos, Idosos e Famílias em Situação de Rua (SEABRIGO-AIF), Centro POP, 
e Casa das Anas, além da Equipe de Abordagem de Rua. E ainda 02 (dois) servi-
ços gerenciados por ONGs: Albergue Noturno e Centro Espírita Ismênia de Jesus. 
Identificou-se também dois grupos de voluntários que oferecem apoio, alimentação 
e roupas à população nas ruas: Entrega por Santos e Cia. da Rua. 

Foram realizadas entrevistas com os psicólogos do SEACOLHE-AIF, Albergue 
Noturno, Centro Pop, Centro Espírita Ismênia de Jesus, Equipe de Abordagem So-
cial, além de profissionais que trabalham como voluntários nos projetos beneficentes.  

Os dados obtidos, muito ricos, estão em processo de sistematização e análise. 
Uma boa explicação sobre este público foi dada pela psicóloga de um serviço de aten-
dimento não governamental, conveniado com a Prefeitura:  

“A população de rua, ela é um reflexo, da violação de direitos, um 
reflexo de má distribuição de renda, é um reflexo da segregação 
racial e social, é um reflexo de muita coisa, de muita desigualda-
de moral e social.”  

Nos serviços SEACOLHE-AIF e SEABRIGO-AIF conversamos brevemente 
com uma assistente social, porém não pudemos realizar entrevistas, por não ter ainda 
autorização da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

A solicitação de aprovação da pesquisa para entrada nos serviços da Prefeitura 
foi encaminhada, aguardando-se o ACEITE. A partir da autorização para realização 
da pesquisa de campo, será aprofundado o estudo sobre o atendimento oferecido em 
cada serviço/equipamento.

Em agosto, a Prefeitura de Santos lançou o projeto Novos Olhares, que tem como 
objetivo trazer a discussão e o debate acerca da realidade enfrentada nas ruas, por 
meio de encontros sistemáticos, visando esclarecer a população sobre a vivência nas 
ruas e discutir uma melhor abordagem com essa população. Nestes encontros, os 
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equipamentos e Projetos/ONGs buscam afinar o trabalho e colaborar em rede.

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório apresenta um breve resumo dos resultados obtidos pela pesquisa 
bibliográfica e de campo, cuja análise será aprofundada a partir da realização de mais 
entrevistas tanto com profissionais que atuam com esta população em equipamentos 
da Prefeitura, quanto em Projetos de ONGs ou associações.

A partir de agosto de 2018, será ampliada a coleta de dados de campo e, con-
sequentemente aprofundada a pesquisa científica, por meio da análise dos dados 
coletados, possibilitando maior conhecimento sobre o trabalho do psicólogo com a 
população de rua no município de Santos. 

Com isso, pretende-se atingir a meta de contribuir para a implementação de 
políticas públicas mais satisfatórias, capazes de dar enfrentamento à complexidade 
da população em situação de rua. 
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RESUMO

O presente projeto visa estudar os aspectos relacionados à qualidade do espaço 
urbano em Santos, especificamente em relação aos espaços públicos voltados 
para os pedestres. A partir da análise de dois bairros – Areia Branca e Gonzaga 
– objetiva-se identificar e caracterizar os passeios públicos em relação às condi-
ções de caminhabilidade, qualidade do mobiliário urbano e da arborização. A 
diferença de conformação urbana dos bairros de Areia Branca e do Gonzaga, 
está presente no desenho urbano de ambos. Enquanto o Gonzaga possui espa-
ços públicos mais generosos, o bairro da Areia Branca foi consolidado a partir 
da ocupação orgânica das moradias e a consolidação de vias sinuosas e estreitas 
desses espaços de acordo com um bairro que foi projetado para sua implanta-
ção, e outro que foi informalmente produzido, a partir de ocupações irregulares, 
e só posteriormente urbanizado.

PALAVRAS-CHAVE

Espaço público; pedestre; caminhabilidade

1. INTRODUÇÃO

Enquanto alguns bairros surgiram a partir de loteamentos projetados, como é 
o caso do bairro do Gonzaga, outros foram consolidados a partir da urbanização de 
ocupações informais, como é o caso do bairro da Areia Branca. O modo como se deu 
a produção e consolidação desses bairros – um a partir de projetos de loteamento e 
o outro a partir de ocupação informal – influenciou diretamente nas características e 
na qualidade de seus espaços públicos. 

A finalidade desse projeto é buscar pontuar as diferenças entre os dois bairros, 
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com a intenção de trazer um olhar crítico das pessoas, para que consigam enxergar 
a importância de morar em um bairro planejado que é o Gonzaga, e como é “insu-
ficiente” estar em um local que não priorizam os pedestres e a mobilidade urbana, 
trazendo má qualidade de vida para as pessoas que ali habitam, que é o caso da Areia 
Branca. Ou seja, comparar a qualidade dos dois espaços públicos dos bairros, mais 
precisamente os espaços voltados para os pedestres, e sua relação com as vias, com o 
mobiliário urbano e a arborização e assim, produzir um diagnóstico que caracterize 
a diferença desses espaços

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada a partir do levantamento e análise de bases de car-
tografia e imagens aerofotogramétricas. Foram feitas também visitas ao local para 
identificação de aspectos urbanísticos, levantamento de dados junto a órgãos oficiais, 
como por exemplo, da Prefeitura de Santos.

Revisão bibliográfica de referencial na áreas de estudos urbanos, planejamento 
urbano, desenho e morfologia urbana, visando a elaboração de analises dos espaços 
públicos dos dois bairros.

O cruzamento do conjunto das informações levantadas resultou na elaboração 
de diagnósticos e mapas temáticos que evidenciam potencialidades e vulnerabilida-
des relacionados aos aspectos urbanísticos dos dois bairros, que auxilia a definição 
de estudos preliminares voltados à melhoria da qualidade desses espaços. Importante 
lembrar a suma importância do livro “Morte e vida de grandes cidades” de Jane Ja-
cobs.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item comprova-se o resultado obtido após o levantamento fotográfico, 
deixando clara a diferença entre os dois bairros, e abre-se uma discussão sobre “O 
que é bom para nós? O que é melhor para nós?”

Figura 1: A calçada é para todos, ou para um? (Bairro Areia Branca)

 



294

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Fonte: Elaborado pela autora a partir de levantamento de visita à campo.

Figura 2: Boulevard Othon Feliciano (Bairro Gonzaga)

Fonte: Elaborado pela autora a partir de levantamento de visita à campo.

Fica clara a diferença entre os dois bairros, o bairro Areia Branca sem planeja-
mento algum, sem valorizar o pedestre e totalmente sem segurança. Já o bairro do 
Gonzaga, um local altamente convidativo, com calçadas largas, comércio no térreo 
trazendo mais segurança para todos. É como Jacobs cita em seu livro “Morte e vida 
de grandes cidades”, a segurança do bairro se determina pelas ruas e calçadas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bairro do Gonzaga foi projetado para sua implantação, já o bairro da Areia Branca, foi 
produzido informalmente a partir de ocupações irregulares, e só posteriormente urbanizado.

No decorrer da pesquisa foi demonstrado que o bairro da Areia Branca sofre 
com déficit de arborização, ruas estreitas e tortuosas, isso resulta em uma qualidade 
de vida baixa.  Já o bairro do Gonzaga é um lugar convidativo, onde o pedestre é prio-
ridade com suas calçadas largas cheia de comércios e serviços, e muita arborização. 

Segundo Jacobs (2011), os olhos são a segurança do bairro, ou seja, os pedestres. 
Então quanto mais movimentado for o bairro, mais seguro será.
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RESUMO

A exposição ocupacional se dá em decorrência de uma atividade profissional onde 
o trabalhador tem contato direto ou indireto com agentes físicos ou químicos de 
havendo a possibilidade de produção de efeitos adversos à saúde. As informações 
provenientes da monitorização da exposição ambiental ou ocupacional possibilitam 
a implantação de medidas de prevenção e controle adequadas. Logo, faz-se necessá-
rio a definição dos níveis de comprometimento pulmonar dos trabalhadores de res-
taurantes comerciais uma vez que as pessoas no desempenho de suas atividades la-
borais permanecem a maior parte do tempo em ambientes fechados. Estudos sobre 
a qualidade do ar de ambientes fechados (indoor) mostraram que esses ambientes 
podem apresentar níveis de poluentes mais elevados do que em ambientes abertos. 
De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA, Environmental Protection 
Agency), dependendo do local, o ar de ambientes fechados pode estar de 2 a 10 
vezes mais contaminado do que em locais abertos. O estudo teve como objetivo ava-
liar à saúde respiratória de trabalhadores de cozinhas diante da exposição a poluen-
tes liberados durante o processo de cocção dos alimentos. Trata-se de um estudo 
transversal, sendo os dados obtidos com amostragem aleatória e definições padro-
nizadas. A coleta de dados foi realizada em trabalhadores de restaurantes comerciais 
tipo buffet localizados na cidade de Santos. Utilizamos a prova de função pulmonar 
(Espirometria) nos trabalhadores investigados. Para as análises estatísticas foi utili-
zado o programa StatisticalPackage for Social Science (SPSS) para Windows, versão 
13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) E ao término do estudo acredita-se que a 
exposição aos poluentes foi responsável pelas alterações respiratórias apresentadas 
pelos trabalhadores no teste de função pulmonar.

PALAVRAS-CHAVE

Espirometria, cozinha, ambiente fechado, exposição ocupacional 
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1. INTRODUÇÃO

Devido à grande área de contato entre a superfície do sistema respiratório e o 
meio ambiente, a qualidade do ar interfere diretamente na saúde respiratória. Além 
disso, uma quantidade significante dos poluentes inalados atinge a circulação sis-
têmica através dos pulmões e pode causar efeitos deletérios em diversos órgãos e 
sistemas (BROOK et al.,2010)

Estimativas globais sugerem que a poluição ambiental externa (outdoors) cause 
1,15 milhões de óbitos em todo o mundo (correspondendo a cerca de 2% do to-
tal de óbitos) e seja responsável por 8,75 milhões de anos vividos a menos ou com 
incapacidade, enquanto a poluição no interior dos domicílios cause aproximadamente 
2 milhões de óbitos prematuros e 41 milhões de anos vividos a menos ou com 
incapacidade (OBERG et al., 2011).

Em todo o mundo mais de 1 milhão de pessoas morrem de doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) por ano devido à exposição interna à fumaça que geral-
mente contém uma série de poluentes prejudiciais à saúde, tais como partículas finas 
e monóxido de carbono (LESMLE et al., 2000).

Os problemas respiratórios representam a segunda causa de morbidade na dis-
tribuição de doenças no Brasil. Estudos de associação de poluentes atmosféricos com 
desfechos de morbidade e mortalidade por doenças respiratórias começaram a partir 
da década de 1990 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

A espirometria é um exame complementar não invasivo que prova a funcionali-
dade respiratória. O seu resultado, tem como objetivo, o estudo da função pulmonar. 
É um teste fisiológico que mede o volume de ar que um indivíduo expira e inspira 
baseado em período máximo (COSTA, 2017).

Doenças ocupacionais são incitadas pelo exercício profissional repetitivo a uma 
atividade em particular. Transcorrem de pequenos traumas que diariamente atingem 
o sistema imunológico e, os vencem, por efeito reiterativo (MONTEIRO, 2016). 

O elevado risco para a saúde humana, há vários séculos, tem sido reconhecido 
pela sua interação com seus ambientes de trabalho, ficando evidente que, a quantida-
de de horas diárias passadas em atividade laboral, e inúmeros fatores diretos e indi-
retos em um ambiente ocupacional, ocasionam ou aumentam doenças ocupacionais 
(FERREIRA, 2014).

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Estudo transversal, sendo os dados obtidos com amostragem aleatória e defini-
ções padronizadas. A coleta de dados foi realizada em trabalhadores de restaurantes 
comerciais tipo buffet localizados na cidade de Santos. Utilizamos a prova de função 
pulmonar (Espirometria) nos trabalhadores investigados. Para as análises estatísticas 
foi utilizado o programa StatisticalPackage for Social Science (SPSS) para Windows, 
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versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 pode-se observar que o aumento do NO2 representa um fator de ris-
co para piora dos valores preditos para a capacidade vital forçada dos trabalhadores 
de restaurantes comerciais investigados.

Tabela 1 - Fatores de risco para Capacidade Vital forçada dos trabalhadores de restaurantes co-
merciais investigados. 

     1o quartil = 80 μg/m³ para PM2,5 e NO2 Temperatura 1o quartil = 20°C e Umidade 1o quartil = 80%.

Nota-se na tabela 2 que o PM2,5 e NO2 permanecem como fator de risco também 
para o valor predito do Volume expiratório forçado no primeiro segundo dos traba-
lhadores de restaurantes investigados. 

 OR IC 95% 

Concentração de PM2,5   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 2,54 0,01 - 7,94 

Concentração de NO2   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 5,78 1,24 - 27,05 

Temperatura   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,30 0,37 - 4,55 

Umidade   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,20 0,41 - 3,54 

Trabalha   

Salão 1,00 - 

Cozinha 1,34 0,46 - 3,96 

Tempo de serviço na função   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 0,72 0,18 - 2,92 

Tempo de serviço no local   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 2,75 0,33 - 22,63 
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Tabela 2 - Fatores de risco para o Volume expiratório forçado no primeiro segundo dos trabalha-
dores de restaurantes comerciais investigados.

1o quartil =80 μg/m³ para PM2,5 e NO2 Temperatura 1o quartil = 20°C e Umidade 1o quartil = 80%.

Entre todos os níveis avaliados PM2,5 e NO2 são fatores de risco conjuntamente 
importantes para FEV1 diminuído dos trabalhadores de restaurantes investigados. 

 OR IC 95% 

Concentração de PM2,5    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 2,79 1,11 - 7,01 

Concentração de NO2   

1º Quartil  1,00 - 

Acima do 1o Quartil 3,28 1,19 - 9,05 

Temperatura   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 0,92 0,35 - 2,41 

Umidade    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,77 0,73 – 4,28 

Trabalha   

Salão 1,00 - 

Cozinha 1,00 0,42 - 2,39 

Tempo de serviço na função   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 1,67 0,43 - 6,42 

Tempo de serviço no local   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 5,95 0,74 - 47,83 
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Tabela 3 - Fatores de risco para o volume expiratório forçado predito no primeiro segundo dos 
trabalhadores de restaurantes investigados. 

Modelo ajustado para temperatura e umidade, 1o quartil = 80 μg/m³ para PM2,5 e NO2.

Observa-se na tabela 4 que o NO2 representa um fator de risco para piora do 
volume expiratório forçado no 1o segundo e a capacidade vital forçada dos trabalha-
dores de restaurantes comerciais investigados. 

Tabela 4 - Fatores de risco para o Volume expiratório forçado no primeiro segundo e a razão de 
volume expiratório forçado no 1o segundo / capacidade vital forçada dos trabalhadores de restau-

rantes investigados.

                        OR IC 95% 

Concentração de PM2,5   

1o Quartil                      1,00 - 

Acima do 1o Quartil 2,98 1,15 - 7,71 

Concentração de NO2   

1o Quartil                       1,00 - 

Acima do 1o Quartil 3,49 1,23 - 9,89 

 

 OR IC 95% 

Concentração de PM2,5    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,40 0,45 – 4,37 

Concentração de NO2   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 10,79 1,35 -  86,16 

Temperatura   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 0,62 0,19 - 1,97 

Umidade    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 3,19 0,98 - 10,38 

Trabalha   

 OR IC 95% 

Salão 1,00 - 

Cozinha 0,51 0,16 - 1,64 

Tempo de serviço na função   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 2,53 0,31 - 20,91 

Tempo de serviço no local   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 2,32 0,28 - 19,25 
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1o quartil = 80 μg/m³ para PM2,5 e NO2 Temperatura 1o quartil = 20°C e Umidade 1o quartil = 80%.

Pode-se observar na tabela 5 que o NO2 representa um fator de risco para a di-
minuição do fluxo máximo de ar durante a manobra da capacidade vital forçada dos 
trabalhadores de restaurantes investigados.

Tabela 5 - Fatores de risco para o fluxo máximo de ar durante a manobra da capacidade vital força-
da predita dos trabalhadores de restaurantes investigados.

1o quartil = 80 μg/m³ para PM2,5 e NO2 Temperatura 1o quartil = 20°C e Umidade 1o quartil = 80%.

      No presente estudo nota-se que quando correlacionado os poluentes (NO2 
e PM2,5), fatores climáticos (umidade) e tempo de serviço no local com os achados 
da prova de função pulmonar esses representam um fator de risco para diminuição 

 OR IC 95% 

Concentração de PM2,5    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,40 0,45 – 4,37 

Concentração de NO2   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 10,79 1,35 -  86,16 

Temperatura   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 0,62 0,19 - 1,97 

Umidade    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 3,19 0,98 - 10,38 

Trabalha   

 OR IC 95% 

Salão 1,00 - 

Cozinha 0,51 0,16 - 1,64 

Tempo de serviço na função   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 2,53 0,31 - 20,91 

Tempo de serviço no local   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 2,32 0,28 - 19,25 

 

 

 OR IC 95% 

Concentração de PM2,5    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 1,17 0,54 - 2,57 

Concentração de NO2   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 6,00 2,45 - 14,68 

Temperatura   

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1º Quartil  0,94 0,39 - 2,25 

 OR IC 95% 

Umidade    

1o Quartil 1,00 - 

Acima do 1o Quartil 2,79 1,22 -  6,39 

Trabalha   

Salão 1,00 - 

Cozinha 0,73 0,33  - 1,59 

Tempo de serviço na função   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 0,86 0,29 -  2,57 

Tempo de serviço no local   

Menos de 1 ano 1,00 - 

Mais de 1 ano 0,72 0,23  2,24 
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dos parâmetros ventilatórios no que se refere a Capacidade Vital Forçada, Volume 
Expiratório Forçado no primeiro segundo, Volume Expiratório Forçado predito no 
primeiro segundo, Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo e a razão de 
Volume Expiratório Forçado no 1º segundo/Capacidade Vital Forçada, Fluxo Expira-
tório Forçado Médio e Fluxo Máximo de ar durante a manobra da Capacidade Vital 
Forçada predita.

      Em um estudo de revisão, Mazzole e colaboradores (2010) identificaram 
que alguns autores descreveram uma associação em relação aos efeitos deletérios da 
poluição do ar mais forte com PM2,5 do que com o PM10. Partículas ultrafinas são 
mais patogênicas, devido a sua capacidade de atingir o parênquima pulmonar, de pe-
netrar no interstício pulmonar e na circulação sistêmica. A inalação do material par-
ticulado poderia causar um stress oxidativo diretamente ou via inflamação pulmonar 
pela liberação de citocinas, além disso, alteração do influxo de cálcio via membrana 
plasmática e inativação do oxido nítrico também são fatores causadores de stress 
oxidativo.

      A exposição de longo prazo a altos níveis de concentração de NO2 e PM2,5, 
por ao menos 1 ano, foi significativamente associada à hospitalização por pneumonia 
adquirida na comunidade. Um estudo de coorte conduzido nos EUA mostrou um 
aumento no risco de óbitos por pneumonia e influenza em não fumantes da ordem 
de 20% em associação ao aumento de 10 µg/m³ na concentração de PM2,5 (ARBEX 
et.al.,2012).

      Em estudo sobre os efeitos do PM2.5 e da temperatura em relação a  função 
pulmonar em 21 estudantes universitários saudáveis expostos a poluição em Pequim, 
na China, detectaram que os efeitos do PM2.5  contribuiu para uma piora no Pico de 
fluxo expiratório de (PEF) e FEV1 de manhã/noite na presença de alta temperatura 
do que naqueles com temperatura mais baixa, sugerindo que o aumento de PM2.5 
e a temperatura podem alterar a função pulmonar e causar efeitos adversos a saúde 
respiratória (WU et.al.,2014).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da maioria dos trabalhadores não apresentarem sintomas respiratórios, 
houve uma correlação entre os níveis de poluentes e os achados da prova de função 
pulmonar.

Logo, pode-se observar que os trabalhadores de restaurantes comerciais estão 
expostos a fatores de risco ambientais que podem levar a efeitos deletérios a saúde 
do trabalhador, principalmente no que se refere a saúde respiratória e padrões obs-
trutivos decorrente de um processo de stress oxidativo ocasionado pela exposição 
ambiental.
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RESUMO

Esse artigo aborda os métodos sísmicos que investigam a propagação de ondas 
para obtenção de parâmetros físicos do meio geológico relacionados à veloci-
dade com que as ondas se propagam, onde através do estudo das velocidades 
é possível converter a seção sísmica do domínio do tempo para o domínio da 
profundidade. Os dados apresentados, foram obtidos por meio do ensaio sís-
mico downhole e da perfilagem de poço. Serão demonstrados também, dados 
de perfis de gama natural e resistividade, bem como a correlação desses perfis 
com a litologia da área. A área de estudo em questão consiste em dois poços 
com 80 metros de profundidade onde a predominância da litologia foram de 
sedimentos pertencentes à Bacia Sedimentar de São Paulo (horizontes de argila 
intercalados com horizontes de areia) e maciço rochoso (embasamento cristali-
no). Além da proposta de um modelo de distribuição das velocidades Vp e Vs, 
é apresentada uma análise qualitativa dos perfis de gama natural e resistividade 
(normal 64), bem como o cálculo do IGR (índice de raios gama).

PALAVRAS-CHAVE

Métodos sísmicos, perfil de gama natural, perfil de resistividade.

1. INTRODUÇÃO

A propagação de ondas sísmicas é estudada pelos métodos sísmicos para que 
seja possível obter-se os parâmetros físicos do meio em que essas ondas se propagam, 
um desses parâmetros é a velocidade, que pode ser obtida de forma satisfatória por 
meio da perfilagem sônica e do ensaio sísmico downhole. O conhecimento da veloci-
dade com a qual as ondas P e S se propagam em cada litologia possibilita a conversão 
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de uma seção sísmica do domínio do tempo para o domínio da profundidade.
Tanto a perfilagem sônica quanto o ensaio sísmico downhole fornecem uma re-

solução vertical de excelente qualidade, a primeira permite obter-se as diferentes ve-
locidades sísmicas com resolução da ordem de dezena de centímetros, já o segundo 
é realizado com a fonte de onda sísmica em superfície e o geofone em subsuperfície, 
dentro do furo de sondagem, no entanto será possível uma comparação entre dados 
sísmicos adquiridos na superfície com os dados obtidos ao longo de um poço.

No que diz respeito ao perfilagem elétrica, ela consiste na medição, através de 
um receptor, da resposta da formação a uma estimulação gerada pela passagem de 
uma corrente elétrica na formação emitida por um emissor; enquanto que perfil de 
raios gama mede a radiação gama natural emitida por elementos radioativos instá-
veis. Esse perfil pode detectar horizontes de folhelhos devido ao fato destas rochas 
conterem elementos radioativos, presentes em micas, feldspatos alcalinos e minerais 
de argila e em rochas sedimentares arenosas fornece uma estimativa da presença de 
argila. 

A combinação dos perfis de gama e resistividade permite caracterizar as dife-
rentes litologias e distinguir as camadas que compõe uma determinada área.

A finalidade desse artigo é apresentar a realização de uma análise comparativa 
entre dados de uma perfilagem sônica com dados de um ensaio downhole, executa-
dos em dois furos, bem como a realização de uma análise qualitativa dos perfis de 
gama natural e resistividade (normal 64) e os resultados do cálculo do IGR (índice de 
raios gama) para o perfil de gama natural.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Área de estudo

Os dados utilizados foram obtidos no campo de provas do Instituto de Astrono-
mia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - IAG, situado no terreno da Física em frente 
ao prédio do Instituto, na Rua do Matão nº 1226, na Cidade Universitária “Armando 
Salles de Oliveira” - USP. A programação inicial das perfurações incluía apenas duas 
sondagens mistas (SM-140, SM-100), porém o furo SM-140 apresentou problemas 
sendo então executada outra sondagem, SM-115, alinhada com as anteriores. Neste 
projeto apenas os dados obtidos nos poços SM-100 e SM-115 foram analisados.

As sondagens foram realizadas nas cotas de 729 e 728,2 metros nos furos SM-
100 e SM-140, respectivamente. A partir destas sondagens foram identificadas três 
unidades geológico-geotécnicas, aterro, sedimentos da Bacia de São Paulo (nível su-
perior e inferior) e maciço rochoso. 

O aterro é formado de argila variando entre argila arenosa e siltosa com presen-
ça de matéria orgânica, principalmente na coloração marrom escura; os sedimentos 
da Bacia de São Paulo são integrado por intercalações entre horizontes argilosos e 
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arenosos classificadas em nível superior (composto por dois horizontes de argila sil-
tosa intercalados com dois horizontes de areia) e inferior (composto de um horizonte 
arenoso contendo areia com granulação variando entre média e grossa, majoritaria-
mente silte, fragmentos de feldspato e seixos de quartzo de 0,5 cm a 1 cm, sobreposto 
a um horizonte argiloso) e por fim o maciço rochoso é composto de migmatito de-
nominado “granito-gnaisse”.

2.2. Obtenção dos dados

Os dados das perfilagens geofísicas (resistividade e gama natural) foram obtidos 
pelo IPT no ano de 2000, ao passo que os dados da perfilagem sônica e do ensaio 
downhole foram adquiridos em 2007 e 2017, respectivamente.

Para o ensaio de downhole foi utilizada uma marreta com um transdutor como 
fonte de geração de ondas sísmicas, um sismógrafo de 12 canais modelo SmartSeis, 
um geofone de furo (do tipo bobina móvel, frequência natural de 8 Hz, triaxial, fi-
xado na parede do furo por meio de um sistema pneumático) e para a perfilagem 
sônica, o equipamento utilizado foi da marca Robertson Geolloging, com a sonda 
“Full Wave Sonic”. 

Não foi possível recuperar os dados da perfilagem sônica original e no seu 
formato digital, no entanto, os dados dos tempos da primeira chegada das ondas P e 
S nos receptores próximos (near) e distantes (far) puderam ser resgatados. Estes da-
dos foram então digitalizados para que fosse possível a leitura dos valores de tempo 
neles contido. 

Os dados de resistividade utilizadas ao decorrer dessa pesquisa foram obtidos 
em um arranjo bieletródico com uma ferramenta normal 64 (distância entre os ele-
trodos é igual a 64”). Os resultados obtidos dos dados sísmicos e downhole foram 
correlacionados com os do perfil de resistividade e gama natural.

2.3. Análise dos dados

A partir da leitura do tempo da chegada da primeira (P) e segunda (S) onda nos 
sismogramas do ensaio de downhole no poço SM-115 (P2), foram estabelecidas as 
velocidades intervalares a partir dos tempos lidos, essas velocidades são apresentadas 
em Resultados e Discussão.

A partir das informações das sondagens nos furos SM-100 e SM-115 foi ela-
borada uma seção geológica para representar a litologia da região entre um furo e 
o outro. Além da seção geológica, foram correlacionados também os dados de per-
filagem como ilustrado na Figura 1. Para tal procedimento, foi utilizado o Software 
AutoCAD 2018.

Na Figura 1 os números em vermelho no perfil indicam os pontos onde foram 
realizadas as leituras do valor da contagem gama, a seta indica o valor do GR mínimo 
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e a linha vertical indica o GR máximo; a camada V foi dividida em superior e inferior 
na qual foram escolhidos dois pontos diferentes para a análise.

 Posteriormente foi calculado o índice de raios gama (IGR) através da equa-
ção (1), onde GR é o valor de raio gama lido na formação, GR mín. e GR máx. cor-
respondem, respectivamente, à contagem mínima e máxima de raios gama no perfil.

                                                                  (1)

Figura 1 - Correlação entre seção geológica e os dados de perfilagem.

Fonte: Os autores

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram recuperados, digitalizados e para a interpretação dos dados, 
primeiramente foi obtida as velocidades médias no ensaio downhole; a princípio foi 
elaborado um gráfico profundidade pelo tempo, entretanto os dados do ensaio ficam 
melhor representados em termos de velocidades intervalares, então a partir dos tem-
pos de chegada das ondas P e S foram então determinadas as velocidades intervalares. 

Integrando os resultados do downhole e das perfilagens sônicas feitas nos poços 
SM-100 e SM-115, foram gerados os perfis das velocidades das ondas P e S e que são 
apresentados na Figura 2.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐺𝐺𝐺𝐺− 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑚𝑚í𝑛𝑛
𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑚𝑚á𝑥𝑥− 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑚𝑚í𝑛𝑛                          
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Figura 2 - Integração dos resultados do ensaio downhole e da perfilagem sônica no poço SM-100. 
(a) Perfil de velocidade da onda P. (b) Perfil de velocidade da onda S e no poço SM-115. (c) Perfil 

de velocidade da onda P. (d) Perfil de velocidade da onda S.

Fonte: Os autores

Através da integração entre os perfis de gama natural e de resistividade normal 
64, foi comprovado o que era esperado, previsto na teoria sobre os perfis geofísicos, 
que a contagem de raios gama cresce com a profundidade, como acontece entre os 
pontos 1 e 2 da Figura 1.

Com uma análise qualitativa foi possível observar que para os horizontes de 
areia o gama é baixo e a resistividade é alta, como pode ser observado no caso das 
camadas II, IV e V (inferior). Já para os horizontes de argila, é possível observar jus-
tamente o oposto disso, ou seja, gama alto e resistividade baixa como nas camadas I, 
III e VI. O cálculo do IGR se encontra na Tabela 1.

Tabela 1 - Leituras de raios gama para cada litologia e o cálculo do IGR.

Fonte: Os autores

Para efetuar o cálculo desse índice foi necessário estabelecer um GR máximo 
e um GR mínimo que para esse caso foram 112 e 40, respectivamente, sendo o pri-
meiro definido na camada II e o segundo definido na camada VI. O valor lido para a 

 

PONTO GR IGR 

1 73 0,46 

2 100,5 0,84 

3 65 0,35 

4 95 0,76 

5 58 0,25 
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camada III se assemelha muito ao valor máximo obtido e por isso também pode ser 
considerada como um GR máximo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que foi possível através da integração dos resultados obtidos com 
a perfilagem sônica e o ensaio downhole fazer a comparação desses dados de forma 
direta, pois ambos fornecem o parâmetro velocidade das ondas sísmicas (P e S).

Além disso, ter a disposição uma boa descrição geológico-geotécnica dos furos 
de sondagens possibilitou correlacionar as diferentes litologias com valores de Vp e 
Vs calculados. Foi proposto então um perfil de velocidades de Vp e Vs em função da 
profundidade, com as respectivas litologias encontradas pelos poços SM-100 e SM-
115, que se encontra na Tabela 2.

Por fim, tem-se que a análise integrada dos dados, juntamente com as informa-
ções da coluna geológica da área, obtida durante a perfuração, permitiu a caracteriza-
ção física das litologias presentes na área, mostrando então a importância dessa inte-
gração entre diferentes ferramentas de perfilagem, uma vez que perfil sônico mostra 
bem o contraste entre as camadas e os perfis gama e de resistividade permitem carac-
terizar as litologias, diferenciando bem as camadas de areia e argila.

Tabela 2 - Modelo do perfil de velocidades de Vp e Vs em função da profundidade.

Fonte: Os autores
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo debater a narrativa histórica e a memó-
ria das ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos. Construído em 1534, por 
Martim Afonso de Souza, o engenho de açúcar, agora em ruínas, é o mais an-
tigo resquício arquitetônico da colonização portuguesa na América. Em 1958, 
as ruínas foram doadas para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São Paulo e, atualmente, são tombadas como pa-
trimônio histórico nos níveis federal, estadual e municipal. No último século, 
as questões envolvendo o papel fundamental do patrimônio na construção e 
proteção da identidade, e o interesse econômico que existe ao seu entorno, vem 
sendo discutidas por pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas, 
como historiadores, sociólogos, antropólogos, entre outros. Para discutir tais 
temáticas no presente trabalho, a princípio a pesquisa se voltou para a descrição 
da trajetória e do conceito de patrimônio e na história do monumento escolhido 
para esse estudo de caso. Após a contextualização,  a pesquisa se aprofundou 
no papel do patrimônio para a construção da identidade, a memória coletiva e 
às questões burocráticas que as ruínas estão sujeitas por serem um patrimônio 
histórico e órgão da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, como por 
exemplo seu financiamento exclusivamente público. Ao final do estudo, pode-se 
perceber que a preservação da memória e a construção da narrativa estão dire-
tamente ligadas ao fato do Estado ser financeiramente responsável e criador de 
barreiras para que o monumento não desvirtue de sua vocação cultural e raiz 
identitária.

PALAVRAS-CHAVE

Patrimônio, Engenho São Jorge dos Erasmos, Memória.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se a estudar a construção da narrativa histórica e 
da memória do patrimônio, focando como objeto de estudo o Monumento Nacional 
Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, sendo este o resquício arquitetônico mais 
antigo da colonização da américa portuguesa, e órgão da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária da Universidade de São Paulo.

As noções e significados do termo “patrimônio” passaram por diversas mudan-
ças desde seu primeiro conceito, durante o Estado Moderno, até os dias de hoje. O 
conceito de patrimônio no presente trabalho remete não só a sua representação físi-
ca, mas também ao valor pessoal que o mesmo carrega ao se tornar símbolo tangível 
da memória de um grupo ou uma época.

As políticas que foram desenvolvidas para proteger e preservar patrimônios his-
tóricos e culturais buscaram promover a “noção de universalidade da cultura através 
do reconhecimento de culturas específicas” (POULOT apud PEIXOTO, 2000, p.8) 
reforçando a identidade coletiva e mantendo tais bens em boas condições.

Durante a década de 1930, o governo brasileiro fundou um órgão federal espe-
cífico, sendo ele responsável pela preservação e proteção do patrimônio, sendo este 
atualmente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que 
possui mais de mil bens tombados como patrimônios nacionais, sendo um deles as 
Ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos.

As ruínas do engenho, construído em 1534, foram doadas para a Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo no ano de 1958, 
tendo sido tombadas, em 1963, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Desde 2004, este sítio arqueológico está aberto aos visitantes e conta com 
uma equipe de educadores e estagiários de diversas áreas do conhecimento que rea-
lizam a mediação entre o remanescente arquitetônico presente e as pessoas do tempo 
presente.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa para produção do presente trabalho foi dividida em dois momentos. 
Inicialmente,  livros e artigos sobre a origem do patrimônio histórico e cultural, seus 
conceitos e a burocracia em torno dele foram estudados. Além disso, a história do 
Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos do século XVI até o 
século XXI.

Em seguida foi pesquisado sobre a memória coletiva, construção da narrativa, 
turismo histórico cultural e as regras que o monumento está sujeito como um órgão 
da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.

Ao final da coleta dos dados, foi feita uma reflexão sobre as discussões que a 
bibliografia apresentou e redigido o trabalho final.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, órgão da Pró 
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, vem consolidando sua posição como 
equipamento turístico da cidade de Santos sem deixar de proteger a identidade do 
patrimônio em questão. A narrativa das ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos 
está diretamente ligada à memória do bairro ao seu entorno e à história de Santos e 
São Vicente. As atividades desenvolvidas no órgão navegam em busca do equilíbrio 
entre preservação dessa memória e o fato de estar inserido no mercado turístico da 
cidade é um dos objetivos propostos por esse estudo.

De acordo com os estudos da professora Jeanne Marie Gagnebin Bons, “a me-
mória humana está diretamente ligada à capacidade de narrar” (BONS, 2012). De-
vido sua condição como um ser social, seres humanos necessitam do convívio em 
sociedade para que consigam se comunicar e assim serem capazes de narrar suas 
memórias e o patrimônio (material e imaterial) é uma forma de perpetuá-la. 

Durante as últimas décadas, observa-se que o patrimônio transformou-se em 
uma arma de defesa da memória dos grupos que buscam legitimação do Estado por 
meio de “reivindicações identitárias, fundadas numa memória coletiva ou numa nar-
rativa histórica, mas, evidentemente envolvendo interesses muito concretos de or-
dem social e econômica” (GONÇALVEZ, 2012, p. 59).

O conceito de patrimônio histórico e cultural passa por constantes ressigni-
ficações desde sua origem durante a formação dos Estados Absolutistas Europeus. 
A princípio, quando o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional) foi fundado no Brasil, em 1934, e sua política referendava as conclusões das 
conferências e congressos que estavam presentes nas Cartas Patrimoniais de Atenas 
e Veneza, e nas Recomendações de Nova Delhi e Paris, da década de 1930 a década 
de 1960; tais referências privilegiam a salvaguarda de monumentos de importância 
histórica e artística. 

Durante o final da década de 1970, a UNESCO buscou estabelecer critérios a 
fim de reconhecer bens naturais e culturais como patrimônio da humanidade ba-
seando-se na monumentalidade, excepcionalidade e autenticidade dos bens e criou 
a Lista do Patrimônio Mundial - documento que representa o reconhecimento do 
valor dos bens citados ali pela UNESCO. 

Para Simone Scifoni, “o título é  uma garantia de atratividade e da qualidade 
do bem em visitação, pois o que está em jogo é a credibilidade da UNESCO” (SCI-
FONI, 2006, p. 5), ou seja, os Estados terem em seus territórios bens tombados pela 
UNESCO como patrimônio da humanidade é vantajoso economicamente para os 
mesmos. Ser um atrativo turístico torna-se para muitos lugares históricos um meio 
de sobrevivência, pois, resguardadas pelos estatutos patrimoniais, alimentam-se do 
turismo histórico. Por outro lado, nota-se que a competitividade entre os locais para 
atrair turistas transforma-os então em mercadorias da indústria turística. Esse pro-
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cesso pode fazer com que esse patrimônio seja ressignificado e passe de uma fonte de 
conhecimento e cultura para um simples objeto de consumo. 

O Monumento Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, objeto de estudo do 
presente trabalho, possui um amplo programa educativo que se estende de visitas 
monitoradas gratuitas acompanhadas por educadores e estagiários a eventos edu-
cativos-culturais presentes no programa Portas Abertas, também gratuítos, ambos 
para todas as faixas etárias. As ruínas estão sob a salvaguarda da Universidade de 
São Paulo e, de acordo com a Resolução Nº 5371, de 19 de outubro de 2006 - alterada 
pela Resolução do Conselho de Cultura e Extensão Universitária 6445/2012 - o patri-
mônio é mantido exclusivamente por dinheiro público e cabe ao órgão fazer a gestão 
orçamentária do mesmo. 

 De acordo com a página eletrônica da Pró Reitoria de Cultura e Extensão, o sí-
tio recebe por volta de oito mil visitantes anualmente e sua política de visitação “tem 
por objeto a relação do monumento com a comunidade buscando a identificação e 
valorização do patrimônio pelos visitantes”

Apesar da sua importância econômica no século XVI, e ter sido tombado pelo 
mesmo motivo, a memória coletiva dos moradores da Vila São Jorge ressignificou o 
Engenho a partir do século XX, transformando-o no plano de fundo para a identi-
dade da Vila São Jorge e seus habitantes e não mais só mais uma representação da 
colonização portuguesa.

.A partir dos projetos educacionais desenvolvidos desde 2004, o Monumento 
pôde explorar sua posição como um recorte da memória local. Na década de 2010, 
diversos avanços e parcerias foram fundamentais para que o patrimônio pudesse de-
senvolver seu papel de fato. 

Após a inauguração da Base Avançada de Cultura e Extensão, em 2009, e sob o 
comando da Profa. Dra. Vera Ferlini, o Monumento triplicou seu número de visitas 
graças a parcerias firmadas com a Prefeitura de Santos e o desenvolvimento de pro-
gramas educativos voltado para as escolas municipais da mesma. Além do aumento 
de visitantes, o Monumento tomou a iniciativa de redescobrir e perpetuar a memória 
dos moradores da Zona Noroeste, buscando o significado identitário das ruínas para 
os moradores da região. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as pesquisas realizadas e citadas no presente trabalho, observa-
-se a tendência mundial no interesse turístico e econômico em relação aos patrimô-
nios. Esse fator tem contribuído para a modificação de suas narrativas e ressignifi-
cado a identidade das regiões que estão localizados. Ao mesmo tempo, nota-se que 
o próprio conceito de patrimônio adaptou-se ao decorrer dos séculos, assim como 
as leis que os definem e protegem, estendendo sua abrangência para além de uma 
cultura considerada da elite.
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A trajetória da história do que hoje está em ruínas abordada no presente trabalho 
deixa claro que a narrativa desse engenho quinhentista está viva. O reconhecimento 
dos esforços buscando a manutenção do sítio e sua aproximação com a população ao 
seu entorno em busca de um reconhecimento identitário, é facilmente reconhecido. 

O Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos foi tombado 
pelo IPHAN de acordo com seus pré requisitos vigentes na década de 1960, pode-
-se então concluir que as políticas de preservação do patrimônio nacional ainda era 
restrita e buscava grandes monumentos de grandes momentos históricos, porém, as 
discussões iniciadas na década de 1970, ressignificaram o conceito e o papel do pa-
trimônio, o que possibilitou uma modernização do papel das ruínas ao decorrer das 
décadas.

A inserção do patrimônio nas rotas turísticas obteve sucesso devido a proteção 
oferecida pela USP, que busca controlar e promover o uso qualificado do local, garan-
tindo a proteção de sua identidade. Os dados apontam que, entre os anos de 2010 e 
2014, as visitas ao monumento triplicaram, o que nos mostra que o patrimônio e sua 
narrativa podem ser construídos de forma coletiva e ao mesmo tempo ser um atra-
tivo turístico sem que sua identidade seja comprometida, desde que haja precauções 
em relação ao interesse financeiro que está inserido na indústria turística.
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RESUMO

A pesquisa faz parte de um projeto maior e tem como objetivo refletir sobre 
as práticas de docentes de Língua Portuguesa em contextos diferenciados, ob-
servando suas ações frente aos desafios do cotidiano escolares. Fundamenta-se 
nos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa/CNPq, desenvolvendo-se em 
três momentos: 1º elabora-se um banco de dados por meio do Banco de Dados 
nos sites do SCIELO e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD); 2º observam-se aulas dos cursos de Pedagogia e de Letras (UNISAN-
TOS); e 3º observam-se aulas de Língua Portuguesa, em duas escolas (pública e 
privada) de Santos/SP nos anos finais do ensino fundamental. A pesquisa se jus-
tifica pela falta de dados referentes a esta etapa de ensino, e, também, por uma 
série de desafios que o professor enfrenta, tais como: diversidade do alunado 
(cultura, valores e hábitos), organização curricular e exigências que se impõem 
à escola do EF II. A abordagem metodológica baseia-se em: pesquisa bibliográ-
fica (1ª fase); pesquisa de campo desenvolvida por meio de observação das aulas 
dos cursos de Pedagogia e Letras (2ª fase); e observação de aulas de Língua Por-
tuguesa do EF II (3ª fase). A análise dos dados orientou-se em três dimensões: 
técnica, ético-política e estética. Os resultados apontam para aspectos afetivos, 
cognitivos e sociais de ser profissional docente da educação básica.

PALAVRAS-CHAVE

Língua Portuguesa, ensino fundamental, prática docente.

1. INTRODUÇÃO

O projeto de Iniciação Científica “Um olhar para a prática do professor de Lín-
gua Portuguesa do Ensino Fundamental II” vincula-se ao projeto maior, “O professor 
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do Ensino Fundamental II (EF II): políticas, práticas e representações”, desenvolvido 
pelo Grupo de Pesquisa/CNPq ”Instituições de Ensino: políticas e práticas pedagó-
gicas”. 

A pesquisa se justifica, tendo em vista que há poucos estudos que investigam a 
etapa dos anos finais do ensino fundamental, conforme Relatório Final da Fundação 
Victor Civita (2012); além dos desafios impostos para o docente, que trabalha nesta 
etapa, tais como: exigências/dificuldades que se impõem à Escola pública; diversida-
de do alunado, em função da própria massificação “democrática” devido à ampliação 
das vagas; existência de novas culturas, hábitos e valores, especialmente, devido a 
essa etapa de ensino. Dessa forma, o objeto de pesquisa trata da formação do profes-
sor para esta etapa de ensino e de suas práticas docentes na sala de aula de escolas do 
EF II (pública e privada), colocando o foco no olhar para a prática do professor de 
Língua Portuguesa.

Trata-se de um trabalho que abrange três momentos, realizando: 1º levanta-
mento bibliográfico de teses, dissertações e artigo em periódicos qualificados, prove-
nientes do banco de dados da CAPES, nos sites do SCIELO e da Biblioteca Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD) e em alguns dispositivos legais referentes às políticas 
educacionais, em geral, e de formação de professores, em especial; assim como ao 
censo escolar (INEP, 2006); 2º pesquisa de campo, por meio de roteiro de observa-
ção, com os profissionais que ministram aulas, dentro da licenciatura em Letras da 
UNISANTOS; e 3º pesquisa de campo com os professores de Língua Portuguesa dos 
anos finais do ensino fundamental, utilizando-se, também, da observação de aulas 
em duas escolas (pública e privada) conforme projeto ampliado. 

A pesquisa desenvolvida se fundamentou nos referenciais teóricos analisa-
dos pelo Grupo de Pesquisa (FREIRE, 1996; FREITAS, 1999, 2007; GONÇALVES; 
SILVA, 2001; BALL, 2002; FANFANI, 2005; ABDALLA, 2006, 2016a, 2016b, 2017; 
LOURENCETTI, 2008; GATTI; BARRETO, 2009; GATTI, NUNES, 2009; GATTI et 
al., 2010; GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011; ABDALLA, MAIMONE, MOREIRA, 
2013;  ALTET, 2017; entre outros).

Os objetivos da pesquisa compreendem: 1º construir e partilhar, junto aos 
membros do Grupo de Pesquisa, um banco de dados de estudos e pesquisas a par-
tir das políticas, práticas e representações dos professores a respeito da docência; 2º 
observar e registrar, nos roteiros de observação, as aulas de “Estudos Morfossintáticos 
da Língua Portuguesa” e “Introdução aos Estudos Literários” da licenciatura em Letras 
sobre as práticas dos professores observados, possibilitando reflexões no âmbito da 
formação docente; 3º analisar a obra de Fanfani (2005), a fim de debater e discutir, 
nas reuniões do Grupo de Pesquisa, sobre as conclusões alcançadas a respeito das 
políticas de formação e das práticas docentes; e 4º apresentar reflexões ao Grupo de 
Pesquisa sobre as condições de trabalho e as práticas pedagógicas dos professores de 
EF II em duas escolas - pública e privada - da região de Santos/SP.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A abordagem metodológica deste Projeto de Iniciação Científica caracterizou-
-se pela elaboração do (s):

2.1 Banco de Dados

Como já descrito previamente, a metodologia de pesquisa consistiu, primeira-
mente, na estruturação de um banco de dados a partir das palavras-chave: “Formação 
de Professores (Fundamental II/, Língua Portuguesa)”; “Literatura Infantil”, “Práticas 
de Leitura” e “Literatura Infantil”. Esse procedimento foi realizado durante os meses 
de março e de abril de 2017 e foram encontrados teses, dissertações e artigos nos 
sites do SCIELO e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 
dos anos de 2006 a 2017. E, a partir de uma análise rápida, foram elaborados quatro 
quadros: cada um referente a uma palavra-chave e estruturados em divisões de “ano”, 
“autor/instituição/revista”, “título”, “tipo (tese/dissertação/artigo)” e nos resumos dos 
respectivos trabalhos. 

2.2 Roteiros de Observação

Após a elaboração do banco de dados e uma reflexão das pesquisas seleciona-
das, foi elaborado, junto com a orientadora, um roteiro de observação, contendo três 
dimensões - técnica, ético-po lítica e estética (2017), que foram fundamentadas 
em: Freire (1996), Abdalla (2006, 2016a, 2017), Lourencetti (2008), Gatti e Nunes 
(2009), Gatti et al. (2010) e Altet (2017). Foi elaborado, também, o “Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido”, para a aceitação e assentimento dos docentes parti-
cipantes da pesquisa de campo (2017). Após os professores assinarem e concordarem 
com a observação de suas aulas, iniciou-se o processo de investigação das disciplinas 
do curso de Letras da UNISANTOS (2º sem./2017). O bolsista participou das aulas, 
observando e, por vezes, salientando dúvidas e refletindo sobre as ações desenvolvi-
das pelo docente para com a classe como um todo. E, no primeiro semestre de 2018, 
a partir dos termos assinados pelos professores do EF II, iniciou-se a observação das 
aulas de Língua Portuguesa dentro de uma escola pública e de outra privada.

As dimensões presentes no roteiro contemplavam:

• Dimensão Técnica: refere-se às características das estratégias metodológicas 
que o educador deve/deveria ter para ser um profissional bem-sucedido ao mi-
nistrar uma aula, focalizando o conteúdo e os recursos didáticos. 
• Dimensão Ético-Política: nesta perspectiva o docente era observado sob a 
ótica de suas atitudes em sala de aula, tanto no âmbito profissional quanto pes-
soal. 
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• Dimensão Estética: a última dimensão presente no roteiro de observação 
consistia em quais eram as qualidades que fazem do professor um profissional 
de excelência. Esta foi a etapa de maior natureza subjetiva, pois trabalhava com 
aspectos relacionados ao perfil pessoal que perpassa e afeta, consciente ou in-
conscientemente, o modo de ser como profissional. 

1. Reflexões e discussões sobre livro “La condición docente: análisis 
comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay” (Capítulo IV “Los 
docentes y sus valores”) (FANFANI, 2015):

A respeito deste livro, especificamente do Capítulo IV “Los docentes y sus valo-
res”, a leitura desempenhou, sobretudo, um estudo comparativo entre as ideias ex-
postas pelo autor, oferecendo suporte maior às pesquisas realizadas, tanto no ensino 
superior, acompanhando as aulas de um professor do curso de Letras (UNISAN-
TOS), quanto no EF II, acompanhando os professores das escolas pesquisadas (pú-
blica e privada). Fanfani (2005) retrata realidades diacrônicas da educação em paí-
ses importantes da América Latina; aprofundando temas relevantes para discussão 
e novas formas de fomento à docência. O que significou reflexões e discussões com 
o Grupo de Pesquisa/CNPq, articulando as ideias trazidas pelo respectivo autor aos 
dados que estavam sendo analisados e foram apresentados pelo bolsista durante as 
atividades do Grupo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das metodologias aplicadas durante o período 
final de realização da pesquisa foram:

• Primeira fase de pesquisa: Construção do Banco de Dados (exemplo de um 
dos quadros do Relatório apresentado):

   É importante ressaltar que existem outras pesquisas, que constam do Relató-
rio Final, cujos quadros não foram aqui apresentados por conta de ser um resumo 
expandido. 
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Quadro 1 – Dados sobre Formação de Professores e sobre Formação de Leitores

     Fontes: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Disponível em: <http://bdtd.
ibict.br/vufind/>. Acesso em: 9 de abril de 2017.

• Segunda fase da pesquisa: Roteiros de observação (exemplo de uma 
das dimensões propostas):

Ano Autor (a) / Instituição/ 
Revista 

Título Dissertação/Tese/Artigo 

2015 Regianne Moreno; Revista 
Científica /Colégio Novo Tempo 
Práticas Pedagógicas: Registros 

e Reflexões 

Contribuições para a prática 
Reflexiva do Professor 

 

Artigo 

 

2010 

Franco, Ana Maria; Bonvino 
Universidade Federal de 

Uberlândia 2010 

A Disciplina Prática de 
Ensino de Literatura na 
Formação do Professor 

 

Dissertação 

2012 Alvarenga, Fernando Marques- 
Universidade Federal de Viçosa 

A Formação Docente no 
Curso de Letras: O Currículo 
e suas Intersecções entre os 
Saberes e a Relação Teoria-
Prática. Um Estudo de Caso 

de Letras da UFSJ 

 

Dissertação 

 

2014 Cristina Nalon de Araujo; 
Universidade Estadual de 

Londrina. Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. Programa 

de Pós-Graduação em 
Educação. 2014 

A Formação Leitora e 
Escritora de Futuros 

Professores 

 

 

Dissertação 

2012 BALADELI, Ana Paula Domingos; 
BARROS, Marta Silene Ferreira  
e  ALTOE, Anair. Educ. rev. 
[online]. 2012, n.45 

Desafios para o professor 
na sociedade da informação 

Artigo 

 

2015 

Silviane Cabral da Cunha; 
Universidade Estadual de 
Londrina. Centro de Letras e 
Ciências Humanas. Programa 
de Pós-Graduação em Letras. 
2015. 

 

A Leitura Literária na Escola 
e o papel do Professor 
como seu Mediador: 

Experiências e Perspectivas 

 

Dissertação 

 

2015 

Vania Neves Valva-  

Universidade de São Paulo 

A formação do Leitor 
Literário do Ensino 

Fundamental II: Reflexões 
sobre uma Proposta. 

 

 

Dissertação 
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     Aula do curso de Letras “Estudos Morfossintáticos da Língua Portuguesa – 
    UNISANTOS. Aulas – 05/04, 12/04 e 17/04 do ano 2017

• Terceira fase da pesquisa: Pesquisa de campo nas escolas pública e privada 
de EF II – acompanhando as aulas de duas professoras de Língua Portuguesa (6º ano 
e oito aulas de cada professora)

Os resultados de aulas de Língua Portuguesa indicaram em relação à: 

1ª dimensão técnica: as estratégias e metodologias desenvolvidas pelas duas 
professoras (conhecimento da matéria, discussão de temas atuais); os níveis de 
acesso a ferramentas tecnológicas dos discentes e docentes; e questões de didá-
tica (motivação, desperta o interesse, tipo de avaliação); 
2ª dimensão ético-política: como as professoras enfrentam as tensões e desafios 
de sala de aula; noções de cidadania; direitos e deveres; parte de experiências de 
vida; e estimula a autonomia; 
3ª dimensão estética: aula motivadora, bom relacionamento, valorização das 
experiências, emoções; e o desafio de voltar-se para a formação de leitores. 

Tais resultados permeiam uma natureza subjetiva, pois envolve aspectos rela-
cionados ao perfil pessoal que perpassa e afeta, consciente ou inconscientemente, o 
modo de ser como profissional da educação básica. A configuração dos elementos 
estudados pode contribuir com a formação de professores, especialmente, daqueles 

 

DIMENSÃO ÉTICO-POLITICA 

 

DESCRIÇÃO 

 

O quê? 

 

 

Como? 

Ser ético Sim/sim/sim(sim) Constante abre espaço ao aluno /  

Ensina não só sua matéria, mas coisas da vida Sim/sim/sim 
(não) 

Poucas vezes /  

Informa sobre nossos direitos e deveres Sim/não/não(não
) 

Mostra os cuidados / 

Passa noções  de  cidadania Não/não/não(não
) 

Sim aos poucos corrigir com cuidado 
as pessoas que se confundem nas 
palavras e interpelações textuais  

Prepara para o futuro mostrando sua própria 
experiência 

Sim/não/não(sim
) 

Sim explana detalhes /  

Não faz distinção entre os alunos/discriminação  Não/não/não(não
) 

Não faz distinção nenhuma das duas 
profa. 

Dá sempre exemplos da atualidade Sim/sim/sim(sim) Sim com Textos /  

Prepara para o mercado de trabalho Sim/sim/sim(sim) Sim prepara muito /  
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que lidam com a formação de leitores do EF II. Ademais, observou-se, também, a 
infraestrutura predial, operacional e acadêmica; material de apoio e recursos tecno-
lógicos; método de ensino-aprendizagem; características da profissão docente.

Os resultados, aqui descritos, foram divulgados, sob o título “Das políticas 
educacionais às representações sociais dos professores do EF II sobre suas práticas: 
algumas reflexões”, no XI Seminário Regional Sudeste da ANPAE e XI Encontro 
Sudeste da ANFOPE: Política, Gestão e Formação de Professores: (Contra) Reformas 
e Resistências, que ocorreu do dia 07 a 09 de agosto de 2018, na Universidade Fe-
deral Fluminense, Niterói/RJ. Foi publicado nos Anais do evento, sob o ISBN: 978-
85-922051-4-0, e se encontra no site: http://www.anfope.org.br/wp~content/uplo-
ads/2018/08/ANAIS-xi-Regional-ANFOPE-ANPAE-2018.compressed.pdf.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas analisadas e a participação neste projeto de Iniciação Científica 
contribuíram de maneira significativa para a minha formação acadêmica como gra-
duando em Letras e para novas pesquisas à docência acadêmica.

A construção do banco de dados favoreceu no aprimoramento ao pesquisar de 
maneira sólida trabalhos acadêmicos como teses, dissertações e artigos, culminando 
para uma melhor formulação de pesquisas futuras, bem como ao analisar as pes-
quisas selecionadas fomentou uma qualificação na leitura acadêmica e na reflexão e 
discussão de forma mais crítica e adequada. 

A pesquisa de campo nas aulas da licenciatura (UNISANTOS) e nas escolas de 
ensino privado e público de Santos, com os roteiros de observação foi a minha pri-
meira experiência vivenciada de pesquisa de campo, contribuindo para aquisição de 
habilidades para próximas intervenções, tanto no ensino, quanto na pesquisa. Foram 
desenvolvidos indicadores para análise das estratégias didáticas e dos modos de ação 
docente (atitudes), que os professores buscam ao transmitir o conteúdo, mostrando, 
também, a importância da técnica de observação de aulas para captar os dados da 
pesquisa. 

A leitura do livro “La condición docente: análisis comparado de la Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay”, e, em especial, do Capítulo IV “Los docentes y sus valores”, 
foi apresentado em um Seminário no âmbito do Grupo de Pesquisa, dando suporte 
para as tarefas anteriores. Acentua-se, também, que o trabalho desenvolvido junto ao 
Grupo de Pesquisa/CNPq, permeado por suas reflexões e discussões, contribuiu não 
só para a coleta e análise dos dados coletados e analisados, mas pela problematização 
que foi desenvolvida coletivamente; o que significou a importância da pesquisa em 
grupo. 

Por fim, é preciso situar que os processos, pelos quais a educação passa nesta 
contemporaneidade, acompanhados das reflexões sobre o ensino e a pesquisa, princi-
palmente, aqueles que pudemos desenvolver, expandem o nosso modo de pensar e de 
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olhar não só para as práticas docentes, mas, sobretudo, para a profissão do professor 
frente aos desafios postos pela realidade brasileira. 

REFERÊNCIAS

ABDALLA, M. F. B. O senso prático de ser e estar na profissão. São Paulo: 
Cortez, 2006.

ABDALLA, M. F. B. (Coord.). O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, 
práticas e representações. Projeto de Pesquisa/IPECI. Santos: Universidade Ca-
tólica de Santos, 2016a.

ABDALLA, M. F. B. Política Nacional de Formação de Professores e a (re)cons-
tituição da identidade profissional. Revista Interacções, n. 40, p. 5-27, 2016b.

ABDALLA, M. F. B. Formação, profissionalidade e representações profissionais 
dos professores: concepções em jogo. Revista de Educação PUC-Campinas, 
vol. 22, n. 2, p. 171-190, maio/ago. 2017.

ABDALLA, M. F. B.; MAIMONE, F. C.; MOREIRA, M. S. CADERNO PAR-
FOR: Da Política de Formação PARFOR às Práticas Pedagógicas, Experiências 
e Saberes no Ensino e na Pesquisa. Santos: Leopoldianum, 2013.

ALTET, M. A observação das práticas de ensino efetivas em sala de aula: pesqui-
sa e formação. Cadernos de Pesquisa, vol., 47, n. 166, p. 1196-1223, dez. 2017.

BALL, s. j. Reformar escolas/Reformar professores e os terrores da performati-
vidade. Revista Portuguesa de Educação, vol. 15, n. 002, p. 3-23, 2002.

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 9 de abril de 2017.

FANFANI, E. T. La condición docente: análisis comparado de la Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2005.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 
São Paulo: EGA, 1996.

FREITAS, H. C. L. A reforma do ensino superior no campo da formação dos 
profissionais da educação básica: as políticas educacionais e o movimento dos 
educadores. Educação & Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, p. 17-44, dez. 1999.

FREITAS, H. C. L. A nova política de formação de professores: a prioridade 
postergada. Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100 Especial, p. 1203-
1230, out. 2007.

FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA. Anos Finais do Ensino Fundamental: aproxi-
mando-se da configuração atual. Relatório Final. São Paulo: Fundação Victor 



326

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Civita; Fundação Carlos Chagas/FCC, jul. 2012. (Documento interno) 

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S (Coords). Professores do Brasil: impasses e de-
safios. Brasília: UNESCO, 2009.

GATTI, B. A.; NUNES, M. M. R. (Org.). Formação de professores para o ensino 
fundamental: estudo de currículos das licenciaturas em Pedagogia, Língua Por-
tuguês, Matemática e Ciências Biológicas. Textos FCC, São Paulo, v. 29, 2009.

GATTI, B. A. et al. Formação de professores para o ensino fundamental: insti-
tuições formadoras e seus currículos. Estudos & Pesquisas Educacionais, São 
Paulo, Fundação Victor Civita, n. 1, p. 95-138, 2010.

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S.; ANDRÉ, M. Políticas docentes no Brasil: um 
estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011. 

GONÇALVES, L. A, O. ; SILVA, P. B. G. O jogo das diferenças: o multicultura-
lismo e seus contextos. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

INEP. Censo Escolar 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/
fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-escolar-da-educacao-basica-2016-pdf-1/
file>. Acesso em: 28 jun. 2018.

LOURENCETTI, G. do C. O trabalho docente dos professores secundários 
na atualidade: intersecções, particularidades e perspectivas. Araraquara: Jun-
queira & Marin, 2008. 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Disponível em: < http://www.
scielo.org/php/index.php>. Acesso em: 9 de abril de 2017. 



327

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

O PROCESSO DE INCLUSÃO E A CRIANÇA COM QUEIXA 
DE TDAH.

Mayara Rafaella Menezes da Mota¹ (IC Bolsa PROIN) 
Mariana López dos Santos Batista² (IC VOLUNTÁRIA)

Luana Carramillo Going³ (ORIENTADORA)
Universidade Católica de Santos

Curso: Psicologia
1 maa.mota@outlook.com ; 2 marianalopezsb@live.com; ³ luanagoing@gmail.com.  

RESUMO

Este projeto teve como objetivo refletir e discutir a etiologia do Transtorno do 
Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) e investigar o processo de in-
clusão que ocorre nas escolas de ensino fundamental. O método foi experimen-
tal (quantitativo e qualitativo) sendo a primeira etapa de revisão bibliográfica e 
a segunda a observação da aplicação de testes psicológicos. Como instrumento, 
foram utilizados os bases de dados, tais como o Scielo, a Lilacs e a Capes além 
das plataformas “Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNISANTOS” e 
“Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)”, ambas disponi-
bilizadas pelas Universidade Católica de Santos. Os resultados demonstram que 
há uma baixa compreensão no meio social, gerando dificuldade na inclusão no 
portador do transtorno. no meio social, necessitando haver uma capacitação 
acerca do conceito de TDAH para os indivíduos responsáveis pela educação 
primária.

PALAVRAS-CHAVE

TDAH Infantil, Inclusão, Prática Pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

O TDAH é definido como um transtorno neurobiológico, reconhecido pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e registrado oficialmente no manual chamado 
de Diagnostic and Statistic Manual (DSM), que acontece em crianças, adolescentes 
e adultos, independente de país de origem, nível socioeconômico, raça ou religião.  

Existem diversos estudos já realizados com o intuito de saber como os pais se 
sentem a respeito das crianças com TDAH, é de suma importância compreender 
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como estes se sentem sobre o transtorno de seus filhos, para aproxima-los cada vez 
mais do tema e haver um tratamento eficaz. De acordo com Bellé, Andreazza, Rus-
chel e Bosa (2009), mães de crianças com TDAH vivenciam um maior estresse em 
comparação com mães de crianças sem o transtorno. O apoio social que recebem é 
menor, bem como a opinião de seus familiares e amigos a respeito de como é a sua 
performance na criação do seu filho.

O projeto visa investigar como é a compreensão de profissionais que estão inse-
ridos no contexto escolar e pais e/ou responsáveis acerca do TDAH, além de averi-
guar se as crianças com queixa de TDAH possuem o perfil cognitivo para o transtor-
no. Segundo Coutinho, G., Mattos, P., Schmitz, M. (2008), para haver um diagnóstico 
fidedigno de TDAH infantil é necessário realizar uma entrevista não apenas com a 
criança, mas também com os pais para assim obter informações advindas da escola. 
Por isso, é de suma importância que a escola esteja preparada para manter um olhar 
focado no desenvolvimento da criança, observando os comportamentos e averiguan-
do quais aqueles decorrentes do TDAH e quais fazem parte do desenvolvimento típi-
co da criança. Para evitar estigmatização e exclusão dentro da sala de aula, torna-se 
necessário manter os profissionais atualizados sobre como verificar os sintomas do 
TDAH. 

O despreparo e a falta de informação de alguns profissionais da docência podem 
contribuir para que haja uma dificuldade no diagnóstico do TDAH e na questão do 
aprendizado das crianças com este transtorno. Pois, junto ao transtorno de déficit de 
atenção, pode-se associar alguns transtornos de aprendizagem que irão dificultar a 
sua inserção no meio educacional.   Sendo assim, não podemos ignorar o processo 
de inclusão dessas crianças com o meio educacional e social, pois elas muitas vezes 
são excluídas do processo de aprendizagem por se acharem incapazes de aprender, 
devido aos rótulos previamente estabelecidos e são excluídas pelos outros colegas 
de convívios sociais, como brincadeiras em grupo e atividades extraclasse. 

O objetivo deste projeto foi avaliar a compreensão a respeito das particulari-
dades dessas crianças, sabendo quais são as dificuldades que estão relacionadas ao 
TDAH, para poder evitar uma estigmatização dentro do âmbito escolar e um proces-
so de inclusão cada vez maior.  

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O tipo de pesquisa utilizada foi a exploratória, que têm como objetivo propor-
cionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. (Gil, 2010).

O procedimento da pesquisa foi dividido em duas etapas: na primeira etapa do 
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projeto, foi realizada a revisão bibliográfica sobre TDAH e Inclusão em bases de da-
dos tais como o Scielo, a Lilacs e a Capes além das plataformas “Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações da UNISANTOS” e “Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dis-
sertações (BDTD)”, ambas disponibilizadas pelas Universidade Católica de Santos.

CATÁLOGO ON-LINE: Pesquisas de livros, periódicos (revistas, jornais e bo-
letins), monografias e dissertações.
PERIÓDICOS: Pesquisa exclusiva de títulos de periódicos nas bibliotecas.
GEDWEB - BASE DE NORMAS TÉCNICAS DA ABNT: Ferramenta que ge-
rencia grandes acervos de normas brasileiras (ABNT) e documentos técnicos. 
Além disso, disponibiliza esses documentos de maneira fácil e simples em am-
biente web para a aprovação, busca, visualização e impressão por múltiplos usu-
ários;
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA UNISANTOS: dis-
ponibiliza, em formato digital, as dissertações defendidas no âmbito dos mes-
trados da UNISANTOS em Direito, Educação, Gestão de Negócios e Saúde Co-
letiva, além de estar integrada à BDTD nacional.
BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD): 
integra, em um só portal os sistemas de informação de teses e dissertações exis-
tentes no País, além de disponibilizar o catálogo nacional de teses e dissertações 
em texto integral.

Na segunda etapa do projeto, realizada de Fevereiro a Junho de 2018, foi dada 
continuidade à revisão bibliográfica sobre o tema nas bases de dados. Percebendo a 
necessidade de discutir mais a respeito desta temática, as alunas pesquisadoras e uma 
das bolsistas também participaram como colaboradoras e observadoras na coleta 
dos dados por meio do método experimental (qualitativo e quantitativo) do projeto 
“Empatia Em Crianças Portadoras De Transtorno Do Déficit De Atenção Com Hi-
peratividade”, sob responsabilidade da Profª e Drª Luana Carramilo Going. Os pro-
cedimentos propostos promoveram a junção dos trabalhos de Iniciação Científica 
descritos abaixo:

1)   “Relação Entre Aspectos da Empatia e Dificuldades Encontradas no aluno 
de TDAH”, sob a responsabilidade de Giovanna Mühlig Behr Ferro (PIBIC) e 
Thabata Amaral Martins (Voluntária).

2)   “O processo de inclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a responsa-
bilidade de Mayara Rafaella Menezes da Mota (PROIN) e Mariana López dos 
Santos Batista (Voluntária).

3)   “Análise crítica sobre a exclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a 
responsabilidade de Yndra Martins Jesus (Voluntária) e Paula Kaori Shiroma 
Pedroso (Voluntária).
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 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa conta com levantamento de artigos no período de 2008 a 2018 
que retratam sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade infantil e o 
processo de inclusão que ocorre. Excluindo todos os artigos, teses e dissertações de 
datas que não se encontram entre o período estabelecido e que não relatem sobre o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade infantil com relação ao processo 
de inclusão.

Foram encontrados 18 artigos, divididos nos temas:1. Relação dos docentes 
com o transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (que contou com seis arti-
gos ao todo); Aspectos Psicológicos e Psicomotores (tendo dois artigos); e Família e 
a criança com TDAH (com seis artigos sobre o assunto).

1. RELAÇÃO DOS DOCENTES COM O TRANSTORNO DE DÉFICIT 
DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

1.1 Título: APOIO PEDAGÓGICO ÀS CRIANÇAS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS DISLEXIA E TDAH 

Autor: Vicente Hermínia Tavares.
Ano: 2008 
Resumo: Este trabalho pretende gerar uma reflexão sobre a importância de a es-
cola atender, de modo diferenciado, aos alunos portadores de necessidades edu-
cacionais específicas. Para isso, apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a 
prática pedagógica realizada com um grupo de cinqüenta e cinco educadores da 
rede pública e particular, com a finalidade de sugerir tarefas de apoio pedagógi-
co e também uma proposta de avaliação mais ampla e adequada para alunos que 
apresentam deficiência em aprendizagem, especialmente Dislexia e TDAH, em 
consonância às leis da Educação Especial no Brasil. Os dados obtidos a partir 
da análise dos resultados dessa pesquisa foram o ponto de partida para a suges-
tão de atividades diversificadas – uma contribuição significativa para a atuação 
do professor, tanto no contexto da sala de aula quanto no processo avaliativo 
aplicado na criança com necessidades educacionais especiais. Mais importante 
será a percepção do progresso, ainda que lento, desses alunos e também a grata 
sensação de ter colaborado para isso. 

1.2 Título: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA TRABALHAR COM 
CRIANÇAS QUE APRESENTAM DIAGNÓSTICO DE TDAH NO ENSINO 
FUNDAMENTAL I NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA  

Autores: Alice Bicalho; Monica Cristiane; Tatiana Przybyszeweski; Cheyenne 
Kell; Claudia dos Santos.
Ano: 2013 
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Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) cons-
titui um dos mais  importantes  transtornos relacionados ao desenvolvimento 
humano. A criança que apresenta esse transtorno depara com dificuldade na 
relação familiar, escolar e social, devido às alterações de conexão neuronal, exis-
tentes na região frontal do cérebro. O objetivo do artigo foi verificar se há uma 
efetividade em relação à inclusão de alunos diagnosticados com TDAH nas sa-
las de aula regulares do ensino fundamental I na rede municipal de Curitiba 
e se os professores estão preparados para atender a essa demanda. A pesquisa 
apresenta uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados foram realizadas 
pesquisas de campo por meio de questionários com professores da rede munici-
pal de Curitiba. O trabalho discorre sobre a educação continuada, embasado em 
autores como Isabel Parolin e Antônio Nóvoa e outros autores que esclarecem 
aos profissionais do novo século a necessidade de estar atualizado e de buscar 
dinâmicas e técnicas para aplicar no seu dia a dia.  

1.3 Título: INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TDAH: UM ESTUDO 
DE CASO NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG 

Autor: Maria Lúcia Castro Falcão
Ano: 2012 
Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um 
transtorno neurobiológico, de origem genética reconhecido por todas as asso-
ciações médicas e agências de saúde governamentais. Um estudo de caso sobre 
a inclusão de alunos com diagnóstico de TDAH, em uma escola no município 
de Ipatinga – MG, foi a proposta deste trabalho que teve como objetivos estu-
dar o comportamento de alunos com diagnóstico de TDAH, possíveis conse-
quências na relação do processo ensino aprendizagem e suas implicações no 
processo de inclusão escolar. A Fundamentação Teórica deste trabalho buscou 
suporte na publicação de estudiosos sobre o TDAH como Barkley (2008), Ro-
dhe e Benczik (1999), entre outros pesquisados. Como também base legal que 
ampara a inclusão do TDAH.
 A pesquisa qualitativa foi realizada no 4º Ano do Ensino Fundamental, onde 
estão matriculados dois alunos com diagnóstico de TDAH, através de um ques-
tionário respondido por 05 (cinco) professores e 07 (sete) sessões de observação 
realizadas no ambiente escolar. O resultado colhido, foi analisado e comparado 
à literatura, mostrando que os alunos com diagnóstico de TDAH apresentam 
características diferentes dos demais, o que dificulta o trabalho dos professores 
e, consequentemente o desenvolvimento dos mesmos. Os professores demons-
traram ter conhecimento sobre o transtorno. Identificam as possibilidades que 
facilitam o trabalho como: atividades curtas, prazerosas, dinâmicas e o aten-
dimento individual ao aluno com TDAH e que atividades longas, cansativas e 
repetitivas, assim como um grande número de alunos, para acompanhamento, 
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são os aspectos dificultadores. A pesquisa realizada mostrou que apesar dos as-
pectos dificultadores, a escola e professores têm tomado iniciativas que podem 
favorecer o processo de inclusão destes educandos. 

1.4 Título: CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO 
/ HIPERATIVIDADE (TDAH) NO AMBIENTE ESCOLAR

Autor: Sara Cristina Aranha de Souza
Ano: 2010  
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo esclarecer e divulgar mais so-
bre o TDAH para os profissionais de educação, áreas afins, pais, alunos e fami-
liares no intuito de amenizar o baixo desempenho acadêmico e os altos índices 
de abandono escolar, dessas crianças, pois além de terem maiores chances de se-
rem repreendidas e castigadas podem ter outros problemas associados que vão 
dificultar na leitura, na escrita, na comunicação e no relacionamento com os ou-
tros. Nesse sentido, descrições sobre o que caracteriza o transtorno, seu percur-
so histórico, diagnóstico e tratamento são descritos nesse trabalho. Para cons-
trução dessa pesquisa vários teóricos subsidiaram-me, como: Barkley  (2008); 
Brown (2007); Mattos (2007);  Vicari  (2006), dentre tantos outros que foram 
imprescindíveis, assim como a bagagem construída ao longo da minha formação 
e as experiências de sala de aula que tornaram tudo isso possível, real e praze-
roso. O método adotado para análise dos conteúdos obtidos a partir das infor-
mações coletadas por meio de um questionário com quatorze (14) questões do 
tipo objetivas e subjetivas, que se dividiam entre o perfil do professor e atuação, 
aspectos relacionados à formação acadêmica, interações entre aluno e professor 
e conhecimentos sobre o TDAH. 
Esses questionários foram aplicados com cinco professores de dez que estavam 
presentes na Escola Municipal Presidente Médici. Diante da análise de dados, 
observou-se que os professores dessa instituição sabem sobre a existência do 
transtorno e as características que mais descreve essas crianças, porém ainda 
não sabem diferenciar o comportamento excessivo dessas crianças de hábitos 
como má educação ou de força de vontade do aluno, como mesmo foi apontado 
na pesquisa. Por fim, evidenciou-se a importância de fomentar discussão sobre 
o modelo de gestão e metodologia usado em sala de aula, pois o estudo revelou 
a tendência dos professores em atribuir o comportamento inadequado do aluno 
a causas familiares, emocionais e sociais, esquecendo de refletir sobre outros 
fatores que poderiam influenciar tais comportamentos. 
Neste trabalho também são discutidas questões relacionadas à inclusão, pois 
essas crianças acabam sendo excluídas do processo de aprendizagem por se 
acharem incapazes de aprender, de seguir o ritmo da turma, sendo rotuladas 
de forma negativas e ocasionando nelas sentimento de culpa, de inferioridade, 
baixa autoestima, desinteresse pelos estudos e ansiedade. 
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1.5 Título: A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES E A COMPREENSÃO VI-
GENTE SOBRE O TDAH E A RELAÇÃO COM A PRÁTICA DOCENTE

Autor: Rosilene da Silva
Ano: 2011
Resumo:  A pesquisa em questão tem como objetivo compreender a percep-
ção de professores quanto ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH), mediante a observação e análise do comportamento e discurso dos 
professores em sala de aula e identificação dos aspectos favoráveis e desfavorá-
veis do espaço escolar que interferem no processo de ensino e aprendizagem. 
Nessa perspectiva, descrevemos os aspectos históricos sobre as necessidades 
educacionais especiais, o percurso histórico do TDAH, a formação de profes-
sores e o trabalho pedagógico com o TDAH e a perspectiva para a prática pe-
dagógica em alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 
Vários teóricos subsidiaram a construção dessa pesquisa, como Barkley (2008), 
Silva (2003), Mattos (2005), González (2007), dentre outros relevantes para os 
estudos do tema TDAH. Destaque, também, para a vivência da pesquisadora, 
tanto na universidade quanto em sala de aula, vivência construída ao longo da 
formação no curso de Pedagogia. O método adotado foi o qualitativo e para 
construção das informações utilizamos como instrumentos indutores a obser-
vação e a entrevista semi-estruturada. Foram desenvolvidas observações em 3 
salas de aula, cada sala tinha 40 alunos com uma professora regente e 1 alu-
no diagnosticado com TDAH por um médico especializado. A entrevista foi 
aplicada com 3 professoras da rede particular de ensino. Diante da análise das 
informações, observou-se que os professores dessa instituição sabem sobre a 
existência do transtorno e as características que mais descrevem essas crianças, 
porém ainda não sabem diferenciar o comportamento hiperativo e/ou desaten-
to dessas crianças de outros hábitos e condutas excessivas em crianças sem o 
diagnóstico de TDAH. Evidenciamos fatores que favorecem e outros que des-
favorecem a prática pedagógica junto aos alunos com TDAH. Nessa pesquisa, 
também são discutidas questões relacionadas à prática pedagógica, uma vez que 
essas crianças acabam sendo prejudicadas no processo de ensino e aprendiza-
gem, por serem apontadas como incapazes para aprender, seguir o ritmo da 
turma, sendo rotuladas de forma negativa e ocasionando nelas sentimentos de 
culpa, inferioridade, baixa auto-estima, desinteresse pelos estudos e ansiedade.

1.6 Título: CONHECIMENTOS E EQUÍVOCOS DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

Autores: Sandra Kleynhans; Charmaine Louw; Mariechen Perold.
Ano: 2010
Resumo: Para colocar a educação inclusiva em prática e dentro de salas de aula 
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diversificadas, professores devem apoiar e ensinar de acordo com uma varie-
dade de necessidades e preferências dos estudantes; dentre eles alunos com 
TDAH. Professores são vistos como uma das fontes mais importantes de infor-
mação quanto ao encaminhamento e diagnóstico deste transtorno. Eles tam-
bém são responsáveis por criar um ambiente que é condutor de sucesso acadê-
mico, social e emocional para as crianças com TDAH. Entretanto, visto que há 
algumas dúvidas quanto aos professores terem o conhecimento adequado do 
TDAH para cumprir este papel importante, destinamo-nos a avaliar os conhe-
cimentos e equívocos de professores do ensino fundamental nas localidades da 
zona periférica do município metropolitano da Cidade do Cabo. Um estudo 
qualitativo usando um questionário foi realizado. A escala de medição usada foi 
a ECSTDA (Escala de Conhecimento Sobre Transtorno de Déficit de Atenção 
ou Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale, em inglês), que mede os 
conhecimentos e equívocos de professores em três áreas específicas: sintomas/
diagnóstico do TDAH, conhecimento geral sobre a natureza, causas e evolução 
do TDAH e possíveis intervenções a respeito do TDAH. Os dados foram ana-
lisados estatisticamente. O conhecimento global sobre TDAH foi precário. Os 
resultados sugeriram que os professores têm maior conhecimento sobre sinto-
mas/diagnóstico, tendo pontuações mais baixas em tratamento e subescalas de 
conhecimento geral. 

2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E PSICOMOTORES

2.1 Título:  CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DE CRIANÇAS 
COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
(TDAH) EM PROVAS OPERATÓRIAS: ESTUDOS DE CASOS 

Autores: Lúcia Campos; Simone Capellini; Tamara Goldberg; Niura Padula.
Ano: 2008
Resumo: Este trabalho teve por objetivo caracterizar o desempenho de crianças 
com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em provas operatórias. 
Participaram deste estudo seis crianças, de ambos os gêneros e com faixa etária 
entre 8 e 12 anos de idade, cursando Ensino Fundamental, com diagnóstico 
interdisciplinar de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 
Foram aplicadas duas provas operatórias: Conservação de Quantidades Contí-
nuas e Descontínuas do exame clínico de Piaget, utilizando-se, no mínimo, de 
quatro sessões. A análise foi baseada nas respostas e justificativas emitidas pelos 
pacientes. Todos os pacientes forneceram, em grande parte, respostas não-con-
servadoras e foram classificados na fase pré-operatória do desenvolvimento. Os 
resultados sugerem que as provas operatórias possibilitaram a análise das es-
truturas cognitivas. A aplicação das provas e a análise das respostas permitiram 
estabelecer, nas crianças avaliadas, o nível de desenvolvimento das estruturas 



335

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

cognitivas, lógica de conservação de quantidades, não só aproximando a visão 
da equipe profissional para a causa da dificuldade do raciocínio lógico daque-
les pacientes, mas também favorecendo a investigação problemática e a esco-
lha da conduta. Ademais, não se verificou comprometimento da estruturação 
cognitiva. As provas mostraram, ainda, ser um instrumento de avaliação que 
contribuiu não apenas para o diagnóstico, mas ainda como ferramenta auxiliar 
ao profissional que se proponha a acompanhar crianças com TDAH. 

2.2 Título: ESTUDO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA EM UMA 
CRIANÇA COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATI-
VIDADE (TDAH). 

Autores: Myrian de Castro; Wanessa Bicalho; Grazielle Santos.
Ano: 2009 
Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) é uma 
desordem comportamental que compromete o controle voluntário da atenção 
tornando-se necessário uma estimulação organizada para o desenvolvimento 
das habilidades motoras. O presente estudo teve como objetivo observar e ana-
lisar o desenvolvimento da coordenação motora fina, através da estimulação 
organizada, em uma criança com Transtorno de Déficit de Atenção/hipera-
tividade. A amostra foi constituída por uma criança de 11 anos de idade, do 
sexo masculino. Como instrumento de avaliação utilizou-se a Bateria Psico-
motora (FONSECA, 1995). O Programa de estimulação psicomotora constou 
de 25 sessões, com encontros duas vezes por semana e duração de 50 minutos. 
O perfil psicomotor foi obtido depois de comparado os dados do  pré  e pós-
teste, não havendo possibilidade de análise por meio de métodos estatísticos. 
Os resultados demonstraram que o fator coordenação motora fina evoluiu do 
escore 3 para 4, sugerindo um perfil hiperpráxico (excelente). Concluindo as-
sim, que a estimulação psicomotora atuou de forma significativa para minimi-
zar o impacto do TDAH sobre o desenvolvimento da coordenação motora fina. 

3. FAMÍLIA E A CRIANÇA COM TDAH

3.1 Título: CONCORDÂNCIA ENTRE RELATO DE PAIS E PROFESSORES 
PARA SINTOMAS DE TDAH: RESULTADOS DE UMA AMOSTRA CLÍNI-
CA BRASILEIRA

Autores: Manuela Borges; Gabriel Coutinho; Didia Fortes; Paulo Mattos; Mar-
celo Schmitz.
Ano: 2008
Resumo: Contexto: O diagnóstico de TDAH em crianças e adolescentes, se-
gundo os critérios do DSM-IV, requer que os sintomas estejam presentes em, 
ao menos, dois ambientes distintos (principalmente escola e casa). Apesar da 
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importância do relato de pais e professores, esse tema tem sido pouco inves-
tigado no Brasil. Objetivo: Investigar a concordância entre os relatos de pais e 
professores de uma amostra clínica de crianças e adolescentes com diagnóstico 
de TDAH. Métodos: A amostra era composta por 44 crianças e adolescentes 
com idades variando entre 6 e 16 anos (40 meninos e 4 meninas), com diagnós-
tico clínico de TDAH. Foram comparadas as respostas de pais e professores no 
questionário SNAP-IV, visando a calcular taxas de concordância entre diferen-
tes fontes de informação para sintomas de TDAH. Resultados: Concordância 
para o diagnóstico de TDAH ocorreu em aproximadamente metade dos casos; 
pais relataram mais sintomas de TDAH que professores. Conclusão: Os acha-
dos aqui apresentados podem mostrar que informações acerca da sintomatolo-
gia de TDAH não são bem divulgadas para professores brasileiros, indicando a 
necessidade de se investir em sessões educacionais sobre o transtorno, tendo em 
vista a importância do relato de profissionais de educação para o diagnóstico de 
TDAH.

3.2 Título: “AS COISAS DA ESCOLA PRA ELE NÃO INTERESSA! ” AS 
FALAS DE PAIS E PROFESSORES SOBRE O COMPORTAMENTO DE 
CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE TDAH.

Autores: Cristiana Lenzi; Rita de Cassia March.
Ano: 2016
Resumo: A medicalização da Educação é um tema de pesquisa emergente. 
Pesquisas indicam um aumento significativo no diagnóstico de Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e no consumo de medicamentos 
como o metilfanidato (Ritalina). Com aporte teórico na Sociologia da Infância, 
esta pesquisa teve como objetivo geral compreender o que dizem pais e profes-
sores sobre a medicalização das crianças para o controle do TDAH na escola. 
A metodologia da pesquisa se caracteriza como qualitativa, descritiva, de cará-
ter exploratório, tendo sido usado como instrumento de geração de dados en-
trevistas semiestruturadas com pais e professores de alunos que apresentavam 
diagnóstico de TDAH e/ou que faziam uso de medicamento; e, ainda, análise de 
documentos técnicos (cartas de encaminhamento, laudos diagnósticos, receitas 
médicas). Este artigo trata apenas da fala dos pais/responsáveis e professores 
sobre o comportamento das crianças. A partir das falas dos entrevistados, foi 
possível perceber que as queixas das professoras, relacionadas ao comporta-
mento dos alunos, surgem já na educação infantil. As principais queixas dizem 
respeito à agitação e falta de atenção, que fazem com que as crianças não de-
sempenhem bem sua função produtiva no seio da organização escolar, isto é, 
que não exerçam de forma adequada o “ofício de aluno”. Foi possível perceber, 
através das falas das professoras, a visão da infância como um problema social e 
a ideia de uma crise da infância e da autoridade.
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3.3 Título: COMPREENDENDO O IMPACTO DO TDAH NA DINÂMICA 
FAMILIAR E AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO

Autores: Edyleine Bencziki; Erasmo Casellai.
Ano: 2015
Resumo: Este artigo visa a focar o poderoso efeito que o transtorno de déficit 
de atenção/hiperatividade promove nas interações familiares, seja entre pais e 
filhos, na relação conjugal e na interação entre irmãos, afetando sobremaneira 
a dinâmica familiar. A revisão teórica foi fundamentada em pesquisas nacio-
nais e internacionais, obtidas por meio do PubMed, SciELO e em livros sobre o 
tema. Os resultados obtidos demonstram urgência na elaboração de projetos de 
intervenção e de orientação junto aos pais, a fim de promover a saúde mental 
de todos os membros da família e do próprio portador, minimizando o impacto 
negativo e os prejuízos decorrentes.

3.4 Título: UMA COMPARAÇÃO DO CONHECIMENTO E CRENÇAS DE 
PROFESSORES E PAIS A RESPEITO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

Autores: Stephen Houghton; Myra Taylor; John West.
Ano: 2009
Resumo: “O Questionário de Conhecimento Sobre Transtorno de Déficit de 
Atenção (QCSTDA ou The Knowledge about Attention Deficit Disorder Ques-
tionnaire em inglês) foi administrado a 256 professores e 92 pais. Análises esta-
tísticas revelaram o QCSTDA como sendo uma medida internamente coerente 
do conhecimento de professores e pais sobre TDAH. Resultados mostraram que 
os níveis de conhecimento de professores e pais a respeito das causas do TDAH 
foi significativamente mais alto do que o conhecimento das características do 
TDAH; que em contrapartida, foi significativamente mais alto do que seu co-
nhecimento a respeito do tratamento. Quando a pontuação total de professo-
res e pais foram comparadas, os últimos atingiram uma pontuação significa-
tivamente mais alta. Ainda que não houvesse diferenças significativas entre o 
conhecimento de professores e pais sobre as características do TDAH, os pais 
atingiram uma pontuação significativamente mais alta do que os professores 
nas subescalas de Causas e Tratamento do QCSTDA. Os resultados também 
revelaram que os equívocos sobre TDAH estão evidentes entre professores e 
pais, mas que o aperfeiçoamento profissional é importante para melhorar o co-
nhecimento.
Centro de Transtornos de Atenção e Transtornos relacionados, Pós-Graduação 
de Educação.
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3.5 Título: CONHECIMENTO SOBRE O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 
ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE NO BRASIL 

Autores: Marcelo Gomes; André Palmini; Fabio Barbirato; Luis Rohde.
Ano: 2007
Resumo: OBJETIVO: Verificar o conhecimento da população sobre o trans-
torno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e de médicos, psicólogos e 
educadores sobre aspectos clínicos do transtorno. 
MÉTODOS: 2.117 indivíduos com idade > 16 anos, 500 educadores, 405 médi-
cos (128 clínicos gerais, 45 neurologistas, 30 neuropediatras, 72 pediatras, 130 
psiquiatras) e 100 psicólogos foram entrevistados pelo Instituto Datafolha. A 
amostra da população foi estratificada por região geográfica, com controle de 
cotas de sexo e idade. A abordagem foi pessoal. Para os profissionais (amostra 
aleatória simples), os dados foram coletados por telefone em Belém, Fortaleza, 
Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba 
e Porto Alegre. Resultados: Na população, > 50% acreditavam que medicação 
para TDAH causa dependência, que TDAH resulta de pais ausentes, que espor-
te é melhor do que drogas como tratamento e que é viável o tratamento psico-
terápico sem medicamentos. Dos educadores, > 50% acreditavam que TDAH 
resulta de pais ausentes, que tratamento psicoterápico basta e que os esportes 
substituem os medicamentos. Entre psicólogos, > 50% acreditavam que o tra-
tamento pode ser somente psicoterápico. Dos médicos, > 50% de pediatras e 
neurologistas acreditavam que TDAH resulta de pais ausentes. CONCLUSÕES: 
Todos os grupos relataram crenças não respaldadas cientificamente, que podem 
contribuir para diagnóstico e tratamento inadequados. É urgente capacitar 
profissionais e estabelecer um programa de informação sobre TDAH para pais 
e escolas.

3.6 Título: FAMÍLIA E A ESCOLA NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 
COM TDAH: a necessidade de uma parceria ativa e produtiva.

Autores: Lorraine dos Santos; Bruna Miranda; Francielle Sales; Aurea Silvestre.
Ano: 2016
Resumo: A presente pesquisa procura mostrar a importância da interação fa-
mília e escola para o sucesso escolar da criança com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). A criança com TDAH apresenta dispersão 
e dificuldade em fixar a atenção em coisas que não despertam curiosidade, isso 
resulta em uma defasagem no aprendizado. O Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade foi por muito tempo mistificado e sua existência e diagnóstico 
muitas vezes questionados, atingindo uma abrangência internacional. Através 
de pesquisa de campo qualitativa e de vários estudos bibliográficos, foi possível 
identificar que conhecer o transtorno é um fator importante para elaborar estra-
tégias pedagógicas que beneficiem o processo ensino-aprendizagem do aluno 
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com TDAH. Para o professor ter um bom rendimento com esse aluno, é neces-
sário ter o conhecimento sobre o TDAH. O tratamento com a equipe multidis-
ciplinar também é indispensável. Unindo a tolerância, o amor e o conhecimento 
ao apoio familiar é possível alcançar êxito nesse processo.

3.1 DISCUSSÃO  

No decorrer do levantamento de dados, foi possível verificar que o TDAH é um 
transtorno em que os sintomas surgem já na educação infantil, tornando-se ne-
cessário que os profissionais que mantenham contato com este público possuam 
um conhecimento amplo do transtorno, porque muitas vezes, por não obterem 
o conhecimento, acabam estigmatizando a criança desde a educação infantil, 
e quanto mais demorado for a busca pelo tratamento, mais danos causará no 
desenvolvimento da criança. 
Pensando assim, é necessário que haja sempre um trabalho completo com a 
criança, em todos os âmbitos em que ela está inserida, e que todos envolvi-
dos possuam uma compreensão mais ampla acerca do Transtorno de Déficit de 
Atenção e/ou Hiperatividade para que haja uma inclusão de forma efetiva. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste projeto, foi realizada uma reflexão acerca da observação 
feita, onde há a presença do Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade 
(TDAH) em alguns dos alunos do Ensino Fundamental com queixa escolar.

De acordo com o levantamento teórico, em muitos dos casos, alunos com TDAH 
tem dificuldade de inclusão devido ao despreparo dos professores e má compreensão 
do caso vindo dos próprios pais, colegas de sala e até mesmo do meio social.

Desta maneira, é possível compreender que o TDAH possui uma baixa com-
preensão no meio social, gerando dificuldade na inclusão no portador do transtorno. 

O projeto nos mostrou que há uma necessidade de haver uma capacitação en-
torno do que é o TDAH para as pessoas que fazem parte da educação primária, vis-
to que, geralmente são estas pessoas que detectam problemas de comportamento 
na criança, e caso ela não compreenda que o transtorno existe, pode estigmatizar a 
criança como problemática e dificultar a inclusão. 

Com a junção de um olhar qualificado dos pais e profissionais envolvidos no 
dia a dia da criança, é possível, junto à um profissional que possui competência para 
cuidar da criança com TDAH, torna-se possível a inclusão do aluno e facilita o de-
senvolvimento dele. 



340

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Ana P.; ALMEIDA, Mariana R.; CHARDOSIM, Neusa; COSTA, 
Adriana C.; DORNELES, Beatriz V.; KIELING, Christian; KIELING, Renata; 
MAZZUCAL, Ana C.; ROHDE, Luis. O conhecimento de professores acerca 
do TDAH e Transtornos de Aprendizagem: uma investigação sobre o papel 
de uma intervenção psicoeducacional. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22851210.  Acesso em 22  set. 2017.

ALMEIDA, Myrian de Castro Rodrigues; BICALHO, Wanessa Andrade Fer-
reira. SANTOS, Grazielle Andrade . Estudo da coordenação motora fina em 
uma criança com Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). 
http://www.motricidade.com.br/pdfs/edm/2009.3.pdf. Acesso em: 15 set. 2017.

AMARAL Alice Bicalho do; DAVID, Monica Cristiane; PRZYBYSZEWESKI, 
Tatiana; ROSA, Cheyenne Kell; SANTOS, Claudia Odete dos. A formação 
do professor para trabalhar com crianças que apresentam diagnóstico de 
TDAH no ensino fundamental I na rede municipal de ensino de Curitiba. 
http://www.opet.com.br/faculdade/revista-pedagogia/pdf/n6/ARTIGO-MO-
NICA.pdf. Acesso em: 15  set. 2017.

BELLE, Andressa Henke;  ANDREAZZA, Ana Cristina;  RUSCHEL, 
Jan  and  BOSA, Cleonice Alves. Estresse e adaptação psicossocial em mães de 
crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. http://dx.doi.
org/10.1590/S0102-79722009000300001. Acesso em: 24 set. 2017.

BENCZIKI, Edyleine B. P.; CASELLAII, Erasmo B. Compreendendo o impacto 
do TDAH na dinâmica familiar e as possibilidades de intervenção. http://pep-
sic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862015000100010.
Acesso em: 23 de setembro de 2017.

BORGES, Manuela; COUTINHO, Gabriel; FORTES, Didia; MATTOS, Paulo; 
SCHMITZ Marcelo. Concordância entre relato de pais e professores para sin-
tomas de TDAH: resultados de uma amostra clínica brasileira. http://www.
scielo.br/pdf/rpc/v36n3/v36n3a03. Acesso em 23  set.  2017.

CAMPOS, Lúcia G. A.; CAPELLINI, Simone Aparecida; GOLDBERG, Tamara 
B. L.; PADULA, Niura Aparecida de M. R. Caracterização do desempenho de 
crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em 
provas operatórias: estudos de casos. http://www.revistapsicopedagogia.com.
br/detalhes/331/caracterizacao-do-desempenho-de-criancas-com-transtorno-
-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade--tdah--em-provas-operatorias--estu-
dos-de-casos. Acesso em: 15  set. 2017.

FALCÃO, Maria Lúcia Castro. Inclusão escolar de alunos com TDAH: um 



341

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

estudo de caso no Município de Ipatinga-MG.  http://bdm.unb.br/bitstre-
am/10483/2338/1/2011_MariaLuciaCastroFalcao.pdf Acesso em: 15 set. 2017.

GIL, Antônio Carlos, 1946. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. - São 
Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, Marcelo; PALMINI, André; BARBIRATO, Fabio; ROHDE, Luis Au-
gusto; MATTOS, Paulo. Conhecimento sobre o transtorno do déficit de aten-
ção/hiperatividade no Brasil. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0047-20852007000200004.  Acesso em: 22  set. 2017.

HOUGHTON, Stephen; TAYLOR, Myra; WEST, John. Uma comparação do 
conhecimento e crenças de professores e pais a respeito do Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).  http://journals.sagepub.com/
doi/pdf/10.1177/0143034305052913. Acesso em 22  set. 2017.

KLEYNHANS, Sandra. LOUW, Charmaine; PEROLD, Mariechen. Conheci-
mentos e equívocos de professores do ensino fundamental sobre Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). https://www.ajol.info/index.
php/saje/article/view/60041/48299.  Acesso em 23 de set. 2017.

LENZI, Cristiana Roth De Moraes; MARCH, Rita De Cassia. “As coisas da 
escola pra ele não interessa! ” As falas de pais e professores sobre o com-
portamento de crianças com diagnóstico de TDAH. http://docplayer.com.br/
38190317-As-coisas-da-escola-pra-ele-nao-interessa-as-falas-de-pais-e-pro-
fessores-sobre-o-comportamento-de-criancas-com-diagnostico-de-tdah.html.  
Acesso em: 23  set. 2017.

MOURA, Rosilene da Silva. A percepção dos professores e a compreensão 
vigente sobre o TDAH e a relação com a prática docente. http://bdm.unb.br/
handle/10483/3263 Acesso em: 23  set. 2017.

PINHEIRO, Sara Cristina Aranha de Souza. Crianças com Transtorno de Dé-
ficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH) no ambiente escolar. http://www.
uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-SARA-CRISTINA-ARA-
NHA-DE-SOUZA-PINHEIRO.pdf. Acesso em: 15  set. 2017.

SANTOS, Lorraine Kathleen dos; SILVA, Bruna Karla Miranda da; SILVA, 
Francielle Sales da; SILVESTRE, Aurea. FAMÍLIA E A ESCOLA NA APREN-
DIZAGEM DA CRIANÇA COM TDAH: a necessidade de uma parceria ativa 
e produtiva. http://200.229.32.55/index.php/pedagogiacao/article/view/12325. 
Acesso em: 23  set. 2017.

TAVARES, Hermínia Vicente. Apoio pedagógico às crianças com necessida-
des educacionais especiais DISLEXIA e TDAH. http://www.crda.com.br/tcc-
doc/43.pdf.  Acesso em: 15  set. 2017.



342

XIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET.

Naomy Ester de Melo e Marques1 (IC Bolsa PIBIC CNPq)
Thalita Lacerda Nobre2

Universidade Católica de Santos
Curso: Psicologia

1 naomyestermelo@gmail.com; 2thalita.nobre@unisantos.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir sobre os principais aspectos psicoló-
gicos que se manifestam em um sujeito que propaga um discurso de ódio na 
internet. Para a verificação, utilizou-se a revisão de literatura a fim de coletar 
informações teóricas  para compreender como este discurso é deflagrado, assim 
como conhecer o comportamento humano em sociedade, o uso dos mecanis-
mos de defesa e o narcisismo no meio virtual. Os resultados obtidos até o mo-
mento mostram que o sujeito que produz o discurso odioso pode estar em bus-
ca de aceitação do grupo e afirmação de identidade, ao mesmo tempo em que 
o seu narcisismo o impede de aceitar a livre expressão do outro, reconhecendo 
como valido apenas aquilo que é produzido por si mesmo, e por isso, atinge os 
demais por meio da agressão. Soma-se isto ao fato de que a internet proporciona 
um anonimato e a reprodução de mensagens em grande escala abrangendo um 
grande número de pessoas ao mesmo tempo em que o sujeito sente-se livre de 
punições no meio virtual.

PALAVRAS-CHAVE

Discurso de ódio, redes sociais digitais, psicanálise.

1. INTRODUÇÃO

Freud (1930) em sua obra O mal estar na civilização, afirma que a agressão é um 
instinto original do ser humano, que se mostra como o maior obstáculo da humani-
dade. Por sua vez, a cultura é um processo que ocorre na humanidade a serviço de 
Eros, com o objetivo de unir indivíduos, famílias, etnias, povos e nações que deve-
riam ser ligados por meio da libido. Entretanto, o instinto natural de agressão do ho-
mem se opõe à cultura, colocando um contra todos e todos contra um. Este instinto 
de agressão é o representante do instinto de morte, que juntamente com Eros divide 
o domínio do mundo (FREUD,1930/2010).
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O ódio é, contudo, algo que esteve sempre presente em nossa civilização, no 
entanto, este ódio agora está presente também nas redes sociais e na internet, por 
motivo de haver um uso descontrolado de aplicativos como o Facebook, Twitter, Ins-
tagram, entre outros. Desta forma, a propagação de um discurso odioso que tempos 
atrás estava restrito a determinados círculos de relações mais fechadas, atualmente é 
projetado para uma infinidade de pessoas (SANTOS, 2016).

Em vista disso, o presente artigo tem como objetivo verificar os aspectos psico-
lógicos envolvidos na propagação do discurso de ódio na internet, buscando compre-
ender acerca de como se dá a propagação deste discurso no meio virtual, bem como o 
funcionamento do sujeito na massa, a expressão do narcisismo e uso de mecanismos 
de defesa. Para a verificação, será realizada uma pesquisa bibliográfica que reunirá 
informações já publicadas em trabalhos científicos acerca do tema, associadas a obras 
psicanalíticas como: FREUD, Sigmund, Introdução ao narcisismo: ensaios de me-
tapsicologia e outros textos (1914-1916). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
FREUD, S. (1921) Psicologia de grupo e análise do ego. ESB, vol. 18, Rio de Janeiro: 
Imago, 1996. FREUD, Sigmund, O mal estar na civilização, novas conferências in-
trodutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936). São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. FREUD, S. (1938) Esboço de psicanálise. ESB, vol. 23, Rio de Janeiro: 
Imago, 1996.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

 A metodologia empregada foi a de pesquisa qualitativa aplicada de cunho 
exploratório cujo delineamento se deu a partir do levantamento bibliográfico realiza-
do com material publicado acerca do tema em questão, que visou reunir informações 
de trabalhos científicos que conceituem o discurso de ódio e suas implicações jurí-
dicas, a definição de grupos minoritários e vulneráveis e como são impactados por 
este discurso, o paradigma existente entre os limites do discurso de ódio e liberdade 
de expressão, o discurso propagado no meio virtual e o comportamento dos usuários 
nas plataformas virtuais bem como as redes sociais que dispõem de mecanismos de 
filtragem de informações possibilitados por seus algoritmos. Tais pesquisas foram 
associadas aos conhecimentos psicanalíticos das obras de Sigmund Freud em relação 
ao funcionamento psíquico do ser humano, compreendendo a formação dos ins-
tintos de morte e de vida, constituição do narcisismo e dos mecanismos de defesa e 
como se da o comportamento do indivíduo junto à sociedade, com o propósito de 
sustentar uma análise do comportamento de ódio manifestado no meio virtual.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A internet tem, cada vez mais, concentrado conteúdos odiosos explicitamente 
criminosos. Por proporcionar o anonimato, as redes sociais apresentam uma grande 
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quantidade de discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos etc. Além de apresentar 
também intolerância com certas religiões, hábitos e costumes. Por esta razão, o crime 
de ódio na internet, discrimina determinados grupos sociais, mas também incita em 
outros usuários, o preconceito (GUIA DE DIREITOS S/D).

A respeito das ações de controle, o crime de ódio na internet é passível de puni-
ção pelas leis nacionais pois é uma violência dirigida a um grupo social com carac-
terísticas específicas, em que o agressor é orientado por meio de seus preconceitos 
a manifestar-se de maneira ofensiva ao modo de ser e agir típico de um conjunto de 
pessoas, sendo na maioria dos casos, pessoas pertencentes a grupos minoritários, 
como as vítimas de racismo, homofobia, xenofobia, etnocentrismo, intolerância reli-
giosa e preconceito com deficientes. Por ter efeito não apenas nas vítimas, mas tam-
bém a todo grupo a qual pertence, o crime de ódio é considerado um crime coletivo 
de extrema gravidade (GUIA DE DIREITOS S/D).

Com isso, a manifestação do discurso de ódio parece sofrer uma adaptação de 
acordo com a época vivida e os meios de comunicação vigentes. Afim de cumprir 
seus objetivos, o discurso de ódio precisa estar veiculado por um meio de comuni-
cação, que é escolhido de acordo com período histórico vivido por quem produz o 
discurso, bem como suas condições para aquisições, acesso à tecnologia e ao público 
alvo, entre outras variáveis. Além disso, é possível dizer que o discurso é mais pre-
judicial conforme a capacidade de difusão do meio pelo qual foi transmitido, por 
essa razão, o discurso que antes era restringido aos grupos de pessoas que sabiam 
ler, agora atinge um maior número de pessoas devido a ampliação da educação e a 
evolução dos meios de comunicação, que passou dos livros, para o rádio, à televisão 
e finalmente, à internet. Embora a internet possa proporcionar uma aproximação de 
pessoas por meio da relativização de tempo e espaço e da possibilidade de diversas 
formas de compartilhamento de informação, ela igualmente proporciona uma maior 
escala de alcance de conteúdos ofensivos, além de dificultar investigações e as ações 
de controle, pois oferece anonimato ao autor que pode utilizar-se de múltiplos ende-
reços virtuais e criar perfis pessoais falsos (SILVA, et. al 2011).

Logo, o discurso de ódio manifestado nas redes sociais tem o objetivo de atingir, 
de modo geral, os grupos minoritários em que as pessoas possuem uma característica 
em comum que é alvo das agressões, esta tendência pode ser percebida historicamen-
te e culturalmente em nossa sociedade. Ao ser agredido, o alvo não é apenas o único a 
sofrer com o discurso ofensivo, mas também todo o grupo o qual pertence, podendo 
ainda, fazer com que estes indivíduos internalizem o conteúdo do discurso como 
algo que pertence a si mesmos.

Em O mal estar na civilização (1930), Freud aborda os instintos agressivos liga-
dos diretamente ao meio relacional da convivência em sociedade, com isto, é coloca-
do que por consequência dessa hostilidade comum entre os homens, a sociedade é 
constantemente ameaçada de desintegração. Mesmo o interesse do trabalho comum 
não teria condições de mantê-la, pois as paixões movidas pelos instintos são mais 
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fortes que os interesses movidos pela razão. A civilização então, tenta propor limites 
aos instintos agressivos do homem para dificultar suas manifestações através de for-
mações psíquicas reativas (FREUD, 1930/2010).

Pensa-se que as descrições trazidas acerca do modo de relacionamento do indi-
víduo com o outro em sociedade, podem ser também ampliadas a maneira de como 
os sujeitos se relacionam no meio virtual, uma vez que utilizam as redes sociais para 
projetar sua agressividade e controle.

Sendo assim, sugere-se que o indivíduo que por um lado é movido por suas pul-
sões, mas por outro tem de restringi-las em favor da sociedade, deve recorrer à uti-
lização de mecanismos de defesa que o permitam manter seu ego estruturado, para 
que possam viver em sociedade. Um destes mecanismos possíveis de serem usados é 
o da racionalização.

A racionalização é descrita por Laplanche e Pontalis (1998) como:
Processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação 
coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista 
moral, para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento, 
etc., cujos motivos verdadeiros não percebe; fala-se mais espe-
cialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão 
defensiva, de uma formação reativa. A racionalização intervém 
também no delírio, resultando numa sistematização mais ou me-
nos acentuada. (LAPLANCHE E PONTALIS, 1998 p. 423)

Deste modo, os sujeitos que reproduzem um discurso nocivo podem estar ra-
cionalizando o seu ódio ao outro por meio de discursos morais, discursos que afetam 
o outro de forma subjetiva ou indireta. Portanto, o indivíduo cumpre o seu objetivo 
de ataque mas permanece seguro dentro de uma fala que não é explícita, ou ainda 
mantém-se seguro por meio do uso de argumentos racionais que justifiquem suas 
ações nas redes sociais.

Vê-se que a base da racionalização, é também a base para a projeção que con-
siste em um mecanismo de defesa em que o sujeito transfere para outras pessoas, 
conteúdos internos seus, como qualidades, sentimentos e desejos que desconhece ou 
nega em si mesmo (LAPLANCHE e PONTALIS, 1998). Assim, o sujeito pode estar 
projetando ao apontar, por meio ódio, uma qualidade do outro que existe em si mes-
mo e não percebe ou aceita. Além disso, ao associar ambos os mecanismos de defesa, 
este agressor acaba por repercutir uma ideologia, partindo de diversas convicções 
políticas ou não, manifestando algo que não foi produzido por si mesmo, mas que na 
verdade, faz parte de um senso comum.

Em uma análise do discurso de ódio na internet o agressor é permeado tanto 
pela ideologia quanto pelo inconsciente, que não produz um sujeito único mas um 
sujeito dividido e descentrado, não sendo portanto nem a fonte e nem a origem dos 
processos discursivos que manifesta. No entanto, ele tem a ilusão de que é forte e 
que é a origem do próprio discurso, isto aponta para dois aspectos que intervêm no 
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discurso, o primeiro é que o emissor é social e interpelado pela ideologia, mas acredita 
ser livre e que seu discurso é individual, e segundo, o sujeito possui inconsciente, mas 
acredita que todas as suas ações são movidas pelo consciente, e uma vez que é afetado 
é constituído por estes aspectos, o sujeito na verdade apenas reproduz o seu discurso 
(SANTOS, 2016).

Quando se fala na ilusão que o indivíduo tem de si mesmo como forte e in-
dependente, torna-se possível pensar sob a perspectiva de haver uma manifestação 
narcísica encoberta em suas ações.

Dentro desta linha de raciocínio, o desejo do homem se apresenta de forma 
autocentrada e a intersubjetividade fica prejudicada pela diminuição de trocas hu-
manas, que se torna perceptível na atualidade pois a solidariedade está em baixa. Os 
laços sociais são reconhecidos por meio da solidariedade, mas o autocentramento 
não permite que o indivíduo possa se descentrar de si, impedindo que o outro seja 
admirado por sua diferença, sendo esta a característica central da subjetividade na 
cultura contemporânea que contribui para o desenvolvimento da violência no meio 
social. Se o indivíduo contemporâneo só vê a si mesmo e interessa-se apenas pelo 
engrandecimento da própria imagem, o outro é apenas um meio para contribuir para 
essa autoimagem e quando não lhe for mais útil, poderá ser descartado. Se o outro 
transforma-se em um obstáculo, tudo o que tem a fazer é eliminá-lo, este tipo de 
comportamento só contribui para que o respeito, o reconhecimento e a tolerância se 
tornem algo raro na sociedade (MENEZES, 2012).

Existe ainda o viés das ferramentas que a própria internet dispõem e que podem 
favorecer este discurso, como o fenômeno que recentemente vem sido discutido, o 
Filter Bubble ou Bolhas Sociais. Trata-se de filtros online que examinam tudo aquilo 
que o usuário demonstra gostar, o que faz ou as coisas que as pessoas parecidas com 
ele gostam, e assim tenta fazer extrapolações, são então mecanismos de previsão que 
estão constantemente trabalhando no refinamento de uma teoria acerca de quem é 
o usuário e o que o mesmo vai fazer ou desejar em seguida. Assim estes filtros criam 
um universo de informações sobre cada um, o que gera uma alteração no modo como 
as pessoas se deparam com as ideias e informações (PARISER, S/D).

Portanto o indivíduo passa a ficar cada vez mais concentrado em seu próprio 
mundo, cercado apenas de coisas pelas quais simpatiza. Pariser S/D afirma ainda que 
“cada vez mais, o monitor do nosso computador é uma espécie de espelho que reflete 
nossos próprios interesses, baseando-se na análise de nossos cliques feita por obser-
vadores algorítmicos” (PARISER, S/D p. 09)

O sujeito que manifesta este discurso ofensivo muitas vezes busca uma afirma-
ção de identidade e aceitação em grupo, mas ao achar-se potente em seu discurso, 
mostra seu narcisismo que não permite aceitar o outro. Portanto, somente ele impor-
ta e o outro deve ser descaracterizado. 

Sendo assim, gera-se uma reflexão acerca da implicação deste novo recurso na 
manifestação de um discurso odioso na internet, pois o sujeito viverá cercado apenas 



347

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

do que lhe agrada, podendo ser algo que alimente seu narcisismo e dê continuidade a 
reprodução de um discurso ideológico, uma vez que esta ferramenta limita o acesso 
às informações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O interesse inicial do trabalho foi pesquisar quais os aspectos psicológi-
cos manifestados em pessoas que propagam o discurso de ódio no ambien-
te virtual, por  meio da compreensão do funcionamento dos mecanismos de 
defesa e da expressão do narcisismo no meio social. 

Foi verificado, por meio de análise psicanalítica, que o agressor, em seu narcisis-
mo, não tolera os demais e os tenta eliminar, ao passo que por outro lado, este sujeito 
pode estar mostrando uma necessidade de pertencimento e autoafirmação. Sendo 
assim, ele dirige sua mensagem de ódio com o intuito de atingir um determinado 
grupo de pessoas que apresente uma vulnerabilidade, a fim de manter seu sentimento 
de superioridade diante dos demais e satisfazer suas pulsões agressivas, naturais da 
condição humana. 

Nestas circunstâncias, a internet se mostra um ambiente favorável para a defla-
gração deste discurso pois torna viável o compartilhamento da mensagem com uma 
grande escala de pessoas, além do oferecer a opção de manter-se anônimo e criar 
diversos perfis falsos.
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RESUMO

A Cannabis sativa é um arbusto da família Moraceae, também conhecida como 
“Cânhamo da Índia”, apresenta grande potencial terapêutico, apesar de possuir 
propriedades psicotrópicas, sendo utilizada há vários séculos para diversos fins 
como alimentação, ritos religiosos, práticas medicinais e fins recreacionais. A 
utilização da Cannabis para fins medicinais é permitida hoje em alguns estados 
americanos e em países como Portugal, Holanda e Israel afim de aliviar sinto-
mas causados pelo tratamento do câncer, AIDS, esclerose múltipla e Síndrome 
de Tourette. No Brasil essa prática vem sendo utilizada, desde que passou-se a 
pedir judicialmente a importação da substancia para o tratamento de epilepsias 
e convulsões. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi obter bases científicas 
para um debate sobre a descriminalização da Cannabis medicinal, para tan-
to, houve pesquisa em artigos científicos utilizando as bases de dados Google 
Acadêmico, PubMed e Scielo. As pesquisas foram relacionadas com a Canna-
bis sativa, Lei Antidrogas, Legalização da Cannabis no mundo, e as pesquisas 
sobre o uso medicinal da Cannabis Dessa forma, foi possível obter resultados 
sobre a epilepsia, onde a cannabis é mais utilizada. O presente trabalho terá 
prosseguimento para que possam ser encontrados maiores evidencias sobre o 
uso medicinal da Cannabis em diferentes tipos de doenças e para que a sua 
descriminalização possa ser debatida de forma que possamos analisar o melhor 
caminho para a sociedade em geral.  

PALAVRAS-CHAVE

Cannabis, lei antidrogas, epilepsia, legalização 
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1. INTRODUÇÃO

A Cannabis sativa é um arbusto da família Moraceae, também conhecida como 
“Cânhamo da Índia”, apresenta grande potencial terapêutico, apesar de possuir pro-
priedades psicotrópicas, sendo utilizada há vários séculos para diversos fins como 
alimentação, ritos religiosos, práticas medicinais e fins recreacionais. (SILVA, 2005)

Figura 1: A) Caule; B) Folhas da Cannabis sativa

Fonte: MATOS, 2017.

O primeiro uso para fins medicamentosos da Cannabis provavelmente ocorreu 
na Ásia Central e depois se espalhou para China e Índia (Bostwick, 2012). Sabe-se 
que o imperador chinês Shen-Nung prescrevia a planta há quase 5 milênios. Os Chi-
neses relataram os potenciais terapêuticos atribuídos à Cannabis no Pen-Ts’ao Ching 
(primeira farmacopéia conhecida no mundo) há 2000 anos. 

Há vários fatores que contribuem para as diferentes concentrações dos compos-
tos psicotrópicos (canabinóides) na Cannabis (SILVA, 2005). Além de fatores genéti-
cos e ambientais, há que se considerar o tempo de cultivo (maturação) e tratamento 
da amostra, como secagem, estocagem, extração e condições de análise. 

De acordo com Bostwick 2012, o THC (δ-9-tetrahidrocanabinol) composto psi-
coativo da Cannabis, está presente em menos que 0,2% na fibra do cânhamo (chama-
da de erva daninha) e está presente em uma concentração de 30% nos botões florais 
da sinsemila. 

O termo referente a maconha medicinal pode se referir às duas formas em que 
ocorrem os canabinoides, são eles: os chamados endocanabinoides, que são compos-
tos derivados do ácido aracdônico, como a anandamida e o glicerol araquidonil, que 
são produzidos nos tecidos assim como qualquer outro neurotransmissor endógeno; 
e os fitocanabinóides que refere-se as centenas de compostos presentes na planta C. 
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sativa, incluindo o THC e o Canabidiol, que são os compostos mais relevantes para 
terapia medicinal na atualidade (BOSTWICK, 2012).

Figura 2: Principal composto Psicoativo da Cannabis

Fonte: HONORIO, 2006

A utilização da Cannabis para fins medicinais é permitida hoje em alguns es-
tados americanos e em países como Holanda e Bélgica afim de aliviar sintomas cau-
sados pelo tratamento do câncer, AIDS, esclerose múltipla e Síndrome de Tourette. 
Além disso, há casos em que as drogas usualmente utilizadas para epilepsia não con-
seguiram reverter o quadro da doença, mas podem ser tratada com a utilização do 
canabidiol. No Brasil essa prática vem sendo utilizada, desde que passou-se a pedir 
judicialmente a importação da substancia para o tratamento de epilepsias e convul-
sões (MELO E SANTOS 2016).

Figura 3: Estrutura química do Canadibiol

Fonte: MATOS, 2017
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É notório o potencial farmacológico que as substancias presentes na C. sativa 
pode apresentar, há vários estudos que atestam sua capacidade terapêutica e outros 
estudos estão sendo conduzidos afim de possibilitar a diminuição de seus efeitos psi-
cotrópicos bem como pesquisas que apontam que essas substancias podem ser uti-
lizadas nas mais diversas doenças tais como: epilepsia, esclerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica (ELA), Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer além de es-
tudar seus efeitos terapêuticos em práticas já utilizadas como em dores neoplásicas e 
em pacientes imunodeprimidos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar bases científicas para que se possa debater se é possível a legalização da 
Cannabis no Brasil para fins medicinais. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia utilizada para pesquisa sobre o tema: “Há bases científicas para 
legalização da Cannabis?”, envolveu buscas em artigos científicos utilizando as bases 
de dados Google Acadêmico, PubMed e Scientific Eletronic Library Online (Scielo). 
As pesquisas foram relacionadas com a Cannabis sativa, Lei Antidrogas, Legalização 
da Cannabis no mundo, e quais pesquisas que são realizadas sobre o uso medici-
nal da Cannabis. A partir daí foi possível considerar para quais doenças a maconha 
estava sendo estudada, sendo possível estabelecer um planejamento, onde constava 
quais doenças deveriam ser pesquisadas afim de obter embasamento científico para 
discussão do tema proposto. Foi possível obter maiores resultados sobre a epilepsia, 
onde a cannabis é mais utilizada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No atual cenário mundial, tem se falado com frequência sobre as reformas políti-
cas acerca da cannabis, gerando um debate mundial sobre as políticas de drogas, e sobre 
como lidar com elas. Dessa forma, várias pessoas já buscaram o debate pela legalização, 
ou descriminalização da cannabis. É importante ressaltar que há diferenças entre lega-
lizar e descriminalizar. Com a legalização não há proibição, ou seja, o governo teria que 
criar uma nova lei para que houvessem novas normas e regras sobre o uso e comércio. 
Dessa forma, o uso não apenas da maconha, mas de outras drogas consideradas ilícitas 
seriam regidos por essa nova lei, diminuindo o mercado ilegal e gerando impostos. Já 
a descriminalização (ou despenalização), consiste uma ação de revogação da crimi-
nalidade de um fato, no caso referente a drogas. Nesse contexto, um usuário quando 
flagrado portando uma quantidade considerada pequena, para seu uso, receberia uma 
punição administrativa, no caso de porte de grande quantidade, como ser flagrado ven-
dendo, a punição seria a prisão. O objetivo da descriminalização é redução de danos 
causados aos dependentes e usuários, bem como a prevenção. A tabela 1 mostra alguns 
países e as políticas implementadas sobre a cannabis.
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Tabela 1. Política da Cannabis em alguns países do mundo

Fonte: Os autores

Portugal é um dos países que possui uma política de redução de danos, dessa 
forma, o país promove o tratamento dos dependentes, acompanhamento psicológico 
e distribuição de seringas. Essa implementação foi feita durante a Convenção Única 
sobre Drogas Narcóticas, de forma que nenhuma droga foi legalizada e seus usuários 
continuam sendo detidos pela polícia. De acordo com DOS SANTOS, 2017, a polí-
tica portuguesa tem dado certo, devido ao trabalho em conjunto, do governo Portu-
guês com a Segurança e Ministério da Saúde. No país pessoas encontradas com uma 
quantidade inferior a 25 gramas de maconha, uma grama de heroína ou dois gramas 
de cocaína, não pode ser presa, pois é considerada usuária. A polícia apreende a 
droga, e manda o usuário para casa, que recebe uma intimação para que compareça 
perante especialistas para que possa entender quais os problemas que a droga pode 
causar. Os dependentes sofrem uma espécie de sanção, mas se concordarem em fazer 
o tratamento de livre e espontânea vontade a sanção é retirada, se descumprirem, 
sofrem sanção novamente. 

A Holanda havia assinado um acordo na Convenção Única sobre Drogas Nar-
cóticas na ONU que ocorreu em 1961 nos Estados Unidos, que proibia o plantio, 
produção e comercialização das drogas, sendo permitida em raras exceções para uso 
medicinal, ou para fins científicos, dessa forma o país se comprometeu a não regu-
larizar as drogas, de forma que não poderia legalizar a maconha pois seria o mesmo 
que quebrar o acordo firmado. Dessa forma, em 1976 foi aplicado uma política de 
tolerância, afim de evitar que os jovens tivessem contato com drogas mais pesadas 
(DOS SANTOS, 2017). 

O Uruguai a posse de drogas nunca foi criminalizada, pelo contrário, em 2013, 
houve a legalização da produção, distribuição e venda da maconha. Em países como 

País Política Implementada Ano 

Portugal Política de redução de danos 2001 

Uruguai Legalização 2013 

Holanda Política de Tolerância 1976 

Colorado (EUA) Legalização da Cannabis recreativa 2012 

Israel Uso medicinal 1992 

Espanha Descriminalização 1974 

Canadá Legalização 2018 

Brasil Ilegal Até 2018 
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Israel a cannabis é proibida desde 1992, porém pacientes que sofrem com algumas 
doenças podem fazer o uso de medicações que contenham substancias provenientes 
da cannabis. Estima-se que 20 mil pacientes têm acesso a maconha, que é comerciali-
zada na forma de flores, para serem fumadas e como óleo. O país é considerado líder 
na ciência envolvendo a maconha sendo responsável pela maior parte das pesquisas 
relacionadas (JESUS, et.al., 2017). 

A Espanha possui uma política peculiar, o país permite a criação de organiza-
ções sem fins lucrativos, para distribuição e consumo de maconha a residentes, que 
podem retirar 20 gramas por semana nos chamados “clubes da maconha” para fins 
terapêuticos ou recreacionais. Só participam pessoas acima de 18 anos e precisam ser 
indicadas por um associado. Os clubes seguem regras estabelecidas pelo poder local, 
como distância mínima de escola e saídas adequadas para a fumaça. (BBC, 2018)

Em junho de 2018, o Canadá, passou a legalizar o cultivo, distribuição e venda 
da cannabis, o país já havia permitido o uso medicinal em 2001 e é o segundo a lega-
lizar o consumo recreativo. 

O Brasil segue a lei de drogas de número 11.343 de 2006 que instituiu o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), que prescreve medidas para 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes; 
estabelecendo normas para repressão à produção e ao tráfico e definindo os respec-
tivos crimes.  A lei de drogas é alvo de críticas por vários motivos, como ausência de 
critério objetivos para diferenciação de usuário e traficante, isenção do usuário de 
pena privativa, dentre outros (SILVA, 2015). 

Apesar disso, muitos brasileiros têm buscado a importação de canabidiol para o 
tratamento de doenças como a epilepsia que não são tratáveis com os medicamentos 
tradicionais, de forma que como a cannabis é ilegal no Brasil, as famílias recorrem a 
meios jurídicos para obter o medicamento. Devido ao contexto social, por solicita-
ções das famílias e as decisões judiciais que foram sendo feitas durante o passar dos 
anos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) por meio da Resolução CFM nº2113 
de 2014 aprovou o uso do canadibiol para o tratamento de epilepsias da criança e do 
adolescente(MELO, 2016), e a ANVISA (Agencia nacional de Vigilância Sanitária) 
em 2015 indicou que o CBD passava a ser considerado substancia controlada, presen-
te na “Lista C1” da Portaria SVS/MS nº 344/1998 (antes era considerada substancia 
proscrita, ou seja, proibida no país) ainda que não haja registro como medicamento. 

A aplicação terapêutica é controversa pois apesar de suas propriedades terapêu-
ticas, a cannabis possui efeitos psicotrópicos, o que dificulta seu uso medicinalmen-
te. Apesar disso, há dois medicamentos disponíveis fora do país, são eles o Marinol 
desenvolvido pelo laboratório Roxane (Columbus-EUA) e o Cesamet desenvolvido 
pelo laboratório Eli Lilly (Indianápolis – EUA). São comercializados para o controle 
de náuseas produzidas durante tratamento de quimioterapia e como estimulantes de 
apetite em pacientes imunodeprimidos. 
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Figura 4: Compostos Cannabinoides presentes nos fármacos Marinol e Cesamet

Fonte: MATOS 2017.

De acordo com HONORIO et. al. 2006, os canabidoides podem ser utuilizados 
terapeuticamente pois possuem efeito analgésico, controle de espamos em pacientes 
portadores de esclerose múltipla, tratamento de glaucoma, efeito broncodilatador, 
efeito anticonvulsivo e etc. 

Dessa forma, é preciso maiores estudos sobre os efeitos que os canabidoides 
podem ter sobre as doenças de forma que possa ser utilizado medicinalmente. Hoje é 
possível ter maiores evidências de sua aplicabilidade principalmente no que se refere 
a utilização em pacientes com epilepsia refratária. 

Epilepsia refere-se a um distúrbio de função cerebral que é caracterizada pela 
ocorrência periódica e imprevisível de convulsões. As convulsões consistem em mu-
danças transitórias do comportamento, devido ao disparo desordenado, sincrônico 
e rítmico dos neurônios no SNC. As convulsões poder ser “não epilépticas” quando 
causadas em um cérebro normal provocadas por eletrochoque ou convulsivos quí-
micos, ou “epilépticos” quando ocorrem sem motivo aparente (McNAMARA, 1994).

Pacientes epilépticos expressam condições neurobiológica, cognitiva e social 
alteradas, podendo sofrer estigmas, exclusão, restrição, superproteção e isolamento 
além de consequências psicológicas para ele e a família. (Matos, et. al 2017).

Sabe-se que aproximadamente em torno de 0,5%-1,0% da população mundial 
tenha epilepsia, sendo que cerca de 30% desses pacientes sejam refratários, ou seja 
tem crises sem remissão apesar do tratamento adequado com medicamentos anti-
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convulsionantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
De acordo com o Ministério da Saúde 2013, na infância podem ocorrer situa-

ções benignas como epilepsia rolândica e convulsões febris simples. Encefalopatias 
epilépticas como síndromes de West, Lennox-Gastaut, e Dravet, estão associadas ge-
ralmente a alguma doença de base (sendo sintomáticas em sua maioria) e apresentam 
mau prognóstico através do controle medicamentoso de crises. 

A Síndrome de West consiste em uma encefalopatia epiléptica relacionada a 
crianças com menos de 1 ano de idade, resultante de várias causas. É caracteriza-
da por um tipo específico de crise epiléptica, chamada de “espasmos epilépticos” e 
anormalidades grosseiras ao eletrocardiograma onde o desenvolvimento psicomo-
tor é invariavelmente prejudicado. Já a síndrome de Lennox Gastaut é caracterizada 
pela tríade: crises epilépticas polimorfas intratáveis, anormalidades cognitivas e com-
portamentais e EEG com paroxismos de atividade rápida e descargas generalizadas, 
que se manifesta antes dos 11 anos de idade, onde as crises geralmente resultam em 
quedas. O prognóstico dessas doenças é ruim com 5% de mortalidade e cerca de 
80%-90% dos pacientes continuam a apresentar crises durante a vida adulta (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2013). A síndrome de Dravet também conhecida como epilepsia 
mioclônica infantil severa, é caracterizada por convulsões frequentes e concomitante 
com quadro de autismo regressivo com grave comprometimento mental (LOPES, 
2014).

De acordo com Alves 2005, para o início do tratamento de epilepsia preconiza-
-se a utilização de um fármaco para cada tipo de epilepsia, devem ser administrados 
em monoterapia, com uma dose inicial relativamente baixa, que deve subir progres-
sivamente até a dose terapêutica habitual. Caso as crises sejam controladas a dose 
deve ser mantida, porém se continuarem é necessário aumentar a dose até a máxima 
tolerada, e caso não haja melhora pensar em uma associação. 

Os anticonvulsionantes atuais não são capazes de promover a cura da doença, 
mas são apropriados para controlar as repetições das crises convulsivas. Podem ser 
divididos em três gerações, sendo a primeira de fármacos introduzidos entre 1857 e 
1958, dentre eles está o fenobarbital e brometo de potássio que são provenientes da 
estrutura dos barbitúricos como a fenitoína. A segunda geração corresponde a me-
dicamentos comercializados entre 1960 e 1975, dentre eles estão a carbamazepina, 
o valproato de sódio e os benzodiazepínicos. A terceira geração abrange compostos 
comercializados a partir de 1980, como a gabapentina, vigabatrina e tiagabina (MA-
TOS et.al., 2017). 

Muitas pesquisas estão sendo elaboradas para mostrar a diminuição ou elimi-
nação de crises convulsivas bem como os efeitos adversos causados pelo uso da can-
nabis, como podemos ver na tabela 2.
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Tabela 2. Estudos utilizando o CBD para tratamento de epilepsias

Fonte: os autores

De acordo com os estudos mostrados o efeito adverso mais observado foi o de 
sonolência, porém é possível observar que em todos os casos apresentados o uso do 
CBD seja ele sozinho ou combinado com alguma outra medicação obteve respostas 
significativas com a diminuição das convulsões, principalmente em casos em que 

Autores/Ano Estudo Amostra Resultados Efeitos Adversos 

Porter e 
Jacobson 
(2013) 

Pesquisa com 
pais sobre uso 
da Cannabis 
enriquecido com 
CBD, para 
tratamento de 
epilepsia 
resistente 

19 pais 
entrevistados 
sobre o CBD e 
22 pais 
entrevistados 
sobre o uso de 
outro 
anticonvulsiona
nte 

16 dos 19, 
reduções nas 
frequências das 
convulsões com 
CBD. 15 do 22 
obtiveram 
diminuição com 
outro 
medicamento. 

 

Sonolência e 
Fadiga 

Hess et. al 
(2016) 

Cannabidiol 
como novo 
tratamento para 
epilepsia droga-
resistente em 
Complexo 
Esclerose 
Tuberosa 

18 pacientes 
com TSC com 
epilepsia 
resistente 

Diminuição na 
frequência das 
crises após 3 
meses. 
Variação média 
semanal foi de 
48,8% após 3 
meses 

Sonolência 
(44,4%); 

Ataxia (27,8%) e 
diarreia (22,2%) 

Devinsky et. al. 
(2017) 

Ensaio de 
canabidiol para 
convulsões 
resistentes a 
drogas na 
Síndrome de 
Dravet 

Estudo 
randomizado, 
com 120 
crianças em 
adolescentes 
com Síndrome 
de Dravet 

Reduziu a 
frequência das 
crises num 
período de 14 
semanas 

Sonolência, 
perda de 
apetite, 
aumento de 
enzimas do 
fígado. 

Devinsky et. al. 
(2018) 

Ensaio de 
Segurança e 
dose-variável do 
canabidiol na 
síndrome de 
Dravet. 

35 pacientes 
com idade entre 
4-10 anos 

A exposição ao 
CBD e seus 
metabólitos foi 
proporcional à 
dose. O CBD 
não afetou os 
níveis de drogas 
antiepilépticas. 
Houve interação 
com N-CLB, 
relacionada a 
inibição do 
citocromo P450. 

Pirexia, 
sonolência, 
diminuição de 
apetite, 
sedação, 
vômitos e 
ataxia. 
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os medicamentos convencionais já não faziam mais efeitos, especialmente em Sín-
dromes raras como a de Dravet. Apesar disso é necessário que sejam feitas maiores 
pesquisas afim de relacionar as doses utilizadas com os efeitos adversos, bem como 
se há outros efeitos produzidos pelo CBD. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legalização ou descriminalização das drogas é um assunto que leva a vários 
posicionamentos, ideias e estereótipos. Apesar de estarem presentes desde sempre na 
sociedade, hoje são motivos de discussões devido ao emprego negativo que tem to-
mado nas últimas décadas. A Lei de Drogas foi empregada no Brasil afim de impedir 
o avanço do tráfico de drogas e do consumo, porém há muitos aspectos na lei que 
devem ser levados em conta, como por exemplo a não distinção entre usuário e 
traficante dentre outros aspectos que levam a vários debates.

 A C. sativa, já foi inúmeras vezes utilizada para fins medicinais, e através deste 
trabalho foi possível observar que há evidencias de sua eficácia no tratamento da 
epilepsia, onde foi possível concluir que houve diminuições nas convulsões princi-
palmente em pacientes no quais os medicamentos convencionais já não tinham mais 
efeito, assim como outras pesquisas estão sendo feitas para evidenciar sua eficácia no 
combate a outras doenças. 

É fato que houve diversas ações judiciais que fizeram com que o Brasil importas-
se medicamentos à base de canabidiol, o que se torna um problema para os pacientes 
pois além da demora para se obter a medicação, esbarra na burocracia para conseguir 
a liberação pela ANVISA. Outro fator importante é o preço, que por ser importado 
torna a medicação mais cara por causa das taxas de importação. A descriminalização 
da cannabis implicaria em maiores pesquisas relacionadas ao seu uso medicinal no 
país, além de melhorar o acesso para aqueles que realmente precisam da planta. Para 
tanto, o Brasil poderia utilizar vários países como exemplo, como é o caso de Portugal 
e Israel, onde não foi preciso haver a legalização para se obter o uso medicinal.

O presente trabalho terá prosseguimento para que possam ser encontrados 
maiores evidências sobre o uso medicinal da Cannabis em diferentes tipos de do-
enças e para que a sua descriminalização possa ser debatida de forma que possamos 
analisar o melhor caminho para a sociedade em geral. 
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE 
A EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO DO BAIRRO DO 

BOQUEIRÃO.

Rebeca Santos Sena de Sousa1 (IT Bolsa PROITI)
Jhonnes Alberto Vaz2 (ORIENTADOR)

Universidade Católica de Santos
Curso: Arquitetura e Urbanismo

1rebecasantos842@gmail.com; 2jhonnes.vaz@unisantos.br

RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é mapear e analisar, fazendo uso do geopro-
cessamento, a acessibilidade a edificações, mobiliário, equipamentos e espaços 
urbanos em áreas públicas do bairro. O trabalho foi dividido em 6 etapas, sen-
do elas: desenvolvimento metodológico, leitura, interpretação, compreensão e 
análise das legislações, normas e referências bibliográficas. Segunda etapa do 
trabalho que constituiu  na elaboração de um método de coleta de dados em 
campo, classificação e categorização desses dados. A terceira etapa do proje-
to iniciou-se na realização de levantamentos e coletas de dados em campo. A 
quarta etapa deste trabalho é a organização e tratamento dos dados levantados 
em campo. Posteriormente na quinta etapa, a criação de um Sistema de Infor-
mações Geográficas, utilizando os softwares livre e código aberto QGIS com os 
dados coletados em campo. Por fim, a sexta e última etapa de análise dos dados 
e elaboração de mapas e relatórios. Como resultado foi alcançado o objetivo, de 
mapear e categorizar a acessibilidade, sendo possível identificar a real situação 
da acessibilidade no bairro estudado, em uma média geral da avaliação, a área 
de estudo foi classificada como  atendendo a norma com ressalvas ou poucas 
ressalvas.

PALAVRAS-CHAVE

Calçada, acessibilidade, mapeamento.

1. INTRODUÇÃO

A acessibilidade a edificações, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos de 
áreas públicas em qualquer região visa garantir o direito assegurado na constituição 
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de 1988 de ir e vir independente das suas condições físicas. Muitas vezes os espaços 
urbanos são planejados tendo como referência o “homem padrão” sem levar em con-
sideração as pessoas com deficiência física, idosos e gestantes (SANTANA, 2013). 
Nesse sentido, a acessibilidade deve estar presente em todos os espaços públicos, as-
segurando o direito de ir e vir de todos os cidadãos, sendo a acessibilidade padroni-
zada e normatizada pela Norma Brasileira da ABNT – NBR 9050 – Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2015).

Devido às características do Bairro do Boqueirão localizado em Santos – SP, o 
fluxo de idosos, gestantes e pessoas com deficiência física no bairro é grande, fazendo 
com que a acessibilidade seja extremamente importante nessa região, bem como em 
qualquer outro espaço urbano, entretanto a característica do bairro justifica a sua 
escolha para o desenvolvimento deste estudo.

O objetivo do trabalho é realizar uma vasta pesquisa bibliográfica em publi-
cações científicas correlacionados com a temática deste trabalho, desenvolver uma 
metodologia de classificação e categorização dos equipamentos de acessibilidade, 
mapear através de levantamentos de campo, os equipamentos de acessibilidade, e por 
fim analisar através do geoprocessamento, a atual situação da acessibilidade em áreas 
públicas do Bairro do Boqueirão, Santos – SP

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Leitura e análise de normas e referências bibliográficas

Primeiramente foram estudadas as referências bibliográficas sugeridas pelo pro-
fessor orientador, foi realizada uma análise e compreensão da norma ABNT – NBR 
9050/2015.), e também de monografias, como Análise das Condições de Acessibi-
lidade no Ambiente Urbano da Área Central de Blumenau (SOUZA, Luís Alberto, 
FURB), onde o autor usa por meios de tabelas temáticas para poder analisar a aces-
sibilidade, usando critérios de avaliação: atende a norma, atende parcialmente, não 
atende, assim como podemos observar nas figuras.

Outro trabalho utilizado como base para a pesquisa é Acessibilidade em 
Calçadas: Modelo para Verificação em Projetos Básicos de Editais de Obras 
e Serviços de Engenharia Pelos Tribunais de Conta (BITTENCOUET, 2008) 
onde a verificação da acessibilidade é feita de forma parecida com o traba-
lho anteriormente mencionado, a categorização é feita por meio de uma tabe-
la com 8 itens a serem avaliados de acordo com o atendimento da NBR 9050. 
 Foi estudado a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados de Brasí-
lia-DF (Brasília-DF, 2015), que é um estudo sobre a acessibilidade de calçada, estudo 
esse realizado com base nos dados do  canal Mobilize, que é um site onde as pessoas 
podem reportar os problemas que mais lhe incomodam na acessibilidade, transporte 
coletivo, calçadas e ciclovias de sua cidade.
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2.2. Elaboração de um método de coleta de dados em campo, classifi-
cação e categorização desses dados

Desta maneira foi possível elaborar uma tabela de categorização da acessibili-
dade em áreas públicas, usando como método de medição a escala de Likert (1932) 
adaptada para o trabalho.

De acordo com Appolinário (2007, p.81), a escala Likert pode ser definida como 
um “tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu grau de concordância 
ou discordância em relação a determinado objeto”. Na sua forma original a escala Li-
kert é constituída por cinco pontos, pontos esses que acentuam o grau de intensidade 
da resposta.

Entretanto para este trabalho, a mesma foi modificada com a finalidade de 
adaptar a realidade do trabalho, utilizando como critérios onde 1 não atende a nor-
ma, 2 atende a norma com muitas ressalvas, 3 atende a norma com ressalvas,4 atende 
a norma com poucas ressalvas, 5  atende a norma.

2.3. Levantamento e coleta de dados em campo

Para a terceira etapa, que consiste no levantamento de campo, primeiramen-
te foi elaborado o desenho das calçadas do bairro estudado, utilizando o Software 
QGIS, com esse sistema pronto e a tabela de categorização em mãos, o levantamento 
de campo pode ser iniciado. 

2.4. Organização e tratamento dos dados levantados em campo / 
criação de um Sistemas de Informação Geográficas

A quarta etapa, organização e tratamento dos dados levantados em campo. 
Quinta etapa criação de um Sistemas de Informação Geográficas, utilizando os sof-
twares QGIS e PostGIS com os dados coletados em campo, com o desenho das cal-
çadas do bairro e o levantamento pronto, foi possível chegar em notas para cada 
calçada e assim estabelecer um método de diferenciá las de acordo com o as notas 
estabelecidas no levantamento. 

2.5. Análise dos dados e elaboração de mapas e relatórios

A sexta e última etapa, foram  elaborados mapas com os resultados encontrados, 
a partir desses mapas  foi possível analisar a real situação da acessibilidade do bairro.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi desenvolvido um método de coleta de dados em campo, classificação e cate-
gorização desses dados, produzindo assim uma tabela (apêndice A) onde é possível 
analisar a situação em que se encontra cada calçada do bairro.

Para o desenvolvimento dessa tabela foi levado em consideração o que a norma 
brasileira da ABNT- NBR 9050 prevê para as áreas de passeio públicos, assim foi 
produzida a primeira parte da tabela, contendo nela 5 tópicos, sendo estes a circu-
lação, piso, sinalização, rampas e iluminação. A segunda parte da tabela consiste em 
2 tópicos que não constam na norma, mas que a análise deles é essencial para poder 
se classificar as calçadas como acessível, sendo esses os tópicos de equipamentos e 
obstáculos.

Para cada tópico existem itens que serão analisados, itens esses que serão avalia-
dos de acordo com o que preconiza a norma brasileira ABNT- NBR 9050, para cada 
item será atribuída uma nota com base no critério de medição da escala de Likert, 
atribuindo assim a cada item uma nota de 1 a 5, sendo elas nomeadas como:não 
atende a norma, atende a norma com muitas ressalvas, atende a norma com ressalvas, 
atende a norma com poucas ressalvas e atende a norma. Cada item da tabela recebe 
uma nota de 1 a 5, como a tabela é dividida em tópicos cada um desses itens terá sua 
nota somada com os demais itens do tópico que ele corresponde, notas essas que 
serão divididas pelo número total de itens avaliados para obter uma média de cada 
tópico. Essas médias serão somadas, e novamente dividida para obter a média total 
da calçada.

Foi produzido um Sistemas de Informação Geográficas, utilizando o software 
QGIS, obtendo assim um mapa das calçadas do bairro do Boqueirão, onde após o 
término do levantamento de campo, foi possível passar as informações adquiridas 
para esse sistema, podendo assim elaborar mapas e relatórios sobre a acessibilidade a 
edificações, mobiliários, equipamentos e espaços urbanos de áreas públicas do bairro 
do Boqueirão.

Sendo assim foi possível identificar a real situação da acessibilidade no bairro, 
em uma média geral da avaliação, a área de estudo foi classificada como atendendo a 
norma com ressalvas ou poucas ressalvas.
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Figura 1 - Mapeamento e análise da acessibilidade a edificações e mobiliário do bairro do 
Boqueirão

Fonte: Os autores

Para uma melhor avaliação e compreensão da situação, foram elaborados mapas 
para cada quesito avaliado. Após o estudo de todos esses mapas, pode se alcançar 
uma analisar e classificação clara e real  da situação da acessibilidade a edificações e 
mobiliário no bairro do Boqueirão, onde percebe se que para podermos considerar o 
bairro totalmente acessível ,precisa melhorar muitas coisas, entre elas a implantação 
de equipamentos  e manutenção e conservação dessas calçadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Alguns pensadores afirmam que se pode medir o nível de civilização de um 
povo pela qualidade das calçadas de suas cidades. E há quem diga que a qualidade 
das calçadas públicas é melhor indicador de desenvolvimento humano do que o pró-
prio IDH” (Mobilize, 2012). Afinal, as cidades são feitas para pessoas, seres humanos 
que primordialmente caminham. A necessidade de calçadas de qualidade vale para 
jovens, adultos e para crianças, idosos e pessoas com deficiência física.

É importante para a formação do arquiteto e urbanista o entendimento da rele-
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vância de se estudar as normas de acessibilidade, para que essas normas sejam apli-
cadas nos projetos arquitetônicos e urbanísticos.

 Com o estudo realizado, foi possível perceber que nossas cidades não foram 
planejadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Em comparação com 
outros bairros e cidades, o Bairro do boqueirão pode ser considerado um bairro onde 
os passeios públicos têm uma qualidade boa, mas ao analisarmos de acordo com 
as necessidades que as pessoas com necessidade especial precisam, o bairro ainda 
necessita de diversas adequações, e este trabalho visa contribuir com o mapeamento 
destes pontos falhos, fornecendo dados e informações espacializadas para a socie-
dade e autoridades que possam, cada um em sua alçada, utilizá-las em benefício da 
sociedade e do município.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo apresentar a experiência desenvolvida no 
projeto de Iniciação Científica “Em cada Conto um Canto: Histórias e Músicas 
no Processo de Aprendizagem”. A pesquisa poderia ser aplicada em qualquer 
faixa etária, porém foi aplicado na Educação Infantil, tendo como base a ludi-
cidade que essa fase necessita para o processo de aprendizagem. À principio o 
projeto seria aplicado somente em escolas públicas da cidade de Santos, porém 
depois de algumas negativas, o orientado deu continuidade ao projeto, tendo 
como base duas classes, de alunos de 5 anos, sendo uma de escola pública e 
outra particular.  A pesquisa também teve como objetivo avaliar como o ensino 
de música é colocado no planejamento anual das escolas e ajudar a elaborar 
uma possibilidade de plano de ação efetivo.Para que o projeto fosse atingido de 
forma integral o orientado contou com a colaboração da contadora de histórias 
Camila Genaro em dois momentos: bate papo com a equipe das escolas sobre 
a arte da narrativa como ferramenta de aprendizagem e, apresentação para os 
alunos das histórias acompanhadas com música.

PALAVRAS-CHAVE

Contação de Histórias, Música para Crianças, Aprendizagem, Educaç.

1. INTRODUÇÃO

Diversos estudos comprovam que a primeira infância é a fase mais importan-
te para uma educação alicerçada na ludicidade. Portanto, a educação musical e a 
contação de histórias vem agregar, fazendo parte do cotidiano de nossas crianças 
no processo de aprendizagem, pautada em objetivos pedagógicos e desenvolvendo a 
sensibilidade.
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Vale ressaltar que a lei nº 11769/2008, alterou a LDB, tornando a música como 
componente curricular da educação.

Nossa pesquisa teve como foco principal investigar a prática docente na área 
de música pelos professores que atuam em escolas das redes  pública e particular da 
cidade de Santos/SP. Nossa meta será a de contribuir com os professores e beneficiar 
os alunos, mostrando as possíveis relações da música e contação de histórias no pro-
cesso de aprendizagem das diversas áreas do conhecimento.

A partir desta pesquisa, desenvolveremos um projeto buscando uma educação 
integral do aluno de educação infantil, através da música e da literatura de tradição 
oral e contemporânea, passando por todas as áreas do Referencial Curricular Nacio-
nal Para a Educação Infantil

1.1 Objetivos 

• Reconhecer a possibilidade de, na articulação entre o professor de Educação 
Infantil e a do professor de música, a elaboração de um saber apoiado na cons-
cientização do seu próprio processo de aprendizagem.
• Elaborar módulos curriculares que exemplifiquem a possibilidade de uma al-
ternativa para o ensino de música na Educação Infantil.
• Avaliar o desenvolvimento de uma proposta de ensino de música concebida 
sobre os princípios do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
• Proporcionar momentos de fruição através da música e literatura
• Estimular a percepção musical e a coordenação motora
• Desenvolver a socialização, emoções e ritmos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Metodologia

A pesquisa combina os campos da teoria e da exploração no qual se propõe a 
um estudo mais detalhado e real do tema em questão. O trabalho é de natureza ex-
ploratória, pois envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tem 
experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimu-
lem a compreensão. 

Além disso, a pesquisa também teve um caráter prático, já que orientado apli-
cou os projetos através das professoras que foram muito solícitas em ampliar seus 
repertórios de atividades .

A princípio a pesquisa contemplava uma sala de aula de crianças de 5 anos de 
escola pública, porém ao passar do tempo, o orientado sentiu dificuldades em coletar 
dados comparativos concretos e foi em busca de uma escola particular e aplicou o 
projeto em uma sala de aula com as mesmas características.
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O orientado visitou uma vez por semana as escolas escolhidas para a pesquisa 
e execução das atividades que auxiliam os docentes na prática da educação musical. 

Em parceria com a professora da sala, o orientado escolheu os temas que seriam 
trabalhados semanalmente através de músicas e histórias (ex: cores, animais).

Rogério buscou uma contadora de histórias profissional para orientá‐lo 
na escolha das histórias e na construção dos objetos narrativos. E além da 
orientação, contou com a colaboração da narradora em dois outros momen-
tos: bate papo com a equipe das escolas sobre a arte da  narrativa como 
ferramenta de aprendizagem e, apresentação para os alunos das histórias 
acompanhadas com música.

E em muitos momentos o orientado interagiu diretamente com as crianças atra-
vés dos instrumentos e brincadeiras musicais.

Cursos de formação, vídeos, livros teóricos fizeram parte do material de cons-
trução dos instrumentos e das aulas. 

2.3 Sujeito da Pesquisa

Os sujeitos da presente pesquisa de iniciação científica foram duas professoras 
da Educação Infantil e crianças de 5 anos das escolas que serão chamadas de “Escola 
A” e “Escola B” no decorrer deste relato.

2.4 Coleta de dados

No primeiro contato, Rogério teve reuniões com as coordenadoras pedagógicas 
e entrevistou as professoras da sala de aula a fim de ter as primeiras impressões de 
como a música é colocada no planejamento da classe. As questões foram previamente 
elaboradas, mas semiestruturadas permitindo uma maior liberdade do pesquisador. 

Ficou muito clara a diferença de postura da escola particular e da escola pública 
com relação ao ensino de música. A escola particular tem uma professora específica 
para a área do conhecimento Música. Já a escola pública não é contemplada com esse 
profissional.

 

 

O que a música é para 
você? 

 

Respostas 

Prof.1: ”A música é som. Uma arte.” 

Prof.2: “É uma forma de expressão artísitica” 
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A questão como a professora da escola pública utiliza a música no seu plane-
jamento deixou claro para este trabalho que ambas as professoras só utilizavam as 
músicas de rotina, não incluindo música nos conteúdos dos Referenciais a serem 
trabalhados.

2.5 Desenvolvimento e Aplicações

Aprendizagem pela lupa da Neuropsicologia

Segundo Benjamim a neuropsicologia utiliza um modelo com cinco partes para 
explicar o processo de como se dá a aprendizagem: sensação. percepção, formação 
de imagens, simbolização e conceituação. Sendo assim, a primeira coisa que acontece 
no cérebro quando começamos a aprender algo é sentir, seja pelo tato, pela audição, 
visão ou até paladar e olfato, ainda que mais raramente. Partindo deste pressuposto 
da neuropsicologia podemos afirmar que a música e os contos (assim como outras 
artes) são portas de entrada para a aprendizagem em qualquer área do conhecimento. 

Pedagogos ligados aos estudos musicais já sabem: a Música estimula nas crian-
ças a inteligência racional e emocional, afetividade, empatia e sociabilidade. Mas, e na 
prática, como este estímulo ocorre?

Essa pergunta foi o ponto de partida para esta pesquisa. E já nas pri-
meiras tentativas de entrevista com diretores e coordenadores pedagógicos 
o orientado teve seu primeiro grande obstáculo. Quando falava que o foco 
da pesquisa era música na sala de aula, a entrevista era desmarcada e/ou 
encerrada precocemente.

As escolas tiveram três anos para se adequar à implantação do ensino 
musical a partir da sanção da lei, em 2008. Dez anos se passaram e o que 
vemos é uma grande dificuldade em simplesmente iniciar o assunto com as 
escolas.

Depois de visitar algumas escolas públicas para aplicar a pesquisa, as 
portas se abriram  em apenas uma. Sem subsídios para os dados compara-
tivos, buscou‐se uma escola particular e trabalhou‐se nas duas em paralelo 

 

 

Como você utiliza a música 
no seu planejamento? 

 

Respostas 

Prof.1: ”Utilizo a música como instrumento de apoio. 
Desta forma uso em quase todos os momentos: 
acolhida, lanche, na hora da história.” 

Prof.2: “Utilizo nas mais diversas situações do dia a dia; 
na hora da oração, para pedir silêncio, hora do lanche, 
hora da saída” 
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com a mesma faixa etária, mesmos temas, histórias e músicas dos quais 
serão relatados a seguir:

2.6 Iniciando os Trabalhos

O primeiro contato com as professoras foi através do questionário, já reprodu-
zido acima, onde ficou clara a deficiência na utilização da música e dos contos como 
ferramenta de aprendizagem.

Camila Genaro, contadora de histórias há 20 anos e com larga experiência em 
lecionar para Educação Infantil e Fundamental colaborou para esta pesquisa indo fa-
zer uma palestra em forma de bate papo nas escolas envolvidas. Muito se falou sobre 
a importância da contação de histórias no processo de aprendizagem e dos símbolos 
que os contos de tradição oral e clássicos trazem consigo durante séculos permeando 
o imaginário e ensinando através da solução (ou não) de conflitos.

Após esta “quebra de gelo” , houve o retorno nas escolas com a proposta do 
projeto propriamente dita.

2.7 A Teoria Poética

Segundo a Teoria da Aprendizagem de Piaget, a aprendizagem é um processo 
que só tem sentido diante de situações de mudança. Por isso, aprender é, em parte, 
saber se adaptar a estas novidades. Esta teoria explica a dinâmica de adaptação por 
meios dos processos de assimilação e acomodação

A assimilação se refere ao modo como um organismo enfrenta um estímulo 
do entorno em termos de organização atual, enquanto a acomodação implica uma 
modificação da organização atual em resposta às demandas do meio. Por meio da 
assimilação e da acomodação vamos reestruturando cognitivamente nossa aprendi-
zagem ao longo do desenvolvimento (reestruturação cognitiva).

Neste momento foi traçado um paralelo entre a teoria em que os sentidos são a 
porta de entrada para a aprendizagem e a teoria de Piaget. E concluiu-se que:

Todo aprendizado é concretizado de dentro para fora e de fora para dentro, num 
movimento cíclico. E quando todas as artes são inseridas no contexto escolar este 
aprendizado se dá de forma teoria e poética.

Com base nesta observação, elaborou-se o projeto que contemplava duas ver-
tentes da arte: a música e a arte narrativa.

2.8 O Projeto

Para dar início ao projeto central dessa pesquisa, apresentou-se alguns títulos de 
literatura infantil e contos de tradição oral para as professoras e em comum acordo 
foi escolhido o livro “Chapeuzinho Colorido” escrito por José Roberto Torero e Mar-
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cus Aurelius Pimenta e ilustrado por Marília Pirillo.
Segundo as professoras, este livro possibilitaria diversas intervenções já que a 

história sempre começa com o “Era Uma Vez”, mas cada história contida nele com 
chapeuzinhos de diversas cores propõe outro olhar para um conto clássico atitudes, 
caráter, valores, sentimentos…

E se o chapeuzinho de Chapeuzinho Vermelho não fosse vermelho? E se o Lobo 
fosse bonzinho? E se houvesse um romance entre o Caçador e a Mãe? E se tudo fosse 
um plano diabólico da Avó?

Cada semana em que as escolas foram visitadas, contava-se a história de uma 
chapeuzinho. Na ordem que aparecem no livro. Foram seis histórias, ou seja semanas.

As histórias permitiram abrir um leque de possibilidades de atividades: bate-pa-
po sobre as características e diferenças, jogos musicais, culinária, artes plásticas. To-
das elas aplicadas pela professora responsável da classe após a contação de histórias, 
a intervenção musical e exploração do conto realizado pelo Rogério com orientação 
da contadora de histórias Camila Genaro.

Ao término do projeto os alunos apresentaram uma performance. 
A “Escola A” fez uma exposição com as obras das crianças e apresentou um 

teatro baseado na história.
A “Escola B” fez um sarau com diversas artes integradas. Cada criança escolheu 

o que iria apresentar. Uns apresentaram música com o tema “cores”, outros apresen-
taram a poesia “As Borboletas”, outros, ainda, contaram histórias.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“...qualquer reforma do ensino e da educação começa com a reforma dos edu-
cadores”, defendia o pensador Karl Marx ainda no século XIX. Temos, então, pistas 
importantes para explicar os porquês do ensino da música ainda não ter deslanchado 
em terras brasilis: quando a discussão se amplia aos educadores que não trabalham 
diretamente na área de Música, não se pode afirmar que tenham a exata noção de 
quanto a Música tem a ver com a formação intelectual e não somente com diversão 
e abstração. E, ainda, constou-se que devido a limitações de orçamento, de pessoal e 
métodos adequados, as escolas públicas não estão cumprindo a lei de 2008.

A formação dos professores precisa se caracterizar pelo novo conceito de ins-
trução, em que o professor dentro da sala de aula, necessita levar o aluno a aprender 
coisas novas, a fim de que ele se torne competente para aplicá-la em seu dia a dia.

Ficou claro durante a pesquisa que há várias formas de se trabalhar a música 
na escola, por exemplo, de forma lúdica e coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de 
roda, confecção de instrumentos e contação de histórias. Porém verificou-se que é 
primordial e urgente para a educação musical que o professor seja um profissional 
licenciado na área para que se tenha uma aula com qualidade. Caso contrário, conti-
nuaremos vendo a música sendo trabalhada somente nos momentos de rotina da sala 
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de aula e não aparecendo nos planejamentos semanais dos educadores justamente 
por falta de orientação de como utilizá-la com objetivo de ampliar sua ferramenta de 
ensino aprendizagem.
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RESUMO

O estudo da água está presente nos nove anos do Ensino Fundamental de forma 
direta ou indireta nos temas Vida e Ambiente; Ciências e Tecnologia; Ser Hu-
mano e Saúde e Terra e Universo. A proposta de confeccionar jogos com o tema 
água foi baseada na filosofia do conhecer para preservar. O trabalho justifica-se 
pela necessidade de produzir materiais de ensino que possibilitam o desenvol-
vimento de práticas educativas diversificadas e motivadoras para professores e 
alunos do Ensino Básico, pois permite o desenvolvimento de competências no 
âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho 
em equipe. O objetivo desse projeto de pesquisa foi priorizar a construção e 
o uso de jogos de tabuleiro como recurso didático nas aulas de Ciências para 
despertar a atenção dos alunos para o uso responsável da água. Para a confec-
ção dos jogos foram realizadas pesquisas em banco de dados como da SciE-
LO (Scientific Electronic Library Online) e portais de periódicos disponíveis 
na internet como a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disserta-
ções), além de artigos em revistas especializadas dos últimos 10 anos. Foram 
confeccionados dois jogos “Economia de água” com dicas de como economizar 
água e o seu uso consciente e “Água em Jogo” com enfoque na economia e sua 
reutilização, testados nas redes municipal e estadual de ensino para alunos dos 
6ºanos. Um questionário diagnóstico foi aplicado antes e depois da atividade e 
o resultado foi analisado de forma qualitativa confirmando que o jogo atingiu 
seus objetivos específicos.

PALAVRAS-CHAVE
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1. INTRODUÇÃO

Por meio dos jogos de tabuleiro podem-se trabalhar diversos conteúdos, entre 
eles a água.  A água é um tema fundamental para ser trabalhado no Ensino de Ciên-
cias, pois é de suma importância para a manutenção da vida de todas as espécies que 
habitam a terra. 

Uma das suas principais funções no organismo do ser humano é ser o veículo 
para a troca de diversas substâncias e regular a temperatura, ocupando cerca de 70% 
da massa corporal. Por ser um solvente natural pode ser encontrada em três estados 
físicos: gasoso, líquido e sólido. Sendo impossível imaginar como seria à vida de to-
dos os seres vivos sem ela (BRASIL, 2009).

Com relação ao meio ambiente, o território brasileiro contém cerca de 12% de 
toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regi-
ões hidrográficas, como as bacias do São Francisco, do Paraná e a Amazônica. Apesar 
da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. O acesso à água 
não é igual para todos. As características geográficas de cada região e as mudanças de 
vazão dos rios, que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano, afetam 
a distribuição (ARAÚJO, s/d). 

Nos dias de hoje as pessoas não consideram mais a água como um bem natural, 
mas sim como um recurso hídrico, passando a utiliza-la sem conscientização, sem 
se preocupar com o uso indiscriminado, gerando um desperdício imensurável, sem 
avaliar as consequências ao meio ambiente em relação à quantidade e a qualidade da 
água. Devido ao aumento da população em uma escala exorbitante no último século, 
a falta de água está cada vez maior em certas partes do planeta, alguns agravantes 
como a ocupação incorreta do solo, a poluição e a contaminação de rios e mares 
e a contaminação subterrânea. A situação atual é de uma crise que pode se tornar 
um dos mais graves problemas a serem enfrentados neste século (BACCI; PATACA, 
2008; TUNDISI, et al.,2008). 

Segundo Zompero e Laburu (2011), com os agravos causados ao meio ambien-
te, o ensino de Ciências, a partir da década de 1970, passou a ter a preocupação de 
propor uma educação que levasse em conta os aspectos sociais relativos ao desenvol-
vimento científico e tecnológico. 

Nessa perspectiva, as atividades investigativas eram utilizadas como orientação 
para ajudar os estudantes a pesquisar problemas ambientais como o aquecimento 
global, a poluição, dentre outros. Sendo assim, o objetivo da educação científica era 
o entendimento dos conteúdos, dos valores culturais, da tomada de decisões relativas 
ao cotidiano e à resolução de problemas (ZOMPERO; LABURU, 2011).

Hoje, a Psicopedagogia se preocupa com a educação significativa, onde o pro-
fessor sempre utiliza de estratégias que são ligadas à afetividade para estimular o 
desenvolvimento intelectual e a autonomia dos alunos (PIVA, 2010). 

Moreira (2010) considera, 
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[...] o fator isolado mais importante para a aprendizagem signi-
ficativa é o conhecimento prévio, a experiência prévia, ou a per-
cepção prévia, e o aprendiz deve manifestar uma predisposição 
para relacionar de maneira não-arbitrária e não-literal o novo 
conhecimento com o conhecimento prévio. 

Para Krasilchik (2004), o aluno deve ser estimulado a estabelecer relações, a 
compreender “causa e efeito” e perceber o avanço da ciência, mas também a ação do 
homem sobre a natureza e as consequências sobre o contexto social.

O objetivo desse projeto de pesquisa foi priorizar a construção de materiais di-
dáticos com vista a subsidiar o ensino de Ciências Naturais na Educação Básica, ten-
do como foco a Água.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foram elaborados dois jogos de tabuleiro com o tema água entre os anos de 
2017 e 2018. 

2.1. Confecção dos jogos 

O jogo Economia de Água é constituído por um tabuleiro de 39 cm por 28 cm, 
com 20 cartas que contém as dicas de como economizar água e o seu uso consciente; 
por cinco cartas que penalizam os jogadores devido o desperdício da mesma, dois 
dados e seis pinos (Figura 1). 

O jogo Água em Jogo é composto por um tabuleiro de 36,5cm por 28,5cm, com 
54 cartas que apresentam dicas de como economizar água e reutiliza-la, 56 figuras 
iguais às que constam no tabuleiro e 100 pinos distribuídos igualmente nas seguintes 
cores: rosa, vermelho, verde, laranja e lilás (Figura 2).
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FIGURA 1: Jogo Economia da Água

Foto: Adriano de Castro

FIGURA 2: Jogo Água em Jogo

Foto: Adriano de Castro

 

 



377

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

2.2. Elaboração dos questionários de conhecimento prévio e 
adquirido 

Cada questionário contém as mesmas cinco questões, essas questões foram for-
muladas levando em conta o dia a dia do aluno, ou seja, a sua rotina diária, a região 
que reside e o âmbito familiar (Figura 3).

FIGURA 3: Questionário de conhecimento prévio e adquirido

 Foto: Samantha Meles
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização dos jogos didáticos durante as aulas, ainda não é bem visto pelos 
docentes como uma modalidade de ensino, mas sim como uma forma de diversão, 
prejudicando o aprendizado, pois está relacionado com o prazer achando-o dispen-
sável ou muitas vezes nem fazem questão de conhecer esse método de ensino pelo 
fato de não aceitar está modalidade dentro da sala de aula (GOMES; FRIEDRICH, 
2001).

Segundo Cordeiro e Silva (2012) e Rodrigues (2013), o jogo estimula a competi-
vidade, através de determinadas circunstâncias nas perspectivas da teoria cognitiva, 
construindo ligações e elucidando confrontos. Fato observado durante a aplicação 
nas salas do ensino fundamental II.

O jogo Economia de Água foi aplicado aos alunos da UME Dr. José Carlos de 
Azevedo Jr que são participantes do programa Escola Total da Prefeitura Municipal 
de Santos (Figura 4) e na rede estadual de Cubatão.

O questionário diagnóstico foi aplicado antes e depois da aplicação dos jogos 
(Figura 5). O resultado dos questionários diagnósticos foi analisado de forma quali-
tativa confi rmando que o jogo atingiu seus objetivos específi cos.

FIGURA 4: Aplicação dos jogos

Foto: Samantha Meles
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FIGURA 5: Aplicação dos questionários

Foto: Samantha Meles

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois jogos elaborados e aplicados aos estudantes da rede pública municipal e 
estadual confi rmam a importância dos jogos didáticos como um recurso didático vi-
ável, para auxiliar a aprendizagem do conteúdo em sala de aula de Ciências Naturais. 
Nas duas oportunidades, o processo de ensino – aprendizagem encontrou nos jogos 
lúdicos um aliado na tarefa de sensibilização dos alunos a economizarem água. Ao 
propormos o uso de jogos de tabuleiro durante as aulas de Ciências criamos a possi-
bilidade de facilitar o processo de ensino aprendizagem dos alunos.
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RESUMO

O presente estudo apresenta correlações de uma aquisição de dados sísmicos e 
de perfilagem sônica realizados em dois poços localizados na Bacia Sedimentar 
de São Paulo. A aquisição dos dados sísmicos foi realizada através de um ensaio 
downhole, em intervalos de 1 metro. Para compensar a queda de resolução com 
o aumento da profundidade do ensaio downhole, foi realizada a perfilagem 
sônica com leituras a cada 20 centímetros. Criou-se uma seção geológica que 
representa a litologia da região entre os dois poços. Foi apresentado um modelo 
com a distribuição das velocidades VP e VS baseando-se nos dados da aquisi-
ção. A análise gerou uma integração satisfatória dos resultados obtidos destes 
ensaios. 

PALAVRAS-CHAVE

Dados sísmicos, perfilagem sônica, bacia sedimentar de São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

Os métodos sísmicos estudam a propagação de ondas com o objetivo de obter 
parâmetros físicos do meio relacionados à velocidade com que as ondas se propa-
gam. O conhecimento do campo de velocidades possibilita a conversão de uma seção 
sísmica do domínio do tempo para o domínio da profundidade (time to depth con-
version). 

Uma maneira de se obter um perfil de velocidade com precisão é por meio da 
perfilagem sônica, que possibilita a medição precisa dos tempos de propagação da 
onda nas paredes do poço e posterior determinação das velocidades, assim como 
fornecer uma excelente resolução vertical dos parâmetros físicos medidos.
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Outra maneira de obter a velocidades em função da profundidade com certa precisão 
é por meio do ensaio sísmico downhole, que consiste no registro do tempo de percurso de 
uma onda direta emitida na superfície e registrada em uma determinada profundidade.

Quando comparamos ensaios no poço e na superfície, os ensaios em poços de 
sondagem são mais precisos, pois apresentam uma resolução vertical maior. Assim, 
são utilizados como método de calibração dos ensaios realizados na superfície, já que 
com o aumento da profundidade é apresentada uma diminuição da resolução. 

O presente resumo expandido apresentará correlações de uma aquisição de da-
dos sísmicos e de perfilagem sônica realizados em dois poços localizados na Bacia 
Sedimentar de São Paulo.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Ensaio sísmico downhole

Para a aquisição detalhada de um perfil de velocidades das ondas P e S em sub-
superfície é utilizado ensaios em poços de sondagem. A melhor alternativa atualmen-
te é o ensaio downhole.  

O ensaio sísmico downhole consiste na medição do tempo que a onda sísmica 
leva para alcançar o receptor (∆t). A emissão das ondas P e S é feita através de uma 
fonte posicionada na superfície do terreno. As ondas geradas pela fonte são capta-
das por geofones localizados no poço. Os geofones de bobina móvel são distribuídos 
desde a superfície até a profundidade máxima do poço e são acoplados na parede do 
poço possuindo três componentes ortogonais. Após converter as ondas mecânicas 
em sinais elétricos, um sismógrafo registra estes sinais. A Figura 1 resume o método 
explicado.

Figura 1. Funcionamento de um ensaio sísmico downhole.

Fonte: Os autores
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2.2. Perfilagem sônica

O princípio da ferramenta sônica consiste na medição do tempo gasto no deslo-
camento do impulso sonoro emitido por um transmissor, que se propaga sob a forma 
de onda na parede do poço sendo captado por um receptor. Em geral, a ferramenta 
sônica apresenta dois transmissores e quatro receptores. O transmissor emite um 
impulso sonoro que se propaga pelo meio, até retornar aos receptores que são posi-
cionados a distâncias pré-determinadas. Este tipo de ferramenta capta tanto ondas P 
como S. 

A primeira onda que chega aos receptores da ferramenta normalmente é a onda 
P, onda primária, também conhecida como onda compressional devido ao distúr-
bio que esse tipo de onda submete as partículas da rocha. O movimento relativo 
das partículas do meio por onde ela se propaga é caracterizado pelo deslocamento 
longitudinal relativo à direção de propagação da onda, causando um efeito de 
dilatação e compressão consecutivamente. 

2.3. Ensaios de campo

A área onde foram coletados os dados se localiza no campus da USP, São Paulo-
-SP, no terreno do Instituto da Física, em frente ao IAG. No final do ano 2000, foram 
realizadas sondagens mistas, a percussão no trecho em solo e rotativa no trecho de 
rocha, para sondagem dos poços SM-100 e SM-115, ambos com profundidade de 80 
m (IPT, 2002b).

Os dados do ensaio downhole foram coletados pelo Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) no poço SM-115 utilizando um sismógrafo de 24 canais, um geofone 
de furo e uma marreta para gerar as ondas sísmicas (PORSANI et.al., 2004). A partir 
deste ensaio foram obtidos registros de ondas P e S até uma profundidade de 50 m.

Duas metodologias de geração de ondas foram utilizadas. Para a fonte de ondas 
primárias, ou P, impactos perpendiculares ao solo foram realizados com o auxílio de 
uma marreta. No caso de ondas secundárias, ou S, impactos laterais sobre um bloco 
de madeira em repouso sobre o solo foram realizados.

Após a perfuração dos poços e o ensaio downhole, perfilagem sônicas foram 
realizadas. O equipamento utilizado, a sonda de perfilagem “Full Wave Sonic”, permi-
te a determinação de velocidades P e S na parede do poço, com leituras a cada 20 cm.  
No poço SM-100 foram adquiridas medidas no intervalo entre 35,7 m e 60,5 m. Já 
no poço SM-115, entre 52,9 m e 78,3 m, em um trecho praticamente todo em rocha 
(JUSTINA, 2007).

2.4. Análise de dados

Inicialmente, foi lido o tempo de chegada das ondas P e S nos sismogramas do 
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ensaio de downhole no poço SM-115, cedidos pelo IPT.  Para a interpretação dos 
dados foram primeiramente obtidas as velocidades médias, ajustando-se retas nos 
pontos alinhados de um gráfico de profundidade versus tempo. A partir dos tempos 
de chegada das ondas P e S, foram determinadas as velocidades intervalares por meio 
da equação apresentada na Figura 2.

Figura 2. Equação para determinação da velocidade intervalar.

Fonte: Os autores

Posteriormente, iniciaram-se as análises dos perfis sônicos para encontrar as 
velocidades por meio dos gráficos de tempo de trânsito das ondas P e S nos poços 
SM-100 e SM-115. Foi possível encontrar as velocidades sísmicas obtidas através da 
perfilagem sônica, utilizando a equação apresentada na Equação 1.

 Sendo:
𝛥t= Diferença entre o tempo lido no receptor longe e o perto.
S= Distância entre os receptores.

Para checar a coerência dos valores de Vs obtidos no trecho em rocha no poço 
SM-115, foi utilizada a Equação 2, denominada fórmula de Poisson.

𝑉𝑉 = 𝑆𝑆
𝛥𝛥𝛥𝛥 ∗ 10

6  

 

ʋ = 𝑽𝑽𝑷𝑷²−𝟐𝟐 ∗ 𝑽𝑽𝑺𝑺²
𝟐𝟐∗(𝑽𝑽𝑷𝑷²− 𝑽𝑽𝑺𝑺²)       
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Sendo:
    = Número de Poisson
VP= Velocidade da onda P
VS= Velocidade da onda S

 Finalmente, a partir de todos os resultados, foi gerada uma seção geológica que 
representasse a litologia da região entre os dois poços através do Software AutoCAD 2018. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 e a Figura 4 apresentam, respectivamente, os perfis das velocidades 
de ondas P e S que foram gerados através da integração dos resultados do ensaio dow-
nhole e das perfilagens sônicas realizadas nos poços SM-100 e SM-115. 

No trecho em solo (até 50 m de profundidade), as informações foram obtidas do 
ensaio downhole, ocorrendo uma sobreposição com os dados da perfilagem sônica 
apenas no poço SM-100. Verificou-se uma boa correlação entre os resultados dos dois 
ensaios utilizando a onda P, não ocorrendo o mesmo com a onda S. A comparação 
dos resultados dos ensaios não pode ser efetuada no trecho em rocha, pois o ensaio 
downhole foi realizado apenas no trecho em solo.

O perfil sônico de velocidades S no poço SM-100 mostrou velocidades incoe-
rentes no trecho em solo, mais altos do que os verificados pelo ensaio downhole no 
mesmo trecho (Figura 4). O processamento de dados de ondas S é interpretativo. 
Portanto, os dados provenientes de ondas S durante a interpretação do perfil sônico 
possivelmente foram errôneos. 

Figura 3. Perfil de velocidades de ondas P obtido através da integração dos resultados do ensaio 
downhole (realizado no poço SM-115) e da perfilagem sônica no poço SM-100 e SM-115.

Fonte: Os autores

ʋ = 𝑽𝑽𝑷𝑷²−𝟐𝟐 ∗ 𝑽𝑽𝑺𝑺²
𝟐𝟐∗(𝑽𝑽𝑷𝑷²− 𝑽𝑽𝑺𝑺²)       
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Figura 4. Perfil de velocidades de ondas S obtido através da integração dos resultados do ensaio 
downhole (realizado no poço SM-115) e da perfilagem sônica no poço SM-100 e SM-115.

Fonte: Próprio autor.

Foi determinado para esse estudo no trecho rocha granito-gnaisse um Poisson 
igual 0,27. A perfilagem sônica realizada nas profundidades 52,9 m e 78,3 m, trecho 
da rocha granito-gnaisse, resultaram em valores médios de velocidades P e S iguais 
a 5274 m/s e 2968 m/s, respectivamente. O valor de velocidade da onda P está com-
patível com a velocidade levantada por IPT (2002b) em estudos em corpos de prova.

Os valores médios de VP determinados pela perfilagem também se demonstra-
ram muito próximos quando comparado aos testes realizados pelo IPT (2002b) em 
laboratório, que foi em média 5479 m/s, na rocha granito-gnaisse. Ambas as sonda-
gens foram correlacionadas a fim de criar uma seção geológica que representasse a 
litologia da região entre um poço e o outro.

Baseado nos dados dos ensaios downhole e da perfilagem sônica, foi proposto 
um modelo com a variação das velocidades P e S em profundidade, como mostrado 
na Figura 5. Devido ao aterro e os distúrbios nos dados que este ocasiona, foram 
desconsiderados os valores de velocidade P até a profundidade de 4 m. Foi utilizado 
assim os dados da sísmica de refração rasa obtidos por Porsani et.al. (2004), obtendo 
valores variando entre 370 m/s e 520 m/s. No trecho em argilo-arenoso foram utili-
zados os dados do ensaio downhole realizado no poço SM-115 e no trecho da rocha 
arenito-gnaisse foram utilizados os dados da perfilagem sônica. 
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Figura 5. Perfil de velocidades em relação a profundidade para as ondas P e S.

Fonte: Os autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se correlações de uma aquisição de dados sísmicos e de perfilagem 
sônica realizados em dois poços localizados na Bacia Sedimentar de São Paulo. Apesar 
da dificuldade de uma comparação direta de dados de perfilagem sônica (atuando 
com frequências da ordem de kHz) com dados sísmicos (frequências menores, na 
ordem de poucas dezenas de Hz) houve uma ótima integração dos resultados obtidos 
destes dois ensaios.

Baseado nos dados dos ensaios downhole e da perfilagem sônica, foi apresentado 
a variação das velocidades P e S, em profundidade, dos poços de sondagens SM-100 
e SM-115, onde foram realizados os ensaios. Correlacionou-se as litologias com as 
velocidades P e S obtidas.
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RESUMO

A presente pesquisa investiga como se dá a aquisição do processo de palataliza-
ção do português brasileiro através da análise quantitativa de dados naturalísti-
cos de três crianças nativas da língua. Uma vez que a palatalização das coronais 
oclusivas /t/ e /d/ é desencadeada apenas pela vogal coronal alta /i/, buscamos 
neste estudo traçar sua aquisição baseados em teorias que explicam a estrutura 
dos fonemas da língua com base em uma geometria de traços (CLEMENTS; 
HUME, 1995). Com isso, procuramos determinar se o processo ocorre de for-
ma gradual, acompanhando a aquisição da geometria dos inventários fonológi-
cos. Partimos da hipótese, portanto, de que a palatalização só poderá ser desen-
cadeada uma vez que a estrutura interna da vogal /i/ tenha sido adquirida. Com 
isso, esperamos que a criança não passe por um período de experimentação no 
qual poderia produzir palatalização com outras vogais senão /i/. Os resultados 
mostram que, de fato, a aquisição da palatalização ocorre de forma gradual e é 
livre de experimentações.

PALAVRAS-CHAVE

Aquisição fonológica, palatalização, português brasileiro.

1. INTRODUÇÃO

O processo de aquisição da linguagem é universal e rápido, uma vez que, por 
volta de 4 anos, quase toda a complexidade de uma língua é aprendida. E, apesar 
da diversidade entre línguas, o processo de aquisição é o mesmo em todas elas 
(GROLLA, 2006).

A criança já tem acesso à estrutura de sua língua antes mesmo de nascer e lida 
com muitas informações – gramaticais, fonológicas, sintáticas e semânticas – desde 
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muito nova. Na fonologia, além de adquirir processos tais como a palatalização, ela 
também precisa adquirir a estrutura interna dos sons da língua, ou seja, a forma 
como os traços que os compõem se organizam internamente. 

A palatalização das coronais oclusivas /t/ e /d/ do português brasileiro é um 
fenômeno linguístico que afeta essas consoantes quando seguidas da vogal [i] ou do 
glide [j], tornando-se um segmento africado /t∫/ e /d3  /, respectivamente. O processo 
de palatalização da coronal oclusiva está em distribuição complementar, pois as con-
soantes /t∫, d3  / ocorrem apenas quando a coronal oclusiva /t, d/ precede uma vogal 
alta coronal /i/, enquanto que a oclusiva coronal ocorre com outras vogais (CRIS-
TÓFARO-SILVA et al, 2012). Uma vez que se trata da aquisição de um processo 
que envolve a camada segmental da língua (camada dos sons), é de se esperar que 
o processo dependa dessa aquisição; caso contrário, a criança não teria informação 
estrutural suficiente para desencadeá-lo. 

Neste estudo, tivemos como principal objetivo investigar como se dá a aquisição 
do processo de palatalização do português brasileiro a fim de determinar se o pro-
cesso ocorre gradualmente, acompanhando a aquisição da geometria dos inventários 
fonológicos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O estudo fez uso de dados naturalísticos de três crianças adquirindo o portu-
guês brasileiro no período de 1;0 à 2;11 (ano;mês). Os dados são provenientes do 
banco de dados Aquisição do Ritmo do Português Brasileiro (SANTOS, 2005), do 
Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. Ao todo foram compu-
tadas 4.364 produções das crianças com as vogais /t/ e /d/ em ataque silábico inicial 
ou medial seguido das vogais /a/, /e/, /ξ/, /i/, /o/, /  / e /u/. 

Em seguida, os dados foram classificados de acordo com a variável dependente, 
aplicação ou não aplicação do processo, e três variáveis independentes: consoante 
alvo (t, d), vogal desencadeadora (a, e, ξ, i, u, o,   ), e faixa etária. Os dados foram, 
então, submetidos a uma análise computacional realizada pelo Pacote GoldVarb 
(RAND; SANKOFF, 1990), cujo objetivo é o de implementar um modelo logístico 
que computa quantitativamente os fatores que compõem uma regra linguística va-
riável. É importante salientar que quando um fator i é equivalente a pi = 1 (aplicação 
categórica na presença do fator) ou pi = 0 (não-aplicação categórica na presença do 
fator) temos knockouts.  A análise desses fatores torna-se, desse modo, estatistica-
mente inútil, sendo necessário identificá-los e removê-los (ROUSSEAU; SANKOFF, 
1978, p. 66). 

Portanto, antes de realizarmos a primeira análise estatística, foi necessária a 
identificação e remoção de knockouts. Ao todo, foram seis knockouts envolvendo /a/, 
/e/, /ξ/, /o/, /  / e /u/ devido a não-aplicação categórica da palatalização de /t/ e /d/ 
quando em vizinhança com essas vogais. Devido a retirada de knockouts, nosso ar-

c

c

c
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Fator Apl/Total % Peso relativo 

/t/ → [tʃ] 305/347 87.9% 0.511 

/d/→ [dʒ] 533/615 86.7% 0.481 

Total de aplicação 838/962 87.1% - 

 

quivo de dados ficou reduzido a 952 ocorrências, todas com a combinação /ti/ e /di/, 
ou seja, a única vogal em que a aplicação ou não-aplicação da regra não foi categóri-
ca. Após o tratamento estatístico dos dados, partimos para a descrição e análise dos 
resultados obtidos, descritas na seção que segue.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que a palatalização das oclusivas coronais /t, d/ ocorre apenas 
quando seguidas de /i/ (CRISTÓFARO-SILVA et al, 2012), esperamos, neste estudo, 
que as crianças não produzam formas palatalizadas diante de outras vogais senão 
aquela. Devido aos knockouts encontrados nas células estatísticas, podemos dizer 
que a criança já tem a estrutura vocálica adquirida no momento em que começa a 
produzir a palatalização da língua, pois com as vogais /a/, /e/, / ξ /, /o/, /  / e /u/ a 
não-aplicação foi categórica. 

Comparamos, também, neste estudo se há uma diferença entre a coronal oclu-
siva surda /t/ e /d/ sonora. Apesar de termos encontrado uma diferença, ela não é 
estatisticamente significativa, como mostram os pesos relativos na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1. Palatalização na fala infantil – Consoante

       Input: 0.893      Significância: 0.003
       Log likelihood da rodada: -327.234                 Valor máximo: -306.812

Fonte: dados da pesquisa

Em relação à faixa etária, vemos na Tabela 2 que a aplicação do processo ganha impulso 
à medida que a faixa etária das crianças aumenta. Observamos também que os pesos relativos 
acompanham o aumento da distribuição das formas palatalizadas comparadas às formas não 
palatalizadas (apresentada aqui em valores relativos na terceira coluna). Vale lembrar que, ape-
sar de 60%, por exemplo, ser uma distribuição alta, no dialeto ao qual essas crianças estão ex-
postas, o de São Paulo, o índice de aplicação é alto, pois se trata de um dialeto que majoritaria-
mente palataliza /t/ e /d/ antes de /i/ (DUTRA, 2008, p. 82). O que concluímos, portanto, é que 
a aquisição desse processo é gradual. Em um estudo futuro devemos olhar para  a aquisição da 
geometria de traços de /t/, /d/ e /i/ de cada criança individualmente a fim de estabelecermos 
uma correlação entre a aquisição do nível segmental desses sons e do processo que os afeta. Os 
exemplos que trazemos a seguir mostram a evolução do processo:

c
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Tabela 2. Palatalização na fala infantil – Faixa etária

      Input: 0.893      Significância: 0.003
      Log likelihood da rodada: -327.234   Valor máximo: -306.812

Fonte: dados da pesquisa

Produção Fala adulta Faixa Etária Glosa 

 

a. [‘ti.ɐ]                 [‘tʃi.ɐ] 1;8 tira    ( tirar imp.2p.sg) 

b. [a’ʃedɪ] [a.’ʃedʒɪ] 1;10 acende 

c. [sa’u.dɪ] [sa’u.dʒɪ] 1;11 saúde 

d. [‘pɔdɪ] [‘pɔdʒɪ] 2;0 pode  (poder pres.ind. 2p. sg) 

e. [dɪ’fisɐ] [dʒɪ’fisiw] 2;0 difícil 

f. [‘tʃi.ɐ] [‘tʃi.ɐ] 2;10 tira    ( tirar imp.2p.sg) 

g. [a.’ʃedʒɪ] [a.’ʃedʒɪ] 2;4 acende  

h. [‘pɔdʒɪ] [‘pɔdʒɪ] 2;0 pode  

i. [dʒɪ’fisiw] [dʒɪ’fisiw] 2;6 difícil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator Apl/Total % Peso relativo 

1;1 A - - - 

1;2 B - - - 

1;3 C - - - 

1;4 D 3/5 60% 0.152 

1;5 E 3/5 60% 0.152 

1;6 F 10/10 100% knockout 

1;7 G 4/4 100% knockout 

1;8 H 8/12 66.7% 0.195 

1;9 I 35/47 74.5% 0.263 

1;10 J 35/40 87.5% 0.465 

1;11 K 48/75 64% 0.178 

2;0 L 82/101 81.2% 0.353 

2;1 M 95/116 81.9% 0.362 

2;2 N 86/88 97.7% 0.842 

2;3 O 36/36 100% knockout 

2;4 P 84/88 95.5% 0.725 

2;5 Q 62/64 96.9% 0.794 

2;6 R 50/50 100% knockout 

2;7 S 57/63 90.5% 0.546 

2;8 T 24/25 96% 0.756 

2;9 U 8/8 100% knockout 

2;10 V 96/111 86.5% 0.444 

2;11 W 12/14 85.7% 0.428 

Total 838/962 87.1%  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de toda a complexidade de uma língua, a aquisição da linguagem se 
dá de forma rápida e natural (GROLLA, 2006). Neste estudo, fizemos um pequeno 
recorte desse processo e, como objeto de investigação, elegemos a palatalização, um 
processo desencadeado pela vogal coronal alta /i/ que afeta as consoantes oclusivas 
/t/ e /d/ da língua. O processo ocorre na fala adulta do dialeto ao qual as crianças des-
se estudo são expostas. Observamos que a criança já inicia a aplicação do processo 
seguindo as mesmas condições linguísticas da língua adulta, isto é, sem experimenta-
ções. Isso é um indício de que a criança está atenta à estrutura interna dos segmentos, 
pois é a partir dessa estrutura que o processo é desencadeado. Vimos também que o 
uso da palatalização na fala da criança não se dá bruscamente, mas sim gradualmen-
te. É importante que esses resultados sejam verificados com a aquisição estrutural de 
/t/, /d/ e /i/, o que deverá ser feito em um estudo futuro. 
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RESUMO

O envelhecimento da população mundial é um fenômeno presente. O Brasil 
será a sexta população com maior número de idosos em menos de 10 anos. 
Fatores alimentares e não alimentares podem afetar a saúde dessa população 
e comprometer o curso natural de um envelhecimento saudável. A alimenta-
ção saudável é atualmente a forma mais adequada dos aspectos modificáveis 
pelo ser humano para prevenir doenças. O objetivo deste trabalho foi verificar 
o perfil alimentar de idosos residentes em dois bairros de São Vicente – São 
Paulo.Foi um estudo transversal, composto por 226 idosos (60 anos ou mais) no 
período de maio e junho de 2015. Os dados primários de consumo alimentar 
analisados foram do relatório de 24h, coletados no projeto Nutridos. As refei-
ções realizadas pela maioria dos participantes e os alimentos que compuseram 
cada refeição foram desjejum (96,0%) – café com leite + pão com manteiga/
margarina; almoço (94,7%) – arroz e feijão, proteína animal e vegetais; jantar 
(77,4%) – arroz e proteína animal, e; lanche da tarde (62,8%) – café. Ao analisar 
a adequação nutricional pelas recomendações de ingestão diária foi visto que há 
uma inadequação do macro nutriente carboidrato, proteína e dos micronutrien-
tes vitamina A, vitamina B12, vitamina C, Cálcio, Ferro, Magnésio, Selênio e 
Zinco. Isso pode resultar em uma série de deficiências nutricionais que afetarão 
a qualidade de vida destes idosos.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso; alimentação, recordatório alimentar.

1. INTRODUÇÃO

Com base nas informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-
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-se que em 2025 cerca de 1,2 bilhão de idosos estarão vivendo no mundo e nota-se 
que esta é a população que mais se expande nos dias atuais. No Brasil, cerca de 15 
milhões de pessoas tinham mais de 60 anos de idade em 2012, o que representava 
8,6% da população total (FAZZIO, 2012). Hoje esse número é bem maior.

O envelhecimento está associado a alterações não só físicas como também psi-
cológicas e sociais e está relacionado com o aparecimento de doenças crônico-dege-
nerativas que são impulsionadas por hábitos inadequados durante toda a vida como 
o tabagismo, má alimentação, sedentarismo, etc. (TRIBESS, 2016).

O consumo deficitário de nutrientes é mais comum em idosos do que em jo-
vens, tornando-o um indivíduo mais frágil e susceptível a doenças oportunistas 
como também carenciais, o que os fazem ser os que mais frequentam os serviços de 
saúde (VENTURINI et al., 2015).

O estudo de Freitas et al. (2003) evidencia uma monotonia na alimentação de 
um grupo de idosos que serve como um auxílio para identificar a etiologia dessas 
carências nutricionais. Neste estudo os alimentos mais citados foram o café, o arroz 
e o feijão com aproximadamente 50% de menção no recordatório alimentar de 24 
horas.Dada a importância de cuidar da saúde dos idosos para lhes garantir qualidade 
de vida, o presente trabalho tem como objetivo principal verificar o perfil alimentar 
de idosos que residem em São Vicente - São Paulo, com base em seu recordatório 
alimentar de 24 horas.

2. PROCEDIMENTO DE PESQUISA

Esse estudo foi realizado com base nos dados coletados no projeto “Nutridoso”. 
Foi um estudo transversal, com amostra por conveniência no período de maio e ju-
nho de 2015, com coleta de dados primários. Os participantes do estudo eram idosos 
(60 anos ou mais) de ambos os sexos, deambulantes, com função cognitiva preser-
vada, residentes há pelo menos cinco anos nos bairros Quarentenário e Tancredo 
Neves, ambos pertencentes à cidade de São Vicente/SP.

O presente estudo analisou os aspectos qualitativos e quantitativos do perfil ali-
mentar desses idosos com base nos alimentos mencionados num recordatório ali-
mentar de 24 horas (R24h). Os componentes alimentares foram agrupados conforme 
as refeições realizadas: desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 
ceia. Posteriormente a frequencia dos componentes alimentares foram elencados em 
ordem decrescente e selecionados aqueles que compunham mais de 1% de frequên-
cia numa dada refeição e foram reagrupados conforme suas características de grupo 
alimentar: carnes = bovina + suína + aves + peixes + ovos + “mistura” + salsicha; 
salada = verduras + legumes + salada; lácteos = leite + queijos + iogurte; leguminosas 
= feijão + ervilha + lentilha; pães = pão de todos os tipos + bolachas e biscoitos não 
recheados + torradas; cereais = arroz de todos os tipos + massas em geral; umectantes 
= margarina + manteiga + requeijão.
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A partir desse agrupamento, os grupos que obtiveram mais de 50% de frequên-
cia foram utilizados para a caracterização do cardápio “padrão” de consumo dos ido-
sos e calculados os valores de macro (calorias, carboidratos – CHO, proteínas – Ptn, 
gorduras – Gord) e micronutrientes (ferro, cálcio, selênio, magnésio, zinco, vitaminas 
A, C, B12) e analisada a adequação conforme as DRIs de 2002 (Recomendações Di-
árias de Ingestão) e em relação as calorias, o valor de referência adotado, foi o citado 
no estudo de Tramontino, 2017. Foi atribuído um valor médio de porção de consumo 
(mg, mL, colheres, copos, xicaras e etc.) de cada componente alimentar com base na 
tabela de medidas caseiras (PINHEIRO, 2008).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto Nutridoso reuniu informações de 224 idosos. Nesse estudo as carac-
terísticas principais da população estudada foram: a participação feminina corres-
pondeu a 63,8% do total de participantes (143/224); a idade média dos participantes 
foi de 67,6 anos para as mulheres e 69,2 anos para os homens; os indivíduos viviam 
há mais de 10 anos nos bairros; aproximadamente 42% dos participantes moravam 
com companheiro(a) e 51% relataram ter na residência 3 indivíduos ou mais. Cerca 
de 42% dos indivíduos alegaram ter um rendimento mensal de até R$1000,00 e 42% 
relataram destinar menos da metade dos rendimentos mensais para alimentação.

O presente trabalho foi realizado utilizando os dados de recordatórios alimen-
tares de 24h do projeto NUTRIDOSO que não foram utilizados nem analisados an-
teriormente. Foram arrolados dados de 226 idosos.

Na tabela 1, é possível observar as refeições que foram realizadas num dia habi-
tual, o número que efetivamente consumia algum alimento e a sua porcentagem com 
base no número total de idosos (n=226).

Tabela 1 - Frequência absoluta e relativa de refeições consumidas pelos idosos (n=226), segundo 
R24h. Santos, 2018.

Fonte: os autores

Ao observar os alimentos que obtiveram mais de 50% de menção nos recorda-
tórios, foi possível elenca-los em um cardápio para traçar um padrão alimentar desta 
população (Tabela 2).

Refeições     N       % 
Desjejum    217    96,01   
Lanche da manhã   75    33,18  
Almoço    214    94,69   
Lanche da Tarde   142    62,83  
Jantar                                      175    77,43 
Ceia      55    24,33 
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Tabela 2 - Cardápio “padrão” da população idosa, considerando os alimentos que obtiveram mais 
de 50% de menção nos recordatórios alimentares de 24 horas.

*Filé de frango elencado considerando que a população estudada possui renda baixa e essa 
seria uma opção nutritiva e mais barata quando em comparação com a carne bovina, suína 

e pescados.

Ao analisar de forma qualitativa este cardápio considerado como padrão, é 
possível observar que há pouca variedade na alimentação desta população.

Na literatura também é possível observar que há uma monotonia na alimen-
tação da população idosa, como no estudo de Freitas et al. (2003), que os alimentos 
mais citados foram apenas o café, o arroz e o feijão com aproximadamente 50% de 
menção no recordatório alimentar de 24 horas.

Esta baixa variedade encontrada na alimentação habitual dos idosos brasileiros 
pode explicar o consumo insuficiente de micronutrientes considerados essenciais. 
O arroz, feijão e a carne bovina são os alimentos que mais contribuem para o valor 
energético total, logo depois aparecem a farinha de mandioca, cuscuz, macarrão, pão 
e carne suína, que representam cerca de 50% do valor energético. As inadequações 
encontradas podem ser atribuídas ao baixo consumo de frutas, verduras e legumes 
que chegaram a apenas um terço do que é proposto pelo Guia Alimentar da Popula-
ção Brasileira (BRASIL, 2014).

Nas Tabelas 3 e 4 estão apresentadas o cardápio padrão de forma quantitativa 
utilizando a Tabela de Avaliação para o Consumo Alimentar em Medidas Caseiras 
(PINHEIRO, 2008), para que se pudesse verificar a adequação de calorias, macro e 
micronutrientes da alimentação dos idosos estudados. É possível notar que boa parte 
dos nutrientes, com exceção das gorduras totais (20 a 35% do valor energético total), 
não atingem as recomendações. 

REFEIÇÃO ALIMENTO 
Desjejum Café 
                                                                                     Leite 
                                                                                     Pão francês 
                                                                                     Manteiga/Margarina 
Almoço Arroz 
                                                                                     Feijão 
                                                                                     Filé de Frango* 
                                                                                     Alface 
                                                                                     Tomate 
Lanche da Tarde                                                      Café 
Jantar Arroz  
                                                                                     Filé de Frango* 
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Tabela 3 - Análise quantitativa dos nutrientes contidos nos alimentos do cardápio padrão dos 
idosos estudados. Santos, 2018.

Alimento Medidas  Qtd  
CH
O  PTN LIP  Kcal 

  Caseiras (g/ml) (g) (g) (g)   
Café X CHÁ C 100 1,1 0,3 0 6,5 
Leite Integral X CHÁ C 100 4,6 2,9 3 57 

Pão Francês UND M 50 28,4 4,7 1,3 142,
8 

Manteiga c/ Sal* FRANCÊS 10 0 0,1 8,1 73,3 
              

Arroz ESC M CHEIA 85 21,6 2 1 105,
4 

Feijão CO M R  85 7,17 2,9 1,4 89,6 

Filé de Frango FILE M 100 0,31 29,7 6,2 183,
6 

Alface PT SOB CH 
PICADA 30 0,63 0,3 0,1 3,9 

Tomate 2 FT G 60 2,79 0,51 0,2 12,6 
              
Café X CHÁ C 100 1,11 0,3 0 6,5 
              

Arroz ESC M CHEIA 85 21,6 2 1 105,
4 

Filé de Frango FILE M 100 0,31 29,7 6,2 183,
6 

Total (g)     89,6 75,4 28,5  

Total (kcal)     
358,

5 301,6 
256,

5 
 970,
2 

   
Atingido
% 37% 31% 

26,2
% 45% 
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O consumo inadequado da vitamina A pode gerar a xeroftalmia, que seria 
“olhos secos” além da cegueira noturna que se caracteriza por inadequada adaptação 
ao escuro (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2007).

A vitamina b12 reduzida nos níveis plasmáticos associa-se com várias doenças, 
uma delas a anemia que está relacionada com risco de mortalidade e morbidade, no 
idoso há uma redução da absorção pela diminuição do fator intrínseco e hipoclo-
ridria (COUSSIRAT,2010). Além da dificuldade da absorção da vitamina B12, no 
presente estudo os idosos estão consumindo em menor quantidade acelerando este 
processo de anemia.

O consumo da vitamina C auxilia na imunidade, atividade antioxidante, síntese 
de neurotransmissores, a falta da vitamina C pode deixar o corpo suscetível a infec-
ções, escorbuto (HERMIDA et al., 2010). No presente estudo demonstra a inadequa-
ção da vitamina C na dieta. 

A deficiência do consumo de cálcio pela dieta pode contribuir para o desen-
volvimento da osteoporose, a osteoporose é caracterizada pela perda massa. Entre o 
baixo consumo de cálcio e doenças crônicas, entre elas o câncer de colón, hipertensão 
arterial e obesidade (PEREIRA et al., 2009). A anemia é comum em idosos e é asso-
ciada com mortalidade e morbidade e pode ser levada por baixos níveis de consumo 

Alimento Vit A 
Vit 
B12 Vit C Ca Fe Mg Se Zn 

  
(mcg

) (mcg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) 
(mg

) 
Café 0 0 0 5,8 0,1 9,8 0,2 0 
Leite Integral 0 0 0 150 0 0 0 0 
Pão Francês 0 0 0 55,5 1,5 10 15 0,3 
Manteiga c/ Sal* 65,2 0 0 0 0 0 0 0 
          
Arroz 0 0 0,4 10,6 1,2 7,7 4,2 0,3 
Feijão 0,3 0 0,5 15,7 0,9 20 0,6 0,4 
Filé de Frango 5,7 0,3 0,3 16,2 1 27,1 26,6 1 
Alface 0 0 1,2 5,7 0,2 2,7 0,1 0,1 
Tomate 37,4 0 11,5 3 0,3 6,6 0,2 0,1 
          
Café 0 0 0 5,8 0,1 9,8 0,2 0 
          
Arroz 0 0 0,4 10,6 1,2 7,7 4,2 0,3 
Filé de Frango 5,72 0,3 0,3 16,2 1 27,1 26,6 1 

Total (g) 
114,

3 0,6 14,6 295,1 7,5 128,5 77,9 3,5 

Atingido% 19% 25% 32% 
29,4
% 

53,6
% 

49,4
% 

229,4
% 

50
% 
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de Ferro. E esse micronutrientes está em déficit no consumo diário dos idosos (GUA-
LANDRO et al.,2010).

 O zinco atua na mobilização hepática de vitamina A, na função fagocitária, 
imunitária celular e humoral, no paladar e apetite. E sua baixa ingestão provoca al-
teração nas suas atuações, dentre deles citados o paladar e apetite(HERMIDA et al., 
2010).

O consumo adequado de selênio auxilia na produção de compostos antioxi-
dantes, anticancerígenos o que contribui para longevidade no caso da inadequação 
pela dieta há menos proteção contra os mecanismos pró oxidantes (PANZIERA et 
al., 2011)

Magnésio atua na participação da composição da estrutura óssea, transmissão 
neuromuscular e metabolismo de vários nutrientes que atuam no retardo ou na ini-
bição de reações de oxidação em cadeia que levam ao dano celular (SECAFIM et al 
2016). E no caso da deficiência do magnésio esses mecanismos acabam sendo preju-
dicados pela falta dele no organismo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que foi encontrado nos resultados, é possível concluir que a popu-
lação estudada possui uma alimentação de caráter monótono, o que, como mostrado 
no cardápio padrão, pode resultar em uma série de deficiências nutricionais que afe-
tarão a qualidade de vida destes idosos se não tratadas adequadamente.
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RESUMO

Dia 14 de Janeiro de 2016 ocorreu o incêndio que durou aproximadamente 37 
horas, onde foi atingido o pátio de cargas da Localfrio, na região de Vicente de 
Carvalho, na cidade do Guarujá. A explosão que liberou vários poluentes na 
atmosfera causou piora no quadro de internações por problemas respiratórios 
e cardiovasculares, que são mostrados detalhadamente ao longo do estudo que 
focou em dois públicos alvos: idosos (maiores que 60 anos), bebês e crianças 
(de até 5 anos). Foi realizado a montagem de tabelas e gráficos que revelam o 
aumento após o incêndio no período de até um ano após a data do ocorrido, e 
também anos antes do ocorrido para a comparação. 

PALAVRAS-CHAVE

Localfrio, poluentes, incêndio

1. INTRODUÇÃO

Uma comunidade inserida em locais de grandes concentrações de poluentes no 
ar pode gerar a curto e a longo prazo sérios problemas de saúde. No dia 14 de Janeiro 
de 2016 ocorreu um grave acidente em um terminal portuário da Localfrio na cidade 
do Guarujá, foram registrados 170 casos de atendimento médicos em quatro cidades 
segundo Globo.com.

O estudo realizado coletou dados dos poluentes, sendo eles o enxofre (SO2), 
ozônio (O3), partículas inaláveis (PM10), monóxido de carbono (CO) e dióxido de 
nitrogênio (NO2), divulgados pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), criada em 1972 quando o avanço tecnológico e usinas estavam em cons-
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tante crescimento nas grandes cidades.
A fim de analisar o impacto do acidente em idosos e bebês da Baixada Santosta, 

o estudo mostra o aumento de internações desse público alvo por doenças cardiovas-
culares e/ou respiratórias, com intenção de mostrar que acidentes que envolvam o 
meio ambiente tem sérias consequências em comunidades locais.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Método de Pesquisa

Foi realizada a coleta de dados de internação no DATASUS entre JUNHO 2014 
à DEZEMBRO 2017, para que seja analisado diretamente os casos de internação de 
doenças respiratórias e cardiovasculares através de dados complementares como ca-
dastro geral do contribuinte do hospital, cidade, idade do paciente, gênero, local de 
moradia, tempo e data de internação, custo de procedimentos e data da alta. Para a 
análise dos níveis de poluentes e umidade no ar (P10, C0, S02, NO2, 03, TEMPERA-
TURA MÍNIMA E UMIDADE MÉDIA) a Companhia de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental (CETESB) fornece por horário a quantidade de determinado poluente e 
umidade de determinado dia. O estudo analisou as consequências do incêndio na 
população, sendo aplicado o método de regressão. Para avaliar as diferenças entre os 
períodos de internações antes e depois do incêndio foram usados testes t de student 
para as variáveis paramétricas e os testes não paramétricos de Mann-Whitney com 
um nivel de significância de 0,05 (p< 0,05).

2.2 Objetivo Geral

Avaliar número de internações nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente e 
Cubatão por um período de um ano após a explosão para evidenciar o aumento des-
ses casos como consequência do acidente na sociedade próxima ao local. 

2.3 Objetivos Específicos

Avaliar risco de ocorrência das internações hospitalares por doenças respira-
tórias ou cardiovasculares por faixas etárias diferentes (maior que sessenta anos ou 
menos que cinco anos) no período de um ano após o incêndio. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: média de internações por doenças respiratórias em maiores de 60 anos no perí-
odo de um ano antes do incêndio (grupo 1) e à partir da data do incêndio até completar 

1 ano (grupo 2) nos municípios de Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão.

MAIOR DE 60 ANOS 
RESPIRATÓRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

 MED+/- DP 2,54 +/- 1,79 2,76 +/- 2,63 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA 10 12   

* Teste-t 

 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 0,63 +/- 0,89 0,91 +/- 1,39 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  6 8   

* Teste-t 

 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,40 +/- 1,37 1,93 +/- 2,1 0 

MINIMA 0 0   

MAXIMA 12 20   

* Teste-t 

 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,43 +/- 0,7 0,35 +/- 0,9 0,543 

MINIMA 0 0   

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 

FONTE: DATASUS 
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Tabela 2: média de internações por doenças respiratórias em menores de 5 anos no período de um 
ano antes do incêndio (grupo 1) e a partir da data do incêndio até completar 1 ano (grupo 2) nos 

municípios de Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações de internações disponibilizadas pelo DATASUS combinadas 
com o registro de poluentes pela CETESB dão indícios de que ocorreu a curto e a 

MENORES DE 5 ANOS 
RESPIRATÓRIO 

GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 
SANTOS 

 MED+/- DP 1,66 +/- 1,56 3,07 +/- 2,96 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 10 22   

* Teste-t 

 

GUARUJÁ GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 0,83 +/- 0,98 1,84 +/- 2,05 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  5 12   

* Teste-t 

 

SÃO VICENTE GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/- DP 1,38 +/- 1,43 2,59 +/- 2,5 0 

MINIMA 0 0  

MAXIMA 8 20   

* Teste-t 

 

CUBATÃO GRUPO 1 GRUPO 2 P-VALUE * 

MED+/-DP 0,55 +/- 0,78 0,40 +/- 0,98 0,642 

MINIMA 0 0  

MAXIMA  4 6   

* Teste não paramétrico Mann-Whitney U 

FONTE: DATASUS 
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longo prazo a consequência da explosão diretamente na sociedade inserida no meio, 
ou seja, comunidades próximas ao porto. 

Levando em conta o aumento após o incêndio, especificamente durante o pri-
meiro ano, considerando fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que dife-
renciam as cidades mostradas no estudo, há um forte indicio de que o incêndio tenha 
sido um dos principais fatores que influenciaram o aumento dos casos de internações 
em maiores de 60 anos e menores de 05 anos.

Ao contrário do passado em que as pessoas iam a óbito por doenças agudas, o 
que não acontece tanto nos dias de hoje devido à evolução das tecnologias para curas 
dessas doenças, que são aquelas que agem mais rápido no organismo do ser humano, 
levando a óbito em meses.  A sociedade moderna enfrenta problemas com doenças 
crônicas devido ao dia a dia corrido, e as respiratórias e cardiovasculares estão cada 
vez mais presentes no ser humano moderno por enfrentar questões como bronquite, 
rinite, alergias, hipertensão, obesidade, diabetes, asma, entre outras, o que faz com 
que acidentes como o da Localfrio sejam impactantes para a sociedade independente 
de suas condições socioeconômicas e de onde está inserida. 

Nos últimos anos ocorreram vários acidentes relacionados ao meio ambiente, 
como foi na cidade de Mariana, em novembro de 2015, onde a barragem da minera-
dora Samarco se rompeu, causando uma tragédia na comunidade local. Até quando 
empresas respeitarão a sociedade em que estão inseridas e começarão a finalmente se 
preocupar com o meio ambiente?

Em 2018, à partir do 1° de Agosto, a humanidade entrou em déficit ambiental 
com o planeta. Este déficit é demarcado quando em um ano a humanidade entra em 
sobrecarga com o meio ambiente, e neste ano chegou mais cedo, e com o passar dos 
anos as previsões é de que a situação continuará progredindo de forma com que a 
sociedade do futuro sairá prejudicada.

Até quando grandes empresas cometerão erros a custo do bem estar da socieda-
de que compra seus produtos?
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RESUMO

A Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da cultura e história africana, 
tem como intuito transformar as representações sociais relacionadas a estas cul-
turas. O presente artigo tem o objetivo de analisar as representações sociais dos 
docentes e gestores de escolas do ensino fundamental e médio. Para tal, foram 
feitas entrevistas com 04 educadores e 02 gestores, utilizando dois roteiros de 
entrevista que questionavam os conhecimentos do entrevistado sobre o plano 
de ensino da escola a respeito das culturas africanas e afro-brasileiras. Depois, 
foi feita a análise de conteúdo das entrevistas para identificar as representações 
sociais presentes nas falas dos professores. O resultado dessa análise, junto com 
o embasamento bibliográfico, demonstrou que a lei não fornece recursos para 
o professor, deixando-o sem um roteiro específico a seguir ou tempo no plano 
de ensino para abordar o tema adequadamente. Além disso, o cenário político 
atual torna o ambiente de discussão hostil para abordar um tema de tamanha 
sensibilidade. Como consequência disso, as representações sociais são distorci-
das ou inalteradas, pois não há um modelo proposto pela lei a ser seguida.

PALAVRAS-CHAVE

Representações sociais, cultura africana e afro-brasileira, ensino.

1. INTRODUÇÃO

O ensino da história é uma tarefa única no ambiente escolar pois envolve di-
versos desafios relacionados ao cenário político em que o educador está presente. A 
Lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino da história e a cultura da África nas escolas 
de ensino fundamental e médio, porém não sugere nenhuma forma específica de 
como essa tarefa deve ser realizada. Por isso, o professor se encontra numa posição 
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onde suas falas e suas ações direcionadas ao conteúdo e a forma como ele é ensinado 
podem trazer consequências prejudiciais de forma pessoal. Isso afeta a maneira com 
que ele aborda o conteúdo da história, e limita possíveis discussões sobre o tema, 
tanto em sala de aula quanto no âmbito político.

O presente artigo tem o objetivo de estudar a fala de quatro professores e dois 
gestores entrevistados pelo grupo de estudos, e, com a assistência de material bi-
bliográfico, compreender como essas falas expressam os receios de ensinar sobre o 
conteúdo da história e cultura da África, além de tentar abrir uma discussão sobre as 
possíveis soluções para esse problema.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A priori, a pesquisa delimitava-se em averiguar a relação dos diretores e coor-
denadores com a lei. Contudo, devido a uma resistência por parte dos gestores com a 
proposta central, onde se conseguiu entrevistar apenas um coordenador pedagógico 
e um diretor de escola, o grupo de pesquisa reestruturou o roteiro de entrevista e 
seu objetivo e entrevistou quatro professores. As entrevistas foram individuais, se-
miestruturadas com questionários diferenciados entre os professores e os diretores, 
gravadas, transcritas e transcriadas.

O incômodo dos gestores sobre o assunto da pesquisa trouxe indícios de des-
conhecimento da lei. Em virtude disso, as entrevistas não tiveram perguntas carac-
terizantes para lei 10.639/2003, mas eram voltadas para conhecimento do plano de 
ensino, bem como a carga horária e em quais áreas do conhecimento a temática dos 
africanos e afro-brasileiros tem sido desenvolvida, assim como a disponibilidade do 
material didático para a abordagem do tema.

Após isso, foi feita a análise de conteúdo das entrevistas para que pudessem ser 
observadas as representações sociais presentes nas falas dos gestores e professores. 
Esses resultados foram comparados com as referências bibliográficas em que o estu-
do foi baseado, e após isso foi feita uma discussão sobre o tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A lei 10.639/2003 entrou no rol de ações afirmativas em prol do conhecimento 
por parte da sociedade em reconhecer o valor histórico e cultural da África. Foi uma 
lei proposta por movimentos sociais do país que defendiam levantes que reivindica-
vam novas narrativas acerca dos assuntos associados aos africanos, a fim de romper 
com preconceitos históricos e com o senso comum que vem sendo alimentada pelas 
heranças consagradas do passado colonial, e que ainda refletem nos dias de hoje (AL-
MEIDA; SANCHEZ, 2015). 

Assim, considerando a escola como um espaço onde se evidenciam as desigual-
dades e diferenças, os movimentos sociais pontuam a necessidade de implementar a 
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valorização da diversidade étnica nas abordagens de aprendizagem em todo o país. 
O ambiente escolar é um espaço que reflete diversidades de costumes e cosmovisões 
que, por diversos meios, reitera estereótipos (CRUZ, JESUS, SOUZA, 2012).

De acordo com Guarinello (2016), a escola é o espaço crucial para reprodução 
social na atualidade, e é por meio dos currículos obrigatórios e dos livros didáticos 
que se dá a construção social que, sobretudo, é decisivo na memória social. Assim, é 
inoperante sancionar a lei que implementa o estudo da história da África e da cultura 
afro-brasileira sem pensar em estruturar o currículo proposto pelo Ministério da 
Educação, ao passo que os conteúdos acerca da africanidade ficam aquém do ma-
terial de aprendizagem.  P2 demonstra esse fator quando diz que não há tempo em 
suas aulas para abordar o tema em sua plenitude: “Primeiramente o tempo, pois tem 
sempre aquela impressão de correria, aquela noção por conta do curto tempo não vai 
dar para fazer nada.” 

Os professores entrevistados destacam a forma cuja a qual o currículo esco-
lar é articulado. Há convergência por parte dos professores quanto a existência de 
um plano de ensino, sendo esse, majoritariamente, de acordo com o que é proposto 
pelo MEC. De acordo com alguns dos entrevistados, os docentes têm autonomia de 
organizar a aula, delimitando o quanto de cada conteúdo vai ser trabalhado em sala 
de aula, como afirma P2: “[...] nós, professores, tentamos incluir no plano aquilo que 
é importante e o que acreditamos que vai interessar o aluno. Nós levamos esse conte-
údo para a sala de aula, mas, de uma forma bem solta e bem ampla.”

Dessa forma, de acordo com a fala dos professores é possível identificar que 
mesmo com a lei sancionada não houve uma mudança significativa das grades cur-
riculares escolares, isso apresenta-se como sendo um dificultador para efetivar os 
propósitos da lei, tendo em vista que os professores se atentam no cumprimento do 
plano pedagógico, conforme salienta o P4 que existe a cobrança por parte da diretora 
e da assistente de direção em assegurar que todo o conteúdo seja lecionado. “[...] to-
dos fazem a cobrança desse plano que está sendo desenvolvido. Nós temos o diário de 
classe que prova que a gente está dando essas atividades, que o aluno está recebendo 
as instruções.”

As falas dos professores durante as entrevistas revelam que essa falta de planeja-
mento na aplicação da Lei 10.639/03 teve um efeito em seus comportamentos não só no 
momento da aula como também nas suas representações sociais relacionadas à cultura 
e história da África. Nos momentos em que o tema das perguntas era direcionado à 
lei, parecia haver uma clara preocupação em não falar algo que pudesse ser ofensivo 
ou desrespeitoso com a cultura africana. Porém, a cobrança desse conteúdo pela lei 
não permitia que o professor demonstrasse ignorância, o que faz com que ele precise 
encontrar um equilíbrio entre falar sobre o que não tem total compreensão e se manter 
politicamente correto. Essa preocupação, misturada com a ausência de qualquer auxí-
lio por parte da lei no momento de sua aplicação, é o que parece ter afastado os gestores 
e professores que o grupo de estudos tentou contatar sem sucesso.
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Dado o cenário político atual, diferentes narrativas e visões políticas podem 
trazer consequências tangíveis para aquele que as apresenta, principalmente com as-
suntos de maior sensibilidade, como as relações étnico-raciais. O professor, sem um 
caminho claro determinado pela lei, se vê paralisado entre as escolhas que precisa 
fazer ao abordar o tema, e têm receio em relação as represálias que pode sofrer da 
instituição e da sociedade.

Ao se deparar com essa situação, muitos professores tomam precauções exa-
cerbadas ao tratar do conteúdo da história da África, tentando colocar a história do 
continente sobre uma luz positiva e de superioridade. Essa abordagem, é claro, tam-
bém não satisfaz as necessidades de apresentar a cultura africana de forma honesta e 
clara. Não somente as representações sociais já presentes no Brasil sobre o continente 
africano afetam os professores como já o faziam antes, como agora também estes são 
afetados pelo emaranhado de discussões políticas que tomou conta dos meios de en-
sino. Os professores se encontram em uma posição em que qualquer abordagem que 
escolham vai ser insuficiente.

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para os propósitos desse artigo, consideramos que a intenção da Lei 10.639/03 
era, aparentemente, mudar as representações sociais presentes na sociedade em rela-
ção à história e cultura do continente africano, e esse processo seria feito a partir do 
ambiente educacional das escolas. 

Entretanto, a lei mostrou ser imatura em sua construção, faltando estabelecer 
medidas efetivas para que fosse possível a aplicação de suas diretrizes, conforme foi 
possível identificar na fala dos entrevistados no que diz respeito ao cronograma do 
plano de ensino. Contudo, as representações sociais de fato parecem ter mudado em 
alguns aspectos, mas não para uma representação satisfatória em relação ao tema, e 
sim uma visão estereotipada e distorcida da África e sua cultura.

Aqueles que não tiverem suas representações alteradas, porém, seguem anôni-
mos, pois expressar as reais representações sociais sobre a África e sua cultura de for-
ma honesta se tornou rapidamente um tabu que pode significar a ostracismo social.

A conclusão desse estudo é que, sem que haja planejamento e mudanças no 
plano de ensino e nos materiais usados na sala de aula, tentar mudar a representação 
social da cultura e história da África por meio de obrigatoriedade imposta por lei é 
uma tarefa infrutífera. O resultado parece ser, invariavelmente, a limitação no discur-
so, a distorção da história, e o atraso no ensino no que diz respeito a estes conteúdos.
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RESUMO

Afrontados por um enorme e desenfreado crescimento tecnológico e econômi-
co, o meio ambiente hoje sofre, de forma progressiva, as duras penas, castigado 
pela necessidade humana de gerar dinheiro. As consequências são aterradoras 
no sentido de encontrarmos grande porcentagem da população sem o mínimo 
para subsistir, ao passo que, se não vislumbrarmos medidas urgentes, as nossas 
futuras gerações podem sofrer ainda mais. Estudando a evolução do Direito 
Ambiental Internacional e onde houve a necessidade do aprofundamento no 
estudo do mesmo, trazemos o até os dias atuais, aplicando de forma a analisar 
que medidas podemos utilizar e qual o passo do homem para que não cerceie o 
acesso à água da população ainda mais, estando na corrida pelo salvamento da 
humanidade. Mediante levantamento de dados, pudemos vislumbrar ao longo 
desta pesquisa os dados de acesso à água e saneamento tanto no mundo quanto 
na região da Baixada Santista, concluindo que o melhorando já é visível, mas 
ainda há muito que se fazer.

PALAVRAS-CHAVE

Acesso à água, ONU, Desenvolvimento sustentável.

1. INTRODUÇÃO

A falta de água no mundo não é mais ficção científica, o crescente e desenfreado 
uso dos meios naturais contribui incessantemente para um catastrófico panorama 
onde partirá para uma maioria da população sem o mínimo acesso mínimo à sub-
sistência. Com isso, trará fome, pobreza extrema, disputas armadas que culminarão 
por dizimar populações inteiras, agravando mais ainda os problemas sociais e econô-
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micos. A ganância humana, que enxerga a água como um meio de lucro, conseguiu 
o que queria, lucrou, mas as consequências foram severas, e quem paga a conta é a 
população.

Como explica José Graziano, diretor-geral da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), “o crescimento agora tem de ser realizado 
em três dimensões: econômica, social e também ambiental”1. Sendo assim, há de ser 
ter uma consciência sustentável, abarcando também a água, que deve protagonizar 
essa luta.

Há desde 1997 o Fórum Mundial da Água, evento pelo qual são discutidas me-
didas, diretrizes, projetos, metas a fim de que o planejamento de gestão seja o mais 
eficiente possível, contribuindo para tal instituições globais, organizações, sociedade 
civil, agentes públicos e mais. Concomitantemente com tal evento, o desenvolvimen-
to sustentável se ampara junto a Agenda 2030 e pelos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, assinados em 2015 nas Nações Unidas por 195 países.

Hoje temos o acesso à água como um direito essencial à vida e sobrevivência da 
humanidade, sendo que a preocupação com a iminente falta dela, acarretará em pre-
juízos irremediáveis. Sendo assim, visa o estudo demonstrar os problemas sofridos, 
dados de Santos e região e como ainda devemos buscar melhores soluções para salvar 
o meio ambiente, a água e a humanidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A priori, a metodologia de trabalho foi realizada no levantamento e leitura de 
textos teóricos referentes ao objeto de pesquisa. A natureza não singular do trabalho 
exigiu seguir uma metodologia eclética. A pesquisa levou à aplicação do processo que 
permitiu conhecer aspectos particulares do uso dos recursos naturais e manutenção 
do meio ambiente, em especial atinentes aos aspectos político-social, jurídicos e eco-
nômico. A pesquisa bibliográfica refere-se a livros, publicações avulsas, boletins, jor-
nais, revistas, pesquisas, monografias, teses e outros. A pesquisa legislativa refere-se à 
fontes internacionais, tais como, tratados, convenções e outros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mesmo com todas as ações do sistema exposto supra e todos os demais atores 
globais, em uma luta que já alcança quase 50 anos, não vemos um progresso subs-
tancial. A demanda pela água está cada vez maior, o crescimento populacional anseia 
por mais alimentos, produtos, desenvolvimento tecnológico, serviços e também, por 
água, pois pouco se tem consciência do prejuízo ecológico que todos esses itens cau-
sam no meio ambiente, pelo gasto exacerbado de água.
1 Escassez de água, desafio à sustentabilidade, Disponível em: <https://nacoesunidas.org/artigo-escasse-
z-de-agua-desafio-a-sustentabilidade> Acesso em 28 abril de 2017. 
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No Mundo, cerca de três em cada dez pessoas, ou seja, um total de 2,1 bilhões 
de pessoas, não têm acesso a água potável em casa e seis em cada dez, ou seja, 4,5 bi-
lhões, carecem de saneamento seguro, de acordo com novo relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)2

Em contato com a SABESP, atual empresa que cuida do abastecimento de água e 
saneamento na Baixada Santista, esclareceu que fornece 100% de água tratada para as 
moradias regulares e somente 79% destas é atendida pelo saneamento básico. 

Os dados ainda assustam, hoje na Baixada Santista, de acordo com dados preli-
minares recentes divulgados pelo Sistema de Informações Metropolitanas da Habita-
ção3, a Baixada Santista possui um déficit de 150 mil moradias que estão irregulares, 
dentre 485 assentamentos precários, 182 favelas, 221 cortiços, 270 loteamentos irre-
gulares e 33 conjuntos habitacionais ilegais. 

O conceito de sustentabilidade hoje nos exige um olhar sobre o nosso planeta e 
os recursos que ele nos fornece não como uma oportunidade de investir, mas como 
um fundo que foi passado para nós pelos nossos antepassados, para ser utilizado, ten-
do a consciência de passar para nossos descendentes. Implica-se isto que as gerações 
futuras também possuem direitos, que deve transcender as diferenças entre os países, 
as culturas e religiões, afinal, estamos todos nadando no mesmo aquário. 

Dito isto, a teoria da equidade intergeracional estabelece que nós, enquanto 
usufruidores dos recursos do planeta, dividimos estes não só com a atual geração, 
mas sim com a futura também, cientes de que vieram, ainda, de uma geração passada 
e temos o dever de passar adiante.4

Há de se ter um olhar responsável, voltado para nossa realidade, bem como para 
os que virão depois de nós.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esse trabalho de pesquisa realizado, pode-se concluir que hoje, a huma-
nidade está incessantemente correndo atrás de modelos de gestão mais sustentáveis, 
visando corrigir erros do passado. Essa consciência, por mais que seja recente, hoje 
é objeto de debates em todo território mundial, sendo de vital importância para um 
presente mais consciente, e um futuro mais saudável. 

 Passamos por diversos momentos da história, desde a primeira consciência 
2 Portal UNICEF. Progress on drinking water, sanitation and hygiene. 2017. Disponível em: http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.
pdf?ua=1. Acesso em: 10 de maio de 2018
3 Portal Jornal A Tribuna. Baixada Santista tem déficit de 150 mil moradias aponta levantamento. 
2018. Disponível em: http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/baixada-santis-
ta-tem-deficit-de-150-mil-moradias-aponta-levantamento/?cHash=4407b35def074b0e0705d67b40e-
60c5b. Acesso em 03 de agosto de 2018.
4 YAGHSISIAN, Adriana Machado. A participação das mulheres na mediação de conflitos ambien-
tais para alcançar o desenvolvimento sustentável na agenda do direito ambiental internacional. 
2017. Disponível em: http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/4181/2/Adriana%20Macha-
do%20Yaghsisian.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2018.
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de se ter um olhar voltado para os problemas ocorridos no meio ambiente, passando 
pela estruturação de eventos internacionais até os dias de hoje, onde até as legislações 
mais simples, em menores âmbitos, já preveem guarnição e proteção ecológica. 

 Enquanto Meio Ambiente, estudado de forma ampla, podemos contemplar 
diversos setores, todavia o presente estudo foi voltado para a análise da água e todo o 
seu impacto frente a sociedade e ao mundo. Concluímos que sem água não há vida, 
sendo, portanto, não um mero recurso que possa ser simplesmente substituído, ha-
vendo a necessidade indispensável de discorrer sobre o assunto, bem como de legislar 
em parceria com diversos setores internacionais para contemplar o fim pretendido. 

 Por fim, foi apresentada uma breve análise da realidade da Baixada Santista, 
localizada no litoral do Estado de São Paulo. Apesar da forte estrutura, observamos 
que os números assustam no que concerne a moradias irregulares. Por mais que a 
luta das empresas seja incessante, há ainda muito trabalho por ser realizado, buscan-
do uma melhoria para garantir o acesso à água para todos.
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RESUMO

Devido ao desenvolvimento socioeconômico e consequente aumento de con-
sumo e produção, dois grandes problemas ambientais que a sociedade enfrenta 
na atualidade são a grande geração de resíduos e a contaminação de recursos 
hídricos por diversos agentes tóxicos, entre eles os metais pesados. Os trata-
mentos de efluentes convencionais não removem os metais pesados, sendo estes 
descartados na natureza. Tratamentos específicos para remoção de metais são 
dispendiosos, não os removendo completamente, sendo que também não possi-
bilitam a sua recuperação para uma possível reutilização. Desse modo, a presen-
te pesquisa analisou a eficiência da biossorção de chumbo utilizando resíduos 
vegetais (fibra de coco, bagaço de laranja, casca de banana e borra de café) como 
materiais adsorventes. No processo de biossorção, foram utilizadas diferentes 
quantidades de biomassa e também diversas concentrações de chumbo para en-
contrar os parâmetros de melhor eficiência no processo. Analisou-se as amos-
tras de chumbo após agitação com as biomassas diversas, pelo método de espec-
trofotometria de absorção atômica, sendo que as porcentagens de biossorção 
foram obtidas através de uma curva padrão obtida pelo método da regressão 
linear. O estudo mostrou eficiência no processo, exibindo taxas de adsorção do 
chumbo superiores a 90% com todas as biomassas testadas. Assim, a biossorção 
com resíduos vegetais apresenta-se como uma alternativa sustentável e econo-
micamente viável para descontaminação de efluentes com chumbo. A biomassa 
de café apresentou-se como a melhor alternativa estudada para o metal pesado 
chumbo, apresentando taxa de biossorção de 98%, indicando possibilidade de 
atingir 100% de extração com o aumento da quantidade de biomassa.

PALAVRAS-CHAVE

Biossorção; Metal pesado; Biomassa.
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1. INTRODUÇÃO

Com o advento da atividade industrial e o crescimento da população, começa-
ram a surgir problemas ambientais decorrentes deste desenvolvimento, resultando 
no aumento de descargas de efluentes contaminados em corpos d’água sem o trata-
mento adequado. Gerando danos ao meio ambiente e a saúde dos seres humanos, 
uma vez que estes metais pesados podem acumular em elevadas concentrações no 
organismo, não sendo capaz de eliminá-las, e então inserido na cadeia alimentar, 
torna o nível de toxicidade muito elevado.

O descarte sem fiscalização dos resíduos gerados pelas industrias ocorreu por 
muitos anos, tornando a contaminação por metais pesados um fator de grande risco 
a saúde da população, fauna e flora, visto que este contaminante possui propriedades 
carcinogênicas e bioacumulativas. Esse é um problema conhecido e enfrentado na 
Baixada Santista, devido ao descarte desses poluentes por muitos anos, das indústrias 
do Polo de Cubatão, nos rios da região e o acúmulo de metais pesados no estuário de 
Santos, onde se localiza o Porto de Santos. 

A legislação ambiental vem tornando os valores limítrofes destes efluentes cada 
vez mais rigorosos, demandando uma busca por métodos de descontaminação de 
alta eficiência, menos onerosos e com a minimização dos rejeitos deste tratamento. 

Outro problema conhecido na região e cidade de Santos é a produção excessi-
va de resíduos, destacando-se o coco verde. O descarte desse em aterros sanitários 
vem trazendo preocupação pelo seu grande volume gerado e a diminuição da vida 
útil desses aterros, uma vez que o Brasil é um grande produtor e consumidor deste 
fruto. Estima-se que 80 a 85% do peso bruto do coco verde é representado por sua 
casca, tornando a utilização deste resíduo economicamente viável e de baixo impacto 
ambiental.

Visando encontrar a condição ótima de extração de chumbo, o presente traba-
lho testou 4 biomassas (coco, banana, laranja e café), variando suas quantidades de 
massa, associando-as com a variação de 5 concentrações de chumbo, a fim de verifi-
car a variação na taxa de biossorção nessas combinações. 

Até o presente momento o estudo é inédito, avaliando qual biomassa, entre 4, 
melhor extrai o chumbo de um efluente e qual a melhor faixa de desempenho. Até 
onde foi possível verificar na literatura, não foi encontrado estudo semelhante a fim 
de confrontar os resultados obtidos.

2 .PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Preparo das Biomassas

Os cocos foram fornecidos por um vendedor de coco da cidade. Para os testes 
em laboratório o coco foi fatiado, em seguida removidos o endocarpo e o exocarpo. 
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O mesocarpo do coco foi triturado no liquidificador e as fibras permaneceram na es-
tufa por 10 horas à 100 ºC. As fibras desidratadas foram picadas em partes pequenas 
o suficiente para passarem pela peneira nº 10.

Um produtor de tortas de banana forneceu as cascas de banana nanica para 
produção dos testes com a biomassa. Desidratou-se as cascas utilizando a estufa a 
60 ºC por 24 horas, triturando-as no liquidificador posteriormente. A borra de café 
utilizada no estudo foi fornecida por comércio da região. A borra de café passou por 
lavagem e filtração, em seguida permaneceu na estufa a 60 ºC por 24 horas. Já o ba-
gaço de laranja para o estudo foi fornecido por uma indústria de suco de laranja da 
região, em forma de agregado de pellets com farelo do bagaço de laranja desidratado. 
Em laboratório passou-se o agregado em peneira nº 10 para aproveitamento apenas 
do farelo. 

2.2 Preparo da Solução

Primeiramente preparou-se a solução estoque de Cloreto de Chumbo na con-
centração de 10g/L. A partir dessa solução realizou-se as diluições para as seguintes 
concentrações: 0,01 g/L; 0,05 g/L; 0,1 g/L; 0,15 g/L; 0,2 g/L; 0,3 g/L; 0,4 g/L e 0,5 g/L. 

2.3 Preparo dos Testes

Realizou-se os testes combinando as variações de massas de coco (1 g, 2 g e 3 
g) e as concentrações (0,01 g/L; 0,05 g/L; 0,1 g/L; 0,15 g/L; 0,2 g/L; 0,3 g/L; 0,4 g/L e 
0,5 g/L) resultando num total de 48 testes. Para cada massa adicionou-se 100 mL de 
solução, permanecendo em agitação média por 15 minutos. Em seguida realizou-se 
a filtração para remoção da biomassa. Armazenou-se a solução final sob refrigeração 
para posterior análise. 

2.4 Análise dos Testes

Analisou-se as soluções finais dos testes no espectrofotômetro de absorção atô-
mica. Com base nas concentrações iniciais (previamente conhecidas) e finais (apre-
sentadas pelo aparelho) pôde-se calcular a quantidade e porcentagem absorvida de 
metal pela biomassa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisou-se as soluções finais dos testes no espectrofotômetro de absorção atô-
mica. Obteve-se a curva padrão e sua equação da reta (Equação 1) através da relação 
do índice de absorbância. 
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Equação 1

Fonte: Os autores

Com base nos dados obtidos, pode-se melhor visualizar os resultados no gráfico 
de barras (Gráfico 1), onde agrupa todos os resultados demonstrando a variação da 
taxa de extração de acordo com a variação das massas de cada biomassa combinadas 
com a variação das concentrações. Onde é possível observar que cada biomassa intera-
ge com a solução de uma forma diferente, apresentando distintos resultados de melhor 
desempenho. No geral, pode-se observar que as maiores concentrações de chumbo na 
solução e de biomassa apresentaram maiores taxas de extração, sendo superiores a 90%. 

Gráfico 1: Variação da taxa de extração

Fonte: Os autores

Gráfico 2: Taxa de extração de biomassa de coco

Fonte: Os autores
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Elaborou-se análises para melhor destacar os resultados referentes a cada bio-
massa. Houve grande variação na taxa de extração para a biomassa de coco (Gráfico 
2), onde para a menor concentração (0,01 g/L) apresentou taxa de extração inferior 
a 70% para 2 g e 3 g de biomassa. Porém, apresentou extrações acima de 90% para 
as maiores concentrações (0,4 e 0,5 g/L). Pode-se observar que quanto maior a con-
centração, maior a taxa de extração, fato que merece atenção em estudos futuros para 
descoberta do mecanismo específico de ação da extração para essa biomassa e o mo-
tivo dessa ocorrência. Pode-se inferir que a faixa ideal de trabalho para a biomassa de 
coco é a partir de 0,4 g/L de chumbo.

Os resultados para a biomassa de banana apresentaram baixa variação, sendo 
evidente a menor taxa de extração com a concentração de 0,01 g/L de chumbo (Grá-
fico 3). Apresenta como faixa ideal de trabalho entre as concentrações 0,05 e 0,2 g/L 
de chumbo utilizando 3 g de biomassa. 

Destaca-se a melhor taxa de extração para essa biomassa de, aproximadamente, 
93% para a combinação de 1 g de biomassa e solução de 0,5 g/L de chumbo. Essa taxa 
indica um atrativo para o uso dessa biomassa na adsorção de soluções com chumbo, 
pois mostra que é possível extrair uma maior concentração do metal com menos 
massa. Dessa forma, demonstra um ponto positivo que deve ser melhor avaliado e 
estudado, repetindo-se os testes. No geral a biomassa apresentou bons resultados na 
maioria dos testes. 

Gráfico 3: Taxa de extração de biomassa de banana

Fonte: Os autores

A biomassa de laranja apresentou média de resultados ótimos, superiores a 85%, 
excetuando-se a concentração de 0,01 g/L que apresentou grande variação da média, 
como pode ser observado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Taxa de extração de biomassa de laranja

Fonte: Os autores

Aponta-se que os melhores resultados (acima de 90%) foram obtidos com a 
adição de maior quantidade de biomassa, sendo os resultados para 1 g de biomassa 
evidentemente inferiores. 

Gráfico 5: Taxa de extração de biomassa de café

Fonte: Os autores

Já a biomassa de café apresentou a melhor média de resultados, apresentados 
no Gráfico 5, exibindo boa linearidade e manifestando taxas superiores a 95% 
para o maior número de concentrações para a mesma biomassa. Retrata o padrão 

 

 

60
70
80
90

100

0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5

Ta
xa

 d
e 

Ex
tr

aç
ão

 (%
)

Concentração (g/L)

Taxa de Extração para Biomassa de 
Café

1g 2g 3g



425

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

encontrado em todos os testes, com menor taxa de extração para a concentração de 
0,01 g/L. 

Os testes apresentaram um padrão de baixa taxa de extração para a concentração 
de 0,01 g/L e, no geral, apresentaram melhores taxas com o aumento da concentração 
e da massa. Sugere-se, para estudos futuros, a investigação desse ocorrido e melhor 
entendimento do mecanismo de ação da ligação físico-química para cada biomassa, 
pois tal conhecimento poderá facilitar e otimizar o uso da biossorção para metais 
pesados e outros contaminantes. Através do conhecimento dos grupos funcionais 
específicos atuantes nos sítios-ativos de cada biomassa, possibilitará a determinação 
de qual biomassa é melhor para extração de cada contaminante específico e o uso de 
soluções ativadoras para melhorar o desempenho para a finalidade desejada. 

Indica-se também a reprodução do estudo utilizando a solução de Hidróxido de 
Sódio (NaOH) para ativação dos sítios de extração, melhorando o desempenho de 
adsorção das biomassas. Essa solução é amplamente conhecida e utilizada em estu-
dos de biossorção, porém na presente pesquisa testou-se o desempenho das biomas-
sas sem outras interferências.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos resultados a biomassa de café (borra de café) mostrou-
-se ser a melhor alternativa para biossorção de chumbo, exibindo menor variação 
de acordo com as concentrações testadas, sempre indicando bons resultados. Foi a 
biomassa com a melhor média e com as melhores taxas pontuais de extração, chegan-
do a 98%. Dessa forma, aponta que com a presença de solução que ative os sítios de 
extração ou, ainda, com o aumento da quantidade de massa, pode-se atingir 100% de 
extração de metal da solução. 

Outro fator importante a ser considerado, é a facilidade na obtenção e proces-
samento da biomassa para uso, podendo ser utilizada na forma em que é obtida, pois 
é desidratada em laboratório com a finalidade de maior durabilidade em estoque. 
Este fato não seria necessário em larga escala, pois o material não permaneceria por 
muito tempo em estoque, sendo rapidamente utilizada na biossorção de efluentes 
industriais. 
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RESUMO

A doença renal crônica (DRC) é apontada como um grande problema de saúde 
pública mundial. No Brasil, estima-se que em 2018 haverá aproximadamente 
135 mil pacientes crônicos renais em diálise. Apesar dos tratamentos disponí-
veis, a DRC é associada a elevada mortalidade e morbidade. A desnutrição é 
uma das complicações causadas pela DRC e está relacionada com o aumento 
dessas taxas. O objetivo foi o de escrever o perfil nutricional de uma população 
com doença renal crônica em hemodiálise. Trata-se de um estudo transversal. 
A amostra foi constituída por 87 adultos submetidos ao tratamento de hemo-
diálise (HD) em uma clínica de Santos – SP, de ambos os sexos, sem tempo 
mínimo de tratamento dialítico, sem doença infecto contagiosa ou internado. 
A coleta de dados consistiu na aplicação de questionários durante a sessão de 
HD, aplicação da Avaliação Global Subjetiva-7p (AGS-7p) e coleta de resultados 
dos biomarcadores, sendo eles: uréia, fósforo, potássio e creatinina. Os resulta-
dos parciais estudados mostraram que dos 50 pacientes, 27 eram homens e 23 
mulheres, a idade média entre eles foi de 55 anos. A média de peso seco foi de 
72,8kg e o valor médio da pontuação da AGS-7p foi de 5,2 pontos, classificado 
como desnutrição leve. Já o valor médio de uréia pré diálise foi de 143mg/dL. 
Essa pesquisa sugere que os pacientes em questão encontram-se em desnutrição 
de leve a moderada no que diz respeito aos seus padrões bioquímicos e suas 
respectivas pontuações na AGS-7p.

PALAVRAS-CHAVE 

Doença renal crônica, desnutrição, perfil nutricional.
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1. INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é apontada como um grande problema de saúde 
pública mundial, devido ao crescente aumento nas taxas de incidência e prevalência. 
Esse aumento é expressivo em países desenvolvidos, e os em desenvolvimento apre-
sentam uma menor taxa. No Brasil, estima-se que em 2018 haverá aproximadamente 
135 mil pacientes crônicos renais em diálise no Brasil. (SESSO, 2017; DRAIBE, 2014).

Apesar dos tratamentos disponíveis, a DRC é associada a elevada mortalidade, 
morbidades e custos (LOUVISON et al, 2011). Além das complicações causadas pela 
doença renal, como desnutrição, hipertensão, miocardiopatia, entre outros, o trata-
mento da hemodiálise contribui para diminuição da capacidade física, depressão e 
outras alterações psicológicas, afetando negativamente a qualidade de vida do pa-
ciente (FRANÇOZI; VASATA; CERVO, 2017).

A desnutrição proteica-calórica é um dos distúrbios nutricionais que está rela-
cionada com o aumento da taxa de mortalidade e morbidade, e é considerada preva-
lente na maioria dos pacientes em hemodiálise (OLIVEIRA et al, 2010).

A etiologia da desnutrição proteico-calórica é multifatorial e está relacionada 
com diversos fatores, tanto ao consumo alimentar insuficiente ou restrições, alte-
rações hormonais e no trato gastrointestinal, medicamentos e perda de nutrientes 
durante o tratamento dialítico. Durante as sessões de hemodiálise, ocorrem perdas 
proteicas, sendo este um fator importante relacionado à desnutrição. Durante as ses-
sões de hemodiálise, ocorrem perdas proteicas, sendo este um fator importante rela-
cionado à desnutrição. (FRANÇOZI et al, 2017; OLIVEIRA et al, 2010).

É importante, logo, o monitoramento nutricional desses pacientes, para que a 
terapia nutricional seja empregada, ofertando quantidades satisfatórias de proteínas, 
carboidratos, minerais e vitaminas, além de controlar a ingestão de líquidos, pro-
movendo assim, uma melhor qualidade de vida e prognóstico clínico, diminuindo 
os riscos para mortalidade e limitações de vida. (FERRAZ et al, 2015; ZAMBRA; 
HUTH, 2010).

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Trata-se de um estudo do tipo transversal, realizado entre agosto de 2017 e agos-
to de 2018. Pertencem a amostra 87 adultos submetidos ao tratamento hemodialítico 
em uma clínica de Hemodiálise no município de Santos, SP. Os critérios de inclusão 
foram: pacientes em hemodiálise com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos, 
sem tempo mínimo de tratamento dialítico, sem doença infecto contagiosa ou inter-
nado.

Todos os pacientes que aceitarem participar da pesquisa receberão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE imediatamente após receberem informa-
ções detalhadas sobre a coleta de dados.
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Foi realizada entrevista durante as sessões de hemodiálise com a aplicação de 
um questionário composto por questões associadas aos principais fatores de risco 
para o desenvolvimento da DRC: presença e/ou história familiar para o desenvolvi-
mento de doenças crônicas, tempo de doença, uso de medicamentos, histórico ali-
mentar, local, tempo e condições sanitárias de moradia, histórico ocupacional e da-
dos sociodemográficos. Um questionário de frequência alimentar foi aplicado com o 
objetivo de conhecer os principais alimentos consumidos e as suas respectivas fontes. 
Foi aplicada a Avaliação Global Subjetiva-7p (AGS), utilizando um modelo valida-
do para pacientes com DRC. E alguns biomarcadores foram escolhidos para análise, 
como: uréia, fósforo, potássio e creatinina que foram obtidos através dos prontuários 
dos pacientes. Após tabulação dos dados foi realizada média, desvio padrão e valores 
máximos e mínimos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A desnutrição proteica-calórica é um dos distúrbios nutricionais que está rela-
cionada com o aumento da taxa de mortalidade e morbidade, e é considerada preva-
lente na maioria dos pacientes em hemodiálise (OLIVEIRA et al, 2010).

A etiologia da desnutrição proteico-calórica é multifatorial e está relacionada 
com diversos fatores, tanto ao consumo alimentar insuficiente ou restrições, alte-
rações hormonais e no trato gastrointestinal, medicamentos e perda de nutrientes 
durante o tratamento dialítico. Durante as sessões de hemodiálise, ocorrem perdas 
proteicas, sendo este um fator importante relacionado à desnutrição.  (FRANÇOZI 
et al, 2017; OLIVEIRA et al, 2010).

É importante, logo, o monitoramento nutricional desses pacientes, para que a 
terapia nutricional seja empregada, ofertando quantidades satisfatórias de proteínas, 
carboidratos, minerais e vitaminas, além de controlar a ingestão de líquidos, pro-
movendo assim, uma melhor qualidade de vida e prognóstico clínico, diminuindo 
os riscos para mortalidade e limitações de vida (FERRAZ et al, 2015; ZAMBRA, 
HUTH, 2010).

A tabela 1 representa os valores de média, desvio padrão e valores máximos e 
mínimos dos resultados parciais obtidos através da amostra estudada, composta por 
50 pacientes em tratamento dialítico em uma clínica na cidade de Santos - SP. 

No que se refere ao sexo dos pacientes, a amostra apresentou uma homoge-
neidade, sendo 27 homens (54%) e 23 mulheres (46%). Em um estudo de Holland 
(2016) com o objetivo de avaliar o estado nutricional e composição corporal de pa-
cientes em hemodiálise, em relação ao ganho de peso interdialítico (GPID), com 
102 pacientes em HD em dois centros de diálise em Ribeirão Preto, no estado de São 
Paulo, em relação ao sexo, teve resultados similares ao do presente estudo, pois foi 
encontrado uma porcentagem de 52% do sexo masculino e 48% do sexo feminino, 
enquanto a média de idade foi de 46,8 ±15,4, já do nosso estudo, 55,7 anos ±17,3. A 
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idade prevalente dos pacientes em HD pode ser explicada pelas principais causas da 
DRC, como diabetes mellitus e hipertensão arterial, que levam a perda da função 
renal de acordo com o passar dos anos.

O peso seco médio encontrado foi de 72,8kg (DP=19,23) com valor mínimo 
de 32,7kg e máximo de 128kg. De acordo com o estudo de Stefanelli et al (2010) que 
tinha como objetivo avaliar indicadores antropométricos do estado nutricional de 
137  pacientes cadastrados junto ao programa de HD da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Marília, a média de peso seco obtida foi de 63,1 kg (DP=15,2) com 
valores de máximo de 133 e mínimo de 30.  Uma justificativa pode ser pautada pelas 
condições socioeconômicas e nos hábitos alimentares dos mesmo. 

A pontuação média da Avaliação Global Subjetiva foi 5,2 pontos (DP=19,23) 
com valor mínimo de 2 e máximo de 7 pontos. A classificação de 5 pontos equivale 
a desnutrição leve a moderada pela AGS-7-p. Foram encontradas pontuações seme-
lhantes em um estudo Fetter et al (2014) com o objetivo de adaptar a avaliação global 
subjetiva de 7 pontos e (AGS-7p) e o malnutrition inflammation score (MIS,) onde 
aplicou em uma amostra de 101 pacientes em tratamento crônico de HD de 5 centros 
de diálise da cidade do Rio de Janeiro. No estudo, a maioria dos indivíduos ficaram 
com pontuação entre 5 e 6.  Na AGS-7p, quanto menor a pontuação, maior o grau de 
desnutrição. A AGS-7p é recomendada pelo guia norte-americano de condutas em 
nefrologia e fornece melhor associação com a mortalidade nos pacientes (BIGOG-
NO; FETTER; AVESANI, 2014). A desnutrição pode ser explicada e associada com a 
ingestão alimentar ineficiente, restrições graves do consumo alimentar, dos medica-
mentos que dificultam a absorção dos nutrientes, alterações hormonais e ao próprio 
tratamento dialítico (OLIVEIRA et al, 2010).

A média do valor de uréia pré diálise obtido, foi de 143 mg/dL (DP=38,23), 
com valor mínimo de 61 mg/dL e máximo de 243 mg/dL (n=47), fato que entra em 
concordância com Valenzuela et al (2003), que, com o objetivo de estudar a inges-
tão alimentar e o estado nutricional de 165 pacientes com DRC em hemodiálise no 
Amazonas, encontrou resultados da ureia com média de 141,3mg/dL. Em indivíduos 
normais, sem DRC, a ureia sérica varia entre 10-50 mg/dL e é um metabólito excre-
tado pelos rins que, devido à falência renal, se acumula no sangue. Pode-se observar, 
então, no presente estudo, que os pacientes possuíam altos níveis de ureia pré-diálise. 
Porém, nos dados de Silvano e Marcondes (2014) ao avaliarem ureia pré e pós diálise, 
observaram que todos os indivíduos tiveram seus valores dentro do recomendado 
após sessões de HD, fato esperado no presente estudo, já que o valor ureia pós-diálise 
é desconhecido.

Foi encontrada a média do valor de potássio de 5,11 mEq/L (DP=0,77), com va-
lor mínimo de 3,5 mEq/L e máximo de 7,2 mEq/L (n=48). De acordo com Burmeis-
ter (2008), com o objetivo de verificar a associação entre a ingestão de potássio, fós-
foro e cálcio e os níveis séricos desses elementos em pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento hemodialítico, em 74 paciente na cidade de Porto Alegre-RS e 



433

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

obteve-se como média do valores de  similares do presente estudo, sendo 5,18 (DP= 
0,74).  Em ambos os estudos a média dos níveis séricos de potássio apresentou-se aci-
ma dos considerados normais de acordo com as recomendações do Clinical Practice 
Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure (2000). 

O valor médio de fósforo encontrado foi de 5,22 mg/dL (DP=3,95), com valor 
mínimo de 2 mg/dL e máximo de 29,7 mg/dL (n=47). De acordo com Valenzuela et 
al  (2003), onde o mesmo tinha como objetivo estudar a ingestão alimentar e o estado 
nutricional de 165 pacientes com DRC em hemodiálise no Amazonas, obteve-se a 
média do fósforo sérico semelhante da que foi encontrada no presente estudo, sendo 
ela de 5,6 mg/dL (DP=1,9) que se encontra dentro do esperado para pacientes em he-
modiálise, apesar de estar acima da média do que se é recomendado para indivíduos 
adultos sem DRC. 

Tabela 1 – Resultados parciais de idade, peso seco, avaliação global subjetiva-p7, uréia, potássio e 
fósforo de pacientes em tratamento dialítico, em Santos – SP, 2018.  

Fonte: Os autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais obtidos nessa pesquisa sugerem que os pacientes em 
questão encontram se em desnutrição de leve a moderada no que diz respeito a sua 

 Média ± desvio padrão Mínimo – máximo n 

 Idade (anos) 55,78 ± 17,36 18 – 92 50 

  

Peso seco (kg) 

 

72,8 ± 19,23 

 

32,7 – 128 

 

50 

  

Avaliação global   subjetiva                                  

 

5,28 ± 19,23 

 

2 – 7 

 

50 

  

Uréia (mg/dL) 

 

143 ± 38,23 

 

61 – 243 

 

47 

  

Potássio (mEq/L) 

 

5,11 ± 0,77 

 

3,5 – 7,2 

 

48 

  

Fósforo (mg/dL) 

 

5,22 ± 3,95 

 

2 – 29,7 

 

47 
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pontuação na AGS-7p, através da sua classificação, e os seus padrões bioquímicos, 
através dos níveis elevados de uréia podendo representar um catabolismo proteico 
ou uma ingestão alimentar deficiente.
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Yndra Martins Jesus¹ (IC VOLUNTÁRIA) 
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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo  refletir e discutir o conceito de 
Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) quanto a 
sistemas como impulsividade, hiperatividade e desatenção e sua relação com a 
exclusão sofrida pela criança no meio escolar e social. Para isso, utilizou-se dos 
métodos exploratório e experimental (quantitativo e qualitativo), com a primei-
ra etapa sendo de revisão bibliográfica e a segunda de observação na aplicação 
de testes psicológicos. Como instrumento, fez-se uso dos bancos de dados Scie-
lo, Lilacs e Capes (além das plataformas proporcionados pela biblioteca digital 
da Universidade Católica de Santos) para revisão bibliográfica. Os resultados 
demonstraram que comportamentos como desatenção, hiperatividade e impul-
sividade frequentemente relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) podem ser mal interpretados. Este tipo de diagnóstico, 
muitas vezes precoce, pode ser prejudicial para a criança, contribuindo para sua 
exclusão. 

PALAVRAS-CHAVE

TDAH Infantil, Exclusão, Comportamento infantil.

1. INTRODUÇÃO

A fala dos pais a respeito dos comportamentos da criança que apresenta carac-
terísticas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade tende a classificá-la 
como esquecida e impaciente (JOU et. al., 2010). A generalização dos sintomas por 
parte destes faz com que a coleta de informações a respeito da vivência da crian-
ça procure se basear em contextos que vão além do ambiente familiar, através das 



437

Tema: Ciência para Redução das Desigualdades

percepções dos educadores no campo escolar (PEIXOTO e RODRIGUES, 2008). A 
dificuldade de aceitação do possível diagnóstico por parte dos pais, além do não es-
tabelecimento de uma coerência entre os discursos dos destes e dos educadores, pro-
porciona atraso na busca de ferramentas eficazes para o manejo do transtorno.  

Por não existir nenhum teste que englobe os sintomas do Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade em sua totalidade, o fechamento do diagnóstico depen-
de dos aspectos comportamentais observados na criança em circunstâncias variadas. 
A opinião de diversos especialistas facilita o reconhecimento precoce do transtorno, 
que possibilita uma progressão mais evidente das habilidades daquele que é iden-
tificado como tendo TDAH (JOU et. al., 2010). Assim, fica claro a necessidade de 
cuidado para diferenciar atitudes típicas infantis e aquelas características do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade, além da importância de adequação em relação a forma 
com que são realizadas as consultas e consequentemente os diagnósticos, visto que 
tal procedimento varia de profissional para profissional.  

Desse modo, com o intuito de aprofundamento no tema, reuniu-se diversos 
artigos a respeito do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
relacionando-os à temática de exclusão com o objetivo de refletir e discutir o con-
ceito de Transtorno do Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH) e investigar 
o quanto sistemas como impulsividade, hiperatividade e desatenção apresentam em 
suas relações a necessidade de medicalização. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O tipo de pesquisa utilizada foi a exploratória, que tem como objetivo propor-
cionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levan-
tamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreen-
são” (SELLTIZ et ai., 1967, p. 63 apud GIL, 2010).

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira etapa do projeto, realizada 
de Agosto a Dezembro de 2017, foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre TDAH 
e exclusão em bases de dados, tais como Scielo, Lilacs e Capes, além das plataformas 
proporcionados pela biblioteca digital da Universidade Católica de Santos.

Na segunda etapa do projeto, realizada de Fevereiro a Junho de 2018, foi dada 
continuidade à revisão bibliográfica sobre o tema nas bases de dados. Percebendo a 
necessidade de discutir mais a respeito desta temática, as alunas pesquisadoras e uma 
das bolsistas também participaram como colaboradoras e observadoras na coleta dos 
dados por meio do método experimental (qualitativo e quantitativo) do projeto “Em-
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patia Em Crianças Portadoras De Transtorno Do Déficit De Atenção Com Hiperativi-
dade”, sob responsabilidade da Profª e Drª Luana Carramilo Going. Os procedimen-
tos propostos promoveram a junção dos trabalhos de Iniciação Científica descritos 
abaixo:

1. “Relação Entre Aspectos da Empatia e Dificuldades Encontradas no aluno 
de TDAH”, sob a responsabilidade de Giovanna Mühlig Behr Ferro (PIBIC) e 
Thabata Amaral Martins (Voluntária).
2. “O processo de inclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a responsa-
bilidade de Mayara Rafaella Menezes da Mota (PROIN) e Mariana López dos 
Santos Batista (Voluntária).
3.  “Análise crítica sobre a exclusão e a criança com queixa de TDAH”, sob a 
responsabilidade de Yndra Martins Jesus (Voluntária) e Paula Kaori Shiroma 
Pedroso (Voluntária).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa buscou artigos científicos sobre TDAH dos últimos 10 anos (entre 
2008 e 2018), com os temas “exclusão” e “TDAH”. A partir dessa pesquisa, foram en-
contrados 10 artigos científicos sobre os temas propostos. Como critério de exclusão, 
desconsiderou-se os artigos, teses e/ou dissertações que não relatassem sobre tais 
conceitos e que não se encontravam dentro do período estipulado. 

Tais artigos foram divididos entre as seguintes classificações: TDAH infantil e o 
conhecimento de profissionais da educação e/ou saúde, TDAH infantil e a rede de apoio 
e TDAH infantil e a prática escolar.

Os artigos foram discutidos pelo grupo e selecionou-se quais poderiam ser uti-
lizados.

1. TDAH INFANTIL E O CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO E/OU SAÚDE

1.1 Título: CONHECIMENTO SOBRE O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 
ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE NO BRASIL

Autores: BARBIRATO, Fabio; GOMES, Marcelo; MATTOS, Paulo; PALMINI, 
André; ROHDE, Luis Augusto; 
Ano: 2007
Resumo: OBJETIVO: Verificar o conhecimento da população sobre o trans-
torno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e de médicos, psicólogos e 
educadores sobre aspectos clínicos do transtorno. 
MÉTODOS: 2.117 indivíduos com idade > 16 anos, 500 educadores, 405 médi-
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cos (128 clínicos gerais, 45 neurologistas, 30 neuropediatras, 72 pediatras, 130 
psiquiatras) e 100 psicólogos foram entrevistados pelo Instituto Datafolha. A 
amostra da população foi estratificada por região geográfica, com controle de 
cotas de sexo e idade. A abordagem foi pessoal. Para os profissionais (amostra 
aleatória simples), os dados foram coletados por telefone em Belém, Fortaleza, 
Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba 
e Porto Alegre. Resultados: Na população, > 50% acreditavam que medicação 
para TDAH causa dependência, que TDAH resulta de pais ausentes, que espor-
te é melhor do que drogas como tratamento e que é viável o tratamento psico-
terápico sem medicamentos. Dos educadores, > 50% acreditavam que TDAH 
resulta de pais ausentes, que tratamento psicoterápico basta e que os esportes 
substituem os medicamentos. Entre psicólogos, > 50% acreditavam que o tra-
tamento pode ser somente psicoterápico. Dos médicos, > 50% de pediatras e 
neurologistas acreditavam que TDAH resulta de pais ausentes. CONCLUSÕES: 
Todos os grupos relataram crenças não respaldadas cientificamente, que po-
dem contribuir para diagnóstico e tratamento inadequados. É urgente capacitar 
profissionais e estabelecer um programa de informação sobre TDAH para pais 
e escolas.
Palavras-chaves: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conheci-
mentos, atitudes e prática em saúde.
J. bras. psiquiatr. vol.56 no.2 Rio de Janeiro  2007

1.2 Título: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE TDAH EM CRIANÇAS 
ESCOLARES, SEGUNDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE MENTAL

Autores: PEIXOTO, Ana Lúcia Balbino & RODRIGUES, Maria Margarida Pe-
reira.
Ano: 2008
Resumo: Este estudo teve como objetivo levantar os critérios de diagnóstico e de 
tratamento de crianças escolares com TDAH utilizados por profissionais da área 
de saúde mental que atuavam em consultórios privados na região da Grande Vi-
tória/ES. Os participantes foram 10 psicólogos, 10 psiquiatras e 10 neurologistas, 
entrevistados em seus locais de trabalho. Os resultados encontrados indicaram 
que o diagnóstico de TDAH baseava-se, principalmente, nas informações obtidas 
na consulta com os pais, sem adesão aparente aos critérios recomendados pela 
literatura especializada. A maioria dos profissionais adotava a medicação como 
forma principal de tratamento e não possuía equipe multidisciplinar, apesar de 
reconhecerem a necessidade de combinar a intervenção medicamentosa com ou-
tras modalidades, principalmente intervenção psicoterápica.
Palavras-chave: TDAH, Adesão aos critérios, Criança escolar.
Aletheia  n.28 Canoas dez. 2008
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1.3 Título: CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/ 
HIPERATIVIDADE (TDAH) NO AMBIENTE ESCOLAR

Autor: PINHEIRO, Sara Cristina Aranha De Souza.
Ano: 2010
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo esclarecer e divulgar mais so-
bre o TDAH para os profissionais de educação, áreas afins, pais, alunos e fami-
liares no intuito de amenizar o baixo desempenho acadêmico e os altos índices 
de abandono escolar, dessas crianças, pois além de terem maiores chances de se-
rem repreendidas e castigadas podem ter outros problemas associados que vão 
dificultar na leitura, na escrita, na comunicação e no relacionamento com os ou-
tros. Nesse sentido, descrições sobre o que caracteriza o transtorno, seu percur-
so histórico, diagnóstico e tratamento são descritos nesse trabalho. Para cons-
trução dessa pesquisa vários teóricos subsidiaram-me, como: Barkley  (2008); 
Brown (2007); Mattos (2007);  Vicari  (2006), dentre tantos outros que foram 
imprescindíveis, assim como a bagagem construída ao longo da minha formação 
e as experiências de sala de aula que tornaram tudo isso possível, real e praze-
roso. O método adotado para análise dos conteúdos obtidos a partir das infor-
mações coletadas por meio de um questionário com quatorze (14) questões do 
tipo objetivas e subjetivas, que se dividiam entre o perfil do professor e atuação, 
aspectos relacionados à formação acadêmica, interações entre aluno e profes-
sor e conhecimentos sobre o TDAH. Esses questionários foram aplicados com 
cinco professores de dez que estavam presentes na Escola Municipal Presidente 
Médici. Diante da análise de dados, observou-se que os professores dessa ins-
tituição sabem sobre a existência do transtorno e as características que mais 
descreve essas crianças, porém ainda não sabem diferenciar o comportamento 
excessivo dessas crianças de hábitos como má educação ou de força de vontade 
do aluno, como mesmo foi apontado na pesquisa. Por fim, evidenciou-se a im-
portância de fomentar discussão sobre o modelo de gestão e metodologia usado 
em sala de aula, pois o estudo revelou a tendência dos professores em atribuir 
o comportamento inadequado do aluno a causas familiares, emocionais e so-
ciais, esquecendo de refletir sobre outros fatores que poderiam influenciar tais 
comportamentos. Nesse trabalho também são discutidas questões relacionadas 
à inclusão, pois essas crianças acabam sendo excluídas do processo de apren-
dizagem por se acharem incapazes de aprender, de seguir o ritmo da turma, 
sendo rotuladas de forma negativas e ocasionando nelas sentimentos de culpa, 
de inferioridade, baixa autoestima, desinteresse pelos estudos e ansiedade. 
Palavras-chave: TDAH; comportamento desatento; hiperativo; impulsivo; edu-
cação especial, professores, educação.
Dissertação (Graduação em Pedagogia- Anos Iniciais) – Departamento de 
Educação – Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador. 
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1.4 Título: CONHECIMENTOS E EQUÍVOCOS DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

Autor: ALKAHTANI, Keetam D. F.
Ano: 2013
Resumo: Para colocar a educação inclusiva em prática e dentro de salas de aula 
diversificadas, professores devem apoiar e ensinar de acordo com uma varie-
dade de necessidades e preferências dos estudantes; dentre eles alunos com 
TDAH. Professores são vistos como uma das fontes mais importantes de infor-
mação quanto ao encaminhamento e diagnóstico deste transtorno. Eles tam-
bém são responsáveis por criar um ambiente que é condutor de sucesso acadê-
mico, social e emocional para as crianças com TDAH. Entretanto, visto que há 
algumas dúvidas quanto aos professores terem o conhecimento adequado do 
TDAH para cumprir este papel importante, destinamo-nos a avaliar os conhe-
cimentos e equívocos de professores do ensino fundamental nas localidades da 
zona periférica do município metropolitano da Cidade do Cabo. Um estudo 
qualitativo usando um questionário foi realizado. A escala de medição usada foi 
a ECSTDA (Escala de Conhecimento Sobre Transtorno de Déficit de Atenção 
ou Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale, em inglês), que mede os 
conhecimentos e equívocos de professores em três áreas específicas: sintomas/
diagnóstico do TDAH, conhecimento geral sobre a natureza, causas e evolução 
do TDAH e possíveis intervenções a respeito do TDAH. Os dados foram ana-
lisados estatisticamente. O conhecimento global sobre TDAH foi precário. Os 
resultados sugeriram que os professores têm maior conhecimento sobre sinto-
mas/diagnóstico, tendo pontuações mais baixas em tratamento e subescalas de 
conhecimento geral.
Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), Conhecimento de 
professores, equívocos sobre TDAH.
Psychology 2013. Vol.4, No.12, 963-969

2. TDAH INFANTIL E A REDE DE APOIO

2.1 Título: UMA COMPARAÇÃO DO CONHECIMENTO E CRENÇAS DE 
PROFESSORES E PAIS A RESPEITO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

Autores: HOUGHTON, Stephen; HUDYMA, Shirlene; TAYLOR, Myra; WEST, 
John.
Ano: 2005
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Resumo: “O Questionário de Conhecimento Sobre Transtorno de Déficit de 
Atenção (QCSTDA ou The Knowledge about Attention Deficit Disorder Ques-
tionnaire em inglês) foi administrado a 256 professores e 92 pais. Análises esta-
tísticas revelaram o QCSTDA como sendo uma medida internamente coerente 
do conhecimento de professores e pais sobre TDAH. Resultados mostraram que 
os níveis de conhecimento de professores e pais a respeito das causas do TDAH 
foi significativamente mais alto do que o conhecimento das características do 
TDAH; que em contrapartida, foi significativamente mais alto do que seu co-
nhecimento a respeito do tratamento. Quando a pontuação total de professo-
res e pais foram comparadas, os últimos atingiram uma pontuação significa-
tivamente mais alta. Ainda que não houvesse diferenças significativas entre o 
conhecimento de professores e pais sobre as características do TDAH, os pais 
atingiram uma pontuação significativamente mais alta do que os professores 
nas subescalas de Causas e Tratamento do QCSTDA. Os resultados também 
revelaram que os equívocos sobre TDAH estão evidentes entre professores e 
pais, mas que o aperfeiçoamento profissional é importante para melhorar o co-
nhecimento.
School Psychology International, vol. 26, 2: pp. 192-208. , First Published May 
1, 2005.

2.2 Título: CONCORDÂNCIA ENTRE RELATO DE PAIS E PROFESSORES 
PARA SINTOMAS DE TDAH: RESULTADOS DE UMA AMOSTRA 
CLÍNICA BRASILEIRA

Autores: BORGES, Manuela; COUTINHO, Gabriel; FORTES, Didia; MAT-
TOS, Paulo; SCHMITZ, Marcelo.
Ano: 2008
Resumo: Contexto: O diagnóstico de TDAH em crianças e adolescentes, se-
gundo os critérios do DSM-IV, requer que os sintomas estejam presentes em, 
ao menos, dois ambientes distintos (principalmente escola e casa). Apesar da 
importância do relato de pais e professores, esse tema tem sido pouco inves-
tigado no Brasil. Objetivo: Investigar a concordância entre os relatos de pais e 
professores de uma amostra clínica de crianças e adolescentes com diagnóstico 
de TDAH. Métodos: A amostra era composta por 44 crianças e adolescentes 
com idades variando entre 6 e 16 anos (40 meninos e 4 meninas), com diagnós-
tico clínico de TDAH. Foram comparadas as respostas de pais e professores no 
questionário SNAP-IV, visando a calcular taxas de concordância entre diferen-
tes fontes de informação para sintomas de TDAH. Resultados: Concordância 
para o diagnóstico de TDAH ocorreu em aproximadamente metade dos casos; 
pais relataram mais sintomas de TDAH que professores. Conclusão: Os achados 
aqui apresentados podem mostrar que informações acerca da sintomatologia 
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de TDAH não são bem divulgadas para professores brasileiros, indicando a ne-
cessidade de se investir em sessões educacionais sobre o transtorno, tendo em 
vista a importância do relato de profissionais de educação para o diagnóstico de 
TDAH.
Palavras-chave: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, 
diagnóstico, fontes de informação.
Rev. psiquiatr. clín. vol.36 no.3 São Paulo  2009

2.3 Título: “AS COISAS DA ESCOLA PRA ELE NÃO INTERESSA!” AS 
FALAS DE PAIS E PROFESSORES SOBRE O COMPORTAMENTO DE 
CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE TDAH.

Autor: LENZI, Cristina Roth de Moraes; MARCHI, Rita de Cássia.
Ano: 2016
Resumo: A medicalização da Educação é um tema de pesquisa emergente. 
Pesquisas indicam um aumento significativo no diagnóstico de Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e no consumo de medicamentos 
como o metilfanidato (Ritalina). Com aporte teórico na Sociologia da Infância, 
esta pesquisa teve como objetivo geral compreender o que dizem pais e profes-
sores sobre a medicalização das crianças para o controle do TDAH na escola. 
A metodologia da pesquisa se caracteriza como qualitativa, descritiva, de cará-
ter exploratório, tendo sido usado como instrumento de geração de dados en-
trevistas semiestruturadas com pais e professores de alunos que apresentavam 
diagnóstico de TDAH e/ou que faziam uso de medicamento; e, ainda, análise de 
documentos técnicos (cartas de encaminhamento, laudos diagnósticos, receitas 
médicas). Este artigo trata apenas da fala dos pais/responsáveis e professores so-
bre o comportamento das crianças. A partir das falas dos entrevistados, foi pos-
sível perceber que as queixas das professoras, relacionadas ao comportamento 
dos alunos, surgem já na educação infantil. As principais queixas dizem respeito 
à agitação e falta de atenção, que fazem com que as crianças não desempenhem 
bem sua função produtiva no seio da organização escolar, isto é, que não exer-
çam de forma adequada o “ofício de aluno”. Foi possível perceber, através das 
falas das professoras, a visão da infância como um problema social e a ideia de 
uma crise da infância e da autoridade.
Palavras-chaves: Escola, Medicalização da criança, Sociologia da Infância, 
TDAH.
Reunião Científica Regional da ANPED, Educação, movimentos sociais e 
políticas governamentais
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3. TDAH INFANTIL E A PRÁTICA ESCOLAR

3.1 Título: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVI-
DADE: UM OLHAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Autores: JOU, Graciela Inchausti; AMARAL, Bruna; PAVAN, Carolina Robl; 
SCHAEFERB, Luiziana Souto; ZIMMER, Marilene .
Ano: 2010
Resumo: Nos últimos anos, o diagnóstico de TDAH aumentou no contexto es-
colar, aumentando também a quantidade de pesquisas sobre o assunto. O pre-
sente estudo investigou o número de alunos com TDAH em 17 escolas de Porto 
Alegre e a percepção de 136 professores de 1ª à 8ª série, sobre o transtorno e o 
comportamento das crianças com TDAH. Dois questionários foram utilizados: 
um preenchido pela direção da escola e o outro, pelos professores. A média dos 
alunos com TDAH das escolas estudadas foi de 3%, com dois casos extremos: 
uma escola com 51% e outra com 0,2%. Em relação à percepção dos professores, 
houve discrepância entre os possíveis casos apontados por estes e os levantados 
junto à direção. Concluise, portanto, que é necessário oferecer ao ambiente es-
colar mais informação sobre esse transtorno, pois a maioria das escolas estuda-
das não oferece subsídios aos professores.
Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção, Ensino fundamental, 
Aprendizagem.
Psicologia: Reflexão e Crítica, 23(1), 29-36

3.2 Título: A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES E A COMPREENSÃO VI-

GENTE SOBRE O TDAH E A RELAÇÃO COM A PRÁTICA DOCENTE

Autores: MOURA, Rosilene da Silva
Ano: 2011
Resumo: A pesquisa em questão tem como objetivo compreender a percep-
ção de professores quanto ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 
(TDAH), mediante a observação e análise do comportamento e discurso dos 
professores em sala de aula e identificação dos aspectos favoráveis e desfavorá-
veis do espaço escolar que interferem no processo de ensino e aprendizagem. 
Nessa perspectiva, descrevemos os aspectos históricos sobre as necessidades 
educacionais especiais, o percurso histórico do TDAH, a formação de profes-
sores e o trabalho pedagógico com o TDAH e a perspectiva para a prática pe-
dagógica em alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 
Vários teóricos subsidiaram a construção dessa pesquisa, como Barkley (2008), 
Silva (2003), Mattos (2005), González (2007), dentre outros relevantes para os 
estudos do tema TDAH. Destaque, também, para a vivência da pesquisadora, 
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tanto na universidade quanto em sala de aula, vivência construída ao longo da 
formação no curso de Pedagogia. O método adotado foi o qualitativo e para 
construção das informações utilizamos como instrumentos indutores a obser-
vação e a entrevista semi-estruturada. Foram desenvolvidas observações em 3 
salas de aula, cada sala tinha 40 alunos com uma professora regente e 1 alu-
no diagnosticado com TDAH por um médico especializado. A entrevista foi 
aplicada com 3 professoras da rede particular de ensino. Diante da análise das 
informações, observou-se que os professores dessa instituição sabem sobre a 
existência do transtorno e as características que mais descrevem essas crianças, 
porém ainda não sabem diferenciar o comportamento hiperativo e/ou desaten-
to dessas crianças de outros hábitos e condutas excessivas em crianças sem o 
diagnóstico de TDAH. Evidenciamos fatores que favorecem e outros que des-
favorecem a prática pedagógica junto aos alunos com TDAH. Nessa pesquisa, 
também são discutidas questões relacionadas à prática pedagógica, uma vez que 
essas crianças acabam sendo prejudicadas no processo de ensino e aprendiza-
gem, por serem apontadas como incapazes para aprender, seguir o ritmo da 
turma, sendo rotuladas de forma negativa e ocasionando nelas sentimentos de 
culpa, inferioridade, baixa auto-estima, desinteresse pelos estudos e ansiedade.
Palavras-chave: Professores, TDAH, Percepção, Prática Pedagógica.
Brasília-DF, Universidade de Brasília/Faculdade de Educação (Trabalho Fi-
nal de Curso), 2011.

3.3 Título: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDA-
DE: UM OLHAR VOLTADO PARA A ESCOLA

Autores: DOMINGUES, Leane; ZANCANELLA, Sabrina; BASEGGIO, Denise 
Bortolin.
Ano: 2013
Resumo: O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) tem 
grande importância nos dias atuais, em decorrência do grande número de casos 
diagnosticados e medicados. Do mesmo modo, isso apresenta-se nas escolas 
com o agravante da socialização, que, muitas vezes, não atende às expectativas 
dessa fase do desenvolvimento. Neste momento, a socialização passa do núcleo 
familiar para um ambiente mais amplo - o escolar, com professores e colegas. 
O presente artigo tem por objetivo compreender o conhecimento que a escola 
tem sobre o TDAH, evidenciando qual o seu papel frente ao transtorno, bem 
como abordar de modo consistente a necessidade de distinguir o normal do 
patológico. O levantamento de dados referentes aos objetivos corrobora com a 
metodologia descritiva que se deu através da pesquisa bibliográfica. O estudo 
mostrou a importância de os professores estarem capacitados para enfrentar 
a subjetividade, visando considerar emoções, sentimentos e comportamentos 
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inerentes a cada indivíduo e também acentuar a relevância dos consultores in-
seridos no âmbito escolar.
Palavras-chave: TDAH, Subjetividade, Escola.
Barbaroi, no.39 Santa Cruz do Sul dez. 2013

 A segunda etapa do projeto, que contou com a colaboração e observação na 
aplicação dos testes do projeto “Empatia em Crianças Portadoras de Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade” – da aluna Giovanna Mühling Behr Ferro 
–  em 52 crianças do município de Santos, sendo 26 delas com queixa de TDAH, e 26 
sem queixa de TDAH, obteve respostas semelhantes àquelas relatadas nos artigos se-
lecionados quanto a promoção de exclusão das da criança com Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade incentivada pela desinformação.  

4. DISCUSSÃO

Ainda que a conceituação do TDAH infantil seja um tema amplamente discu-
tido nos mais diversos âmbitos – sejam eles acadêmicos ou sociais – o discurso de 
quem se encontra responsável pelo bem-estar da criança e pelo manejo do transtorno 
nos círculos em que ela convive (escola, casa, hospital etc), não expressa uma fala 
unificada quanto ao que é esperado do comportamento da criança e aquilo que ela 
de fato reflete. 

A discordância prática versus teoria no que caracteriza o transtorno promo-
ve questionamentos tanto na padronização do perfil médico diagnóstico – que não 
aborda de forma integral as possibilidades de manifestação do transtorno – quanto 
aos métodos de ensino tradicionais ainda hoje presentes nos ambientes escolares, que 
não se adaptam ao pensamento hiperativo da criança.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este projeto, pode-se concluir que comportamentos vistos como indese-
jáveis por pais e professores – como desatenção, hiperatividade e impulsividade – 
frequentemente relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) podem não estar ligados ao transtorno. O diagnóstico precoce e, muitas 
vezes, errôneo é prejudicial e estigmatizante para a criança. 

A pesquisa realizada teve a finalidade de investigar se crianças com queixa de 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) sofriam algum tipo de 
exclusão em decorrência da desinformação e da rotulação equivocada de como se 
comportaria alguém com o transtorno.

Foi constatado, através das pesquisas bibliográficas realizadas, que o meio pe-
dagógico ainda carece de uma orientação adequada quanto ao assunto. Já os pais – 
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apesar de serem mais familiares com o os sintomas – sentem dificuldade quanto ao 
melhor manejo dos comportamentos apresentados. Tais ações, geram consequências 
negativas, como a exclusão da criança. 

Por essa razão, há necessidade de maior aprofundamento no assunto, através de 
pesquisas, para que haja resultados mais precisos.
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RESUMO

Este trabalho está vinculado à pesquisa “Patrimônio histórico e arquitetônico 
de Santos: autenticidade na arquitetura residencial do século XX”, em desenvol-
vimento pela Profª Drª Leila Regina Diegoli, junto ao IPECI. De acordo com as 
pesquisas feitas anteriormente sobre os bairros, nesse caso Vila Belmiro, Mara-
pé, Campo Grande, Pompéia, Gonzaga e José Menino, observamos que o bairro 
da Pompéia era o mais recente, por esse motivo o descartamos, pois, a possibi-
lidade de encontramos as vilas seria pequena e o bairro Campo Grande coin-
cide com outra pesquisa e por esse motivo tivemos que excluí-lo da pesquisa. 
A pesquisa consiste na verificação de informações obtidas via recursos digitais, 
Google Maps, sobre vilas residenciais locadas nos bairros: Vila Belmiro, Mara-
pé Gonzaga e José Menino. Com essas informações em mãos e com todos os 
edifícios encontrados e catalogados, fomos in loco para checar se eles estavam 
de acordo com as características que foram especificadas, ou se algum outro 
que não foi catalogado também pudesse ter as características. Após essa visita, 
fizemos a compatibilização das informações e atualizamos os dados cadastrais 
de cada imóvel encontrado, contendo fotografia (tiradas in loco), endereço e 
planta de localização.

PALAVRAS-CHAVE

Bairros, google maps, imóveis.
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1. INTRODUÇÃO

Pelo o que foi pesquisado não há nenhum trabalho científico anterior que esteja 
relacionado a esse tipo de edificação.

Com isso, essa pesquisa tem como objetivo identificar nos bairros referentes, da 
cidade de Santos, uma arquitetura residencial, singular, multifamiliar, com dois ou 
mais pavimentos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Levantamento Virtual com elaboração de inventários

Nessa etapa foi realizada a pesquisa na plataforma Google Maps, onde serviu 
para localizar edifícios caracterizados como vilas. Os bairros referentes foram per-
corridos virtualmente através do Google Street, a cada edifício identificado com as 
características, era feita uma Ficha de Inventário, que continha informações como 
fotografia (nesse momento eram imagens da internet, devidamente creditadas), en-
dereço, nome do edifício e planta de localização (Google Maps).

2.2. Levantamento in loco com atualização de inventário

Com a finalização parcial dos inventários dos edifícios encontrados, ocorreu a 
visita in loco, onde foram confirmadas as características dos edifícios e as fotos foram 
tiradas, após isso houve a atualização das fotografias (nessa etapa com imagens auto-
rais), compatibilização das informações e finalização dos inventários.

2.3. Mapa de localização dos imóveis 

Após os inventários finalizados, foi utilizado um mapa, já existente, da cidade 
de Santos como base no Photoshop e todas as localizações firam identificadas e pon-
tuadas no mapa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após algumas percepções e discussões consideramos ser prioridade fazer o le-
vantamento de arquitetura residencial, singular, multifamiliar, com dois ou mais pa-
vimentos, não apenas os de até três pavimentos, organizada como edifícios isolados 
ou conjuntos arquitetônicos dispostos na forma de vila, separados por rua central e/
ou lateral que interliga o logradouro público.

Neste sentido, nos bairros pesquisados foram encontrados dezessete imóveis 
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que estão de acordo com as características de vila, apenas no bairro do José Menino 
não foi encontrado nenhum imóvel característico e o bairro que mais apresentou a 
tipologia de vila foi o bairro do Marapé.

 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos realizados e os resultados obtidos são satisfatórios. O cronograma 
previsto foi cumprido, de forma já preestabelecida. O projeto tinha como objetivo 
desenvolver um inventário para cada residência singular, multifamiliar, com dois ou 
mais pavimentos, organizada como edifícios isolados ou conjuntos arquitetônicos 
dispostos na forma de vila.

Tanto a etapa de visualização virtual quanto a visita in loco foram essenciais 
para o entendimento do projeto e para poder compatibilizar todas as informações 
obtidas, e até mesmo informações que são difíceis de obter em uma “visita” virtual.

Com esse tipo de pesquisa é possível observar diferentes tipos de tipologias que 
estão presentes em uma cidade e que não há outro tipo de pesquisa que esteja dire-
cionada a essa tipologia específica.
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