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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 2020 a XV Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, 
integrando a programação da XVII Semana Nacional de Ci-
ência e Tecnologia cujo tema foi Inteligência Artificial: a nova 
fronteira da ciência brasileira. 

Destaca-se nesta Jornada a circunstância de uma emer-
gência de Saúde Pública mundial – o surto do novo corona-
vírus que levou à Pandemia da Covid-19. Momento esse que 
proporcionou uma grande valorização ao fazer científico, pois 
foi por meio de estudos e pesquisas científicas que estamos 
conseguindo superar esse risco global cujas consequências 
foram devastadoras para tantas pessoas. 

A Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da Uni-
versidade Católica de Santos é, portanto, um espaço propício 
para exposição das pesquisas realizadas na Instituição pelos 
estudantes da graduação, fortalecendo o incentivo à prática 
científica, tecnológica e à inovação em todas as áreas do co-
nhecimento.

Ao todo o evento contou com a apresentação de 77 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 Tecno-
lógico e Inovação realizados por estudantes de graduação da 
Universidade Católica de Santos no período de 2019-2020.

Maurício Marques Pinto da Silva
Coordenador do Comitê de Iniciação Científica
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PERFIL REPRODUTIVO DE GESTANTES/PUÉRPERAS EM 
UMA MATERNIDADE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 

SANTOS/SP

Amanda Rodrigues Pereira (PROIN)1

Me. Joice Maria Pacheco Antônio Fernandes2

Instituição: Universidade Católica de Santos
Curso: Enfermagem

1 amandarodrigues@unisantos.br; 2 joice@unisantos.br

RESUMO

Em decorrência da elevada taxa de morbimortalidade materna-infantil da Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), torna-se relevante à saúde pú-
blica discutir acerca dos riscos gravídicos associados ao perfil reprodutivo das 
gestantes. OBJETIVO: Compreender o impacto do perfil reprodutivo no risco 
gestacional. METODOLOGIA: O estudo apresenta o desenho caso-controle, 
com amostragem de 402 gestantes e puérperas, com idade superior a 18 anos, 
residentes da RMBS. As variáveis qualitativas estão apresentadas em seus valo-
res absolutos e relativos. Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas 
foi utilizado o teste de Qui-quadrado Pearson ou teste Exato de Fisher. O nível 
de significância é de 5%. RESULTADOS: A população do estudo é formada 
predominantemente por mulher abaixo dos 34 anos (n=313; 77,8%), pardas 
(n=193; 48%) e casadas (n=377; 93,8%). Entre as variáveis que apresentaram 
associação para o teste de Qui-quadrado com gestação de baixo risco estão ida-
de materna inferior a 34 anos (p=0,001), antecedente de 3 gestações ou menos 
(p<0,001), ausência no histórico reprodutivo de natimortos (p=0,008), recém-
-nascidos com baixo peso ao nascer (p<0,001) ou prematuridade (p<0,001). 
CONCLUSÃO: Caracteristicas do perfil reprodutivo geram alto impacto no 
risco gestacional, portanto, compreendê-las pode reduzir a ocorrência de desfe-
chos desfavoráveis ao binômio mãe-feto e favorecer a implantação de políticas 
públicas no segmento de prevenção de agravos e intercorrências gestacionais.

PALAVRAS-CHAVE

Perfil reprodutivo, risco gestacional, baixada santista.
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1. INTRODUÇÃO

Os índices de mortalidade materna e infantil são indicadores de qualidade de 
assistência e desenvolvimento humano. Apesar dos avanços decorrentes da implan-
tação de programas como a Rede Cegonha, os índices de mortalidade materna e 
infantil no Brasil continuam elevados frente a parâmetros internacionais, como os 
estipulados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A RMBS ao longo 
de 10 anos apresenta os piores índices de Razão de Mortalidade Materna (RMM) do 
estado de São Paulo (ZANOTELI; ZATTI; FERRABOLI, 2013; MENDES, 2018).

Embora a gestação consista em um processo fisiológico natural, está sujeito a 
agravos físicos, psíquicos e sociais próprios do período gestacional, que caracterizam 
o risco gravídico. Segundo o Ministério da Saúde, gestações de alto risco seriam um 
dos fatores que mais propiciam a morbimortalidade materno-fetal. Entre os fatores 
que compõe a classificação de alto risco gravídico estão caracteristicas relacionadas 
ao perfil reprodutivo da gestante (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012). Portanto, este estu-
do objetivou compreender o impacto do perfil reprodutivo sobre o risco gestacional 
na RMBS, visto os elevados índices de RMM da região.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Estudo com desenho caso-controle, onde o grupo caso foi composto por gestan-
tes/puérperas de alto risco atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital 
Guilherme Álvaro, enquanto o grupo controle foi composto por puérperas, sem agra-
vos ou doenças, que não apresentaram diagnóstico para gestação de alto risco e que 
realizaram o parto na maternidade do Hospital Guilherme Álvaro.

O cálculo amostral baseou-se na probabilidade de Bernoulli para ocorrência de 
eventos, visto que não existem dados fidedignos da prevalência, incidência ou por-
centagem de gestações de risco na RMBS. Utilizou-se a frequência de 514 gestantes, 
em 2016, no ambulatório de alto risco do Hospital Guilherme Álvaro. Considerou-se 
um nível de significância de 5%, um poder de 80%, e um delta de 5%, ou seja, a pre-
valência de gestação de risco pode variar entre 45% e 55%. 

Baseados nessas informações e considerando um acréscimo de 10% para possí-
veis perdas, o tamanho final da amostra foi de 402 gestantes e puérperas, sem hábito 
de tabagismo ou etilismo, estratificadas igualmente entre casos e controles. 

As variáveis do estudo são qualitativas e estão apresentadas em números abso-
lutos e relativos. Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado 
o teste de Qui-quadrado Pearson ou teste Exato de Fisher.

O questionário autoaplicável utilizado no estudo foi uma adaptação do questio-
nário de Estudo Epidemiológico da Baixada Santista, realizado pelo GAERA. Todas 
as mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), con-
forme padronizado pela legislação, destacando o caráter voluntário e anônimo de sua 
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participação. A captação dos questionários ocorreu entre fevereiro de 2018 e março 
de 2019.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da amostragem total de 402 gestantes e puérperas, 30 eram provenientes da 
cidade de Cubatão, 36 de Guarujá, 92 de Praia Grande, 66 de Santos e 178 de São 
Vicente.

Quadro 1. Dados sociodemográficos de gestantes e puérperas estratificadas por pré-natal de baixo 
risco (PN) e alto risco (PNR) – RMBS, 2019

 Fonte: (quadro da autora)

A caracterização da população demostra que a maioria das mulheres autode-
claram-se pardas (n= 193; 48%), apresentavam situação conjugal estável (n=377; 
93,8%), tinham como ocupação mais frequente os cuidados do lar (n=218; 54,2%) 
e estavam na faixa etária de 18 a 34 anos (n=313; 77,8%), ocorrendo associação para 
o teste Qui-quadrado entre esta faixa etária e gestação de baixo risco (p=0,001), fato 
que corrobora com demais achados científicos.

A gestação tardia, após os 35 anos, é cada vez mais comum devido a mudanças 
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educacionais, econômicas, sociais e culturais da sociedade, decorrentes, sobretudo, da 
maior abertura do mercado de trabalho para as mulheres e amplo acesso a métodos 
contraceptivos. Entre as consequências obstétricas de uma gestação tardia, retratadas 
na literatura, destacam-se a deterioração da função endometrial com consequências 
no trabalho de parto e maior probabilidade para a ocorrência de pré-eclâmpsia, rup-
tura prematura de membranas, prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade 
perinatal. Ademais, gestações tardias representam maior risco para a ocorrência de 
doenças gestacionais como a diabetes e a hipertensão que por si refletem em maior 
risco gravídico (PARREIRA, 2013).

Quadro 2. Antecedentes obstétricos de gestantes e puérperas estratificadas por pré-natal de baixo 
risco (PN) e alto risco (PNR) – RMBS, 2019

Fonte: (quadro da autora)

Frente aos antecedentes obstétricos, destacaram-se no estudo por apresentarem 
associação significativa para o teste Qui-quadrado com a gestação de baixo risco ter 
vivenciado 3 gestações ou menos (p<0,001), não ter abortos prévios (p=0,028) e não 
ter realizado cesarianas prévias (p=0,014).
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Embora os diferentes grupos de paridade estejam submetidos a complicações 
decorrentes do número de gestações e partos aos quais foram submetidos, cada qual 
com sua peculiaridade, destaca-se nas multíparas e grandes multíparas a recorrente 
submissão ao risco de morte materna feminina (RMMF), além da relação, em algu-
mas literaturas, com má apresentação fetal, descolamento prematuro de placenta, 
trabalho de parto disfuncional e hemorragias pós-parto. Vale salientar que é comum 
em multíparas e grandes multíparas a ocorrência de um intervalo interpartal inferior 
a 2 anos, elevando o risco para o concepto de prematuridade e baixo peso ao nascer 
(SOARES; SCHOR; TAVARES, 2008).

Entre os fatores de risco para abortamento consta a ocorrência anterior de abor-
to, sendo que o risco para a gestação atual cresce exponencialmente quando maior o 
histórico prévio. O impacto do abortamento para a saúde materna pode ser observa-
do em um estudo realizado pelo Ministério da Saúde onde constatou-se que 11,4% 
das mortes maternas a nível nacional eram provenientes de complicações de aborto, 
como grandes hemorragias e infecções (BRASIL, 2006).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera as taxas de cesárea no Brasil 
epidêmicas, visto que superam os valores preconizados internacionalmente. A presen-
ça de histórico de duas ou mais cesáreas aumenta significativamente o risco de placenta 
prévia e acreta, propiciando a ocorrência de complicações maternas (BRASIL, 2012).

Outros problemas que apresentaram associação significativa para o teste Qui-
-quadrado e gestação de baixo risco no estudo foram a ausência no histórico repro-
dutivo para ocorrência anterior de natimortos (p=0,008), recém-nascido com baixo 
peso ao nascer (p<0,001) e prematuridade (p<0,001)  Estes resultados foram espera-
dos, devido a classificação de risco gravídico ter como motivos de encaminhamento 
para o pré-natal de alto risco o mal passado obstétrico.

Realizar mais de 7 consultas de pré-natal mostrou associação significativa pelo 
teste Qui-quadrado para gestação de baixo risco (p=0,008). Estudos ao longo dos 
anos vêm demostrando que o atendimento de profissionais capacitados auxilia na 
detecção precoce de problemas no binomio mãe-feto e encaminhamento correto da 
gestante para o risco gravídico adequado, auxiliando na redução de desfechos desfa-
voráveis como a mortalidade materna. 

Como motivo para o diagnóstico de gestação de alto risco, 71% decorreram de 
síndrome hipertensiva, diabetes ou ambos, coincidindo com os achados literários. 
No Brasil, as síndromes hipertensivas são a maior causa de morte materna e apresen-
tam elevado risco de mortalidade perinatal. A diabetes gestacional está associada a 
morbimortalidade materna e consequências fetais como macrossomia, icterícia, so-
frimento respiratório, policitemias e hipocalcemias (BRASIL, 2012).

Outros motivos para o diagnóstico de risco gravídico foram mal passado obsté-
trico, referente a história reprodutiva anterior e, alteração no líquido amniótico, tra-
balho de parto prematuro, placenta prévia, gestação múltipla e trombose, referentes 
a problemas na gravidez atual.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que as características obstétricas da gestante apresentam alto impacto 
no risco gravídico ao qual o binômio mãe-feto estará submetido durante a gestação, 
sendo relevante na incidência de complicações que podem ocasionar a Mortalidade 
Materna e Infantil. Portanto, compreender o perfil reprodutivo favorece a implanta-
ção de políticas públicas, principalmente no segmento de prevenção de agravamen-
tos e intercorrências gestacionais, devido ao maior embasamento sobre suas possíveis 
origens e causas, podendo impactar nas taxas de mortalidade materna e infantil.
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RESUMO

O presente trabalho busca oferecer uma análise mais objetiva das condicionan-
tes que refletem na disponibilidade das águas subterrâneas na Bacia Hidrográ-
fica da Baixada Santista. Por ser um tema pouco explorado, há a necessidade 
de se incorporar alguns conceitos básicos a respeito das formações geológicas 
da região. Dessa forma, pretende-se oferecer um subsídio para a elaboração de 
futuros relatórios.

PALAVRAS-CHAVE

Aquíferos, águas subterrâneas, hidrogeologia.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo sobre o contexto histórico 
da Baixada Santista, obtenção de informações do subsolo da região, criação de uma 
base para catalogar os dados coletados, definição de uma base cartográfica, e análise 
das informações obtidas.

Para entender um pouco mais sobre a região a qual o estudo está sendo feito, le-
mos e debatemos alguns textos de extrema relevância para o entendimento histórico 
da Baixada Santista. Dentre esses, é destacado o artigo “A Baixada Santista: Suas Ba-
ses Físicas” de Milton Vargas, onde é possível conhecer desde a formação geológica, 
povoamento indigno, urbanização, desenvolvimento industrial até acontecimentos 
históricos relacionados a suas características físicas. Além disso, assuntos relaciona-
dos a causas dos prédios tortos em Santos entre outros foram debatidos a partir da 
leitura do livro “Solos Marinhos da Baixada Santista” de Faiçal Massad.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Após compreender melhor um panorama geral sobre a característica física, re-
lacionado ao solo, passamos para etapa de busca de informações sobre o subsolo da 
Baixada Santista. Para isso, formos atrás de coletar de informações públicas disponi-
bilizadas em sites de órgãos governamentais e trabalhos acadêmicos, como: artigos 
de eventos, revistas técnicas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios 
do IPT e outros. 

No desenvolvimento desta etapa do projeto notamos certa dificuldade na ob-
tenção de informações, por isso delimitamos inicialmente a busca por informações 
para cidade de Santos, para em seguida passarmos para outras cidades da região. 
Uma das fontes de informações utilizadas foi o Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas (SIAGAS), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil, onde possui 
uma base de dados de poços catalogados e permanentemente atualizados de todo o 
Brasil. Além do SIAGAS, obtivemos informações fornecidas pela professora da Uni-
santos Maria Cristina Pinto Tuzzolo Vidaller de dados e relatórios de sondagens de 
obras na cidade de Santos realizados pela empresa Tuzzolo Engenharia, assim como 
um trabalho de TCC orientado pela própria professora que também possuía algumas 
informações fornecidas pela empresa. Além disso, conseguimos alguns dados da Sa-
besp de sondagens para obras na cidade, porém esses foram momentaneamente dis-
pensados pois não possuíam nenhum tipo de referência, endereço ou coordenadas 
do local que foram feitas. 

Simultaneamente com busca de informações secundárias sobre o solo de San-
tos, tivemos a oportunidade de acompanhar uma visita de campo com o professor 
Oleg Bokhonok para obtenção de informações geotécnicas primarias na região da 
areia da praia próximo ao Canal 3 em Santos, através do sismógrafo SUMMIT II 
Compact da marca DMT. Esse equipamento registra o tempo de chegada e as am-
plitudes das ondas sísmicas emitidas pelo impacto de uma marreta em um disco de 
ferro e capturadas por geofones, que em seguida seriam analisados e professados pela 
equipe de alunos do professor. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Continuando com o desenvolvimento do projeto, criamos uma forma de ca-
talogar de maneira organizada e criteriosa todos as informações coletadas a partir 
de uma planilha elaborado no software Excel com os principais aspectos de cada 
informação obtida, como: código, se possuía informações relevantes, endereço, coor-
denadas da informação, entre outros. Para enfim, conseguirmos realizar um georre-
ferenciamento dessas informações em uma base cartográfica.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de mais nada, é importante ressaltar a dificuldade que estamos em en-
contrar informações com dados de relevância para o projeto. Como já foi dito, muito 
dos dados encontrados não apresenta referência do local em que foram obtidos o 
que dificultam seu uso na pesquisa por não sabermos de que região ou local se trata 
tal dado. Desta forma, até o momento não obtivemos informações suficiente para 
uma análise de resultados parciais, porem continuamos com o processo de obten-
ção de informações. Atualmente, iniciamos estudos e pesquisas para definir a base 
cartográfica adequada para realizarmos o georrreferenciamento e organização destas 
informações utilizando o software de livre acesso QGIS.

Em suma, é importante ressaltar a importância desse compilação e espacializa-
ção de informações sobre a subsuperfície da região, criando um banco de dados que 
poderá servir como subsídios para trabalho posteriores. Apesar da dificuldade que 
encontramos na obtenção de informações, estamos esperançoso sobre os resultados 
desse projeto.

Além disso, a interseção dessa pesquisa orientada pelo professor Otavio Gan-
dolfo com os trabalhos realizados e orientados pelo Professor Oleg Bokhonok, nos 
proporciona entender que junção dessas informações obtidas de maneira secundaria 
com informações coletados dados por meio de técnicas indiretas (geofísicas) com 
métodos elétricos, sísmicos e eletromagnéticos, vão nos levar a um copilado de infor-
mações de extrema importância para a avaliação da disponibilidade hídrica e melhor 
caracterização dos aquíferos subterrâneos existentes na região.
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RESUMO

As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade e morbida-
de mundial. Alguns fatores de risco conhecidos para doença cardiovascular são 
as dietas inadequadas, o sedentarismo, o uso de tabaco e o uso nocivo de álcool. 
A exposição à poluição do ar tem se mostrado ser um fator que eleva o risco da 
morbidade por doenças cardiovasculares em idosos. Entretanto, pouco ainda 
se conhece sobre o efeito da exposição à poluição emitida por aeronaves em 
trabalhadores de aeroporto, pois essa exposição pode ser divergente de acordo 
com a atividade profissional exercida por cada indivíduo. O objetivo deste es-
tudo  é avaliar a relação entre exposição a contaminantes ambientais e os sinto-
mas cardiovasculares dos trabalhadores de um aeroporto internacional em São 
Paulo. Foi realizado um estudo transversal, com uma amostra probabilística e 
aleatória, pela aplicação de um questionário que foi formulado de modo que as 
perguntas respondessem ao nosso objetivo. O questionário foi aplicado em 15 
indivíduos em dois momentos distintos e apresentou alta consistência interna 
(alfa=0,94) e concordância nas respostas (Kappa=0,92), sendo então aplicado a 
amostra.

PALAVRAS-CHAVE

Exposição. Poluição do Ar. Estudo Transversal. Doenças Cardiovasculares. Pro-
fissionais Aeroviários.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are the main causes of mortality and morbidity worl-
dwide. Someknown risk factors for cardiovascular disease are inadequate diets, 
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sedentary lifestyle, tobacco use and harmful alcohol use. Exposure to air pollu-
tion has been shown to be a factor that increases the risk of morbidity due to 
cardiovascular diseases in the elderly. However, little is known about the effect 
of exposure to pollution emitted by aircraft on airport workers, as this exposure 
may be divergent according to the professional activity performed by each in-
dividual. The aim of this study is to evaluate the relationship between exposure 
to environmental contaminants and cardiovascular symptoms of workers at an 
international airport in São Paulo. A cross-sectional study was conducted, with 
a probabilistic and random sample, by applying a questionnaire that was for-
mulated so that the questions would answer our objective. The questionnaire 
was applied.

KEYWORDS

Exposure. Air Pollution. Cross-Sectional Study. Cardiovascular Diseases. Avia-
tion Professionals.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento aéreo ao longo da história facilitou o cotidiano humano em 
suas relações comerciais e cíveis promovendo: seguridade, rapidez e integração da 
sociedade global. Entretanto, apesar de o transporte aéreo ter ajudado o dia a dia e ter 
fomentado um crescimento empregatício e econômico, este propulsiona aumento da 
poluição atmosférica e da taxa de comorbidades na população geral, contudo, quem 
acaba sentindo essa sintomatologia mais rapidamente é o profissional aeroviário.

Essa exposição vem sendo estudada ao longo do tempo e tem sido atribuída, a 
alguns componentes eliminados por alguns meios de transporte1 dentre eles: dióxido 
de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono. Além desses compostos 
devemos lembrar que existem outros tipos de gases e compostos ambientais que não 
são obtidos pela queima de combustível fóssil que estão relacionados com algumas 
comorbidades, em especial as cardíacas, que é o caso do ozônio2 e materiais particu-
lados3.(WHO 2016 ;Yanagi et al. 2012)

1. Em especial aeronaves e automóveis que têm como fonte de energia combus-
tível fóssil.
2. O ozônio é por emissões antropogênicas, onde várias substâncias (especial-
mente compostos nitrogenados) que sob ação da luz ultravioleta reagem com 
oxigênio e formam o ozônio.
3. Série de poluentes tanto sólidos como líquidos que podem ficar suspensos na 
atmosfera devido ao seu tamanho reduzido.
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A mortalidade derivada de doenças cardiovasculares (DCV) corresponde a 31% 
de todas as mortes em níveis globais (WHO 2017). No Brasil as DCV são a primeira 
causa de morte no país representando cerca de 100 mil óbitos anuais (DATASUS 
2014), sendo os fatores atribuídos para esse índice a má alimentação, o sedentarismo, 
fator genético e fatores de riscos intermediários, como por exemplo o tabagismo. A 
exposição a contaminantes ambientais é um fator que acelera os sintomas cardiovas-
culares.

Entretanto, algumas comorbidades cardíacas relacionadas à exposição a poluen-
tes já foram relatadas em estudos mostrando: mudanças isquêmicas (Chamberland e 
col 2004), falha cardíaca (Yanir e col. 2002), alteração na função de coagulação e risco 
de trombose venal profunda (Baccarelli 2008). Ainda assim, não houve a inclusão 
dessa temática como fator de risco para gatilho de doenças cardiovasculares.

Apesar de ter estudos mostrando a relação entre exposição a poluentes e o au-
mento de episódios cardiovasculares, esse fator ainda não é determinante e não é 
elencado como vertente de agente causador do aumento desta patologia. Todavia, de-
vemos ressaltar que em 2002 a Organização Mundial da Saúde (OMS) já relacionava 
que cerca de três milhões de morte por ano eram causadas por poluentes atmosféri-
cos (WHO 2002).

O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre exposição dos trabalhadores 
aeroviários a contaminantes ambientais e sintomas cardiovasculares em trabalhado-
res de pátio/pista de um aeroporto internacional de São Paulo.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foi realizado um estudo transversal, com a aplicação de um questionário nos 
trabalhadores de pátio/pista de um Aeroporto Internacional Brasileiro. A escolha do 
aeroporto foi realizada mediante ao ranking da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC, 2014) sobre aeroportos com maior emissão de poluentes.

Foi calculada uma amostra baseada na prevalência de doenças cardiovasculares 
na população brasileira de 20%, com um poder de 80%, nível de significância de 5% 
e um delta de 5%, ou seja, a prevalência pode variar entre 15% a 25%, e acrescentan-
do-se 20% devido a possíveis perdas, chega-se a um n= 294 aeroviários selecionados 
aleatoriamente entre os trabalhadores do aeroporto.

Foram utilizados dois questionários, sendo o primeiro um questionário de da-
dos sociodemográfico (onde foi avaliado: hábitos, tipos de exposição, condições de 
moradia e doenças prévias apresentadas) e o segundo adaptado do Questionnaire on 
knowledge of cardiovascular risk factors (Q-FARCS) (SAFFI et al., 2013). O questio-
nário adaptado foi aplicado para um pré-teste em 15 trabalhadores em dois momen-
tos diferentes, em seguida a consistência interna foi avaliada pelo teste de Cronbach 
(alfa=0,94), e a concordância foi avaliada pelo teste de Kappa (alfa=0,92).

O questionário foi aplicado após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Católica de Santos sob nº CAAE 08174919.9.0000.5536.

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis. Serão realizadas as aná-
lises de comparação, de associação e de regressão logística. O nível de significância 
será de 5%.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após montagem do banco de dados e iniciarmos as análises sociodemográfi-
cas presente na tabela 1, pode-se perceber que a amostra é heterogênea, possuindo 
como maioria trabalhadores aeroviários brancos, com escolaridade médio técnico, 
possuindo faixa salarial de 3 a 5 salários mínimos e que atua profissionalmente como 
técnico.

Tabela 1: Análise descritiva das informações Sociodemográficas dos trabalhadores de pátio/pista

Nº  % 

Etnia   

Branco 188 58,4 

Negro 30 9,3 

Pardo 90 28,0 

Amarelo/ Oriental 13 4,0 

Indígena 1 0,3 

Escolaridade   

 Fundamental 

Completo 

2 0,6 

Fundamental 

Incompleto 

13 4,0 

Ensino Médio/ 

Técnico 

192 59,6 

Universitário 106 32,9 

Mestrado 9 2,8 

Faixa salarial   

Até 1 Salário 

Mínimo 

3 0,9 

De 1 a 2 Salário 

Mínimo 

13 4,1 

De 2 a 3 Salário 

Mínimo 

44 13,9 

De 3 a 5 Salário 

Mínimo 

123 38,8 

De 5 a 10 Salário 

Mínimo 

98 30,9 

Mais de 10 Salário 

Mínimo 

36 11,4 

Profissão   

Auxiliar 7 2,2 

Mecânico 55 17,1 

Técnico 156 48,6 

Abastecedor 14 4,4 

Operador de 

Push-back 

3 0,9 

Serviços Gerais 2 0,6 

Outros 84 26,2 
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Fonte: Banco de Dados da Pesquisa

Levando em consideração os fatores de risco relacionados com essa patologia 
pode se observar na tabela 2 o estilo de vida dos entrevistados, onde, em sua maioria 
são não fumantes passivos e ativos, são consumidores de bebidas alcoólicas e não 
praticam atividades físicas.

Tabela 2: Estilo de Vida

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa

Foi levantado os históricos dos entrevistados para saber se os mesmos possuíam 
alguma patologia preexistente antes de iniciarem o trabalho aeroviário, presente no 
gráfico 1, nele foi possível observar que a maioria das pessoas não possuíam doenças 
prévias tanto respiratórias como cardiovasculares.

Fundamental 

Completo 

2 0,6 

Fundamental 

Incompleto 

13 4,0 

Ensino Médio/ 

Técnico 

192 59,6 

Universitário 106 32,9 

Mestrado 9 2,8 

Faixa salarial   

Até 1 Salário 

Mínimo 

3 0,9 

De 1 a 2 Salário 

Mínimo 

13 4,1 

De 2 a 3 Salário 

Mínimo 

44 13,9 

De 3 a 5 Salário 

Mínimo 

123 38,8 

De 5 a 10 Salário 

Mínimo 

98 30,9 

Mais de 10 Salário 

Mínimo 

36 11,4 

Profissão   

Auxiliar 7 2,2 

Mecânico 55 17,1 

Técnico 156 48,6 

Abastecedor 14 4,4 

Operador de 

Push-back 

3 0,9 

Serviços Gerais 2 0,6 

Outros 84 26,2 

 

 Nº % 

Fumante   

Não 256 79,5 

Sim 30 9,3 

Ex-fumante 36 11,2 

Fumante passivo em casa 

Não 292 92,7 

Sim 23 7,3 

Fumante passivo no trabalho 

Não 283 90,7 

Sim 29 9,3 

Bebida Alcoólica   

Não 147 46,1 

Sim 172 53,9 

Atividade Física   

Não 173 54,2 

Sim 146 45,8 
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Gráfi co 1: Apresentação das Patologias Preexistente na Amostra

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa.

Com essas informações começamos a analisar a relação entre a função exerci-
da pelos funcionários e o tempo de exposição, a cada poluente e se houve ou não o 
desenvolvimento de alguma patologia, em especial a cardiovascular, derivada dessa 
exposição.

Dos trabalhadores em estudo 26,5%, que representam 84 pessoas, desenvolve-
ram alguma patologia após iniciarem seus trabalhos na aviação. Ao observarmos o 
gráfi co 2, podemos perceber que a patologia mais desenvolvida foram as relacionadas 
com o sistema cardiovascular seguida pelas doenças ocupacionais e endócrinas.

Gráfi co 2: Patologias Desenvolvidas pelos Entrevistados Após Iniciarem seus Trabalhos na 
Aviação

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa.
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Após desenvolverem as patologias 35,1% dos trabalhadores, que representam 
111 pessoas, fazem uso de algum tipo de medicamento. Ao observarmos o gráfico 3, 
podemos perceber que as classes de medicamentos mais utilizados são os Anti-hi-
pertensivos, Hipoglicêmicos ou Antidiabéticos e Estatinas. Outras classes de medi-
camentos que apareceram com menor expressividade do que os descritos acima, pre-
sente na categoria outro do gráfico 3, foram: Hipnóticos e Sedativos, Antidepressivos, 
Anticonvulsivantes, Inibidores da bomba de prótons e outros.

Gráfico 3: Medicamentos Utilizados Após Iniciarem seus Trabalhos na Aviação

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa.

O aparecimento de doenças cardiovasculares em profissionais que trabalham 
em locais com muita emissão de poluentes e em áreas perto de aeroportos já foi 
descrito em outros estudos mostrando a propensão dos trabalhadores e moradores 
dessas a área a terem infarto cardíaco e desenvolverem hipertensão arterial (Hansell, 
Ana L et al 2013; Liu, Cong et al 2018).

Assim como nestes trabalhos ao analisarmos a amostra antes e depois de inicia-
rem os trabalhos aeroviários podemos perceber que parte dessa amostra desenvolveu 
doença cardiovascular após a exposição durante suas atividades de trabalho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observarmos os resultados obtidos podemos perceber que alguns profissio-
nais após ficarem expostos desenvolveram alguma patologia, sendo a patologia mais 
desenvolvida por esses profissionais as relacionadas com o sistema cardiovascular.

Embora seja visível o aparecimento de doenças cardiovasculares em trabalha-
dores que possuem maior exposição aos poluentes devemos lembrar que a poluição 
do ar não pode ser evitada pelas pessoas, sendo assim toda a população pode em 
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determinado tempo desenvolver essa patologia devido à exposição.
Como não há método quantitativo de medir a exposição de poluentes, seria 

necessário realizar um estudo transversal e perceber se há alguma susceptibilidade 
ou vulnerabilidade de um grupo específico e descrever a fisiopatologia derivada desta 
exposição.
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RESUMO

Com o aumento da demanda por água potável no mundo é necessário elabo-
rar pesquisas que mapeiem a possibilidade de tal recurso ser encontrado nas 
camadas subterrâneas do solo. O presente trabalho tem por finalidade georre-
ferenciar os dados encontrados na Região Metropolitana da Baixada Santista 
(RMBS). 

Foram localizados 45 pontos de perfuração (sondagens à percussão e poços) em 
diversos municípios. No entanto, os dados públicos para a pesquisa se mostra-
ram insuficientes para caracterização dos níveis de água subterrâneas de toda 
região, sendo assim, os resultados demonstrados aqui são apenas o início da 
pesquisa, mas que já apresenta dados bastante relevantes, além de proporcionar 
a criação de mapas para melhor visualização e compreensão das informações 
obtidas na pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE

Georreferenciamento, águas subterrâneas, RMBS, sondagem.

1. INTRODUÇÃO

Entende-se como georreferenciamento a representação espacial de qualquer 
tipo de informação em um mapa, conhecendo-se as suas coordenadas e os sistemas 
de referências relacionados. Este processo tem seu início na coleta das coordenadas 
(pontos de latitude e de longitude) e de mapas base georreferenciados. Caso o mapa 
não esteja georreferenciado é necessária a obtenção de pontos com coordenadas 
conhecidas. Essas coordenadas conhecidas são locais que oferecem características 
físicas de fácil identificação no mapa, tais como intersecções de estradas e de rios, 
represas, pistas de aeroportos, topos de montanha, edifícios proeminentes etc. Para 
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obter as coordenadas destes pontos é necessário visita a campo para levantamentos 
topográficos ou geodésicos (com GNSS – Sistemas de Posicionamentos por Satélites).

O presente projeto busca georreferenciar pontos de sondagens e poços da Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), criada em 1996, possuindo uma 
área de 2.420,5 km² e constituída por nove municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, 
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. 

Na Figura 1 é possível identificar as cidades que foram inclusas na presente pes-
quisa:

Figura 1 – Cidades da RMBS Analisadas.

Fonte: a autora.

Infelizmente a RMBS não possui muitas informações disponibilizadas de sub-
superfície e a presente pesquisa procurou coletar os dados disponíveis, muitos deles 
públicos. 

Serão apresentados neste trabalho os locais onde foram encontrados dados so-
bre sondagens e poços, mas o propósito deste projeto de pesquisa é, quando deter um 
maior número de dados sobre o subsolo, apresentar perfis e mapas mais atualizados, 
contribuindo para projetos futuros que necessitam deste tipo de informação. 

Apesar da escassez de informações do subsolo da RMBS, alguma informação 
pode ser obtida na literatura, como a seção apresentada na Figura 2.
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Figura 2 – Provável Seção Geológica da Cidade de Santos. 

Fonte: (adaptado de Teixeira, 1994, apud Massad 2009)1

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Levantamento dos Dados

Para darmos início ao processo de georreferenciamento foi necessário compilar 
dados para a planilha do Microsoft Excel, com informações fornecidas pelas alunas 
Giovanna Cucciolito e Ana Carolina Lacerda, apresentada na Figura 3. Tais informa-
ções foram extraídas do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), 
fornecido pelo Serviço Geológico do Brasil, que oferece um catálogo disponível na 
internet, com dados de poços do Brasil inteiro e que mantém constante atualização. 

Outra participação que ajudou na obtenção de dados foi a professora Maria 
Cristina Pinto Tuzzolo Vidaller, que forneceu dados e relatórios de sondagens reali-
zadas na cidade de Santos pela empresa Tuzzolo Engenharia.

Junto a coleta desses dados, também utilizamos os mapas disponíveis na platafor-
ma online do Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC)2, responsável por todo acervo 
cartográfico digital, constituído por bases cartográficas em diferentes datas e escalas, 
ortofotos digitais de alta resolução, mapas topográficos e dados socioeconômicos.

Foram consultadas algumas referências bibliográficas de estudos antigos rea-
lizados na Baixada Santista (Rodrigies, 1964; Vargas, 1999) que possibilitaram um 
melhor entendimento das características.
1 Perfil mais conhecido e utilizado da geologia de Santos, mas que se mostra desatualizado em relação as 
novas tecnologias para melhor demonstração das informações. 
2  http://geoportal.igc.sp.gov.br/GeoPortalIGC/Internet_v2/
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Figura 3 – Tabela de dados coletados (poços e sondagens). 
 

Fonte: autores

2.1. Georreferenciamento e Localização das Sondagens e Poços

O posicionamento dos pontos de poços e sondagens foi checado no Google 
Earth, para verificação da coerência das informações das coordenadas com o da lo-
calização das mesmas (logradouro, número, etc.). Os pontos foram alocados pelas 
coordenadas extraídos da base de dados do SIAGAS. Os sistemas de referência utili-
zados foram o SIRGAS 2000 e o WGS84, por serem praticamente equivalentes e mais 
compatíveis com todos os softwares utilizados na pesquisa.

Para melhor visualização a região foi subdivida em três partes como é possível 
visualizar nos mapas a seguir, subdivididos por municípios: Santos, Guarujá e Cuba-
tão (Figura 4); Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (Figura 5); Praia Grande e São Vicente 
(Figura 6).

 

Código Município Endereço Ano Lat (G°M'S") Lon (G°M'S") Lat (G,GGG°) Lon (G,GGG°)2 Datum N E Fuso
S001 Santos Av. Presidente Wilson, 222 2015 23°58'5.69" 46°21'14.64" -23,968247 -46,354067 WGS84 7.348.628 362.234 23S
S002 Santos Av. Presidente Wilson, 34 2009 23°58'7.23" 46°20'10.33" -23,968675 -46,336203 WGS84 7.348.598 364.052 23S
S003 Santos Av. Dr. Epitácio Pessoa, 208/210/212 S/I 23°58'27.01" 46°19'3.53" -23,974169 -46,317647 WGS84 7.348.007 365.946 23S
S004 Santos Rua Gal. Rondon, 38/40/42 S/I 23°58'44.07" 46°18'39.05" -23,978908 -46,310847 WGS84 7.347.489 366.643 23S
S005 Santos Av. dos Bancários, S/N 2007 23°59'20.40" 46°18'1.77" -23,989000 -46,300492 WGS84 7.346.381 367.707 23S
S006 Santos Rua André Vidal de Negreiros, 113/117 2012 23°58'57.76" 46°18'7.97" -23,982711 -46,302214 WGS84 7.347.076 367.525 23S
S007 Santos Rod. SP 55 km 73 (Via Caiçara) km 252,5 - Sítio Sand 2000 23°53'35" 46°19'02" -23,893056 -46,317222 WGS84 7.356.990 365.910 23S
S008 Santos Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego S/N, Km 246,1, SP-55 2015 23°54'21.6"  46°16'35.8" -23,906000 -46,276611 WGS100 7.355.594 370.054 23S
S009 São Vicente ROD. PADRE MANUEL DA NOBREGA KM 286,4, SUMARITA 2000 23°59'34" 46°29'45" -23,992778 -46,495833 WGS84 7.345.750 347.840 23S
S010 São Vicente AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045, JARDIM INDEPENDENC 1994 23°57'57" 46°22'11" -23,965833 -46,369722 WGS84 7.348.880 360.650 23S
S011 São Vicente R. FREI GASPAR 1248, CENTRO 2000 23°57'45" 46°23'32" -23,962500 -46,392222 WGS84 7.349.220 358.340 23S
S012 São Vicente AV. PREFEITURA JOSE MONTEIRO 1045, JARDIM INDEPENDE 2000 23°58'48" 46"22'54" -23,980000 -46,381667 WGS84 7.347.290 359.437 23S
S013 São Vicente ROD. PADRE MANOEL DA NOBREGA, KM 286,4 2000 23°59'36" 46°29'50" -23,993333 -46,497222 WGS84 7.345.700 347.700 23S
S014 São Vicente ROD. PAD.MANOEL DA NOBREGA, KM 286 2011 23°59'37" 46°29'46" -23,993611 -46,496111 WGS84 7.345.670 347.820 23S
S015 São Vicente  RUA QUINTINO BOCAIUVA, 220 2012 23°58'08"  46°22'06" -23,968889 -46,368333 WGS84 7.348.550 360.790 23S
S016 São Vicente AV. PREF.JOSE MONTEIRO, 1045 2007 23°58'43" 46°23'18" -23,978611 -46,388333 WGS84 7.347.430 358.748 23S
S017 São Vicente  R. FREI GASPAR 1248, CENTRO 2000 23°57'48" 46°23'23" -23,963333 -46,389722 WGS84 7.349.140 358.610 23S
S018 Cubatão  ROD PIACAGUERA GUARUJÁ KM 58 1974 23°52'03" 46°25'25" -23,867500 -46,423611 WGS84 7.359.700 355.050 23S
S019 Cubatão ROD. CON. DOMENICO RANGONI KM 59,5, PEREQUE 1988 23°51'42" 46°24'44" -23,861667 -46,412222 WGS84 7.360.360 356.200 23S
S020 Cubatão ROD. SP-55 KM 55 1994 23°52'05" 46°25'34" -23,868056 -46,426111 WGS84 7.359.650 354.800 23S
S021 Cubatão USINA HENRY BORDEN 2000 23°52'35" 46°26'52" -23,876389 -46,447778 WGS84 7.358.700 352.600 23S
S022 Cubatão AV. BERNARDO GEISEL FILHO 1451, JARDIM DAS INDUSTRI 2000 23°52'45" 46°26'50" -23,879167 -46,447222 WGS84 7.358.400 352.640 23S
S023 Cubatão AVENIDA NOVE DE ABRIL, 1296, CENTRO 2012 23°52'48" 46°25'32" -23,880000 -46,425556 WGS84 7.358.320 354.870 23S
S024 Peruíbe PRAÇA ROCK FORD 28 RIO BONITO SP, DOS PRADOS 2000 24°15'07" 46°55'17" -24,251944 -46,921389 WGS84 7.316.527 304.931 23S
S025 Peruíbe PCA. ROCKFORD, 28 RIO BONITO, SP -SP S/I 24°15'00" 46°55'43" -24,250000 -46,928611 WGS85 7.316.752 304.200 23S
S026 Itanhaém R. IGUASSU 120, CIBRATEL 2000 24°11'31" 46°49'30" -24,191944 -46,825000 WGS84 7.323.300 314.630 23S
S027 Itanhaém RUA ALESSANDRO RANGEL DE LIMA, S/N 2012 24°11'14" 46°49'43" -24,187222 -46,828611 WGS84 7.323.830 314.260 23S
S028 Mongaguá PRESIDIO DR. RUBENS SED 1994 24°08"15" 46°43'01" -24,137500 -46,716944 WGS84 7.329.472 325.535 23S
S029 Mongaguá ROD. PE.MANUEL DA NOBREGA, KM 314 1994 24°08'16" 46°42'37" -24,137778 -46,710278 WGS84 7.329.450 326.211 23S
S030 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES 2000 23°59'54" 46"24'14" -23,998333 -46,403889 WGS84 7.345.250 357.190 23S
S031 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES 2000 24°00'00" 46°24'14" -24,000000 -46,403889 WGS84 7.345.070 357.210 23S
S032 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES 2000 23°59'56" 46°24'20" -23,998889 -46,405556 WGS84 7.345.170 357.040 23S
S033 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES 2000 23°59'47" 46°24'27" -23,996389 -46,407500 WGS84 7.345.450 356.820 23S
S034 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA 1511, INTERMARES 2000 23°59'53" 46°24'25" -23,998056 -46,406944 WGS84 7.345.270 356.900 23S
S035 Praia Grande AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 7335 1999 23°59'46" 46°24'34" -23,996111 -46,409444 WGS84 7.345.490 356.640 23S
S036 Praia Grande AV. DOS SINDICATOS, 1083 2016 24°01'29" 46°29'25" -24,024722 -46,490278 WGS84 7.342.220 348.450 23S
S037 Guarujá EST. GUARUJA BERTIOGA KM 205 1972 23°52'21" 46°09'16" -23,869722 -46,154444 WGS84 7.359.400 382.450 23S
S038 Bertioga BAIXADA SANTISTA - BAIRRO : POÇO VERDE S/I 23°52'22" 46°12'14" -23.872.778 -46.203.889 WGS85 7.359.330 377.420 23S
S039 Bertioga ROD. RIO SANTOS, KM 207 2012 23°46'36" 45°59'37" -23,776667 -45,993611 WGS87 7.370.150 398.760 23S
S040 Santos AV. CONSELHEIRO NEBIAS 508, ENCRUZILHADA 2000 23°57'21" 46°19'21" -23,955833 -46,3225 WGS89 7.350.040 365.430 23S
S041 Santos ROD. SP 55 KM 73 (VIA CAICARA) KM 252,5, SITIO SAND 2000 23°53'40" 46°19'01" -23,894444 -46,316944 WGS91 7.356.820 365.940 23S
S042 Santos ROD. SP 55 KM 73 ATUAL KM 252,5, SITIO SANDY, VALE 2000 23°53'48" 46°19'02" -23,896667 -46,317222 WGS93 7.356.580 365.920 23S
S043 Santos PRACA ANTONIO TELLES, 15 - 6 ANDAR 2012 23°55'08" 46°18'43" -23,918889 -46,311944 WGS95 7.354.140 366.470 23S
S044 Santos RUA DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA, 50 2000 23°57'16" 46°20'47" -23,954444 -46,346389 WGS97 7.350.150 363.000 23S
S045 Santos AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 644 2011 23°57'44" 46°19"26" -23,962222 -46,323889 WGS99 7.349.310 365.310 23S

Coord. geográficas Coord. UTM
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Figura 4 - Localização dos Poços e Sondagens de Santos, Guarujá e Cubatão.

Fonte: autora.

Figura 5 – Localização dos Poços e Sondagens de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Fonte: autora.
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Figura 6 – Localização dos Poços e Sondagens de Praia Grande e São Vicente. 

Fonte: autora.

Os ensaios mais completos foram os fornecidos pela empresa Tuzzolo Enge-
nharia, onde além das profundidades de nível d’água e topos rochosos, os arquivos 
mostraram importantes camadas presentes no subsolo na região da orla da praia em 
Santos como é visto na figura 07: 

Figura 7 – Projeção da Área de Levantamento por Sondagem de Santos – SP. 

Fonte:  autora.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Concluímos que as informações ainda são insuficientes para alimentar um ma-
peamento adequado da região dos aquíferos.  No entanto, esses primeiros dados, já 
georreferenciados, possibilitam o início de um melhor conhecimento de subsuperfí-
cie e dados para confecção de perfis geológicos mais precisos contribuindo para uma 
pesquisa mais consistente e interdisciplinar, o que de fato proporciona conhecimen-
tos mais específicos para o bom andamento do projeto. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa identificamos a necessidade de obter mais dados, além 
de perceber a dificuldade de obtenção no SIAGAS de informações necessárias, como 
profundidade do nível d’água e poucas sondagens com informações sobre a profun-
didade do topo rochoso. Todas essas informações são úteis e muito relevantes para o 
auxílio no mapeamento e identificação da subsuperfície e na compreensão dos aquí-
feros da região. 

De acordo com a AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista, que ela-
borou o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Baixada Santista – 
PMDI-BS, a região possui diversas diretrizes que visam orientar  o seu  desenvolvi-
mento, portanto, concluímos que uma pesquisa com esta magnitude corresponde as 
expectativas geradas para fornecimento de informação adequada e precisa para esse 
progresso que espera a RMBS. 
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RESUMO

O presente projeto busca analisar as Leis de Uso e Ocupação do Solo de 1998, 
2011 e 2018 e relacioná-las com o modo de ocupação do território do municí-
pio de Santos a partir do modelo de produção imobiliária, principalmente, pós 
1998. Buscou-se demonstrar que essas três legislações contribuíram para um 
modelo de produção imobiliária voltada para as classes de maior renda, e que 
acabou por moldar a paisagem urbana atual da cidade, contribuindo para a eli-
tização e verticalização da região da Orla de Praia. Para isso, analisa as diversas 
mudanças da ocupação do território santista, desde a vila de Santos, com sua 
ocupação no século XVI, passando pelas reformas sanitaristas que visavam ade-
quar a cidade aos padrões europeus, pelo primeiro Plano Diretor Físico do mu-
nicípio, de 1968, para, então, compará-la ao modo de ocupação atual e aos ín-
dices urbanísticos presentes nas Leis de Uso e Ocupação do Solo de 1998, 2011 
e 2018, levantados e tabelados por meio de análise. Mostrando assim, como tais 
legislações contribuíram para a situação atual.

PALAVRAS-CHAVE

Produção imobiliária, Ocupação, Legislação Urbanística, Plano Diretor.

1. INTRODUÇÃO

A ocupação da área insular de Santos teve início no século XVI, com o 
surgimento da Vila de Santos, vinculada as atividades do Porto, inicialmente na 
Ponta da Praia e depois no largamar do Enguaguaçú. Posteriormente, o crescimento 
do município se deu atrelado ao que hoje forma o tripé Porto, Turismo e Indústria, 
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e, consequentemente, à economia do planalto paulista. Em meio a isso, temos que a 
produção de moradia no município de Santos esteve sempre vinculada aos interesses 
do mercado imobiliário, primeiramente à produção de edifícios na orla voltada para o 
turismo de veraneio, ou de segunda moradia, e em seguida, voltada à  elite da cidade, 
em detrimento das necessidades e urgências da população de média e baixa renda.

Esse processo se estende durante toda a evolução histórica do município, mes-
mo com o surgimento de leis urbanísticas, em 1922. Mas é a partir da Lei Comple-
mentar nº 312/1998 que esta situação se agrava, levando a associação entre os índices 
urbanísticos por ela definidos e o aumento da verticalização e da densidade constru-
tiva na área insular de santos, resultante da produção imobiliária pós 1998.

2. HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NA ÁREA INSULAR 
DE SANTOS: DA VILA DE SANTOS À VERTICALIZAÇÃO DA ORLA 
DA PRAIA.

2.1 Vila de Santos: A ocupação do séc. XVI ao séc. XIX

A ocupação da região se deu a partir de 1530, mas foi em 1543, quando Brás 
Cubas, fundou a Vila de Santos, que o porto foi transferido da Ponta da Praia para 
o lagamar do Enguaguaçú, local hoje conhecido como sendo o centro histórico do 
município. (SANTOS, 2011).

Desde os primórdios da ocupação, a vila de Santos sempre esteve vinculada à 
atividade portuária e suas relações comerciais com o planalto paulista (CARRIÇO, 
2002). Após a metade do século XVI, já se consolidava como o principal porto da ca-
pitania e com a construção da ferrovia São Paulo Railway, em 1867, o Porto de Santos 
torna-se o mais importante do país. (SANTOS, 2011).

2,2 Transformações urbanas e a expansão rumo à orla

No final do século XIX, o porto começa a ser modificado, aproximando-se das 
características atuais, com a substituição dos trapiches de madeira por infraestruturas 
maiores de transporte e equipamentos. Ao mesmo tempo, a população do município 
passa a crescer e a área, insuficiente para abrigar os habitantes, a atividade portuária 
e a quantidade de negócios, torna-se imprópria para o uso residencial. 

Já na segunda metade do século XIX, conforme afirma Carriço (2002), devi-
do a sua insalubridade, o munícipio é atingido por diversas epidemias, afugentando 
tanto a população local quanto investimentos estrangeiros. Assim, fez-se necessário 
adequar o município aos ideais burgueses de civilização, modernidade e progresso, a 
partir da instalação de infraestrutura de saneamento e renovação da malha urbana. 
Os limites físicos do município foram alterados, assumindo novas características, in-
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corporando novas áreas em direção às praias e ao leste.
A partir de 1890, segundo Carriço (2002), o governo do Estado se torna res-

ponsável pelo processo de saneamento e higienização de Santos, sendo a Comissão 
Sanitária, encarregada de vistoriar habitações, promover desinfecções e fiscalizar a 
limpeza de quintais e terrenos baldios, enquanto que a Comissão de Saneamento, 
ficou responsável pelas obras de canalização de água e construção de redes de esgoto, 
por meio da qual Saturnino de Brito implantou seu plano urbanístico para a cidade. 

Para Lanna (1996), este plano urbanístico dividiu o município entre a cidade 
dos ricos e a cidade dos pobres. As classes mais abastadas acompanharam as novas 
linhas de bonde, que, ligando a cidade à Ponta da Praia, proporcionaram a ocupação 
de novos bairros em direção à orla da praia, loteados pela iniciativa privada.

2.3 Aspectos socioeconômicos da expansão urbana entre as décadas 
de 1940 e 1970

Em 1947, a inauguração da Rodovia Padre Anchieta, ligando o planalto paulista 
ao litoral centro-sul da Baixada Santista, causou a expansão do turismo balneário 
de segunda residência, influenciando a atividade imobiliária e, consequentemente, a 
expansão urbana principalmente ao longo da Orla da Praia.

O número de apartamentos por edifício, nos diferentes bairros da cidade, in-
fluenciado pelos coeficientes de ocupação do solo, variaram entre as décadas de 50 e 
70. Além disso, a valorização do solo, normalmente definido e redefinido de acordo 
com a produção social de alguma forma articulada a terra, nesta área se dá de ma-
neira diferencial. Em determinados locais o preço da terra é tanto de ordem natu-
ral quanto socioeconômica, promovendo transferências em forma de renda para a 
União, proprietária das terras da marinha (SEABRA, 1979)

3. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DE SANTOS: ASPECTOS DO USO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO

3.1 Legislação urbanística em SANTOS: do código de construções de 
1922 ao plano diretor físico de 1968.

Criado dia 28 de junho de 1922, através da Lei Nº 675, o Código de Construções 
do Município, trouxe critérios para a manutenção da higiene e da segurança nas edi-
ficações, sendo responsável por definir a ocupação do território, seu zoneamento e 
índices urbanísticos. Mantendo os índices urbanísticos das leis anteriores, o Código 
redefiniu o perímetro urbano do município. Para isso, o divide entre as áreas urbana, 
suburbana, de transição e rural, definindo seus limites e seus zoneamentos – comer-
cial, residencial e industrial - e usos específicos
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Já a Lei Nº 803, de 31 de dezembro de 1926, incorpora ao perímetro urbano a 
área ao sul do município, que corresponde atualmente aos bairros da Encruzilhada, 
Jabaquara, Marapé, José Menino, Pompeia, Gonzaga e Boqueirão e parte da Apareci-
da, Vila Mathias e Ponta da Praia. Enquanto o suburbano englobou os morros Monte 
Serrat e Cutupé, e a área entre a praia e a linha da São Paulo Raiway. 

Entre 1926 e 1967, temos o Decreto-Lei Nº 405 e a Lei Nº 1316, o Plano Regula-
dor da Expansão e Desenvolvimento da Cidade, que trouxeram mudanças no zone-
amento. Em 1968, a Lei Nº 3529, de 16 de abril de 1968, estabeleceu o Plano Diretor 
Físico do Munícipio, responsável por definir as intervenções físicas no município. 

Tal lei, preconizando os interesses do mercado imobiliário, estabeleceu a reno-
vação urbanística do centro comercial e da orla da praia, favorecendo a produção 
de imóveis de segunda residência junto à orla e, através do zoneamento proposto, 
garantindo a exclusividade residencial da área que abrangia desde a orla até o centro. 

Em relação a produção de moradia social, o Plano Diretor a permitia apenas 
na zona de expansão urbana, de difícil acesso e localizada em Bertioga. Além disso, 
proibia a urbanização de terrenos para esse fim em cotas superiores à cota de 80 
metros ou caso fizessem divisa a vias de trânsito rápido ou principais, reforçando, 
a segregação socioespacial, com o crescimento de assentamentos ilegais, nas áreas 
dos morros e do dique da Vila Gilda, e da incidência de cortiços, no Centro, entre as 
décadas de 1970 e 1980 (RIOS, 2011).

3.2 Parâmetros urbanísticos de ocupação do solo pós 1998 (coeficientes 
de aproveitamento, taxa de ocupação e recuos): permissividade construtiva 
e verticalização

Mesmo com a Constituição Federal de 1988 garantindo a moradia enquanto 
direito universal e a função social da propriedade, a Lei Complementar nº 311/1998, 
que define o Plano Diretor do município, continuou priorizando os interesses do 
mercado imobiliário e contribuindo com a segregação socioespacial da população.

A Lei Complementar nº 312/98, Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos, alte-
rou os índices urbanísticos existentes até o momento, permitindo construções mais 
altas e com maior aproveitamento do terreno. Para isso, aumenta do potencial cons-
trutivo em todo território santista, e, principalmente, na zona leste. A nova lei de 
1998, extingue a limitação, não só do número de pavimentos das edificações, mas 
também da altura máxima de pé-direito.

Além disso, o cálculo da área construída passa a não incluir, entre outras áreas, 
a circulação dos condomínios, aumentando o potencial construtivo e a altura das 
edificações. E a taxa de ocupação (quadro 1) poderia chegar em até 60% nos quatro 
primeiros pavimentos de edifícios com mais de 10, contanto que esses não fossem 
andares tipo. 
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Quadro 1 – Indíces urbaníscos do município de Santos, em 1998. Segundo Lei complementar 
nº312/1998.

Fonte: produção do autor a partir dos índices estabelecidos pela LC nº312/1998, 2020.

Posteriormente, as leis de uso e ocupação do solo de 2011 e 2018 mantém os 
índices urbanísticos tão permissivos quanto os defi nidos em 1998. Essas duas revi-
sões mantiveram a Taxa de Ocupação em 60% para os quatro primeiros pavimentos 
de edifi cações com mais de 10 andares (quadros 2 e 3), sem limitar a altura das edi-
fi cações. Mesmo os índices que diminuíram continuam altos, como o Coefi ciente 
de Ocupação na Zona da Orla, que passou de 7 para 6 (quadro 1), permanecendo o 
maior do município.

Quadro 2 – Indíces urbaníscos do município de Santos, em 2011. Segundo Lei complementar 
nº730/2011.

Fonte: produção do autor a partir dos índices estabelecidos pela LC nº730/2011, 2020.
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Quadro 3 – Indíces urbaníscos do município de Santos, em 2018. Segundo Lei com-
plementar nº1.006/2018.

4. MERCADO IMOBILIÁRIO DE 1998 A 2018: PRODUÇÃO 
VOLTADA PARA AS ELITES

Ainda que a elitização do território e os interesses do mercado imobiliário esti-
vessem presentes desde o primeiro Plano Diretor Físico do munícipio, de 1968, o ano 
de 1998 marca o momento em que as limitações impostas por ele se tornam menores, 
aumentando a possibilidade de produção de empreendimentos de alto padrão, cada 
vez mais voltado para classes mais abastadas. (CARRIÇO, 2011, p. 163).

Segundo Carriço (2011), é a partir desta lei que se passa a investir na produção 
edifícios compostos por apartamentos compactos, com salas e dormitórios menores 
e varandas maiores, e áreas comuns mais generosas e mais vagas de garagem, aban-
donando os amplos apartamentos construídos até então, entre as décadas de 1960 e 
1980. A possibilidade de ocupar 60% dos quatro primeiros pavimentos com garagens 
e áreas comuns, além de, pelo número de vagas, encarecer as unidades, contribui para 
o aumento do trânsito nas zonas de infl uência dos edifícios e possibilita a verticaliza-
ção destes. Este fator, aliado a recuos menores nos primeiros pavimentos (quadros 4 
e 5), impacta negativamente na qualidade de vida da vizinhança, principalmente em 
relação a ventilação, insolação e mobilidade urbana.
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Quadro 4 – Recuos por Zona no município de Santos, em 1998. Segundo Lei complementar 
nº312/1998.

Fonte: produção do autor a partir dos recuos estabelecidos pela LC nº312/1998, 2020.

Quadro 5 – Recuos por Zona no município de Santos, em 2011. Segundo Lei complementar 
nº730/2011.

Fonte: produção do autor a partir dos recuos estabelecidos pela LC nº730/2011, 2020.

 Com isso, a produção, em larga escala, de edifícios seguindo os padrões esta-
belecidos a partir de 1998, com mais de uma vaga de garagem por unidade, varandas 
e áreas comuns generosas, levou ao encarecimento do valor imobiliário em bairros 
específi cos de Santos, como Gonzaga, Boqueirão e Ponta da Praia, além da Zona da 
Orla como um todo. Tornando-os inacessíveis para famílias de menor renda, con-
tribuindo, ao mesmo tempo, com a segregação socioespacial e com o aumento do 
trânsito regional (CARRIÇO, 2011).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto, é possível perceber que a legislação urbanística da cidade de 
Santos, notadamente a partir de 1922, priorizou os interesses do mercado imobiliário, 
ignorando questões relacionadas a população de baixa renda, como sua demanda por 
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moradia e infraestrutura urbana, contribuindo com a segregação socioespacial atual.
Já através da análise das leis de uso e ocupaçãodo solo de 1998, 2011 e 2018, 

é possível perceber que essa legislação determinou índices urbanísticos demasiada-
mente permissivos, com taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento altos , 
além de não computar áreas comuns às áreas construídas possibilitando a construção 
de torres mais altas, com unidades menores e avarandadas, porém com mais vagas de 
garagem por apartamentos e áreas comuns e de lazer maiores, aumentando o valor 
dos imóveis.

Então, a hipótese levantada no início da pesquisa, de que produção imobiliária 
pós 1998 contribuiu com a verticalização, e não atendeu às demandas prioritárias 
por moradia em Santos, se confirma. A melhoria defendida pelo Plano Diretor de 
1998 e pelas leis de uso e ocupação do solo de 2011 e 2018 só ocorre para a parcela da 
população cuja renda possibilita o acesso às novas unidades produzidas. Esse modelo 
de produção imobiliária serviu, portanto, para reforçar a segregação já existente e a 
verticalização exacerbada do município de Santos.
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RESUMO

O presente estudo teve como mister identificar normativas brasileiras que ver-
sem sobre a proteção às pessoas refugiadas, no período de 1997 a 2019, por 
meio de revisão bibliográfica. Dentre as normativas a que se refere o presente 
trabalho, estão as leis promulgadas em território brasileiro cujo teor promova 
proteção aos refugiados no plano doméstico, bem como os documentos formais 
desenvolvidos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, denominados instru-
ções normativas. A metodologia empregada para o desenvolvimento do estudo, 
baseou-se em pesquisas bibliográficas, consistente em livros, artigos acadêmi-
cos, teses e dissertações. A pesquisa normativa, por sua vez, limitou-se a análise 
de normas vigentes nos períodos de 1997 a 2019, sendo ambas pesquisas feitas 
por meio de buscas em sites das principais Universidades e banco de dados de 
periódicos, artigos e revistas com uso de diversas palavras-chaves relacionadas 
a temática, seguida de sistematização de material e análise minuciosa de conteú-
do. Ao final, diante material selecionado e obedecendo a ordem de evolução do 
direito internacional humanitário que se desenvolveu o relatório final, podendo 
concluir que embora a Lei nº 9474/1997, também conhecida como Estatuto dos 
Refugiados tenha proporcionado vasto direitos aos refugiados, somente ela não 
é necessário para aplicação. Para tanto, aponta-se entidades e organizações que 
contribuem para estruturação de novas normas protetoras e complementares 
das já existente, por meio de instruções normativas que fortaleçam os direitos 
desses mais suscetíveis. 

PALAVRAS-CHAVE

Refugiado; Proteção normativa; Refúgio; Legislação brasileira; 1997-2019
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1. INTRODUÇÃO

O estudo em apreço possui a missão de captar, a título de revisão bibliográfica, 
escritos sobre as normas protetoras às pessoas refugiadas, no âmbito brasileiro, cons-
tituídas durante o período de 1997 a 2019, com objetivo de demostrar o processo de 
evolução, retratando as normas consideradas relevantes, visto à época de 1997, as 
quais ensejaram em olhares mais respeitosos à aqueles que de início eram tidos como 
invisíveis, bem como expor a conservação destas normas na atualidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

A pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica a fim de identificar normativas sobre 
a proteção das pessoas refugiadas no Brasil. O recorte temporal foi o período entre 1997 e 
2019. Foram realizadas pesquisa bibliográfica e normativa. 

A busca de materiais foi realizada por meio de sites acadêmicos destinado a 
pesquisa cientifica: Google Acadêmico; Scielo; Academia.edu; Base de dados CAPES; 
Web of Science; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações da UNISAN-
TOS; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Católica de Santos; site Acnur; 
bases disponibilizadas pela Universidades USP, UNICAMP, UNESP, UNIFESP, UFA-
BC, UFSCAR; bases de artigos da UniSantos – portal da capes periódicos; Biblioteca 
Digital da UnB; Biblioteca Digital da UFMA e Repositório Institucional da Universi-
dade Federal do Ceará, limitando-se, em especial, a proteção normativa no território 
brasileiro. 

  O procedimento empregado para realização da pesquisa, em sua primeira eta-
pa, foi a simples captação de textos e doutrinas, por meio de palavras-chaves: “refúgio 
Brasil”; “refugiados Brasil”; “refúgio Brasil século XX”; “refúgio Brasil século XXI”; 
“refugiado Brasil século XX”; “refugiados Brasil século XX”; “lei 9474”; “Estatuto do 
Refugiado”; “refugiados + década de 1990”; “refugiados + década de 2000”; “refugia-
dos + década de 2010”; “refugiados +1997”; “refugiados +1998”; “refugiados +1999”; 
“refugiados  +2000”; “refugiados  +2001”; “refugiados  +2002”; “refugiados  +2003”; 
“refugiados +2004”; “refugiados + 2005”; “refugiados + 2006”; “refugiados +2007”; 
“refugiados  +2008”; “refugiados  +2009”; “refugiados  +2010”; “refugiados  +2011”; 
“refugiados  +2012”; “refugiados  +2013”; “refugiados  +2014”; “refugiados  +2015”; 
“refugiados +2016”; “refugiados +2017”; “refugiados + 2018”; “refugiados + 2019”; 
“asilo + Brasil”; “América Latina + exílio + Brasil”; “reassentamento + Brasil”; “AC-
NUR”; “CONARE”; “normativa + refugiados”; “resoluções + refugiados”; “portarias 
+ refugiados”; “normativa + refúgio”; “resoluções + refúgio”; “portarias + refúgio”; 
“grave e generalizada violação de direitos humanos”; “Convenção sobre o estatuto 
de refugiados”; “Protocolo sobre o estatuto de refugiados”; “brazilian refugee law”; 



51

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

“brazilian refugee law policy history”; “refugiados no Brasil”, “norma de proteção aos 
refugiados”, “refugiados entre guerras”, “proteção dos refugiados 1997 a 2019”, “histó-
rico dos refugiados no Brasil”, “evolução proteção do refúgio”, “refúgio pós segunda 
guerra”, “proteção e refúgio”, “amparo às pessoas refugiadas”; e observando a época 
delimitada, que tratasse da norma reguladora da proteção dos refugiados, conside-
rando que o tema principal está inteiramente ligado a uma revisão bibliográfica. 

Como resultado da pesquisa foram identificados cinco livros; dois capítulo de 
livro; duas teses de doutorado; uma tese de mestrado; duas monografia para obten-
ção de título de Graduação; duas monografias de especialização; trinta e quatro arti-
gos científico; uma dissertação de pós graduação; duas cartilhas desenvolvidas pela 
ACNUR e trinta e três normas legislativas, incluindo resoluções do CONARE e duas 
leis ordinária. Dentre os textos encontrados, oitenta e quatro são redigidos em língua 
portuguesa, e dois deles escrito em língua inglesa, os quais englobam diversas ramos 
e áreas de pesquisa, tais quais Direito, Ciências Sociais, Ciência Política; Política In-
ternacional, Relações Internacionais e Filosofia

Os textos localizados tiveram como função não só direcionar, mas agregar co-
nhecimento acerca da origem e evolução histórica do instituto refúgio, além de in-
troduzir termos frequentes ao objeto da pesquisa e conceitos importantes, tais como 
refúgio; refugiado; imigrante; asilo, bem como a diferença de asilo e refúgio. 

Para o andamento dos estudos também foi de extrema relevância a utilização 
do mecanismo de fichamento, segunda etapa da pesquisa, ao tempo que a leitura 
dos textos captados foram ocorrendo, os fichamentos também vinham sendo desen-
volvidos de modo a contribuir para criação de uma linha cronológica de fatos e dos 
instrumentos normativos de proteção da pessoa humana em situação de refúgio.

A terceira e última etapa compreendeu na elaboração do texto final da pesquisa, 
com constante busca e leitura de material para composição.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O refúgio consiste em um instituto apolítico e humanitário (JUBILUT, 2007, 
p.152), em que o ser humano deixa seu país em função de bem-fundado temor de 
perseguição em razão de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou per-
tencimento a um grupo social (CLARO, 2011, p105; JUBILUT; MADUREIRA, 2014. 
p.13; MOREIRA, 2014, p.87; SOARES, 2012, p.65; SCAGLIA, 2009, p 34). 

A positivação do refúgio ocorre de forma mais intensa após a Segunda Guerra 
Mundial, que levou a criação de instrumentos de proteção aos refugiados tão impor-
tantes, principalmente no âmbito internacional, entre eles a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948; a Convenção de Genebra Relativa à Proteção de Pessoas 
Civis em Tempo de Guerra de 1949; o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) em 1950; A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 
1951, ratificado pelo Brasil em 1952 e que pela primeira vez definiu o refugiado; e o  
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Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967 (JUBILUT, 2007).
A Segunda Guerra Mundial, ocasionou um enorme fluxo de pessoas apátridas 

e deslocadas, sem condições de retornar a seu local de origem, consideradas refugia-
das, desafiando, a sociedade internacional, e mais especificamente a nacional, iniciar 
um processo de institucionalização com a finalidade de proporcionar proteção a estas 
pessoas, embora nem todos os estados estivem dispostos a promover melhor quali-
dade de vida aos refugiados (JUBILUT; MADUREIRA, 2014. p.12-13).

No Brasil, foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002) que 
o país se destacou em atuar em prol dos direitos humanos, na tentativa de mudar a 
imagem internacional do país, vistos as denúncias de violação de direitos humanos 
no âmbito interno (MOREIRA, 2010, p. 117). Ensejando na adoção do Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDH I) em 1996 e a criação da Secretaria de Direitos 
Humanos, em 1997 (MOREIRA, 2010, p. 117-118).

O Programa Nacional de Direitos Humanos, se mostrou de extrema relevância, 
pois por meio deste que se estabeleceu como meta a elaboração de projeto de lei para 
regulamentar o estatuto dos refugiados, bem como se incluiu a participação da socie-
dade civil brasileira para atuação conjunta com o governo brasileiro na implementa-
ção das políticas públicas de direito humanos (MOREIRA, 2010, p. 118). 

A Lei nº 9.474/97 é um trabalho de tripartitismo, formulado em conjunto pela 
sociedade civil organizada, pelo ACNUR e pelo Estado brasileiro, em prol dos re-
fugiados. (BÓGUS, RODRIGUES, 2011, p.102; LEÃO, p.01-02; RAMOS, RODRI-
GUES, ALMEIDA, 2011, p.72). É tida como marco dos regimes internacional e lati-
no-americano relativo a refugiados, incorporando os motivos clássicos de refúgio da 
Convenção de 1951, bem como os motivos ampliados da Declaração de Cartagena 
de 1984, sobretudo no que tange a violação de direitos humanos perpetrada em larga 
escala (MOREIRA, 2012, p.198). 

A Lei 9.474, que define o estatuto dos refugiados no Brasil, é a 
primeira legislação abrangente dedicada a este tema na América 
Latina. Dois aspectos que ela possui merecem atenção especial. 
O primeiro diz respeito à definição do conceito de refugiado. 
Além de reproduzir a definição clássica da Convenção de1951, 
no seu Artigo 1º (III), a Lei 9.474 afirma que um indivíduo deve 
ser reconhecido como refugiado se “devido a grave e generaliza-
da violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país”. Esta definição 
abrangente é importante, sobretudo quando são consideradas as 
causas dos recentes deslocamentos forçados ao redor do mundo. 
Além disso, a definição vai ao encontro da prática adotada pelo 
Governo brasileiro desde o início da década de 1990 (FISCHEL 
DE ANDRADE; MARCOLINI, p.170-171).

Assim, a Lei amplia o conceito de refugiado no Brasil, abrangendo mais pes-
soas na proteção a partir desse instituto. Tal ampliação se dá ao agregar, a partir da 
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Declaração de Cartagena, a possibilidade de qualifica-se como refugiado pessoas em 
que seu país de origem experimenta situação de grave e generalizada de violação aos 
direitos humanos, o que não consta na Convenção de 1951 (MENDES, 2014).

Desta feita a Lei entende como refugiado:
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não 
queira acolher-se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes 
teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar 
a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, 
é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio 
em outro país.

Com a edição da Lei nº 9.474/1997, criou-se entidades e organizações para que 
pudesse proporcionar uma estrutura mais digna as pessoas refugiadas, de modo que 
o Brasil passou a ser reconhecido como o país de acolhida de refugiados

A operacionalização da lei se dá por meio do Comitê Nacional para os Refugia-
dos – CONARE, órgão de deliberação coletiva, representando o Estado brasileiro, em 
todo o procedimento de análise da solicitação de refúgio, bem como na política de 
proteção e apoios aos que forem considerados refugiados (BÓGUS, RODRIGUES, 
2011, p.106; ALMEIDA, 2017, p.12; RAMOS, RODRIGUES, ALMEIDA, 2011, p. 30).

Por ser um órgão de deliberação coletiva e responsável pela apreciação e decisão 
dos pedidos de refúgio formulados perante o governo brasileiro (PACÍFICO; MEN-
DONÇA, 2010, p. 172), o CONARE possui um papel de suma importância na vida 
do refugiado, seja no seu ingresso, como na sua permanência e até mesmo no retorno 
ao país de origem para rever seus familiares. 

A competência deste órgão, engloba analisar pedido e declarar o reconhecimen-
to da condição de refugiado; decidir a cessação, de ofício ou mediante requerimento 
das autoridades competentes da condição de refugiado; determinar a perda da condi-
ção de refugiado; orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, as-
sistência e apoio jurídico à população refugiada; e aprovar instruções esclarecedoras 
à execução da Lei nº 9.474/97 (JUBILUT, APOLINÁRIO, 2008, p 14-15). 

É exatamente, a aprovação de instruções normativas esclarecedoras à execução 
do Estatuto dos Refugiados que concede ao órgão grande autonomia na elaboração 
de norma, com um possível teor protetivo, na possibilidade de suprir possíveis lacu-
nas legislativa, contribuindo assim, para evolução dos direitos dos refugiados (AL-
MEIDA, 2017 p. 57).
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As resoluções normativas do CONARE totalizam em 31 (trinta e uma) instru-
ções, das quais alguns ainda estão em vigência e outras, por sua vez, foram revogadas, 
tendo em vista a evolução da humanidade e os novos acontecimentos que ensejam 
em inúmeros pedidos de refúgio:

Fonte: tabela elaborada de acordo com as informações extraídas do site https://www.justica.gov.br/
seus-direitos/refugio/legislacao.

RESOLUÇÕES NORMATIVAS DO CONARE 
Resoluções nº 1/1998; 2/1998; 
3/1998; 6/1999; 09/2002; 11/2005; 
12/2005; 13/2007; 15/2012 

Revogada pela resolução Nº 18 que estabelece os 
procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da 
solicitação refúgio e dá outras providências. 

Resolução Nº 4, de 11 de Março de 
1999 

Revogada pela resolução Nº 16 que estabelece 
procedimentos e Termo de Solicitação para pedidos de 
reunião familiar. 

Resolução Nº 5, de 11 de Março de 
1999 

Revogada pela resolução Nº 12 que dispõe sobre a 
autorização para viagem de refugiado ao exterior, a emissão 
de passaporte brasileiro para estrangeiro refugiado, quando 
necessário, bem como o processo de perda da condição de 
refugiado em razão de sua saída de forma desautorizada. 

Resolução Nº 07, de 06 de Agosto 
de 2002 

Revogada pela resolução Nº 11 que dispõe sobre a 
publicação da notificação prevista no artigo 29 da Lei nº 
9.474, de 22 de julho de 1997. 

Resoluções nº 08/2002; 22/2015 Revogada pela resolução Nº 29 que estabelece a utilização 
do Sisconare como sistema para o processamento das 
solicitações de reconhecimento da condição de refugiado de 
que trata a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

Resoluções nº 10/2003; 14/2011; 
17/2013; 19/2014; 20/2015; 21/2015; 
25/2017;30/2019 

Revogada pela resolução Nº 31 

Resolução Nº 16, de 20 de Setembro 
de 2013 

Revogada pela resolução Nº 27 que disciplina o art. 2º da 
Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 

Resolução Nº 18, de 30 de Abril de 
2014  

Alterada pelas resoluções Nº 22/2015, 26/2018, 29/2019, e 
31/2019 

Resolução Nº 23, de 30 de Setembro 
de 2016 

Alterada pela resolução Nº 28/2018 que dispõe sobre a 
extinção do processo e regras de desarquivamento do 
processo de refúgio. 

Resolução Nº 24, de 28 de Julho de 
2017 

EM VIGÊNCIA - Adota o Formulário de Solicitação de 
Reconhecimento da Condição de Refugiado, o Formulário 
de Identificação de Familiares para Extensão dos efeitos da 
Condição de Refugiado e o Formulário para Interposição de 
Recurso e altera a redação da Resolução Normativa nº 22 
do Conare. 

Resolução Nº 26, de 26 de Março de 
2018 

EM VIGÊNCIA - Altera a resolução Normativa nº 18 do 
Conare para disciplinar hipóteses de extinção do processo 
sem resolução do mérito 

Resolução Nº 27, de 30 de Outubro 
de 2018 

EM VIGÊNCIA 

Resolução N° 28, de 20 de 
Dezembro de 2018 

EM VIGÊNCIA 

Resolução Nº 29, de 14 de Junho de 
2019 

EM VIGÊNCIA 

Resolução Nº 31, de 13 de 
Novembro de 2019 

EM VIGÊNCIA 
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Outro instrumento normativo relevante na governança migratória brasileira e 
que pode impactar os refugiados, embora tenha função de instituir a lei de migra-
ções, é a Lei nº 13.445/2017, que traz em seu texto dispositivos que facilitam a manu-
tenção no território de acolhida.

A referida legislação prevê a identificação civil do solicitante de refúgio poderá 
ser realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser, sem 
exigência de um documento em específico, bem como a possibilidade do beneficiário 
de refúgio a requerer autorização de residência, enquanto aguarda resposta à solici-
tação de refúgio, bem como aquele que já possui o status de refugiado (artigo 30, II, 
alínea “e” e §4º da Lei nº 13.445/2017).

De certo que as legislações até aqui existentes, mais especificamente a Lei nº 
9.474/1997 e a Lei nº 13.445/2017, regulamentaram os critérios de ingresso territorial 
e a concessão de refúgio, entretanto não definiram aspectos relativos às condições de 
vida dos refugiados e os termos do processo de integração local (MOREIRA, 2012, 
p.296). Sendo necessário para isso, a elaboração de resoluções por meio do CONARE.

Desta forma, no curso da pesquisa até aqui, observou-se que o Brasil reúne 
instrumentos normativos e mecanismos de políticas públicas que dão condições fa-
voráveis aos que necessitam de assistência internacional humanitária por meio do 
refúgio, entretanto, há ainda necessidade de melhor a integração social (MOREIRA, 
2012). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com objetivo de rever literaturas bibliográfica sobre à proteção de pessoas refu-
giadas no Brasil no período entre 1997 e 2019, e a partir da mesma identificar norma-
tivas de proteção à essa população, o presente trabalho localiza apenas duas leis a Lei 
nº 9.474/1997, a mais importante por institui mecanismo ao Estatuto do Refugiado 
e a Lei nº 13.445/2017 que traz alguns dispositivos para facilitar o recebimento dos 
refugiados, além das resoluções do CONARE. 

De certo, que há lacunas relevantes em termos de novas políticas públicas e de 
atualização da legislação, considerando as dificuldades ainda presentes, sobretudo 
em termos de integração local, entretanto não se pode negar a evolução das normas 
de proteção aos refugiados no âmbito nacional, visto que as ações tomadas pelo nos-
so Estado gera impactos positivos ou negativos em rede internacional, a depender 
das medidas tomadas. 
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RESUMO

Devido a ampla utilização e destinação incorreta dos plásticos convencionais 
derivados de petróleo, torna-se cada vez mais necessária a criação e utilização 
de um plástico biodegradável com menor tempo de degradação que os plásticos 
convencionais e consequentemente menos agressivo ao meio ambiente. Os ob-
jetivos deste trabalho são estudar a síntese e a degradação de bioplásticos pro-
duzidos através de resíduos de mandioca, desenvolver a síntese do bioplástico 
produzido, acelerar sua degradação e também melhorar sua resistência através 
da utilização de materiais como biocompósitos. A metodologia foi composta 
por duas etapas. Inicialmente fez-se uma revisão bibliográfica de trabalhos exis-
tentes na literatura, para apropriar-se do estado atual da pesquisa desenvolvida. 
Posteriormente, iniciou-se a extração da fécula da casca de mandioca por pro-
cessos físicos. A partir da fécula extraída, foi realizada a síntese de bioplástico 
pelo método “casting” e então foram realizados os testes de degradação do mes-
mo. Os resultados foram bastante satisfatórios, pois, a partir da fécula extraída 
da casca da mandioca, foi possível sintetizar um bioplástico maleável e macio, 
com um curto período de degradação. Por fim, constatou-se a possibilidade de 
melhorar a resistência do bioplástico através dos biocompósitos utilizando-se 
fibras naturais.

PALAVRAS-CHAVE

Bioplástico, resíduo, biocompósito.

1. INTRODUÇÃO

Na época atual, o plástico oriundo do petróleo é um dos principais problemas 
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ambientais mundiais. O plástico, quando descartado forma incorreta, contribui para 
a poluição visual resultante do seu acúmulo e também causa a obstrução de sistemas 
de drenagem, gerando enchentes. Somando-se  o tempo de decomposição elevado 
com o descarte inadequado e a sua chegada ao ambiente marinho, o plástico passa a 
ter aparência de alimento para muitos dos animais marinhos (MIRANDA E CARVA-
LHO-SOUZA, 2011), resultando em morte dos organismos por inanição ou asfixia e 
interferindo no ciclo reprodutivo de muitas espécies. 

Um outro problema ambiental abordado neste trabalho é o excesso de produção 
de resíduos orgânicos e sua destinação nem sempre adequada. Os resíduos orgânicos, 
possuem potencial para serem reutilizados antes que o aterro sanitário seja a sua 
destinação final. Como a mandioca é um alimento muito consumido no país, seja 
em escala doméstica ou industrial, a geração de resíduos dessa origem é bem grande. 
Por ser um vegetal rico em fécula, que é um carboidrato e então um polímero natural 
de monossacarídeos, a casca da mandioca foi escolhida para originar o bioplástico 
estudado.

Sendo assim, os objetivos deste trabalho são estudar a síntese e a degradação de 
bioplásticos aproveitando resíduos de mandioca, bem como melhorar a síntese do 
bioplástico produzido e acelerar sua degradação e sua resistência através da utiliza-
ção de biocompósitos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Teste de síntese do bioplástico

A produção do bioplástico baseia-se na metodologia casting (RÓZ, 2004) e o 
teste foi realizado utilizando fécula comercializada em loja. Primeiramente, com o 
auxílio de uma balança semi-analítica, utilizando um béquer de 600 mL, pesou-se 
24 g de fécula de mandioca. Com a fécula dentro do béquer, adicionou-se 16 mL 
glicerina, 18 mL vinagre de álcool e então 180 mL de água destilada, com o auxílio 
de provetas.

A solução foi agitada em um agitador magnético com aquecimento por cerca 
de 15 minutos ou até atingir a temperatura de polimerização (cerca de 60 a 65ºC) 
e apresentar aspecto viscoso. Depois de polimerizada, a mistura foi distribuída em 
placas de Petri. Algumas placas foram secas em temperatura ambiente e outras em 
uma estufa a 45ºC com intervalos de tempo de 15min, 20min, 30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 
5h, 6h, 12h, 24h.

2.2. Extração da fécula da casca da mandioca

A extração da fécula existente na casca da mandioca foi realizada utilizando 
processos físicos. O primeiro passo foi lavar as cascas com água corrente. Em seguida, 
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a epiderme da mandioca, ou seja, a fina camada marrom que recobre a mandioca 
foi retirada e descartada. Logo após, as cascas foram trituradas no liquidificador 
com água destilada gelada utilizando uma proporção de 1:2 de casca de mandioca e 
água destilada, respectivamente. O extrato sólido foi separado com o auxílio de duas 
peneiras convencionais de cozinha e uma malha mesh de 250TY, e depois descartado. 
O líquido remanescente foi transferido para béqueres com capacidade de 1 L e depois 
foi mantido em repouso por um período de 4 horas. Então o líquido suspenso foi 
descartado e a fécula remanescente foi transferida para placas de Petri. Por fim, ela 
foi seca em estufa na temperatura de 45 ºC por aproximadamente 48h e armazenada 
dentro das placas de Petri em temperatura ambiente.

2.2. Síntese do bioplástico utilizando a fécula extraída

Para a síntese do bioplástico utilizando a fécula extraída, seguiu-se praticamen-
te a mesma metodologia testada previamente. Porém, no lugar da fécula comprada, 
fez-se o uso da fécula extraída das cascas de mandioca.

2.3. Testes de degradação 

Foram realizados dois testes de degradação utilizando amostras de bioplástico 
de tamanho e espessura aproximados. O primeiro teste de degradação consistiu em 
enterrar uma amostra de bioplástico em um vaso com terra e deixá-lo exposto as in-
tempéries por cerca de 3 meses, sendo regado esporadicamente com água da tornei-
ra. O segundo teste de degradação consistiu em utilizar quatro substratos, sendo eles 
água da torneira, água salgada, terra de jardinagem, areia da praia. Foram separadas 
quatro placas de Petri de tamanho igual. Depois, cada substrato foi colocado em uma 
placa de Petri juntamente com uma amostra de bioplástico, de forma que a amostra 
ficasse totalmente coberta pelo material utilizado como substrato. As placas de Petri 
foram deixadas em cima da bancada do laboratório. Foram realizados registros foto-
gráficos semanais dos bioplásticos a fim de acompanhar a degradação dos mesmos.

2.4. Levantamento bibliográfico sobre biocompósitos

A metodologia prática dos experimentos com biocompósitos ficou limitada a 
um aprofundamento da revisão bibliográfica realizada no início do projeto. O foco 
foram os trabalhos que discorriam sobre o uso de biocompósitos na síntese de bio-
plásticos e como eles influenciavam as propriedades do bioplástico produzido. As 
palavras-chave utilizadas nas pesquisas foram biocompósitos, resíduos vegetais, resí-
duos orgânicos, síntese de biocompósitos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do processo de síntese realizado no presente trabalho foi possível obter 
um bioplástico maleável e macio utilizando a fécula comprada e a fécula extraída da 
casca da mandioca.

Assim como descrito por Ferreira e Bento (2013), fatores como a quantidade 
de fécula, glicerina ou álcool e a temperatura de secagem utilizadas influenciam na 
maleabilidade, espessura e transparência do bioplástico. 

Os resultados obtidos aplicando a mesma metodologia para a síntese do bioplásti-
co utilizando a fécula extraída da casca da mandioca, foram muito semelhantes. O bio-
plástico produzido também apresentou boa maleabilidade e maciez, porém a transpa-
rência foi afetada pelos resíduos de casca que não puderam ser retirados na peneiração.

Figura 1: Bioplástico sintetizado com fécula extraída da casca de mandioca e seco por 4 horas na 
estufa

Fonte: autoral

Figura 2: Bioplástico sintetizado com fécula extraída da casca de mandioca e seco em temperatura ambiente

Fonte: autoral
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Quanto ao período de secagem, se observou que os bioplásticos secos em tem-
peratura ambiente demoraram mais para secar do que os que foram colocados na 
estufa. Porém, os que ficaram em temperatura ambiente apresentaram maior malea-
bilidade e elasticidade dos que ficaram na estufa. Em relação ao tempo de secagem na 
estufa, constatou-se que os períodos de tempo ideal são os de 4, 5 e 6 horas. Os perí-
odos inferiores não apresentaram diferença significativa na secagem dos bioplásticos. 
Nos períodos superiores, os bioplásticos ficaram rígidos e quebradiços.

Em relação aos testes de degradação, estes apresentaram resultados muito sa-
tisfatórios. A mostra de bioplástico que estava acondicionada no vaso estava em um 
estágio de degradação avançado. O bioplástico apresentou um aspecto ressecado e 
rígido. Também ficou extremamente quebradiço de forma que foi difícil removê-lo 
do vaso de forma íntegra. Isso sugere que o mesmo desidratou com o tempo e assim 
houve uma facilitação do processo de degradação.

Figura 3: Amostra de bioplástico que estava acondicionada no vaso de jardinagem para a 
realização do teste de degradação.

Fonte: autoral

O teste de degradação realizado em placas de Petri apresentou resultados muito 
satisfatórios em relação aos meios aquáticos. O trabalho desenvolvido por Ferreira e 
Bento (2013) e que seguiu praticamente a mesma metodologia de síntese, corrobora 
que os bioplásticos são muito suscetíveis a água. Assim que entrou em contato com a 
água, o bioplástico apresentou uma mudança na transparência e textura, resultando 
em um aspecto gelatinoso rapidamente. Depois do período de um mês observou-
-se a formação de colônias de microrganismos na superfície da água da placa “Água 
doce”, inclusive na tampa da mesma placa. Isso serve de evidência de que ali estava 
ocorrendo a biodegradação da amostra. Na placa “Água do mar” também foi possível 
observar o início da formação de uma colônia de microrganismos, porém está se 
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desenvolveu de forma mais lenta. Pressupõe-se que talvez a salinidade do meio tenha 
inibido o crescimento dos mesmos.

Já nos meios terrestres, as amostras de bioplástico não apresentaram mudanças 
significativas. Percebeu-se uma mudança de textura. Assim como a amostra do vaso, 
as amostras dos meios terrestres apresentaram um aspecto ressacado e ficaram mais 
rígidas com o passar do tempo. Também houve uma grande aderência do substrato 
a matriz polimérica.

Figura 4: Amostra de bioplástico utilizada no teste de degradação da placa de água doce após 28 dias

Fonte: autoral

Figura 5: Amostra de bioplástico utilizada no teste de degradação da placa de água do mar após 28 dias

Fonte: autoral
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Figura 6: Amostra de bioplástico utilizada no teste de degradação da placa de terra de jardinagem 
após 28 dias

Fonte: autoral

Figura 7: Amostra de bioplástico utilizada no teste de degradação da placa de areia da praia após 
28 dias

Fonte: autoral

De acordo com a pesquisa realizada sobre biocompósitos, percebeu-se que as 
fibras naturais se destacam como os principais biocompósitos utilizados. Dentre as 
fibras naturais, aquelas de origem vegetal são muito estudadas devido à sua função 
natural de reforçar as paredes celulares dos vegetais, e as de origem animal são es-
tudadas devido a sua capacidade de conferir resistência mecânica aos organismos 
(OTONI, 2017).
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O uso das fibras se dá principalmente pela adição das mesmas na matriz poli-
mérica a base de fécula durante o processo de síntese. Esse acréscimo pode ser feito 
utilizando a fibra in natura, a fibra tratada ou através da utilização dos componentes 
mais interessantes, como a celulose e a pectina. Logo, a adição de fibras na matriz 
polimérica é a forma de otimização de bioplásticos mais estudada. 

De acordo com Silva (2018), a adição de fibra de bananeira em matrizes polimé-
ricas a base de amido de milho confere resistência ao bioplástico, podendo torná-lo 
mais resistente à deformação térmica, inibindo as rachaduras e o aspecto quebradiço. 
Também foi constatado que quanto maior a quantidade de fibra e menor a quanti-
dade de amido, menor poderá ser a degradação do bioplástico no solo em um curto 
período. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bioplástico sintetizado a partir da fécula extraída da casca da mandioca é 
promissor. Ele apresenta características e propriedades semelhantes ao do plástico 
convencional, utiliza um resíduo como matéria prima e também possui um tempo 
de degradação inferior ao do plástico convencional. Além disso, o bioplástico e o seu 
tempo de degradação podem ser otimizados através da utilização de biocompósitos 
também oriundos de resíduos orgânicos. Portanto, é uma solução vantajosa para a 
problemática do plástico e do gerenciamento de resíduos orgânicos.
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RESUMO

O jornalismo na Era Digital vai além da produção, em si, de textos jornalísticos. 
O jornalista, como profissional, tem assumido cada vez mais o papel de ‘fiscali-
zar e esclarecer’ publicações de Fake News, notícias falsas e informações duvi-
dosas que ganharam proporções alarmantes com as redes sociais e os avanços 
tecnológicos que permitem que todos sejam criadores de conteúdo. Por isso, o 
comunicólogo tem que adquirir um perfil diversificado e adaptável para lidar 
com a nova realidade. É preciso entender de algoritmos, de estratégias de en-
gajamento, de palavras-chaves e de diversos outros fatores “de informática” que 
auxiliam a proporcionar um maior destaque destas notícias em meio aos outros 
milhares de portais. A ‘guerra por cliques’ tem tomado proporções não men-
suradas no início desta era e o jornalismo tem sua credibilidade posta em xe-
que pelas pessoas imersas no fenômeno da pós-verdade, que duvidam dos fatos 
mais simplórios. Em resgate ao ofício, o fact-checking, por meio de agências de 
checagem, tem sido um dos mecanismos encontrados. A cautela extrema com 
processos de apuração constitui o novo cenário do jornalismo, proporcionando 
novos nichos de atuação cada vez mais necessários.

PALAVRAS-CHAVE

Fake News, jornalismo, imprensa.

1. INTRODUÇÃO

As constantes mudanças que o Jornalismo encara desde a chegada da internet 
nas redações têm impactado a imprensa e o profissional de comunicação. Os avanços 
tecnológicos trazem consigo desafios, desde a prensa de tipos móveis de Gutemberg 
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às redes sociais, onde todos são produtores de conteúdo. A internet deu início a um 
processo de “desintermediação”. “O jornalista deixou de ser o único intermediário 
entre os conteúdos e seu público, na medida em que todos têm acesso aos meios de 
publicação e distribuição” (BARSOTTI, 2012, p 83). No século 21, o novo desafio dos 
jornalistas é a propagação das Fake News, informações falsas ou intencionalmente 
manipuladas que interferem na rotina da produção de conteúdo para plataformas 
digitais, exigindo do profissional uma intensificação de apuração. É preciso verificar, 
no entanto, de que forma o fenômeno da pós-verdade ganha amplitude com as redes 
sociais e como isso tem impactado a rotina nas redações. 

O objetivo desta Iniciação Científica é entender os impactos da amplificação 
das Fake News nos processos de apuração e checagem da informação. Compreender 
como essa mudança na forma de comunicar, associada às características de agilida-
de e multimidialidade, além das próprias transformações no mercado de trabalho, 
podem favorecer à propagação de notícias falsas ou intencionalmente tendenciosas. 
O estudo também se propõe a verificar de que forma a imprensa está agindo para 
combater a desinformação, proporcionando a possibilidade do surgimento de novo 
nicho de mercado.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

O subprojeto de Iniciação Científica “Fake News e o Jornalismo: os impactos e 
as mudanças na rotina da produção de conteúdo da notícia pelos profissionais de im-
prensa”, teve seu desenvolvimento de agosto de 2019 à agosto de 2020. Neste período, 
foram lidos artigos científicos e conteúdos jornalísticos acerca da questão das trans-
formações do jornalismo on-line, Fake News e pós-verdade. Palestras e ‘webinars’ 
- referentes ao objeto de pesquisa, acompanhamento do noticiário nacional e análise 
de agências de checagem - também foram instrumentos utilizados.

Apropriando-se de divisões semestrais para detalhar as etapas do plano de tra-
balho desenvolvidas, pode-se afirmar que na primeira etapa - que diz respeito a agos-
to de 2018 à dezembro de 2018 -, o foco foi voltado a questões vistas como funda-
mentais para a pesquisa. O embasamento teórico foi fundamentado, principalmente, 
sob o texto “Transformações contemporâneas nas práticas jornalísticas: o jornalista 
on-line como mobilizador de audiência”, pesquisa fruto da dissertação de Mestrado 
de Adriana Daquer Barsotti (2012). Com o objetivo de proporcionar um contexto 
mais aprofundado, a leitura “Webjornalismo: considerações gerais sobre o jornalis-
mo de web” (2011), de João Messias Canavilhas – Universidade da Beira Interior, 
veio de complemento. Nesta primeira etapa, a leitura “Epistemologia do jornalismo 
litigioso”, de Marcelo J.A. Lopes (1997), também foi um ponto importante para o 
direcionamento da pesquisa.
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No segundo semestre, entre janeiro e o final de março de 2020 as atividades fo-
ram realizadas de forma presencial, antes da pandemia da covid-19. Após isso, entre 
abril e agosto, tudo foi feito remotamente, utilizando recursos de vídeo-chamadas 
para dar sequência às orientações semanais. Posto isto, dentro das conformes adap-
tações, em 2020 foi dado início ao levantamento de dados e à coleta de materiais 
de pesquisa de campo. Primeiramente, dando sequência à bibliografia, foram lidos 
artigos do Observatório da Imprensa sobre a questão e o artigo “Fake News, Pós-
-verdade, Fact-checking e Jornalismo de Dados: Um Pequeno Glossário para o Jor-
nalismo”, de Carlos Renato Coelho Simonetto e Rodrigo Wolff Apolloni, do Centro 
Universitário Uniopet, Curitiba/PR (2019) foi a última leitura científica que abriu as 
portas para a análise das agências de checagem - estabelecida como parte prática da 
Iniciação Científica. 

Os serviços ‘Agência Lupa’ (https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/); o ‘Estadão 
Verifica’ (https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/); e o ‘Fato ou Fake’ 
(https://g1.globo.com/fato-ou-fake/) do G1, foram os analisados nesta pesquisa. A 
metodologia realizada para a coleta de informações foi de que, durante uma semana 
(de segunda-feira à domingo), em um período entre às 18h – 21h, as três agências fo-
ram acessadas a fim de coletas as notícias em manchete e a última matéria publicada. 
Posteriormente, tudo foi compilado e analisado. Como complemento a esta coleta, 
foram realizadas entrevistas com representantes de cada uma das três agências de 
checagem. Por conta da pandemia, o questionário foi aplicado à distância, por meio 
de e-mails.

O último instrumento de pesquisa do semestre partiu do Webinar de 50 anos 
do Curso de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos, que teve o tema 
“Fakenews em tempos de pandemia da Covid-19”. Neste encontro, estava presente a 
pesquisadora Claudia Pereira Galhardi, criadora do aplicativo “Eu fiscalizo” - refe-
rente, por hora, às Fake News em tempos de pandemia. Posteriormente, foi solicitado 
os resultados da pesquisa para serem analisados de forma complementar a esta Ini-
ciação Científica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Marcondes Filho (2012) sistematiza a História do Jornalismo em quatro fases 
distintas. A primeira fase da imprensa tem início em 1789 e se encerra em meados 
de 1830. A segunda fase, em sequência, foi até 1900. A terceira fase, por sua vez, se 
encerrou em 1960 e, por fim, a quarta fase é onde, desde então, o jornalismo se en-
contra. E foi a partir de 1960 que o jornalismo ingressou em sua quarta fase – a era 
das comunicações generalizadas. Neste período, todos passam a ser produtores de 
conteúdo – efeito ainda mais potencializado com a chegada — e consolidação — das 
Redes Sociais. A relação com o tempo passa a ser outra, tudo passa a ser “para agora” 
– o “hoje” é visto como ultrapassado. O jornalismo, então, tem que se esforçar para 



75

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

que a informação divulgada se iguale, o máximo possível, ao “tempo do fato”, que é 
literalmente instantâneo. Óbvio que isto é humanamente impossível. E este é um dos 
fatores que abriu brechas para a potencialização das Fake News entre os brasileiros. 
Tudo é produzido de forma rápida, por muitas pessoas, e transmitido de forma ainda 
mais veloz, o que passou a agravar também a superficialidade da produção jornalís-
tica. 

De forma conceitual, para Marcondes Filho (2000), a quarta fase pode ser ca-
racterizada pela ampla e progressiva utilização da tecnologia, pela informação eletrô-
nica e interativa, pelo aumento da velocidade da informação e pela crise da imprensa 
escrita.  Além das inovações tecnológicas propriamente ditas, houve uma mudança 
sociocultural.

Os meios de comunicação estão atrelados de forma tácita e contínua aos avan-
ços da técnica. Isso se deu com a gráfica de Gutemberg, no século XV, e com a in-
venção da world wide web (www), em 1990. A diferença é que, após a criação de 
Gutemberg, as transformações tecnológicas seguem um ritmo muito mais espaçado 
em comparação às constantes mudanças incorporadas após 1990. Com a internet 
tudo se aproximou, tudo passou a estar a um clique de distância. A internet, com seus 
mecanismos de busca, deu autonomia ao leitor. A questão a se discutir é, exatamente, 
o que está sendo feito com essa autonomia. E é a partir disso que, aos poucos, a pro-
fissão do jornalista está sendo posta em xeque. Portanto a quarta fase do jornalismo 
é marcada pelo jornalismo de web – nomeado como ciberjornalismo, jornalismo 
on-line ou digital por alguns especialistas.

Ao mesmo tempo, a informação passou a ser oferecida em excesso. Na ‘falta’ do 
jornalista, há o youtuber, o blogueiro, o digital influencer e seus colegas e seguidores 
da timeline do Instagram, Twitter, Facebook e de diversas outras redes sociais para 
compartilharem informações e comentários sobre elas. Por não serem profissionais 
jornalísticos propriamente ditos os responsáveis pelo o que circula na internet como 
verdade, não há, em teoria, certificação de que as informações passadas por determi-
nadas plataformas são realmente verdadeiras, que foram apuradas e checadas e que 
carregam consigo princípios éticos. Por estes e outros motivos, dentre os desafios do 
jornalismo na era digital está justamente a remodelação de sua estratégia de contato 
com o público. O jornalista tem que ser buscado pelo leitor em meio a incontáveis 
outras opções de “fontes” de notícias. 

Como observa Barsotti (2012), a questão é que não são mais os meios de 
comunicação de massa que detém o monopólio de produção da notícia. O que 
antes era concentrado pelos veículos jornalísticos, agora fica espalhado pela 
internet. As redações de jornalismo on-line não têm de se preocupar apenas com 
a agilidade da produção das notícias em si, mas também com questões que antes 
não eram consideradas de trabalho dos jornalistas. É preciso entender de algoritmos, 
de estratégias de engajamento, de palavras-chaves e de diversos outros fatores “de 
informática” que auxiliam a proporcionar um maior destaque destas notícias em 
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meio aos outros milhares de portais. A ‘guerra por cliques’ tem tomado proporções 
não mensuradas no início desta era. Marcondes (2000) aponta que o homem teve que 
passar a trabalhar na velocidade do sistema. “Não bastasse as longas jornadas “sentado”, 
é exigido do jornalista on-line velocidade. Aliás, ficar “sentado” é consequência do 
ritmo frenético de atualização da notícia que lhe é exigido” (BARSOTTI, 2012, p 87). 

As Fake News não são uma novidade atrelada à crescente popularidade da in-
ternet, como muitos pensam. As ditas “notícias falsas” sempre existiram. Porém, com 
a internet, a rede de informação passa a ser mais ágil – assim como a rede de ódio 
propagada pelos leitores furiosos. É crucial, também, levar em consideração que as 
pessoas se encontram em um estado de “pós-verdade”. A pós-verdade é caracterizada 
por pessoas que não querem mais ouvir notícias ruins e, por isso, passam a criar uma 
“nova verdade”, que lhes agrade, apesar de ser comprovadamente falsa (KREITNER, 
2016). Este fenômeno leva as pessoas a questionarem informações básicas e elemen-
tares que passaram a não fazerem mais parte do processo do entendimento do leitor 
comum. Com fatos comprovados sendo desmentidos pelo grande público, o jornalis-
ta, profissional que tem a incumbência de levar a informação às pessoas, foi colocado 
em descrédito. Em meio ao incontestável fluxo de informações, há quem opte por 
vias não tão seguras, que acabam por moldar sua forma de pensar e agir. 

Em meio à pandemia da covid-19, declarada em 11 de março de 2020 pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), a dinâmica das Fake News ficou bem evidente. 
O aplicativo Eu Fiscalizo, idealizado pela pesquisadora Claudia Galhardi e supervi-
sionado por Maria Cecília de Souza Minayo, por meio da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), foi um dos canais que surgiu em meio a isto. Claudia Galhardi realizou um 
estudo entre março e maio de 2020, no Brasil, identificando as principais Fake News 
relacionadas à covid-19.

O Fact-checking, que significa verificação de fatos, tem ganhado cada vez mais 
espaço na grande mídia, que tem criado setores específicos de verificação de infor-
mações, proporcionando uma nova segmentação de área no trabalho do jornalista. 
A International Fact-Checking Network (IFCN) é uma organização mundial que faz 
um controle de qualidade das agências de checagem no mundo, dando amparo ao 
método de fact-checking. Desta forma, dentre os princípios requeridos há o com-
promisso com a imparcialidade e justiça; transparência das fontes, financiamento e 
da organização e metodologia empregada. Além disso, deve haver uma política de 
correções aberta e honesta para os leitores.

Para compreender de forma mais clara de  quais formas as Fake News impac-
tam na rotina de produção dos profissionais de imprensa, nesta Iniciação Científica 
foram utilizadas como objetos de pesquisa as agências ‘Lupa’, do grupo Folha, que se 
denomina como ‘a primeira agência de fact-checking do Brasil’; o ‘Estadão Verifica’, 
que é identificado como um blog dentro do site do Estadão; e o “Fato ou Fake” do 
grupo Globo, sendo analisado especificamente o do portal G1, uma das plataforma 
jornalística da Globo. 
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Durante uma semana, entre os dias 25 e 31 de maio de 2020, as publicações das 
três agências de checagem foram analisadas, com coleta diária de dados entre às 18 e 
21 horas. No Fato ou Fake G1 foram publicadas 20 matérias, dentre as quais 15 reme-
tiam à pandemia. Na Agência Lupa, houve 22 matérias durante o período de coleta 
de dados, em que 14 abordavam a pandemia. Por fim, no Estadão Verifica foram pos-
tadas 15 matérias de checagem, onde 6 eram sobre a pandemia e o novo coronavírus.

Foram publicadas 57 matérias de checagem de Fake News, somando as publi-
cações feitas pelo Fato ou Fake G1, Agência Lupa e Estadão Verifica no período de 
análise desta pesquisa. Porém, dentre todo este conteúdo, apenas 8 notícias foram da-
das por mais de uma das agências, representando 4,56%. Com isso, pode-se afirmar 
que, durante a semana analisada, mais de 95% do conteúdo foi publicado de forma 
‘exclusiva’ por cada uma das agências. Demonstrando que as Fake News existem em 
alta demanda, a ponto de três grandes agências de checagem do Brasil - com relação 
a informações de escala nacional -, quase não repetem os mesmos assuntos. Com 
relação à pandemia, por exemplo, no total foram registradas 35 postagens em meio 
às 57, o equivalente a 61,2% do conteúdo semanal. 

Para compreender, de forma mais detalhada, o funcionamento destas três agên-
cias de checagem, foram realizadas entrevistas com porta-vozes, sendo: Thiago Reis, 
coordenador do núcleo de dados, projetos especiais e fact-checking do G1, em nome 
do Fato ou Fake; Francisco Botelho Marés de Souza, jornalista editor assistente em 
nome da Agência Lupa; e Alessandra Monnerat, editora-assistente, em nome do Es-
tadão Verifica. 

A equipe do Fato ou Fake é formada por integrantes dos oito veículos de co-
municação da Globo. Na equipe de dados do G1, veículo que teve a página analisa-
da nesta pesquisa, há uma pessoa focada exclusivamente na checagem de fatos. Na 
Agência Lupa, há 6 pessoas trabalhando diretamente com checagem. Um coordena-
dor de produção de conteúdo, um editor e pauteiro e quatro repórteres. No Estadão 
Verifica também há 6 profissionais na área de checagem. As três agências de checa-
gem afirmaram que o fluxo de checagem aumentou de forma exponencial durante 
a pandemia da covid-19 e que é a primeira vez que direcionam um especial, sendo 
praticamente uma subeditoria, dentro do portal para um assunto - neste caso, menos 
a Agência Lupa, que já fez cobertura especial de algumas outras situações, como do 
rompimento da barragem em Brumadinho. 

Com relação à origem das Fake News as três agências indicam um monitora-
mento diário com auxílio de ferramentas que mostram o que está viralizando na 
internet, assim como muitos leitores reencaminham boatos por meio do número de 
WhatsApp que é mantido pelo portal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornalista passou a ter que lidar com novas pressões - em comparação ao 
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ofício nas gerações passadas -, como um comunicólogo em meio à transformação 
social da era das comunicações generalizadas, onde há mudanças sociais, culturais e 
o constante avanço tecnológico. Pressão por agilidade, competitividade e multifun-
cionalidade, dentro dos limites éticos impostos por seu ofício. O jornalista é cada 
vez mais exigido pela imprensa e pela sociedade, de forma indireta, a desenvolver 
conhecimentos acerca dessa nova realidade, tendo que adaptar-se em tarefas além da 
escrita, em si. A instantaneidade proporcionada pela internet intensifica a possibili-
dade da disseminação de conteúdo falso. Esta Iniciação Científica proporcionou o 
entendimento de que o profissional da imprensa teve seu posto de trabalho colocado 
em cheque, mas que o mesmo não se deixa ser vencido. A crescente dos serviços de 
fact-checking, por exemplo, mostra que o jornalista tem lutado para que a desinfor-
mação não seja mais forte que a verdade dos fatos. As agências de checagem demons-
tram grande valor em meio ao cenário de pós-verdade que a sociedade atual está 
posta, deixando clara a verdadeira tentativa do jornalista de resgatar a credibilidade e 
a fidelidade do leitor. Nesse sentido, o jornalismo se faz cada vez mais necessário. O 
jornalista é um agente que intermedia informação de qualidade, verídica, imparcial 
e neutra, com objetivo de ser mais fiel ao leitor para que ele possa tirar suas próprias 
conclusões.
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RESUMO

A proposta deste estudo é trabalhar em cima do furoato de mometasona, asso-
ciando-o ao ácido hialurônico em um pró-fármaco híbrido, com o objetivo de 
diminuir seus efeitos colaterais e aumentar sua biodisponibilidade, tornando 
sua utilização mais segura e menos prejudicial ao organismo. 

O uso de glicocorticoides como o furoato de mometasona traz efeitos sistêmi-
cos extremamente preocupantes para os indivíduos que sofrem com doenças 
alérgicas, como a dermatite atópica. Ao modificarmos locais estratégicos da 
molécula, criando um híbrido com o ácido hialurônico, conseguimos amenizar 
suas reações adversas e aumentar sua biodisponibilidade, o que permite uma 
diminuição na dosagem de medicamento a ser administrada. Por ser um dos 
medicamentos mais utilizados no tratamento de doenças imunologicamente 
mediadas e ter efeitos colaterais tão sérios, a necessidade de melhorar o furoato 
de mometasona torna-se um objeto importante para a terapia mediada por este 
fármaco. 

Um estudo feito por Khaled et al. (2015) comprova que o uso associado do 
ácido hialurônico com o furoato de mometasona trouxe visível melhora na pele 
dos pacientes atópicos, com otimização na cicatrização das lesões, diminuição 
do ressecamento e do prurido, maior hidratação cutânea e redução de 50% na 
dosagem empregada do furoato de mometasona.

Com a diminuição da quantidade de mometasona utilizada, juntamente ao 
ácido hialurônico, conseguir-se-ia não apenas amenizar significativamente os 
efeitos colaterais deste glicocorticoide, mas também auxiliar no processo de re-
cuperação da barreira cutânea da pele atópica, o que aumentaria o intervalo de 
ocorrência entre as crises inflamatórias recorrentes e diminuiria a necessidade 
constante de utilização do fármaco na terapia.
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PALAVRAS-CHAVE

Furoato de mometasona, ácido hialurônico, dermatite atópica.

1. INTRODUÇÃO

O furoato de mometasona é um glicocorticoide sintético de média potência 
com propriedades anti-inflamatórias, antipruriginosas e vasoconstritoras utilizado 
no tratamento de doenças imunologicamente mediadas, como a rinite (em forma de 
spray nasal) e a dermatite atópica (em forma de creme ou pomada). 

O ácido hialurônico é um glicosaminoglicano formado pela alternação de liga-
ções glicosídicas β-1,3 e β-1,4 entre moléculas de ácido D-glicurônico e N-acetilgli-
cosamina (LEHNINGER, 2014). Possui papel importante na estruturação e organi-
zação da pele, garantindo sua flexibilidade e firmeza (KOGAN et al., 2006).

O furoato de mometasona tópico é um dos medicamentos mais utilizados para 
o tratamento de doenças imunologicamente mediadas, como a dermatite atópica. 
Os efeitos colaterais nesses pacientes, devido a extensa área acometida pelo processo 
inflamatório, tornam-se motivo de extrema preocupação. O uso prolongado do 
medicamento pode causar problemas de supressão no eixo hipotálamo-hipófise-
adrenal, alterações nas respostas imunológicas (provocadas pela atuação do 
medicamento nos genes-alvo) e atrofia cutânea (LAZZARINI et al., 2003; KELLY et 
al., 2001).

Apesar de os efeitos colaterais da mometasona serem bem menores em compa-
ração a fármacos semelhantes, o fato de a rinite e a dermatite atópica serem distúrbios 
crônicos ocasiona reaparecimento constante, em curtos intervalos de tempo entre 
uma crise e outra, do extenso processo inflamatório, o que leva o paciente a utilizar 
o medicamento muito frequentemente. Quanto maior for o tempo de uso da mome-
tasona, maior é a chance de ocorrerem efeitos colaterais mais graves no organismo.

Com uma modificação da molécula original para a obtenção de um pró-fár-
maco híbrido da mometasona com o ácido hialurônico, a dosagem utilizada do gli-
cocorticoide se torna menor, diminuindo a gravidade dos efeitos colaterais. O ácido 
hialurônico seria absorvido e incorporado pela pele atópica, o que causaria signifi-
cativa contenção do risco de atrofia cutânea criado pela mometasona. Além disso, 
esse glicosaminoglicano possui a capacidade de reter água (KOGAN et al., 2006), 
aumentando, consequentemente, a hidratação do estrato basal. Isso contribuiria para 
reduzir o ressecamento e o prurido característicos da dermatite atópica. Por fim, o 
ácido hialurônico também estimula a produção de lipídios (MAN et al., 2015), o que 
auxiliaria a reconstruir a barreira lipídica deficiente dos pacientes atópicos. 

O pró-fármaco será metabolizado por enzimas esterases presentes no local da 
ação (PRUSAKIEWICZ et al., 2006), retornando, assim, o furoato de mometasona 
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e o ácido hialurônico às suas formas originais, para que possam realizar suas ações 
farmacológicas características. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Uma revisão bibliográfica foi feita inicialmente para levantamento de maiores 
informações sobre o mecanismo de ação do furoato de mometasona, sobre o ácido 
hialurônico e suas propriedades terapêuticas, e sobre a dermatite atópica e como o 
sistema imune age nessa doença, trazendo a necessidade da utilização de um glico-
corticoide. 

O furoato de mometasona foi adquirido do laboratório Sigma Aldrich, e o 
hialuronato de sódio foi adquirido na farmácia de manipulação Homeofórmula.

Na primeira tentativa de síntese do fármaco, colocou-se, em um béquer de 25 
mL, 22,7 mg (0,043 Mmol) de furoato de mometasona (1) juntamente com 24,7 mg 
(0,031 Mmol) de hialuronato de sódio (2) em 2 mL do solvente dimetilsulfóxido 
(DMSO) sob agitação magnética, em temperatura ambiente. A mistura ficou sob agi-
tação por oito horas, na tentativa de obtenção do composto híbrido proposto (3), va-
lendo-se da reação de geração de ésteres por intermédio de haleto de alquila primário 
(1) com um carboxilato (2) (HENNIS, 1967).

(1)

(2)

(3)
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A reação, de acordo com os relatos literários, deveria ser feita over night, ou seja, 
de um dia para o outro. No entanto, como isso não foi possível devido as condições 
de funcionamento da Universidade e do próprio laboratório do IPECI, preferiu-se 
colocar a reação sob agitação magnética novamente após dois dias sob repouso. No 
primeiro dia, a reação ocorreu durante três horas. No segundo dia, ocorreu por cinco 
horas. 

Visto que o ácido hialurônico foi adquirido sob a forma de hialuronato de sódio, 
optou-se por alterar a rota sintética inicial prevista para obtenção do pró-fármaco. 
A síntese de ésteres por meio da reação de um haleto de alquila primário com um 
carboxilato foi escolhida, também, pelo fato de que geraria maior rendimento final 
(HENNIS, 1968).

Na segunda tentativa de síntese, as condições reacionais e a quantidade de rea-
gentes utilizadas foram modificadas, a fim de otimizar a obtenção do possível fárma-
co (3). Em um balão de fundo redondo de 100 mL, protegido por um tubo secante 
contendo cloreto de cálcio anidro, colocou-se 23 mg (0,044 Mmol) de furoato de 
mometasona (1) juntamente com 9,4 mg (0,012 Mmol) de hialuronato de sódio (2) 
em 2,5 mL do solvente dimetilsulfóxido (DMSO) sob agitação magnética e módico 
aquecimento. Em um primeiro momento, a reação ocorreu por um período de três 
horas. Por conta das condições de funcionamento do IPECI, assim como ocorreu na 
primeira tentativa, foi necessário colocá-la novamente sob agitação e aquecimento 
no dia seguinte, em um período de três horas e meia e, após um repouso de quatro 
dias, foi novamente submetida a agitação e aquecimento por cinco horas, arrematan-
do um total de 10 horas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Primeira Tentativa de Síntese

Retornando ao laboratório para o segundo dia de reações, dois dias após a re-
alização da primeira parte da síntese, notou-se, no béquer, a formação de um gel 
branco turvo, de textura parcialmente pouco fluida. Considerou-se a hipótese de o 
hialuronato de sódio ter absorvido umidade do ar e ter assumido, assim, uma textura 
gelatinosa, da incorporação de água a mistura reacional. Após o segundo dia sob 
agitação magnética, o possível fármaco obtido adquiriu uma coloração branca mais 
clara, ficando um pouco mais transparente do que estava anteriormente, com apenas 
um dia sob agitação. 

Posteriormente, separou-se a fase apolar, onde esperava-se encontrar o fármaco, 
e a fase aquosa, onde estariam os subprodutos da reação, com o uso de acetato de etila 
e água, fazendo uso de um funil de separação. A fase orgânica foi separada, por re-
petidas vezes, na tentativa de otimizar a obtenção do produto da reação. Nesta etapa, 
foi utilizado também o éter etílico como agente extrator. A fase orgânica (apolar) foi 
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seca com sulfato de sódio anidro e filtrada com auxílio de papel pregueado, sendo, 
em seguida, recolhida e armazenada em um frasco âmbar.

Na tentativa de observar os resultados obtidos e atestar se houve ou não a for-
mação do pró-fármaco hibrido desejado (3), foram realizadas duas cromatografias 
em camada delgada (CCD) em placa de sílica gel, utilizando uma mistura de butanol, 
ácido fórmico e água, na proporção 4:8:1, como solvente. 

Ambas cromatografias foram realizadas no mesmo dia, para verificar se houve 
algum erro na realização da primeira CCD, já que o resultado da primeira se mostrou 
inadequado, sem uma razoável observação dos produtos formados mesmo após re-
velação com iodo sublimado, não oferecendo evidências da obtenção ou não do pró-
-fármaco híbrido (3). Uma das probabilidades para os resultados observados pode 
estar relacionada com a mistura de solventes utilizada para a CCD e a presença do 
hialuronato de sódio no meio reacional, já que foram encontrados poucos artigos na 
literatura indicando as condições para a CCD na presença deste composto. Como 
passo futuro, ter-se-á que otimizar as condições de CCD utilizadas, para, assim, po-
der-se observar a formação do produto desejado (3) de forma qualitativa.

3.2. Segunda Tentativa de Síntese

Tomando o resultado possivelmente errado da primeira tentativa como compa-
rativo, decidiu-se realizar uma nova síntese, sob novas condições estequiométricas, 
para obtenção do pró-fármaco híbrido desejado (3). Na manhã seguinte ao primeiro 
dia de reações, pode-se observar a presença de uma leve coloração esbranquiçada 
dispersa sobre o solvente. Após os 4 dias de repouso posteriores ao segundo dia de 
reações, já se notava a presença de pequenos grânulos brancos no fundo do balão e 
espalhados pelo solvente. Por fim, ao se passarem dois dias de repouso após a terceira 
e última etapa da reação, tornou-se clara a presença de um precipitado branco, cuja 
aparência lembrava pequenos cristais claros, similares a cristais de açúcar, no fundo 
do balão.

Posteriormente, separou-se a fase apolar, onde esperava-se encontrar o fármaco, 
e a fase aquosa, onde estariam os subprodutos da reação, com o uso de éter etílico e 
água, fazendo uso de um funil de separação. Diferentemente do que foi feito na pri-
meira tentativa, utilizou-se éter etílico no lugar do acetato de etila, visto que, este últi-
mo, que seria o solvente de escolha, havia acabado e, por conta do início da pandemia 
do COVID-19, não havia previsão de quando seria reposto. A fase orgânica foi sepa-
rada, por repetidas vezes, na tentativa de otimizar a obtenção do produto da reação. 
A fase orgânica (apolar) foi seca com sulfato de sódio anidro e filtrada com auxílio de 
papel pregueado, sendo, em seguida, recolhida e armazenada em um frasco âmbar.

Com a suspensão das atividades presenciais no campus devido a pandemia do 
SARS-COV-2, a prática laboratorial, que é a base deste projeto, foi interrompida e, 
com isso, não foi possível realizar as análises instrumentais e físico-químicas neces-
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sárias para concluir se o pró-fármaco almejado foi sintetizado. Entretanto, espera-se, 
com o retorno das atividades na Universidade após a pandemia, poder finalizar o 
projeto e, também, executar a síntese de um possível pró-fármaco do furoato de mo-
metasona, que seria obtido por meio de uma formação de cetal. A ideia de sintetizar 
outro pró-fármaco surgiu como complemento ao projeto principal desta iniciação 
científica, pois, com a suspensão da parte prática e o fato de a parte teórica surgir 
conforme os resultados obtidos em laboratório, foi necessário encontrar uma alter-
nativa teórica que fosse coerente com aquilo que já estava sendo executado e que, 
posteriormente, pudesse ser efetivada com o retorno ao laboratório. 

3.3. Cetalização do Furoato de Mometasona

Visando dar uma continuidade teórica para o projeto, já que não foi possível 
finalizar a parte laboratorial necessária para os resultados desejados, planejou-se a 
obtenção de um novo pró-fármaco do furoato de mometasona, um dos fármacos 
utilizados no projeto original desta iniciação. 

O esquema abaixo mostra o planejamento retrossintético para obtenção do pró-
-fármaco sugerido (4) utilizando etanol (5) para cetalização do furoato de mometa-
sona (1).
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O pró-fármaco, conforme apontado pela equação química abaixo, pode ser ob-
tido através da reação do etanol (5) com a porção cetônica do furoato de mometa-
sona (1), fazendo uso de condições estereoquímicas específicas, sob catálise ácida, 
valendo-se da reação de geração de cetais com uso de álcoois (SOLOMONS, 2001).

Um pró-fármaco, conforme definição (KOROLKOVAS; BURKHALTER, 2008), 
é transformado em seu fármaco primitivo após passar pelo processo de biotransfor-
mação. O esquema abaixo aponta como ocorreria esse fenômeno, que transformaria 
o possível novo pró-fármaco (4) no furoato de mometasona (1), seu fármaco de ori-
gem. 

A escolha do etanol como o álcool responsável pela cetalização do fármaco pri-
mitivo se deve pelo fato de que, na biotransformação do pró-fármaco (4), ter-se-á 
como produtos o furoato de mometasona (1), agora em sua forma ativa, e o próprio 
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etanol, que, ao final do processo metabólico, transformar-se-á em acetilcoenzima A, 
substrato essencial para o funcionamento do ciclo de Krebs (LEHNINGER, 2014), e, 
portanto, não causará danos ou toxicidade ao organismo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por conta da suspensão das atividades presenciais no campus devido à pan-
demia do COVID-19, não foi possível concluir de maneira satisfatória, até o presente 
momento, este projeto de iniciação científica. O Desenvolvimento de Fármacos e a 
Química Farmacêutica são fundamentados na prática laboratorial e, sem a possibili-
dade de utilizar os laboratórios do IPECI, tornou-se inviável dar continuidade à parte 
principal do projeto. Pensando em um momento posterior, no qual se possa retornar 
ao ambiente laboratorial, planejou-se a síntese de um outro pró-fármaco, um cetal 
do furoato de mometasona, que seria obtido a partir da reação desse fármaco com o 
etanol. 
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RESUMO

Foi feito o estudo em série temporal, utilizando modelos de regressão poli-
nomiais lineares. Nessa pesquisa foram encontradas associações significativas 
entre doenças cardiovasculares e doenças respiratórias em maiores de 65 anos 
(idosos) e crianças de 1 a 5 anos. Para a realização desta pesquisa utilizamos as 
informações que constavam no banco. Os dados são: a idade (anos), data de 
internação e diagnóstico principal (CID). Foi avaliado o risco de ocorrência 
das internações hospitalares por doenças cardiovasculares (CID-10: I00-99) e 
respiratórias (CID-10: J00-J99)   por faixas etárias frente as variações dos po-
luentes atmosféricos medidos no mesmo período de 2016 a 2019. Foram ob-
tidos, para o mesmo período, dados horários sobre os níveis de PM10, PM2,5, 
O3 e NO2 junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 
2018). Utilizamos modelos com defasagem distribuída pelo fato de exposições 
ambientais poderem causar efeitos deletérios, no caso internações por doenças 
cardiovasculares, no dia da exposição, no dia seguinte, ou até vários dias após a 
exposição. Portanto, as internações que ocorrem em um determinado dia po-
dem ser resultado da exposição que ocorreu no mesmo dia mais as exposições 
que ocorreram em cada um dos dias precedentes. (ZANOBETTI et al., 2002, 
MARTINS et al., 2006). Esta pesquisa irá servir para colaborar e agregar mais 
informações sofre os efeitos nocivos da poluição atmosférica, conscientizando 
a população em geral e especialmente as autoridades cabais para que tomem 
as providencias cabíveis, como a implantação de políticas públicas que visem a 
melhoria da qualidade do ambiente e da saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE

Doenças cardiovasculares, Doenças respiratórias e poluentes atmosféricos 
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1. INTRODUÇÃO

Os danos da poluição do ar no sistema respiratório é a principal porta de entra-
da de poluentes atmosféricos e, consequentemente, seus efeitos vêm sendo relatados 
há décadas. Evidências epidemiológicas consistentes têm indicado que exposições 
a curto e longo prazos a poluentes atmosféricos como o material particulado (PM), 
ozônio (O3) e óxidos de nitrogênio (NOx) estão associadas a aumentos na mortali-
dade respiratória. O aumento na taxa das admissões hospitalares, assim como no da 
mortalidade diária por doença cardiovascular relacionadas à massa dos poluentes 
atmosféricos. (BRASIL, 2013)

Os efeitos agudos dos poluentes do ar nas vias respiratórias e morbidade e mor-
talidade cardiovascular estão bem conhecidos. Além disso, embora os efeitos relati-
vos do ar poluentes sejam maiores para eventos respiratórios do que para doenças 
cardiovasculares, o número de doenças adversas à saúde em resultados atribuíveis 
aos poluentes do ar é muito maior em doenças cardiovasculares do que respiratórias. 
Os idosos são aqueles que apresentam a maior suscetibilidade principalmente em 
doenças cardiovasculares.  (CANÇADO et al., 2006)

O objetivo foi avaliar a associação entre as internações por doenças cardiovas-
culares e respiratórias em crianças de 1 a 5 anos e adultos de 65 anos ou mais frente 
as variações dos poluentes atmosféricos medidos no mesmo período na cidade de 
Santos entre janeiro de 2016 a dezembro de 2019. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

A pesquisa compreende um estudo ecológico de séries temporais (MEDRO-
NHO; et al., 2009). Utilizando modelos de regressão polinomiais lineares. 

Para os casos de morbidade, todas as internações e os tratamentos realizados 
durante o período de internação devem ser notificados ao SUS através do preenchi-
mento da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que são anotadas, arquivadas 
e os pagamentos dos procedimentos são efetuados pelo SUS aos devidos prestadores 
de serviços.

Foram obtidos, para o mesmo período, dados horários sobre os níveis de PM10, 
PM2,5, O3 e NO2 junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 
2018). 

O grupo de poluentes que servem como indicadores de qualidade do ar, adota-
dos universalmente e que foram escolhidos em razão da frequência de ocorrência e 
de seus efeitos adversos. A coleta de dados compreendia um período de 24 horas, que 
se iniciava à primeira hora do dia (CETESB, 2018).

Foi realizada a análise de correlação para cada poluente entre as estações no 
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qual este era medido. Como as estações se apresentaram altamente correlacionadas 
(p<0,001), foi calculada a média das estações que mediam o dado poluente como sen-
do um valor representativo para a exposição dos moradores do município de Santos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 1 pode observar as informações relativas da análise descritiva das 
internações por cardiovascular e respiratório conforme a faixa etária para o período 
considerado no estudo. Considerando a faixa etária, é possível observar que a popu-
lação no qual houve mais casos de internações se encontra na faixa dos 65 anos.

Para doença cardiovascular maior 65 anos, 50% dos dias observados tiveram 
um número de internações de dois casos. Para doença respiratória maior que 65 
anos, 50% dos dias observados tiveram um caso por dia.  

De um a cinco anos 25% dos dias observados tiveram um número de interna-
ções maior e igual a um. O máximo de internações diárias observados do período 
foi de doenças cardiovasculares maior que 55 que foi uma internação. Respiratórios 
maior que 65 foi 7 e para respiratório foram 8 casos.

Tabela 1- Análise descritiva das internações por período de 2016-2019

Na tabela 2 pode-se observar as informações relativas da análise descritiva para 
os poluentes do ar para as variáveis climáticas na região no período compreendido 
no estudo. Levando em consideração o total de dias (1641) analisados. 

No percentil dos 50% dos dias observados para PM10 as concentrações foram de 
18%. Para NO2 54% para O3 43%, PM2,5 13%, temperatura 27,60% e umidade 67%. No 
período na série de tempo estudada o O3 teve mais dias sem observação da concen-

  

Cardiovascular 
maior 65 

Respiratório 
maior 65 

Respiratório 
menor 1 

Respiratório 1 a 
5  

N Válido 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 
 

Faltante 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 
 

2,38 1,30 0,79 0,82 

Mediana 
 

2,00 1,00 0,00 1,00 

Desvio 
Padrão 

 
1,63 1,26 1,04 1,05 

Mínimo 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 
 

11,00 7,00 8,00 7,00 

Percentis 25 1,00 0,00 0,00 0,00 
 

50 2,00 1,00 0,00 1,00 
 

75 3,00 2,00 1,00 1,00 
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tração de poluição que foi 1224,00. Na média dos poluentes foi observado que o NO2 
teve a variável mais alta que foi de 55,66.

Tabela 2 - Análises descritiva dos poluentes escolhidos para o período de estudo de 2016-2019

Figura 1 - Serie temporal para as concentrações diárias medias de doenças cardiovasculares no muni-
cípio de Santos para os anos de 2016 a 2019.

Na Figura 1 observa-se a serie temporal para doenças cardiovasculares, na qual 
é possível visualizar que durante o período analisado mostram que não existe uma 
sazonalidade.

  PM10 NO2 O3 PM 2,5 Temperatura   Umidade 

N Válido 1266,00 1194,00 1224,00 1239 1265 1256,00 

Faltante 8,00 80,00 50,00 35,00 9,00 18,00 

Média 18,43 55,66 45,17 14,78 27,59 66,70 

Mediana 18,00 54,00 43,00 13,00 27,60 67,00 

Desvio Padrão 7,399 16,93 18,20 6,79 4,52 13,85 

Mínimo 3 0 2,00 3,00 16,30 18,00 

Máximo 49 153,00 138,00 44,00 41,10 100 

Percentis 25 13,00 45,00 33,00 10,00 24,40 59,00 

50 18,00 54,00 43,00 13,00 27,60 67,00 

75 23,00 65,00 55,00 19,00 30,90 76,00 
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Figura 2 - Serie temporal para as concentrações diárias medias de doenças respiratórias no município 
de Santos para os anos de 2016 a 2019.

Na figura 2 observa-se a serie temporal para doenças respiratórias, no qual é 
possível visualizar que durante o período de junho e julho ocorre um pico maior 
devido a estação do ano ser o inverno.

Na tabela 3, observa-se que os poluentes estão diretamente correlacionados en-
tre si. A correlação é negativa e significativa. No entanto essas correlações são baixas, 
elas vão de -1 a +1.  

A correlação entre os poluentes é positiva e entre PM10 e ozônio e PM2,5 temos 
correlações positivas significativas porem elas são baixas. Entretanto na temperatura 
e umidade as correlações são negativas e significativas e entre temperatura e poluente 
as correlações são positivas. 

Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Pearson para os poluentes, variáveis climáticas e 
internações no período de 2016-2019

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
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O estudo teve como proposito, avaliar a relação entre exposição aos poluentes e 
seu efeito sobre as internações por doenças cardiovasculares (CID-10: I00-99) e res-
piratórias (CID10: J00-J99), utilizando o modelo linear generalizado de distribuição 
polinomial, e assim propiciando realizar a estrutura de defasagem e efeito, e permi-
tindo a visualização dos resultados com a formação de tabelas e gráficos. 

Os resultados mostraram o efeito da poluição (PM10, O3, PM2,5 e NO2) tanto 
de internações por doenças cardiovasculares em idosos maiores que 65 anos e in-
ternações por doenças respiratórias em idosos maiores que 65 anos e em crianças 
de 1 a 5 anos. Esses resultados vão ao encontro de estudo realizado por Jasinski em 
Cubatão, entre a segunda metade da década de 1990 até 2004, apesar de ter havido 
uma redução nos níveis de poluição atmosférica desde o início do monitoramento, 
os poluentes analisados (PM10, SO2, NO2 e O3) apresentaram efeitos relevantes sobre 
a saúde dos moradores da cidade. (JASINSKI et al., 2004). 

Em São Paulo esse efeito também é encontrado em estudo, e mostrou associa-
ção significativa entre as internações hospitalares de doenças cardiovasculares para 
idosos em São Paulo, e esse efeito variou em tamanho por sexo. A estrutura de defa-
sagem mostrou um efeito muito agudo da poluição do ar sobre doenças cardiovascu-
lares e que a avaliação de estruturas defasagem por períodos mais longos em um úni-
co local exigirá dados adicionais e ferramentas estatísticas. (MARTINS et al., 2006)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, foi possível concluir que durante o período ana-
lisado, de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, observou-se uma associação entre os 
poluentes analisados e as internações por Doenças cardiovasculares e respiratórias. 
Concluindo que a exposição dos poluentes atmosféricos envolvendo o PM10 que foi o 
alvo de maior risco relativo de 1,5.

Chegando ao fechamento dos efeitos da exposição aos poluentes sobre as inter-
nações por doenças cardiovasculares e respiratórias é possível apontar que a poluição 
atmosférica é um potencial agravante a saúde principalmente em doenças respirató-
rias na época de inverno, o pico sobe de internações.  
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RESUMO

O projeto tem como proposta estudar a reação diplomática do governo brasilei-
ro ao escândalo de espionagem revelado por Edward Snowden, em 2013, acerca 
das atividades de vigilância realizadas pela NSA (National Security Agency). Os 
objetivos englobam o mapeamento da política externa brasileira durante o go-
verno Dilma Rousseff, além da dinâmica bilateral entre Brasil e Estados Unidos, 
contemplando a discussão sobre a natureza da espionagem contemporânea. Foi 
realizado um levantamento bibliográfico, analisando os discursos da presidên-
cia, das chancelarias brasileira e estadunidense, assim como os arquivos libera-
dos por Snowden. Dada a condição singular destes últimos, foi determinante 
uma discussão crítica dos limites dessas fontes. A problematização principal é 
como tal escândalo impactou as relações bilaterais entre os dois Estados. En-
tende-se que a relação já demonstrava sinais de deterioração, todavia, esse mo-
mento teria sido determinante para um novo padrão. A pesquisa demonstra 
também que a política externa de Rousseff não rompeu com o projeto de seu 
antecessor, contudo, ela atuou de maneira mais ativa do que considerável con-
senso na literatura, em parte por conta de mudanças exógenas. Também foi 
evidenciada a influência dos Estados Unidos na América do Sul, assim como 
sua postura intervencionista como construção hegemônica, representadas na 
atualidade pela busca do domínio no ciberespaço.

PALAVRAS-CHAVE

Brasil; diplomacia; espionagem.

1. INTRODUÇÃO

Um dos temas mais pesquisados e controversos da histórica diplomática 
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brasileira é a natureza da relação bilateral com os Estados Unidos. Em razão da 
importância dos históricos laços de correlação e dependência entre ambos os 
países, dois ramos interpretativos se dividem no entendimento desse que ainda 
hoje é um dos assuntos mais discutidos no campo das Relações Internacionais. O 
primeiro deles acredita na importância relativa estadunidense no desenvolvimento 
brasileiro, em especial no processo de modernização ao longo de todo o século XX, 
ajudando desde a consolidação das fronteiras durante o período do Barão do Rio 
Branco (1902-1912) até nas divisas necessárias para a industrialização a partir do 
período varguista (RICUPERO, 2017). De outro estão aqueles que desconfiam das 
intenções de Washington, resultando em uma lógica de rivalidade entre os dois 
países, especialmente após a tentativa brasileira de garantir o controle completo sobre 
o ciclo do átomo (BANDEIRA, 2013).

A busca ou distanciamento dessa parceria, ao menos desde a transição para o 
regime republicano em 1889, foi o eixo norteador da inserção internacional brasileira. 
Essa relação é descrita pela maioria das obras clássicas de política externa, usando 
dessa dinâmica como sendo a mais fundamental para o entendimento histórico 
da inserção brasileira no mundo. (CERVO & BUENO, 2008; RICUPERO, 2017; 
ALTERMANI, 2005; DE ALMEIDA, 2004; entre outros). A dinâmica se intensificou 
em momentos de grandes transformações sistêmicas e/ou domésticas, como a 
barganha durante a Segunda Guerra Mundial ou os eventos do ocaso da gestão João 
Goulart. Como demonstra Letícia Pinheiro (2004, p.7-8), no plano das ideias, valores 
e doutrinas a relação com os Estados Unidos se confundiu durante o século XX com 
o interesse nacional fundamental para o corpo político e diplomático brasileiro: a 
busca pela autonomia. A ação externa se alterou ao longo do tempo dependendo da 
percepção de como alcançar esse objetivo central, variando entre uma estratégia de 
inserção que buscava se alinhar com os Estados Unidos, ou então optando por uma 
diversificação de parcerias capaz de garantir novos recursos de poder. A geografia do 
poder em cada momento histórico alterou os parâmetros dessa estratégia, resultando 
em consequências que se fizeram sentir durante décadas. Durante os governos Lula 
e Dilma (2003-2016) essa dinâmico se converteu em uma das mais intensas da 
história da política externa brasileira. Durante aqueles anos o sistema internacional 
acompanhou uma série de mudanças, em especial após os ataques (ou atentados) 
terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, que alterou a geografia do 
poder mundial e resultou em uma crescente contestação do papel de superpotência 
dos Estados Unidos. Aquele intervalo ficara marcado também pelo aumento da 
importância dos países em desenvolvimento, do avanço do regionalismo, assim como 
dos regimes internacionais. A política externa brasileira buscou se adaptar a esse 
complexo conjunto de acontecimentos. Durante o ciclo do Partido dos Trabalhadores 
se verificou uma estratégia pautada na busca pela autonomia pela diversificação. 
(VIGEVANI & CEPALUNI, 2007) Isso significou um grande ativismo externo, 
em especial nas tentativas de alcançar negociações internacionais multilaterais 
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(notadamente na Organização Mundial do Comércio), de coordenação política para 
com o mundo em desenvolvimento, com destaque para a parceria dos BRICS, além 
de um grande interesse por participar e alterar os organismos internacionais.

Apesar dessa postura brasileira, à relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos 
foi de boa convivência durante o mandato do presidente Lula. Com a ascensão de 
Dilma Rousseff, o modelo de exploração do pré-sal, a mudança de postura brasileira 
frente a várias questões – especialmente no plano da segurança – e a insatisfação de 
Washington quanto ao posicionamento brasileiro sobre temas diversos como Vene-
zuela, Oriente Médio (caso iraniano), UNASUL, entre outros, transformaram pau-
latinamente a relação para um padrão de desconfiança. Ainda que pudessem ser no-
tados gestos de lado a lado que demonstravam um aumento das animosidades, nada 
parecia revelar uma deterioração séria da relação entre os dois parceiros. Essa reali-
dade se alterou decisivamente após a eclosão de um grande escândalo de espionagem 
envolvendo diretamente o governo brasileiro. Em meados de 2013 surgiram as pri-
meiras revelações de que a agência estadunidense NSA (National Security Agency) 
estaria há sete anos coletando informações pessoais de cidadãos, empresas e chefes 
de Estado no mundo todo. Um ex-consultor da instituição, Edward Snowden, vazou 
diversas informações sobre a operação que envolvia acesso desde e-mails e serviços 
de comunicação até dados de usuários nas mais importantes empresas de tecnolo-
gia do mundo, incluindo a Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, 
Skype, AOL e Apple. As revelações também incluíam o Brasil, que segundo dados de 
Snowden havia sido sistematicamente espionado, incluindo grandes empresas como 
a Petrobrás e a própria presidência da república. Esse vazamento determinou os ru-
mos da relação bilateral, alterando a diplomacia brasileira e criando uma crise de 
grandes proporções que produziu graves consequências para o Brasil.

Sendo assim, o objetivo central desse trabalho é entender a reação da diplomacia 
brasileira frente ao escândalo de espionagem da NSA, buscando entender os limites 
da ação brasileira naquele contexto. Será imperativo para o andamento da pesquisa 
um exame profundo das causas e consequências da ação estadunidense, em especial 
no contexto mundial daqueles anos. Essa necessidade se explica pela grande impor-
tância que os arquivos liberados por Snowden atribuíam ao Brasil na estratégia glo-
bal de espionagem, assim como a especificidade dos grampos realizados na própria 
presidência. A pesquisa também busca mapear a política externa brasileira durante o 
governo Dilma Rousseff, além de entender a dinâmica bilateral entre Brasil e Estados 
Unidos, contemplando a discussão sobre a natureza da espionagem contemporânea.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O estudo histórico da política externa depende essencialmente de uma abordagem 
metodológica que privilegie a compreensão dos fatos e dialogue com as fontes de 
pesquisa. A primeira etapa consistiu no levantamento da bibliografia especializada, 
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em especial observando como se deu o desenvolvimento da relação entre Brasil e 
Estados Unidos. A segunda etapa da pesquisa consistiu no mapeamento e análise 
documental, considerada como a ferramenta indispensável para a averiguação dos 
resultados. Dentre as fontes selecionadas, os discursos da presidência e da chancelaria 
brasileira e estadunidense obtiveram distinção, além dos arquivos disponíveis no 
Wikileaks e aqueles liberados por Edward Snowden ao Glenn Greenwald/“Guardian” 
de sobre a questão. Dada a condição singular destes últimos, foi uma discussão crítica 
dos limites e especificidades dessas fontes de pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dada a complexidade do objeto de análise, um amplo levantamento bibliográ-
fico foi realizado, evidenciando pontos de semelhança e divergência, além de tópicos 
passíveis de questionamentos. Após a leitura da literatura especializada, foi esquema-
tizado o primeiro capítulo do trabalho com a análise da política externa de Dilma. 
Na primeira parte do capítulo do trabalho, foi abordado o histórico da ex-presidenta, 
contemplando um pouco de sua biografia e formação. Depois do entendimento de 
sua figura, é desenvolvida uma apresentação sobre o movimento neodesenvolvimen-
tista, pauta de grande relação com a formação de Rousseff. Para a efetiva compreen-
são de sua atuação no meio internacional, foi utilizado o método de Gideon Rose, 
discutido no texto Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy para análise de 
política externa. Sendo assim, foi levado em conta a imposição da agenda imposta 
pela personagem, suas principais ambições, seu relacionamento com o Partido dos 
Trabalhadores, a elite no poder, além das condições materiais e a decadência de seus 
meios de influência.

Na parte final do capítulo, é tratada a relação do estado brasileiro com o sistema 
internacional. Tal subdivisão engloba a análise de discursos de Dilma na Organiza-
ção das Nações Unidas, compreendendo temas tratados com recorrência na época, 
como a reforma do conselho de segurança e a reforma das instituições financeiras. 
No âmbito do multilateralismo, é debatido o explícito compromisso com os BRICS, 
resultando no aprofundamento do órgão. Embora grande parte da literatura especia-
lizada argumente que a diplomacia presidencial no período tenha sido reduzida ou 
até mesmo anulada, a pesquisa demonstra de maneira preliminar que a presença da 
ex-presidente em todos os eventos do BRICS e sua efetiva participação nas reuniões 
da UNASUL. Por fim, é retratada de forma individual as relações bilaterais do Brasil 
com países da América do Sul e as políticas africanistas efetuadas.

A segunda parte da pesquisa teve como foco os Estados Unidos e o entendi-
mento de seu papel como ator nas relações internacionais A discussão inicial parte 
do marco do atentado de 11 de setembro e sua ampla gama de consequências para o 
sistema internacional. Segundo Héctor Saint-Pierre, “do terror à injustificada arbitra-
riedade e o terrorismo de Estado”. É relatada a construção da paranoia permanente, 
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fomentando assim a legitimidade da “Guerra ao terror” e a promulgação do “USA 
Patriot Act”. Consequentemente, o número expressivo de intervenções a nações so-
beranas ganha respaldo, assim como parte da privacidade da população é perdida em 
nome da segurança. Também é abordada a relação bilateral entre o Brasil e os Estados 
Unidos. Construída por paradoxos, a histórica relação entre os dois agrega largos 
casos de incongruências. É perceptível a imprecisão sobre a verdadeira essência do 
relacionamento entre os dois Estados. Nota-se que, não obstante ao caso brasileiro, 
os Estados Unidos da América demonstram uma tendência de auxílio a processos 
ditatoriais por grande parcela da América Latina. Sob uma ótica “missionária”, inter-
veio na política dos países, com o intuito de enfraquecer e reprimir qualquer avanço 
possível de ideologias de caráter socialista e comunista (SANTOS, 2016). 

O seguimento do trabalho viabiliza um histórico sobre o processo de espiona-
gem e seu impacto na segurança internacional. Tal prática é entendida como uma 
das atividades profissionais mais antigas, sendo encontrados registros sobre a temá-
tica por volta de 3.000 a.C. Atualmente, é percebido o conceito de ciberespionagem, 
englobando notadamente a internet. Uma ampla bibliografia foi levantada sobre o 
assunto. Após a conceituação e definição do termo, será debatido o escândalo da Na-
tional Security Agency envolvendo o processo de espionagem sobre o estado brasilei-
ro e o whistleblower Edward Snowden. Tal evento revelou um esquema de vigilância 
global, por meio de instrumentos como o programa Prism, resultando na violação da 
privacidade de inúmeras personalidades políticas e entes privados. Por fim, foi pro-
blematizada a relação entre privacidade e segurança no mundo contemporâneo, além 
do papel do ciberespaço. É de extrema importância para o trabalho a quantidade de 
fontes utilizadas, sendo estas de diversos segmentos. Além dos meios tradicionais 
de pesquisa e da análise de notas de imprensa, também foi feita a análise de docu-
mentação vazada pelo governo americano. Em detrimento da atualidade de muitos 
documentos, uma grande acaba sendo vazada por meios não tradicionais, como o 
caso do compilado Snowden Archive. Todavia, a pesquisa viabiliza a autenticidade 
de tais documentos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresenta uma programação para eventos futuros e elaboração de 
um artigo. A análise de documentação foi feita, comprando a autenticidade de vários 
arquivos. A relação entre a crise na política externa do governo Dilma se demonstra 
na ação ilegal, perante o direito internacional e estadunidense, da agência NSA. 

É evidente como os programas de vigilância da NSA desrespeitam a Quarta 
Emenda. Contudo, a agência de segurança alegava que as proteções da emenda não 
se aplicavam à vida moderna. Suas políticas internas não consideravam os dados 
coletados como sua própria propriedade legalmente protegida, nem a atividade de 
coleta como busca ou processo de apreensão. Segundo a agência, uma vez que você já 
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compartilhava seus registros telefônicos com um terceiro, o provedor de telefonia, já 
havia aberto mão de qualquer interesse de privacidade constitucional (SNOWDEN, 
2018). É mencionado que, em raras audiências públicas sobre a CI, a NSA sempre 
deixava claro seu posicionamento de que a agência não cooperaria. Além de que, 
em detrimento da confidencialidade e das alegações de sigilo, forçaria as legislaturas 
federais a colaborar com a trapaça. 

Observa-se outro fracasso do judiciário com o Tribunal de Vigilância de In-
teligência Estrangeira. O órgão supervisa a vigilância de inteligência dentro do ter-
ritório dos EUA, sendo criado para conceder mandados individuais para coleta de 
inteligência estrangeira. Todavia, sempre foi flexível com a NSA, aprovando mais de 
99% de seus pedidos. Após o atentado de 11 de setembro, o tribunal teve seu papel 
expandido, podendo decidir sobre a legalidade e a constitucionalidade da vigilância, 
sem qualquer escrutínio. Sendo assim, o corpo passou a ser utilizado para aprovar 
toda a infraestrutura do PRISM e do Upstream Collection. 

A União Americana pelas Liberdades Civis tentou se posicionar em relação as 
atividades da NSA em tribunais comuns e abertos, assim como outros grupo da so-
ciedade civil, mas o resultado não foi produtivo. O governo declarou que a União não 
tinha o direito de estar no tribunal, uma vez que não poderia provar efetivamente a 
vigilância sofrida por seus clientes. A existência dessas evidências era segredo de es-
tado e os vazamentos para a imprensa não eram aceitos. As informações só poderiam 
ser reconhecidas caso o governo as confirmasse oficialmente.

No âmbito do poder executivo, Snowden identificou a principal causa da vio-
lação constitucional. Novamente, após o 11 de setembro, o gabinete da presidência 
emitiu, secretamente, diretivas que autorizavam a vigilância em massa. Nos anos se-
guintes, os excessos do executivo continuaram. Com os dois partidos tentando agir 
de forma unilateral, eram estabelecidas diretivas políticas que contornassem as dire-
tivas legislativas. Assim como o caso da ACLU, diretivas que não permitem contes-
tação, visto que seu teor confidencial as impede de ser publicamente conhecida. Para 
o autor, a CI passou a entender as regras do sistema melhor do que as pessoas que o 
criaram, usando esse conhecimento em proveito próprio. “Eles hackearam a consti-
tuição”, e diversas faces desse processo serão desconhecidas ainda por muito tempo. 
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RESUMO

O presente projeto teve como objetivo final o mapeamento da produção edi-
torial de Songbooks de Choro, este visto enquanto como manifestação cultural 
(PALOPOLI, 2018). Consistiu a primeira etapa da pesquisa na coleta de dados 
dos Songbooks 84 chorinhos famosos; O melhor do Choro brasileiro I, II e III; e 
Songbooks do Choro I, II e III. A metodologia incluiu uma organização das obras 
por tabelas, por ordem de: nome(s), autor(es), gênero musical e andamento. 
Abrangeu a segunda etapa desta pesquisa a classificação sistemática e distin-
ção entre os diversos gêneros musicais que integram o repertório de Choro, a 
saber: polca, valsa, schottisch, tango brasileiro, maxixe, choro, baião e samba; 
além de gêneros “derivados”, tais como choro de gafieira, choro seresteiro, cho-
ro canção, choro serenata, choro-calango etc.; gêneros híbridos, como polca-
-choro e samba- choro; além daqueles menos usuais, tais como marcha rancho 
e frevo. Tendo-se em vista a tendência à sistematização do ensino formal do 
Choro, demonstrada pelo surgimento de diversas instituições de ensino, aliada 
ao crescimento do mercado editorial deste segmento, comprovado através des-
ta pesquisa, pudemos concluir que o repertório praticado nas rodas de Choro 
tem sido diretamente influenciado por estas edições de Songbooks e Playalongs. 
Enquanto resultados, também pudemos observar que os  gêneros musicais mais 
ocorrentes são: choro, valsa, samba-choro, maxixe e polca. Ademais, notamos 
que compositoras mulheres são minoria dentre os autores que tiveram suas 
obras registradas nos livros.

PALAVRAS-CHAVE

Choro, Songbook, partituras de Choro.
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1. INTRODUÇÃO

A disseminação do ensino formal do Choro no Brasil e mundo afora exigiu uma 
nova demanda do mercado editorial. Partituras que outrora eram lançadas indivi-
dualmente, sobretudo para piano, agruparam-se em livros, os chamados Songbooks. 
Esses livros não constituíram o ensino formal do Choro de fato, mas auxiliaram no 
processo de ensino sistematizado que veio posteriormente com a Escola Brasileira de 
Choro Raphael Rabello, em Brasília, a Escola Portátil de Música, no Rio de Janeiro, 
dentre outras instituições.

Apoiado no entendimento do Choro enquanto manifestação cultural (PALO-
POLI, 2018), a pesquisa se desdobra pela análise dos Songbooks, com a finalidade de 
um levantamento de dados até então jamais realizado. A organização das informa-
ções coletadas é distribuída e elencada por: autores que se mostraram mais presentes 
entre os livros analisados; gêneros musicais mais recorrentes; andamento comum 
para determinado gênero. Os diversos gêneros híbridos, tais como samba-choro, 
geram ambiguidade, assim como determinadas diferenças de grafia em um mesmo 
livro representam também falta de rigor acadêmico, rigor esse que é buscado na pre-
sente pesquisa.

1. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

1.1 Seção

A pesquisa teve como base sete Songbooks tais quais, em ordem cronológica, 
tiveram uma análise de abordagem quantitativa, a qual os dados obtidos contribuíam 
para diversas discussões sobre o significado da palavra Choro. A coleta de dados re-
levantes dos livros foi dada pela procura de informações primeiramente no sumário, 
elencando nomes de autores e de obras, posteriormente procurando entre as músicas 
suas respectivas tonalidades e andamentos e, por fim, as anotando em ordem alfabé-
tica em tabelas para melhor visualização. Os Songbooks analisados foram, respecti-
vamente: 84 chorinhos famosos, O melhor do Choro brasileiro I, II e III; e Songbook do 
Choro I, II e III.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado parcial foram elencados alguns dados para discussão, que fo-
ram distribuídos em forma de tabelas, algumas delas produzidas foram: gêneros em 
ordem de popularidade e compositores por ordem de popularidade (Tab. 1 e 2):
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Tabela 1. Gêneros musicais por ordem de popularidade

Tabela 2. Compositores por ordem de popularidade

Observamos que o gênero “choro” costuma ter um andamento que oscila de 88 
a 132 bpm, com raras exceções como 48bpm, tendo uma média em 100 a 101bpm. Já 

GÊNERO MUSICAL QUANTIDADE 
choro 230 
valsa 21 

samba-choro 10 
maxixe 8 
polca 8 

choro serenata 5 
polca-choro 4 
choro ligeiro 3 

schottish 3 
samba 3 

tango brasileiro 2 
choro-estilizado 2 
choro-melódico 1 

chorinho batucada 1 
chorinho maxixe 1 

frevo 1 
choro-samba 1 
choro-baião 1 
choro-lento 1 
valsa-ligeira 1 

choro maxixe 1 
choro-canção 1 
choro-triste 1 

choro melódico 1 
chorinho-maxixe 1 

chorinho-batucada 1 
choro canção 1 

   sem indicação de gênero  50  
 

COMPOSITOR TOTAL DE OBRAS Maior QTD. 
1. Pixinguinha e Benedito Lacerda 42 11 
2. Jacob do Bandolim 28 21 
3. Luiz Americano 23 13 
4. Ernesto Nazareth 22 8 
5. Waldyr Azevedo 18 5 
6. Pixinguinha 10 6 
7. Lina Pesce 9 3 
8. Altamiro Carrilho 8 3 
9. Dilermando Reis 8 3 
10. Dante Santoro 7 2 
11. Abel Ferreira 7 3 
12. Severino Araújo 6 3 
13. Chiquinha Gonzaga (Francisca) 6 3 
14. Garoto 6 3 
15. D. Pecci 6 4 
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o gênero polca geralmente possui um andamento médio de 94bpm, variando entre 
60 e 132bpm e o baião oscila entre 96 e 112, com a média de 104.

A valsa, por sua vez, tem média de 130bpm, variando entre 88 e 240. E, por fim, 
o samba, oscila entre 118bpm, variando entre 112 e 132. O frevo tem apenas uma 
música para informação com 144bpm. Os gêneros híbridos, por outro lado, sendo 
menos recorrentes, temos apenas uma música para constatar um andamento, fora 
o samba choro que tem média 114, com 3 músicas, já os andamentos dos demais 
gêneros consistem em: choro-baião = 120; choro-lento = 60; choro-samba = 104 e 
valsa ligeira = 240.

A relação dos gêneros híbridos utilizados, como a valsa ligeira, pode ter relação 
com aspectos musicais, como o andamento mais agitado em uma valsa ligeira, uma 
tonalidade menor em um choro triste ou até mesmo uma letra disponível em um 
choro canção.

Algo curioso é que mesmo em Songbooks onde os gêneros musicais são infor-
mados, algumas músicas têm essa informação omitida, até mesmo de algumas peças 
clássicas do repertório, tal como Doce do Côco. Há também algumas peças de Tom 
Jobim nos Songbooks, que poderia fomentar discussões sobre o papel da Bossa Nova 
no contexto dos regionais de Choro.

Songbooks analisados seguem em ordem abaixo (fig.1):

Figura 1. Songbooks utilizados

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apoiado no entendimento do Choro enquanto manifestação cultural (PALO-
POLI, 2018), abrangeu parte significativa desta pesquisa a classificação sistemática e 
distinção entre os diversos gêneros musicais que integram o repertório de Choro, a 
saber: polca, valsa, schottisch, tango brasileiro, maxixe, choro, baião e samba; além de 
gêneros “derivados”, tais como choro de gafieira, choro seresteiro, choro canção, cho-
ro serenata, choro-calango etc.; gêneros híbridos, como polca-choro e samba-choro; 
além daqueles menos usuais, tais como marcha rancho e frevo.

Tendo-se em vista a tendência à sistematização do ensino formal do Choro, de-
monstrada pelo surgimento de diversas instituições de ensino, aliada ao crescimento 
do mercado editorial deste segmento, comprovado através desta pesquisa, pudemos 
concluir que o repertório praticado nas rodas de Choro tem sido diretamente in-

 



115

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

fluenciado por estas edições de Songbooks e Playalongs.
Fator importante a ser comentado é que parte dos resultados obtidos deixaram 

transparecer certa falta de rigor acadêmico nos Songbooks estudados, o que pode 
demonstrar certo descuido ou até mesmo descaso com a editoração de Música Po-
pular no Brasil. Os dados também se tornam expressivos quando demonstram que 
as mulheres são minoria entre os compositores que tiveram suas obras registradas 
nesses livros.
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RESUMO

Este estudo trata da aquisição do processo de elisão do português brasileiro com 
dados de uma criança, “L”. A elisão é um processo de sândi externo que implica 
o apagamento de V1 em uma sequência de V1 + V2 em fronteira de palavra. 
Para que a regra se aplique, é preciso que V1 seja ou uma vogal baixa /a/ ou uma 
vogal posterior /o/ ou /u/ (Bisol, 1992; Santos, 2007), como em ‘menina esperta’ 
que é normalmente realizado como [meninesperta]. Além dessas condições, V2 
também não pode portar o acento frasal da frase; isto é, ser a última vogal acen-
tuada dentro do domínio da frase fonológica. Neste caso, a regra é bloqueada, 
como por exemplo ‘coma uvas’ que não é produzida como [comuvas]. Neste 
estudo, olhamos para dados da fala infantil para verificarmos se a criança viola 
algumas das condições dessa regra no processo de aquisição da fonologia da 
língua. Os resultados indicam que desde muito cedo a criança já parece adquirir 
as condições da elisão. 

PALAVRAS-CHAVE

Sândi externo; elisão; aquisição fonológica

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da aquisição da elisão do português brasileiro. Por se 
tratar de um processo fonológico que não admite exceções, esperamos que a aquisi-
ção das condições que o regem ocorra sem obstáculos. Importante frisar que a aqui-
sição deste processo se relaciona intrinsicamente à aquisição da estrutura segmental 
dos sons envolvidos se assumirmos que a estrutura dos sons da língua dependem 
dos processos que os afetam – isto é, a fim de representar mentalmente a estrutura 
segmental, a criança deverá estar atenta aos processos fonológicos da língua. Neste 
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sentido, procuramos neste estudo analisar como o processo de aquisição da elisão do 
português brasileiro ocorre com base em dados de aquisição de fala de uma criança. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. As vogais do Português Brasileiro 

As vogais do Português Brasileiro, doravante PB, seguem uma distribuição por 
pauta de tonicidade, podendo ser tônicas, pretônicas ou postônicas (CRISTOFA-
RO, 2001). As sílaba tônica implicam um pulso torácico reforçado, produzindo uma 
acentuação ou a tonicidade da sílaba.

“A vogal acentuada é auditivamente percebida como tendo dura-
ção mais longa e  também como sendo pronunciada de 
maneira mais alta (no sentido de falar alto).  Este au-
mento de volume permite-nos identificar as vogais acentuadas 
das vogais  não acentuadas – que são pronunciadas com o 
volume mais baixo e, portanto,  percebidas auditivamente de 
maneira distinta.” (p. 23)

A vogal tônica é a que carrega o acento mais forte ou acento primário; as vogais 
pretônicas antecedem o acento tônico; e as vogais postônicas aparecem depois do 
acento tônico; as duas últimas, também, podem carregar acento secundário ou serem 
isentas de acentos.

O PB tem a distribuição de sete vogais na posição tônica, cinco na pretônica e 
três na postônica, conforme disposição abaixo:

Quadro 1: Distribuição das vogais do PB

Como podemos observar, o contraste de sete vogais só é encontrado na pauta 
tônica: s[i]co, s[e]co, s[Ɛ]co, s[a]co, s[Ɔ]co, s[o]co, s[u]co. Na pauta pretônica, encon-
tramos a neutralização entra /e/ e /Ɛ/ por um lado, e /o/ e /Ɔ/ por outro (b[Ɛ]lo > b[e]
leza; m[Ɔ]le > m[o]lengo); na pauta postônica não-final, a neutralização se dá entre 
/o/ e /u/ apenas (abóbora  abób[u]ra), não existindo nessa pauta a vogal /o/; por 
fim, na pauta postônica final encontramos apenas três contrastes fonológicos: /i/, /a/ 
e /u/ (‘árvore’  arvór[i], ‘cama’ cam[a]; ‘livro’ livr[u]). O processo de elisão do 
PB afeta a pauta postônica final, apagando as vogais /a/ e /u/ quando seguidas de uma 

Pauta tônica i e ɛ a ɔ o u 

Pauta pretônica i   e a   o u 

Pauta postônica não-final i e a u 

Pauta postônica final i a   u 
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palavra que inicia com qualquer outra vogal e não porte o acento frasal. A criança 
exposta aos dados da língua deverá apreender as condições que regem esse processo, 
condições essas que serão mais detalhadamente descritas na seção que segue.

2.1. A elisão no Português Brasileiro 

O processo de sândi vocálico externo é um processo de ressilabação da língua, 
pois resulta na formação de uma nova sílaba. Trata-se de um fenômeno fonológico 
que ocorre na fronteira entre as palavras e implica o apagamento de vogais /a/ e /u/ 
em posição não-acentuada quando seguidas por outro item lexical que começa por 
vogal de qualidade diferente (BISOL, 1999; NOGUEIRA, 2007).

A elisão vocálica do PB deve obedecer a quatro condições específicas, sendo 
elas:

1. É necessários dois itens lexicais que possuam fronteira. O primeiro item deve 
terminar com vogal (V1) e o segundo item deve começar com vogal (V2).
2. V1 precisa ser átona. 
3. V1 precisa ser /a/ e  /u/.
4. V2 não pode ter acento frasal (portar o último acento da frase fonológica).

Alguns exemplos de elisão são os que seguem:
(1)

a) camisa usada > cami[zu]sada 
b) coma uvas verdes > com[u]vas verdes
c) menina esperta > menin[e]sperta

No que diz respeito à aquisição do processo, para Komatsu e Santos (2004), o 
processo de aquisição da elisão se dá em três estágios, sendo estes:

1. Estágio 1 (entre 1;8 e 2;6 anos) – nessa faixa etária, a criança passa a produzir 
duas palavras juntas e a aquisição do processo de elisão tem as seguintes carac-
terísticas: (a) aplicação de sândi instável; (b) as regras de sândi aplicadas são 
diferentes das aplicadas pelos adultos (as crianças normalmente usam a elisão 
ao invés da ditongação); (c) as regras não são usadas para otimizar o ritmo das 
sentenças; e (d) o acento entoacional bloqueia as regras de sândi.

2. Estágio 2 (por volta dos 3;0 anos) – neste estágio (a) as regras de sândi ainda 
são instáveis, sendo usadas algumas vezes de modo diferente dos adultos; e (b) 
as regras são usadas para a otimização rítmica, ao contrário do estágio anterior. 

3. Estágio 3 (a partir dos 3;6 anos) – neste estágio, a aplicação das regras é 
como na forma adulta: (a) as regras são estáveis; (b) não há mais apagamento de 
segmentos diferentes; e (c) as regras não necessariamente tornam os enunciados 
em seqüências mais eurrítmicas.
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Seguindo esse modelo, analisaremos neste estudo as produções da criança L. 
entre as idades de 1;04;18 até 2;02;28, período quem se consolida a aquisição da es-
trutura das vogais da língua, de acordo com os dados de Bohn (2015) para essa mes-
ma criança. 

2. OBJETIVO 

O objetivo desse estudo é o de analisar o processo de aquisição da elisão vocálica 
do PB com base em dados de uma criança adquirindo a língua, verificando os valores 
dos formantes acústicos das vogais produzidas e relacionando a produção do pro-
cesso com a aquisição da estrutura dos segmentos vocálicos do Português Brasileiro.

3. HIPÓTESE 

Partimos da hipótese de que, mesmo no estágio inicial, as condições que regem 
a elisão não serão frequentemente violadas na fala da criança. Dessa forma, sendo a 
elisão  um fenômeno que ocorre sempre em que houver condições favoráveis, aven-
ta-se a hipótese de que a aquisição ocorrerá sem grandes saltos.

4. METODOLOGIA 

 Para este estudo analisarem-se dados de fala de uma criança gravada no pe-
ríodo de 1;04;18 até 2;02;28, procurando por indícios de elisão feitas pela criança L. 
Cada contexto favorável encontrado foi arquivado em uma tabela contendo a faixa 
etária da criança em meses, a ocorrência transcrita e o alvo (o objetivo para a fala 
adulta). Tendo concluído a etapa de coleta, passamos para a etapa em que se aplicou 
três filtros com base em uma análise acústica dos dados que determinou a aplicação 
(ou não) do fenômeno.

Na segunda fase, segmentamos os contextos coletado focando no ponto das vo-
gais afetadas. O filtro segue uma estrutura de tabela que possui três subfiltros: 

Filtro 1: se o contexto atende às condições de elisão; se filtro 1 for positivo, pas-
sa-se para filtro 2;
Filtro 2: realizamos a segmentação da sílaba formada; 
Filtro 3: medimos os formantes acústicos da vogal resultante para verificar se 
houve a produção de V1 ou de V2. Se os valores se aproximarem de V2, temos 
indício de que a elisão foi aplicada. Usamos como parâmetros de valores dos 
primeiro e segundo formantes valores extraídos de vogais átonas finais da fala 
de L.

Tanto a segmentação como a análise acústica do primeiro e segundo formantes 
foram feitos por meio do Software Praat (BOERSMA & WEEKINK, 2013).  O For-
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mante 1 (F1) nos mostra os valores em Hertz da altura vocálica: quanto mais baixos 
os valores, mais alta a vogal. Dessa forma, a produção camis[u]sada para ‘camisa 
usada’, os valores de F1 nos mostram se a produção da vogal produzida se aproxima 
mais de /u/ ou /a/. Se a elisão tiver sido aplicada pela criança, espera-se valores que 
se aproximem mais de /u/, indicando que houve apagamento de /a/. A medição de 
formantes nos fornece, portanto, a evidência de que a elisão foi aplicada ou não. 

Por fim, antes de iniciarmos a verificação dos formantes dos contextos em que 
a elisão pode ter sido aplicada, identificamos vogais átonas na fala de L. e calculamos 
as médias de F1 para usarmos como parâmetro. No Quadro 2 abaixo, descrevemos 
os valores encontrados para as vogais átonas:

 Quadro 2: Medição de formantes de vogais átonas 

 (Fonte: dados desse estudo)

[ɐ] Frequência mínima Frequência máxima 

faca 1223 Hz 1094 Hz 

torrada 1039 Hz 1095 Hz 

[e] 
  

nenê 653 Hz 624 Hz 

eu 548 Hz 609 Hz 

[i] 
  

Brincar 584 Hz 575 Hz 

Brinquedo 548 Hz 590 Hz 

o 
  

Botar 659 Hz 685 Hz 

Vovó 719 Hz   

u 
  

Suco 584 Hz 646 Hz 

Fotu 720 Hz 736 Hz 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira etapa do estudo, 92 contextos de elisão foram retirados e analisados 
no PRAAT. Dos 92 contextos, 32 passaram para a próxima etapa (Filtro 1) e o prin-
cipal motivo para essa queda foi a produção da criança não poder ser identificada.

 Em seguida, os contextos relevantes, que totalizaram 14 ocorrências, foram 
analisados no PRAAT. Desses 14, foi detectada a aplicação da elisão em 9 ocorrências 
apenas. Uma vez detectada a elisão, tem-se os valores de F1 que determinam a quali-
dade vocálica da vogal produzida pela criança. 

Ao fim da terceira etapa, tem-se os valores dispostos nos deram o resultado de 
7 resultados positivos.

No Quadro abaixo, apresentamos os contextos em que a elisão foi aplicada:

Quadro 3: ocorrências de elisão na fala infantil. (Fonte: dados desse estudo)

Na primeira coluna vemos a faixa etária de L. para cada produção; na segunda 
coluna, temos a produção descrita em símbolos fonéticos fazendo uso do Alfabeto 
Fonético Internacional; na terceira coluna, o alvo da língua adulta; e, por fim, na úl-
tima coluna, os valores de F1 da vogal produzida na fronteira entre as palavras. Por 
exemplo, para o primeiro dado, houve a elisão de /a/ final de ‘olha’: [Ɔlota] para ‘olha 
outra’ . O valor de 685 Hz para o primeiro formante nos permite confirmar a presen-
ça da vogal /o/ na fronteira entre [Ɔlha] e [owtra], produzidas pela criança como [Ɔla] 
e [ota], respectivamente.

O que esses dados nos permitem dizer é que nesse primeiro estágio a criança 
nem sempre aplica o processo, mas quando o faz, não viola quaisquer condições que 
o regem. As vogais elididas foram /a/, /i/ e /u/ conforme as exigências estruturais da 
elisão.  

Se olharmos para a aquisição das vogais dessa criança em Bohn (2015), con-
forme Quadro 4 abaixo, observamos que a produção da elisão passa a ocorrer após a 
aquisição das estruturas dos segmentos vocálicos. 

 

Idade Produção Alvo Valor de F1 em Hz
1;10;28 ɔlota�'bɔla <olha�outra>�bola. 685
1;10;28 ɔʎu'biʃu�ku�be�ʃa'patu o(lha)�o�bicho� 753
1;11;09 a:´i'mãw olha�irmão. 672
1;11;09 na�'deSu�na'na não�deixa�eu�nana(r) 607
1;11;09 deSu�na'na deixa�eu�nan(r) 614
1;11;30 <fechu�olhu>�[<]. fecha�o�olho? 650
2;01;25 pɛgu�'ivu�'ivu�'ivu pega�o�liv(r)o�liv(r)o�liv(r)o. 774
2;01;25 mujtu�bi'ga:du muito�obrigado 632
2;02;28 deʃew�pa'sa�mã'mãj�'deʃa deixa�eu�passa(r)�mamãe,�deixa? 840
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Quadro 4: aquisição das vogais em posição tônica – A.   (Fonte: BOHN, 2015, p. 113 )

Neste Quadro, vemos que as vogais alvo da elisão já encontram-se adquiridas 
em 1;10, faixa etária em que a primeira ocorrência de elisão foi detectada. Isso sig-
nifica dizer que a aquisição/produção da elisão passa a ocorrer depois de a estrutura 
da vogal tiver sido adquirida. Isso não significa dizer que a criança já não tenha per-
cebido o processo antes de iniciar sua produção, pois a estrutura dos sons da língua 
dependem da forma como eles se comportam no sistema. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa procuramos mostrar o desenvolvimento da aquisição da elisão 
de uma criança, L., procurando traçar o caminho de aquisição desse processo. Para 
isso, fizemos uso de dados de fala de uma criança, L., no período de 1;04 a 2;02 
(mês; ano). O estudo incluiu uma análise acústica dos dados a fim de verificar, por 
veio de valores de F1, a qualidade vocálica da vogal que permanece após a elisão. De 
um total de 92 dados que apresentavam contexto para elisão, pudemos comprovar 
acusticamente a aplicação da elisão em 9 dados. Isso nos mostra que, neste primeiro 
momento, a criança nem sempre aplica a elisão, mas dificilmente viola as condições 
da regra. Por ainda estar no processo de aquisição das vogais da língua, acreditamos 
que a aquisição da elisão esteja diretamente relacionada à aquisição da estrutura seg-
mental da língua. Por esse motivo, espera-se que a regra passe a ocorrer mais na fala 
de L. a partir de 2;02.  
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RESUMO

A região de Santos é atraente em termos de assentamento humano e ativida-
des como indústria e turismo. Devido ao grande desenvolvimento urbano e in-
dustrial da região, regularmente ocorre problemas no abastecimento de água 
potável. O fenômeno de intrusão da água salina em aquíferos costeiros é fre-
quentemente estudado em regiões litorâneas. Para estudos hidrológicos mos-
tra-se necessário diversas informações sobre a topografia e estratigrafia do solo 
na região para entender o fluxo de água subterrânea, principalmente nos casos 
de contaminação. O método sísmico de reflexão geralmente fornece uma boa 
solução para investigações que requerem um grande volume de informações, 
a aplicação de métodos geofísicos frequentemente resulta em pesquisas mais 
eficientes do ponto de vista econômico.

PALAVRAS-CHAVE

Sísmica, Reflexão, aquífero, Intrusão Salina.

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno de intrusão da água salina em aquíferos costeiros é frequentemente 
estudado em regiões litorâneas. Devido a diferenças de densidade entre a água do 
mar e a água doce verifica-se a constante penetração da água do mar em sedimentos, 
geralmente recorrente pela excessiva exploração de água subterrânea, mas também 
pode envolver processos naturais, por exemplo o aumento do nível do mar, falhas ou 
fraturas em rochas sedimentares. A intrusão de água salgada em aquíferos causa um 
aumento no teor de sais dissolvidos nas águas subterrânea (CHOUDHURY; SAHA, 
2001; SHAMMAS et al., 2007; MAURY; BALAKI, 2015).
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Para estudos hidrológicos mostra-se necessário diversas informações sobre a 
topografia e estratigrafia do solo na região para entender o fluxo de água subterrânea, 
principalmente nos casos de contaminação. Levantamentos geofísicos geralmente 
fornecem boas soluções para investigações que requerem um grande volume de in-
formações, a aplicação de métodos geofísicos frequentemente resulta em pesquisas 
mais eficientes de ponto de vista econômico (DAVIS; ANNAN, 1989). Os métodos 
geofísicos são ideais para investigações hidrogeologias, que envolvem propriedades 
físicas ligadas diretamente ao conteúdo de água (TOPP et al, 1980).

A disponibilidade e a qualidade de águas subterrâneas são de fundamental im-
portância para atividades humanas, especialmente para atividades que envolvam 
engenharia, hidrologia e agricultura. Praticamente todos os aquíferos costeiro estão 
vulneráveis a contaminação por água salgada. A intrusão de água salina em aquífe-
ros costeiros é um problema ambiental recorrente, que afetam a qualidade da água 
subterrânea, vegetação e condições do solo, evidenciando a necessidade de estudos 
ambientais com o intuito de entender e utilizar da melhor forma este recurso.

O trabalho busca obter resultado referente à caracterização geológica e hidro-
geológica na região de Santos, investigando camadas subterrâneas visando avaliar 
possíveis áreas sob a influência da contaminação de água salina. Além disso, delimi-
tar aquíferos com o propósito de identificar regiões com potencial para exploração 
de água subterrânea.

Os resultados serão alcançados com a aplicação sistemática do método sísmico. 
Os dados coletados serão processados de forma qualitativa e quantitativa de modo a 
obter informações relevantes para interpretação e avaliação de camadas geológicas e 
geoelétricas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Método Sísmico 

Apesar do método sísmico não ter uma definição evidente da limitação de pro-
fundidade de investigação, suas aplicações têm enfoque principalmente em pontos 
próxima a superfície, que variam de alguns metros a vários quilômetros de profun-
didade. A investigação em uma parcela próxima a superfície é notável para ciências 
como exploração de petróleo, hidrogeologia e geotecnia. (PELTON, 2005; GRIFFI-
THS; KING, 1981).

2.1.1.Princípio Básico  

O método sísmico compreende parte da geofísica que estuda a propagação de 
ondas sísmica geradas por fontes sísmicas artificiais, com o interesse de mapear a 
subsuperfície. A onda viaja através de camadas geológicas até que sejam refletidas e 
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refratadas em limites geológicos e estruturais com alterações nas propriedades elásti-
cas, dessa forma a velocidade de propagação da onda em determinado material é al-
terada. Em seguida o sinal retorna a superfície onde é captado por receptores especí-
ficos. O tempo percorrido pela onda é medido em diferentes distâncias de receptores. 
As informações derivadas do sinal sísmico captado e registrado são utilizadas para 
determinar a natureza das camadas em subsuperfície. (GRIFFITHS; KING, 1981; 
LANGE; SCHUCK 2007; REYNOLDS, 2011; EATON, et al., 2003).

Conforme a onda sísmica é propagada no solo, em todo o seu percurso ocor-
rem deformações elásticas dos materiais presente. Esta deformação é consequência 
de uma força externa sendo aplicada em uma superfície. A intensidade desta força 
externa em relação à área da superfície é denominada estresse, uma grandeza físi-
ca. O estresse pode ser decomposto em três componentes principais, um normal a 
superfície (estresse normal) e outros dois tangentes a superfície (estresse cisalhan-
te). O estresse induz o movimento das partículas, ocasionando uma deformação no 
material, a medida desta deformação é uma relação entre as alterações nas dimen-
sões (comprimento ou volume) e as dimensões iniciais. A deformação causada pela 
aplicação do estresse é referida como sendo uma deformação elástica, ou seja, após 
a remoção do estresse a deformação desaparece, fazendo com que o material retorne 
ao suas dimensões iniciais (YILMAZ, 2015; REYNOLDS, 2011). 

2.1.2 Método Sísmico de Reflexão 

Fundamentalmente, o termo reflexão refere-se a mudança na direção de deslo-
camento de uma onda devido a alguma interface ou obstáculo (ROBINSON, 1988). 
Quando acontece o fenômeno de reflexão, parte da energia propagada retorna a su-
perfície, outra parcela é transmitida para o meio subjacente. Em vista disso as estru-
turas são visualizadas através de sequência de pulsos sísmicos que são refletidos e 
retornam ao receptor. Portanto, na maioria das vezes o método é utilizado principal-
mente para investigar sequencias litológica, de preferência em zonas de baixa veloci-
dade. Os limites entre camadas geológicas na sísmica é definido através do contraste 
de impedância acústica (Z), sendo expressa pelo produto entre a velocidade sísmica 
(v) e a densidade do meio (ρ) (GRIFFITHS; KING, 1981; REYNOLDS, 2011)

O sistema básico do método de reflexão é composto por três elementos princi-
pais. A fonte de energia sísmica, o receptor específico para o ambiente da aquisição 
(geofones ou hidrofone), e um sistema de gravação e armazenamento de dados, onde 
é possível visualizar os dados e definir alguns parâmetros de campo (GRIFFITHS; 
KING, 1981).

Na  Figura 1, temos a representação do caminho percorrida pelo raio sísmico, 
tendo a fonte e os receptores situados na superfície dispostos em uma linha reta. O 
comprimento offset refere-se a distância entre a fonte sísmica e o primeiro geofone 
do arranjo, diferente do espaçamento de geofone que é designado como a distância 
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entre dois geofones quaisquer da matriz, essa distância geralmente é simétrica para 
todo o arranjo. A resolução do dado obtido depende desses intervalos, entretanto 
não é possível obter um resultado detalhado em toda faixa de profundidade, em caso 
de grandes profundidades. Segundo a lei de Snell, o ângulo de incidência é igual ao 
ângulo de reflexão, por esse motivo, pequenos intervalos correspondem a uma inves-
tigação superficial, enquanto para maiores profundidades de investigação é necessá-
rio maiores intervalos. (REYNOLDS, 2011).

Figura 1- Trajetória do raio sísmico em uma interface horizontal (contraste de impedância).

Fonte: Reynolds, (2011).

2.2. Equipamentos e procedimento de campo

Para a aplicação do método sísmico de reflexão foi utilizado o SUMMIT Stre-
am Pro (Figura 2) é um sismógrafo especializado para projetos de engenharia que é 
capaz de combinar um sistema de aquisição de até 24 canais, o equipamento pode 
ser conectado através de cabos takeout em qualquer tipo de geofones por conectores 
kooter. O disparo é acionado no sistema por meio de temporizador chamado trigger 
que gera um pulso elétrico para acionar o sismógrafo e começa a gravar.

O geofone utilizado na pesquisa é do tipo “land case”, sendo de componente 
única vertical, sua frequência natural é de 14 Hz. O modelo é adequado para campos 
terrestres e de fácil acoplamento em áreas costeiras, tendo um “spike” de 75 mm. Sua 
conexão é do tipo kootler. Os intervalors entre geofones foi de 1 metro na aquisição 
dos dados sísmicos, somando 23 metros de linha de receptores.  

A fonte utilizada na pesquisa foi uma marreta de 7 kg que pode ser considerada 
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uma fonte impulsiva. Na fonte está conectado o trigger, instrumento utilizado para 
acionar o sismógrafo para começa a gravar os dados. Ao total foram 4 pontos de tiros, 
tendo um offset mínimo de 1 m e um offset máximo de 96 m. O tempo de registro e 
o intervalo de amostragem foi de 0,125 ms e 500 ms, respectivamente

Figura 2- Visão frontal do Sismógrafo SUMMIT Stream Pro.

Fonte: Autor Próprio.

Figura 3- Geofone de 14 Hz com conexão kootler.

Fonte: Autor Próprio.
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Figura 4- Configuração de geofones com a fonte localizada no extremo do arranjo.

Fonte: Autor próprio.

A Figura 5 apresenta a área de estudo que fica situada entre o Emissário Subma-
rino e o canal 2, as aquisições foram feitas na praia devido a abundância de espaço e 
também permite o acoplamento do geofones no solo. 

Figura 5- Area de estudo para aquisição sísmica.

Fonte: Autor Próprio.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aquisição do dado sísmico de reflexão foi utilizado o software Seismic 
Unix para visualização e processamento dos registros sísmicos. A primeira etapa do 
processamento é a aplicação de filtros de frequências para atenuar os ruídos aleató-
rios e os ruídos coerentes assim enfatizando o sinal de reflexão. Entretanto é necessá-
rio a escolha de uma faixa de frequência ideal, para isso foi aplicado quatro filtros de 
frequência passa banda com diferentes faixas de frequência.

A figura mostra um dos registros sísmicos (dado bruto), onde podemos obser-
var diversos eventos dispersos, o que dificulta a visualização dos eventos de reflexão 
que é o principal objetivo. 

Figura 6- Registro sismico da pseu-análise de ruído.

Fonte: Autor Próprio.

A faixas de frequência escolhida para melhorar a relação sinal ruído do dado 
sísmico foram 25-35 Hz e 45-55 Hz. Com a aplicação do filtro de frequência passa 
banda foi possível destacar diversos eventos de reflexão. 
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Figura 7- Registro sísmico com o fi ltro de frequência passa banda na faixa de 25-35 Hz destacando 
possíveis eventos de refl exão A, B e C. 

Fonte: Autor Próprio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa foi possível atingir de forma parcial os objetivos das pesquisas, 
primeiramente foi comprovada a viabilidade da aquisição de dados sísmico da re-
gião de santos, mas é necessários maiores estudo para compreender de forma clara 
a geologia local e a infl uência do mar nos aquíferos costeiros. Também determina 
um procedimento padrão para o processamento de dados sísmico utilizando fi ltros 
de frequência em diferentes faixas de frequência, pois com a análise do dado fi ltrado 
foi possível destacar diversos eventos de refl exão provavelmente devido a diferença 
de impedância acústica entre areia, argila marinha e o embasamento cristalino. Com 
isso podemos concluir que o método sísmico de refl exão atende as necessidades de 
pesquisas de grandes profundidades. 
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RESUMO

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é causada pelos vírus 
HIV-1 e HIV-2. Em crianças pequenas, é normalmente adquirida pela trans-
missão vertical, decorrente da exposição da criança ao vírus durante a gestação, 
parto ou aleitamento materno. A observada subnotificação de casos no SINAN 
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) traz relevantes implicações 
para a resposta epidemiológica ao HIV/aids, visto que permanecem desconhe-
cidas informações importantes no âmbito da epidemiologia, tais como número 
total de casos, comportamentos e vulnerabilidades, entre outros. Além disso, 
a ausência de registros pode comprometer a racionalização do sistema para o 
fornecimento contínuo de medicamentos e as ações prioritárias às populações-
-chave e populações mais vulneráveis. Conhecer o perfil das células imunoló-
gicas, em especial das células T Duplo Negativas, dessas crianças em terapia 
antirretroviral, pode proporcionar novas descobertas sobre características imu-
nológicas pouco abordadas na compreensão desta doença. O objetivo deste es-
tudo é determinar o perfil das células T Duplo Negativas (CD4-CD8-) em crian-
ças que vivem com HIV e estão sob tratamento antirretroviral. Para isto, foram 
analisadas 977 crianças de 0 a 6 anos, na cidade de Santos, no período de 2009 a 
2019. Onde informações foram coletadas, como idade, sexo, carga viral e conta-
gem de CD4/CD8. Foi possível observar que a maior testagem de crianças ocor-
re nos seus primeiros anos de vida e que apenas 8% das crianças possuíam carga 
viral detectável. Houve uma diferença significativa entre a contagem de células 
T Duplo Negativas em crianças sem carga viral comparadas as com carga viral.

PALAVRAS-CHAVE

Imunologia; HIV; Células duplo-negativas.
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1. INTRODUÇÃO

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é causada pelos ví-
rus HIV-1 e HIV-2 e, em crianças pequenas, é normalmente adquirida da mãe no 
momento do nascimento (Geoffrey A.,2013). A transmissão vertical, decorrente da 
exposição da criança ao vírus durante a gestação, parto ou aleitamento materno, vem 
aumentando devido à maior transmissão heterossexual. O risco de transmissão do 
HIV da mãe para o filho pode ser reduzido em até 67% com o uso do fármaco zido-
vudina (AZT) durante a gravidez e no momento do parto, associado à administração 
da mesma droga ao recém-nascido por seis semanas (Gianvecchio,2005). 

O avanço mais importante na identificação e análise de subgrupos de linfócitos 
T foi a descoberta de que populações funcionalmente distintas expressam diferentes 
proteínas de membrana, ditas receptores. Estas proteínas servem como marcadores 
fenotípicos de diferentes populações linfocitárias (Mesquita, 2010). Por exemplo, a 
maioria dos linfócitos T-auxiliares expressam uma proteína de superfície denomina-
da CD4, e em sua maioria os CTLs (linfócitos T citotóxicos) expressam um marca-
dor diferente, denominado CD8 (Granucci F,2008). Portanto, anticorpos contra tais 
marcadores podem ser usados na identificação e isolamento das diversas populações 
linfocitárias (Mesquita, 2010).

Antes de se tornarem células TCD4 ou TCD8, as células T devem passar por um 
teste de tolerância imunológica, que consiste na não-responsividade aos antígenos 
próprios e pode ser induzida quando os linfócitos em desenvolvimento encontram 
esses antígenos nos órgãos linfoides geradores (medula óssea e timo), chamada de 
Tolerância Central (Banchereau & Steinman 1998). No decorrer deste teste, os timó-
citos passam por diferentes estágios de desenvolvimento caracterizados pela expres-
são de proteínas de superfície celular chamadas de “clusters de diferenciação” (CDs). 
No decorrer do desenvolvimento, surgem nesta sequência os timócitos duplo-nega-
tivos (DN) (Puthier et al. 2010).

As células T Duplo negativas (CTDN) são pouco abordadas na infecção pelo 
HIV, especialmente em crianças. Há poucas publicações brasileiras na abordagem 
destas células, as quais são direcionadas para infecções parasitárias e propriedades 
celulares. O presente trabalho tem como objetivo classificar por faixa etária e sexo das 
crianças que vivem com HIV em Santos, avaliar o perfil de contagens de linfócitos 
TCD4/TCD8; verificar a quantificação de cargas virais de crianças que vivem com 
HIV; a analisar o nível de expressão de CTDN; 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foi feito um estudo epidemiológico transversal para avaliar as características 
fenotípicas da população linfocitária de todas as crianças inscritas no banco de dados 
do SENIC (Núcleo Integrado de Atendimento à Criança) da Prefeitura Municipal 
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de Santos durante os anos de 2009 a 2019. A obtenção dos dados das crianças ca-
dastradas no SENIC foi pela consulta de prontuários, nos quais constavam a data 
de nascimento, sexo, carga viral (CV) e contagem de CD4/ CD8. Os outros dados 
imunológicos e virológicos foram obtidos pela consulta de dados na Seção Centro de 
Diagnóstico de Santos (SECEDI) da Prefeitura Municipal de Santos. Análises estatís-
ticas de variância ANOVA (One-way) e corrigida pelo teste de Bonferroni dos dados 
obtidos: Comparação de intervalos Strata de contagens de linfócitos TCD4 com as 
CTDN; Comparação de intervalos de Cargas Virais com as CTDN; Comparação da 
relação TCD4/TCD8 com as CTDN. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

      A partir da coleta dos dados das crianças cadastradas no SENIC por consulta 
de prontuários, foram selecionadas 977 crianças, organizadas por ano e a faixa etária 
de 0-6 anos. A tabela 1 mostra a quantidade de crianças analisadas por ano, a média 
da contagem de linfócitos TCD4 e TCD8 e a razão da relação TCD4/TDC8 separadas 
em crianças com CV detectável (n=80) e crianças com CV indetectável (n=897).

A partir desses dois grupos (com CV detectável ou indetectável), os resultados 
foram separados para abordar a categorização de CTDN em função da idade, análise 
de variância em CTDN, comparação de CTDN em função da idade, categorização de 
Células TCD4, análise de variância em Células TCD4 e comparação de CTDN em 
função de TCD4. As médias por idades foram abordadas pela metodologia ANOVA 
e corrigidas por teste Bonferroni, conforme tabela 2 e 3.

Tabela 1- Análises da população linfocitária de 977 crianças de 0 a 6 anos que vivem com HIV 
(2009-2019).

Variável por Período avaliado 
faixa etária 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Quantidade de crianças analisadas 
0 a 1 1 67 50 54 41 53 51 63 59 60 41 540 
1 a 2 1 31 21 27 25 19 31 35 43 31 26 290 
2 a 3 1 4 1 1  3 3 12 7 7 12 51 
3 a 4  7 3 4 1   3 5 9 4 36 
4 a 5  1 4 4 1 1 1 2 3 6 6 29 
5 a 6  5  6 6 1   1 5 7 31 

n total 3 115 79 96 74 77 86 115 118 118 96 977 
Média da razão TCD4/TCD8 de 80 crianças com carga viral detectável (2009-2019) 

 
Média TCD4 
(células/μL) 

Média TCD8 
(células/μL) Razão TCD4/TCD8 n total de crianças 

0 a 1 3257 1899 1,715 18 
1 a 2 2959 2997 0,987 10 
2 a 3 2049 3285 0,624 7 
3 a 4 1811 2925 0,619 14 
4 a 5 1846 2538 0,727 14 
5 a 6 1501 2419 0,621 17 

Média da razão TCD4/TCD8 de 897 crianças com carga viral indetectável (2009-2019) 

 
Média TCD4 
(células/μL) 

Média TCD8 
(células/μL) Razão TCD4/TCD8 n total de crianças 

0 a 1 3522 1297 2,715 523 
1 a 2 2988 1784 1,675 290 
2 a 3 2318 1565 1,481 34 
3 a 4 1832 1348 1,359 23 
4 a 5 2092 1695 1,234 14 
5 a 6 1698 1180 1,439 13 
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Fonte: Próprio autor

Tabela 2- Análises de células T duplo negativas (TDN) em 977 crianças que vivem com HIV (2009-
2019).

Variável por Período avaliado 
faixa etária 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Quantidade de crianças analisadas 
0 a 1 1 67 50 54 41 53 51 63 59 60 41 540 
1 a 2 1 31 21 27 25 19 31 35 43 31 26 290 
2 a 3 1 4 1 1  3 3 12 7 7 12 51 
3 a 4  7 3 4 1   3 5 9 4 36 
4 a 5  1 4 4 1 1 1 2 3 6 6 29 
5 a 6  5  6 6 1   1 5 7 31 

n total 3 115 79 96 74 77 86 115 118 118 96 977 
Média da razão TCD4/TCD8 de 80 crianças com carga viral detectável (2009-2019) 

 
Média TCD4 
(células/μL) 

Média TCD8 
(células/μL) Razão TCD4/TCD8 n total de crianças 

0 a 1 3257 1899 1,715 18 
1 a 2 2959 2997 0,987 10 
2 a 3 2049 3285 0,624 7 
3 a 4 1811 2925 0,619 14 
4 a 5 1846 2538 0,727 14 
5 a 6 1501 2419 0,621 17 

Média da razão TCD4/TCD8 de 897 crianças com carga viral indetectável (2009-2019) 

 
Média TCD4 
(células/μL) 

Média TCD8 
(células/μL) Razão TCD4/TCD8 n total de crianças 

0 a 1 3522 1297 2,715 523 
1 a 2 2988 1784 1,675 290 
2 a 3 2318 1565 1,481 34 
3 a 4 1832 1348 1,359 23 
4 a 5 2092 1695 1,234 14 
5 a 6 1698 1180 1,439 13 

 

Categorização de células T duplo negativas em função da idade 

  Carga viral detectável n=80 Carga viral indetectável n=897 
Faixa etária Média Desv.Pad Freq. Média Desv.Pad Freq. 

0 a 1 1.81 0.71 17 1.86 1.05 520 
1 a 2 3.33 1.33 11 3.85 2.32 275 
2 a 3 3.89 1.85 6 4.98 2.82 45 
3 a 4 4.34 1.80 15 5.30 3.40 23 
4 a 5 3.24 1.19 13 5.96 3.77 15 
5 a 6 3.60 1.74 18 5.42 2.75 19 
Total 3.37 1.65 80 4.56 2.18 897 

Análise de variância em células TDN (Carga viral detectável) 
Fonte SS dF MS F Prob > F 

Entre grupos 57.544 6 11.508 5.43 0.0003 
Nos grupos 156.970 74 2.121   

Total 214.515 80 2.715   
Análise de variância em células TDN (Carga viral indetectável) 

Fonte SS dF MS F Prob > F 
Entre grupos 1326. 467 7 265.293 80.89 0.000 
Nos grupos 2879. 707 890 3.279   

Total 4206. 174 897 47.635   
Comparação de células TDN em função da idade (Carga viral detectável) 
Faixa etária 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5  

1 a 2 1.52      
 0.133      

2 a 3 2.08 0.56     
 0.055 1.00     

3 a 4 2.53 1.01 0.45    
 0.00 1.00 1.00    

4 a 5 1.43 -0,09 -0,65 -1,1   
 0.142 1.00 1.00 0.757   

5 a 6 1.79 0.27 -0,29 -0,74 0.36  
 0.008 1.00 1.00 1.00 1.00  

Comparação de células TDN em função da idade (Carga viral indetectável) 
Faixa etária 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5  

1 a 2 1.99      
 0.00      

2 a 3 3.12 1.13     
 0.00 0.002     

3 a 4 3.44 1.46 0.32    
 0.00 0.006 1.00    

4 a 5 4.10 2.12 0.98 0.66   
 0.00 0.001 1.00 1.00   

5 a 6 3.56 1.57 0.43 0.11 — 0.55  
 0.00 0.017 1.00 1.00 1.00  

Análises ANOVA corrigidas por teste Bonferroni 
Desv.Pad= Desvio padrão; Freq= Frequência; SS= Soma dos quadrados; 
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Fonte: Próprio autor.

Fonte: Próprio autor

Tabela 3- Análises de células TCD4 em 977 crianças que vivem com HIV (2009-2019).

Categorização de células T duplo negativas em função da idade 

  Carga viral detectável n=80 Carga viral indetectável n=897 
Faixa etária Média Desv.Pad Freq. Média Desv.Pad Freq. 

0 a 1 1.81 0.71 17 1.86 1.05 520 
1 a 2 3.33 1.33 11 3.85 2.32 275 
2 a 3 3.89 1.85 6 4.98 2.82 45 
3 a 4 4.34 1.80 15 5.30 3.40 23 
4 a 5 3.24 1.19 13 5.96 3.77 15 
5 a 6 3.60 1.74 18 5.42 2.75 19 
Total 3.37 1.65 80 4.56 2.18 897 

Análise de variância em células TDN (Carga viral detectável) 
Fonte SS dF MS F Prob > F 

Entre grupos 57.544 6 11.508 5.43 0.0003 
Nos grupos 156.970 74 2.121   

Total 214.515 80 2.715   
Análise de variância em células TDN (Carga viral indetectável) 

Fonte SS dF MS F Prob > F 
Entre grupos 1326. 467 7 265.293 80.89 0.000 
Nos grupos 2879. 707 890 3.279   

Total 4206. 174 897 47.635   
Comparação de células TDN em função da idade (Carga viral detectável) 
Faixa etária 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5  

1 a 2 1.52      
 0.133      

2 a 3 2.08 0.56     
 0.055 1.00     

3 a 4 2.53 1.01 0.45    
 0.00 1.00 1.00    

4 a 5 1.43 -0,09 -0,65 -1,1   
 0.142 1.00 1.00 0.757   

5 a 6 1.79 0.27 -0,29 -0,74 0.36  
 0.008 1.00 1.00 1.00 1.00  

Comparação de células TDN em função da idade (Carga viral indetectável) 
Faixa etária 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5  

1 a 2 1.99      
 0.00      

2 a 3 3.12 1.13     
 0.00 0.002     

3 a 4 3.44 1.46 0.32    
 0.00 0.006 1.00    

4 a 5 4.10 2.12 0.98 0.66   
 0.00 0.001 1.00 1.00   

5 a 6 3.56 1.57 0.43 0.11 — 0.55  
 0.00 0.017 1.00 1.00 1.00  

Análises ANOVA corrigidas por teste Bonferroni 
Desv.Pad= Desvio padrão; Freq= Frequência; SS= Soma dos quadrados; 

dF=Graus de liberdade; MS=Quadrado médio; F= Razão F; Prob>F= valor de p 
 

Categorização de CD4 em função da contagem 

 Carga viral detectável n=80 Carga viral indetectável n=897 
Contagem (céL/µL) Média Desv.Pad Freq. Média Desv.Pad Freq. 

≤ 2000 (R1) 3.67 1.55 42 3.83 2.63 162      

>2000 ≤ 3000 (R2) 3.16 1.67 20 3.01 2.31 276      

>3000 ≤ 4000 (R3) 2.80 2.03 10 2.56 1.99 247      

>4000 (R4) 2.19 1.06 8 2.11 1.35 199      
Total 3.13 1.65 80 2.87 2.18 884 

Análise de variância em CD4 (Carga viral detectável) 
Fonte SS dF MS F Prob > F 

Entre grupos 18. 404 4 6. 134 2.38 0.0764 
Nos grupos 196. 110 76 2. 580   

Total 214. 515 80 2. 715   
Análise de variância em CD4 (Carga viral indetectável) 

Fonte SS dF MS F Prob > F 
Entre grupos 292. 535 7 97. 511 21.93 0.000 
Nos grupos 3913. 639 890 4. 447    

Total 4206. 174 897 4. 763    
Comparação de células TDN em função de CD4 (Carga viral detectável) 

Intervalo R1 R2 R3 
R2 — 0.51   

 1.00   
R3 — 0.87 — 0.36  

 0.776 1.00  
R4 — 1.48 — 0.97 — 0.61 

 0.177 0.913 1.00 
Comparação de células TDN em função de CD4 (Carga viral indetectável) 

Intervalo R1 R2 R3 
R2 — 0.82   

 0.001   
R3 — 1.27 — 0.45  

 0.00 0.097  
R4 — 1.72 — 0.90 — 0.46 

 0.00 0.00 0.142 
Análises ANOVA corrigidas por teste Bonferroni 

Desv.Pad= Desvio padrão; Freq= Frequência; SS= Soma dos quadrados; 
dF= Graus de liberdade; MS= Quadrado médio; F= Razão F; Prob>F = valor de p. 

 



140

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Fonte: Próprio autor.

A partir do levantamento de dados, fora observado que os testes da contagem 
de linfócitos TCD4, TCD8 e carga viral são maioritariamente realizados dentre os 
primeiros anos de vida (0-2 anos), sendo os recém-nascidos os mais testados. Dentre 
os 11 anos analisados (2009-2019), em 6 anos distintos a contagem de TCD4 se mos-
trou superior à de TDC8 para todas as crianças analisadas no período e em 5 anos 
distintos a contagem de TCD8 se sobrepôs à de TCD4 para as crianças acima de 3 
anos de idade.

As crianças foram separadas em dois grupos:  das crianças com CV indetectável 
(n=897) e crianças com CV detectável (n=80), com o intuito de se verificar a razão 
CD4/CD8 em função da presença ou ausência do vírus no sangue periférico apresen-
tadas na Tabela 3. As crianças com CV indetectável apresentaram a média da razão 
CD4/CD8 maior que 1 em todas as faixas etárias, sendo o primeiro ano de vida o que 
expressou a maior razão. 

As crianças com CV detectável, expressaram uma relação CD4/CD8 inversa à 
observada nas crianças com CV indetectável quando se estabelece que razão CD4/
CD8 nestas primeiras é maioritariamente menor que 1. Nota-se que os recém-nasci-
dos compõem o único intervalo em que a média da razão foi superior a 1, podendo 
constatar que as crianças nascem com a contagem de CD4 superior a contagem de 
CD8 ainda que o HIV tenha sido detectado no sangue periférico, o que pode ser be-
nefício proveniente da genitora decorrente do período de gestação.

Na Tabela 2, são abordadas as crianças com CV detectável n=80. As médias 
das quantificações de CTDN são menores que 2 cél/µL em crianças até 1 ano de 
idade, já os demais intervalos de idades apresentaram médias superiores a 3 cél/µL. 
A quantificações das CTDN apresentaram diferenças significativas entre o intervalo 
de idade entre 3 a 4 anos com crianças menores que 1 ano de idade (p < 0,001) e 
no intervalo de 5 a 6 anos com as crianças menores que 1 ano de idade (p = 0,008) 
com CV detectável. Não houve diferenças significativas de CTDN entre os intervalos 
CD4R1 a CD4R4 de contagens de linfócitos TCD4.

São abordadas também, as crianças com CV indetectável com n=897. As mé-
dias das quantificações de CTDN são menores que 2 cél/µL em crianças até 1 ano 
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de idade, já os demais intervalos de idades apresentaram médias superiores a 3 cél/
µL como ocorreu com as crianças que são detectáveis, porém acima de 3 anos, as 
crianças indetectáveis apresentam mais CTDN. Houve diferenças significativas nas 
médias das CTDN entre todos intervalos comparados ao intervalo R1 e entre o in-
tervalo R2 e o R4.

Em estudos feitos por Tosato (2014), os valores de referência da contagem ab-
soluta de CTDN no sangue periférico em crianças (0-18 anos) saudáveis da Itália 
n=195 foi de : 4.7 (3.1–6.7) céL/µL de 0-1 ano (n=40); 5.9 (4.0–10.2) céL/µL de 1-2 
anos (n=22); 9.3 (6.7–14.0) céL/µL de 2-6 anos (n=57). O perfil linfocitário encon-
trado por Ding et al. (2018) para as crianças consideradas saudáveis fora observado 
nesta pesquisa nos anos de 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 em todas as faixas 
etárias. Desta forma, pode-se supor que a maioria das crianças se encontram com 
CV indetectável e seus linfócitos CD4 e CD8 apresentam uma dinâmica semelhante 
à de crianças que não vivem com HIV.  Em conjunto à esses mesmos resultados, os 
anos de 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014 se contrapõem nas faixas etárias de 2-3 anos 
em 2009, 2-6 anos em 2010 e 2012, de 3-6 anos para 2013 e de 4-6 anos para 2014. 
Assim, supõe-se que as crianças que apresentaram esta dinâmica linfocitária, oposta 
à das crianças não infectadas, podem ter CV detectável.

Mais estudos são necessários para estabelecer a relação das células T duplo ne-
gativo com o HIV, que pode acometer toda a população mundial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fazer essa pesquisa, tornou-se claro o pouco destaque que as Células Duplo 
Negativas em relação ao HIV recebem da comunidade científica baseado nos poucos 
artigos publicados. Pudemos observar que, em crianças o número é quase inexis-
tente. Baseado nos nossos dados, pudemos concluir que a maior taxa de testagem é 
entre crianças de 0 a 1 ano em todos os anos, que a contagem de TCD4 é maior em 
recém-nascidos em relação ao TCD8. Aproximadamente 8% das crianças analisadas 
tem CV detectável, mostrando uma possível falha terapêutica ou não adesão ao tra-
tamento. Houve uma diferença significativa entre a contagem de CTDN em crianças 
sem CV comparadas as com CV detectável. Mais pesquisas focadas na consequência 
dessas alterações em CTDN devem ser feitas para ver como isso afetaria o desenvol-
vimento celular dessas crianças.
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RESUMO

A presente pesquisa aborda a criança com autismo e deficiência visual destacan-
do seu desenvolvimento atípico e, consequentemente suas necessidades, visan-
do uma melhor convivência social e desenvolvimento mais adaptado a realida-
de. Especificamente no que se refere ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
observa-se a presença de déficits persistentes na comunicação social e/ou inte-
ração social, além de manifestações de comportamentos repetitivos e restritos, 
relacionados as práticas diárias ou não, sendo que, estes podem ser classificados 
de acordo com a gravidade. No caso da deficiência visual (DV) toda reação e 
integração do sistema vestibular em conjunto com as sensações propriocepti-
vas, táteis-visuais e auditivas, assim como sua ativação e desenvolvimento dos 
processos neurais que levam a orientação espacial e percepção, serão tardias. 
Diante dessas considerações a pesquisa teve como objetivo descrever, analisar 
e relacionar aspectos do desenvolvimento cognitivo, social e afetivo de crianças 
com Deficiência Visual (DV) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica sistematizada, na qual foram usadas como base 
de dados as plataformas Scielo Brasil, Google Acadêmico, BDTD (Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações), Science Direct, World Wide Science 
e Springerlink, no período de 2004 a 2019. Os descritores apresentados foram: 
deficiência visual; autismo e criança com deficiência. Após a consulta e seleção 
foram identificados um total de 4 artigos, tendo sido excluídos 819. Os resul-
tados analisados indicaram que há uma interação entre o comportamento das 
duas condições (TEA e Deficiência Visual), mas a combinação deles não é a 
mesma, apesar disso, existe pouco material para constatar que os comporta-
mentos têm características idênticas. 
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PALAVRAS-CHAVE

Deficiência Visual (DA); Autismo (TEA); Desenvolvimento da Criança com 
Deficiências.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) corresponde a um Transtorno Global 
do Desenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação social 
e/ou interação social e comportamentos repetitivos, restritos relacionados a práticas 
diárias ou não; estes podem ser ranqueados de acordo com a gravidade, do nível pri-
mário ao terciário (DSM-V, 2014; LEE et al., 2015).

No primeiro nível, caracterizado como leve, o referido autor levanta uma rela-
ção com a ausência de apoio, em que o comportamento sem tratamento e acompa-
nhamento, iria formular grandes problemas de socialização na criança: “Dificuldade 
para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso 
a aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse reduzido por in-
terações sociais”, assim como, “Dificuldade em trocar de atividade. Problemas para 
organização e planejamento” (DSM-V, 2014; Lee et al., 2015, p.52). 

Traz características apresentam certa relação com a faixa etária, pois quando 
há uma intervenção no âmbito do tratamento visando desenvolver uma interação 
social, cessar algum tipo de sofrimento e controlar comportamentos repetitivos, po-
de-se perceber uma melhora nesses aspectos, portanto uma criança que está no nível 
moderado pode transitar ao nível leve, como comenta o estudo intitulado “Autismo e 
Síndrome de Asperger: uma visão geral” (KLIN, 2006), ao afirmar que “entre as que 
possuem grau mais alto de funcionamento e são um pouco mais velhas, seu estilo de 
vida social é diferente, no sentido que elas podem interessar-se pela interação social, 
mas não podem iniciá-la ou mantê-la de forma típica” (p.4). 

É justamente no fato de “interessar-se pela interação social” (KLIN, 2006, p.4), 
que há uma diferenciação entre os níveis comentados no DSM-V, sendo que o nível 
dois, já é caracterizado como moderado e exige “apoio substancial”, este possui déficits 
grandes na capacidade de comunicação social verbal, limitação em dar respostas a con-
versas e não há iniciativas por parte da criança, somente desenvolve comportamentos 
de seu interesse. O nível três, conhecido como o mais grave, exige uma maior quan-
tidade de horas de intervenções, maior contingência no tratamento e integração das 
funções, possuindo déficits graves na habilidade de comunicação social verbal e não 
verbal, grande limitação ao dar início a interações sociais e respondem minimamente a 
algum comando ou contato alheio, possuem também grande resistência a mudança de 
comportamento repetitivo, existindo sofrimento (DSM V, 2014; LEE et al., 2015, p.52).

As crianças com deficiências totalizam, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
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fia e Estatística (IBGE, 2010) no Brasil 45 milhões de deficientes físicos, sendo 2,8 mi-
lhões apenas no estado de São Paulo. De maneira mais específica, a pesquisa pretende 
abordar a deficiência visual, e neste caso, conforme dados obtidos na Fundação Dorina 
Novil (2010) 23,9% dos brasileiros, ou seja, 45,6 milhões de pessoas declararam algum 
tipo de deficiência e, segundo a Organização Mundial de Saúde (2012), entre as defici-
ências, a mais comum foi a visual, atingindo cerca de 3,5% da população.  

As principais causas de cegueiras infantis, de acordo com o estudo efetuado em 
escolas de deficiências visuais, em São Paulo - SP e Salvador -  BA, é a retinopatia da 
prematuridade (COUTO JUNIOR; OLIVEIRA, 2016, p. 26) que seria uma “enfermi-
dade vasoproliferativa secundária à vascularização inadequada da retina imatura dos 
recém-nascidos prematuros” (ZIN et al., 2007, p. 1).

O que será discutido nesta pesquisa é justamente o comportamento dos defi-
cientes visuais, portanto as diferentes causas das cegueiras são extremamente impor-
tantes enquanto guias para estipular o comportamento predeterminado de acordo 
com as capacidades da criança. Em geral, crianças que não possuem nenhum tipo 
de deficiência, quando bebês já demonstram surpreendente capacidade de utilização 
dos órgãos sensoriais: audição, visão, tato, como mecanismo de defesa e adaptação no 
mundo (PAPALIA, FELDMAN, 2013, p.155).

No início do desenvolvimento sensório-motor, como retrata Piaget (1959\1986), 
a organização da ação motora e todo o conceito cognitivo inteligente da pessoa está 
ligado às experiências proprioceptivas e à atuação do sistema visual encarregado de 
mobilizar movimentos oculares direcionados ao objeto, a cabeça e o corpo todo nesta 
relação de busca, promovendo a aquisição. Na criança cega esta busca visual estará 
ausente, portanto, toda a sua reação e integração do sistema vestibular, em conjunto 
com as sensações proprioceptivas, táteis-visuais e auditivas, assim como sua ativação 
e desenvolvimentos dos processos neurais levam a orientação espacial e percepção. 

No que se refere a construção da linguagem, para Piaget (1959\1986), depende 
igualmente da função semiótico, da capacidade de distinguir o significado ao signi-
ficante. Estas crianças não possuem referências gestuais ou imagéticas, dificultando 
a conquista da significação, pois estão totalmente relacionadas a compreensão da 
consciência corporal, pouco possibilitadas de organizar suas ações no tempo e espa-
ço, caso, as crianças, não possuam suficientes vivências exploratórias. 

Souza, Souza e Lopez (2010) em pesquisa realizada acerca do desenvolvimento 
neuropsicomotor e visual de crianças com deficiência visual, observaram que devido 
a limitações primárias das crianças com deficiência visual, estas não apresentam cons-
ciência corporal e não compreendem as emoções faciais, não visualizam os gestos e 
não possuem contato visual, desse modo, estas crianças possuem limitações no contato 
social eficaz, e consequentemente, um atraso na linguagem e devolutiva de respostas.

No que se refere a criança autista e com deficiência visual, é possível identificar 
que na literatura científica existe uma assimilação entre os comportamentos das mães 
com filhos autistas e deficientes visuais, além das questões acopladas de possuir um 
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filho com necessidades especiais e desenvolvimentos atípicos. Esses aspectos são de-
monstrados no artigo “Interação Mãe Análise de Dois Contextos Interativos em uma 
Díade Mãe-Criança com Deficiência Visual” desenvolvido por Medeiro e Salomão 
(2014), no qual analisam que as frequências nas ações comunicativas das três mães 
estudadas, que seriam os diretivos de atenção, atuando com a função de direcionar 
a atenção do bebê e o constante uso de feedbacks positivos e negativos (p.7), estas 
questões ajudam a desenvolver a linguagem das crianças; temas como estes aparecem 
em um outro artigo referente ao autismo, em que a contingência dos pais ao foco de 
atenção da criança durante suas interações rotineiras familiares compartilham tópi-
cos de interesse e predizem o processo subsequente da aquisição da linguagem – co-
municação do TEA (ROZA et al., 2014). 

Entre estas similaridades estão alguns comportamentos de estereotipias e difi-
culdades da expressividade emocional, isso ocorre pois as crianças possuem dificul-
dade de possuir atenção da mãe e exercer o controle sobre o ambiente, produzindo 
uma tendência ao isolamento social (SOUSA; BOSA; HUGO, 2005) , afirmando que 
as relações entre deficiência visual congênita, condutas do espectro do autismo e es-
tilo materno de interação desencadeiam certa pressão social e familiar que pode de-
senvolver ansiedade nas crianças, ocasionando as estereotipias. 

Visando compreender a diferença do comportamento das respectivas crian-
ças que possuem deficiência visual (DV), das que possuem Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), preenchendo a lacuna de informações que está disponível sobre este 
assunto, este projeto de pesquisa pretende apresentar dados bibliográficos sobre a 
criança com deficiência visual e a criança com TEA. O resultado sugeriu que há uma 
interação entre o comportamento das duas condições, mas não material suficiente 
para constatar que são iguais os comportamentos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Trata-se de um estudo bibliográfico sistemático, visando as publicações divulga-
das nas bases de dados: Scielo Brasil, Google Acadêmico, BDTD (Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações), Science Direct, World Wide Science e Springer-
link, no período de 2004 a 2019. A seleção de textos se fundou em descritores pre-
viamente selecionados: Deficiência Visual; Autismo, Desenvolvimento da Criança com 
Deficiência (em português). Em inglês: Blindness, Development; em francês: Autisme, 
Déficience Visuelle, Développement. 

O período de busca justifica-se por meio da procura por estudos atuais sobre 
o tema, mas pela certa escassez de artigos nessa temática específica, sendo que, foi 
preciso ampliar as restrições de artigos mais recentes, a fim de obter uma gama de 
material bibliográfico maior e passou a restringir-se, conforme o conteúdo e não, 
propriamente ao ano. Portanto, a pesquisa envolve tipos primários e secundários de 
fundamentações – de campo e bibliográficos, abrangendo além do português, artigos 
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em língua inglesa e francesa. 
O critério de inclusão dos artigos foi focado nas resoluções conteudistas, desta for-

ma, somente foram aceitos artigos que abordassem o desenvolvimento de crianças cegas/
defi cientes visuais e autistas, descrevendo seus comportamentos e fazendo comparações. 
Além disso, tais artigos teriam que estar disponíveis na internet, sem custo para leitura. 

Perguntas de Pesquisa

1. Existem traços comportamentais que são associados ao Transtorno do Espec-
tro do Autismo e a Defi ciência Visual/cegueira? Quais são?
2. Frente ao cenário atual, como é a perspectiva do desenvolvimento de uma 
criança com TEA e Defi ciência Visual?

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca limitada de acordo com os fi ltros elaborados, resultou inicialmente em 
839 artigos, sendo que muitos não abordavam nem a temática resignada. Após um 
longo levantamento e investigação, baseado nos parâmetros criteriosos elaborados, 
restaram apenas 4 artigos, que podem ser visualizados na tabela abaixo. 

N. de relatos identificados no 
banco de dados de buscas

10.539

N. de relatos identificados em 
outras fontes

300

N. de relatos após eliminar os duplicados
839

N. de artigos em texto completo 
avaliados para elegibilidade

20

N. de estudos incluídos em 
síntese qualitativa 

15

N. de artigos em texto 
completo excluídos, com 

justificativa
819

N. de estudos incluídos em 
síntese quantitativa (meta-

análise)
4
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O primeiro artigo a ser analisado foi o “As relações entre deficiência visual con-
gênita, condutas do espectro do autismo e estilo materno de interação” (SOUSA, 
BOSA, HUGO, 2005), que analisa crianças cegas congênitas em relação a atenção 
compartilhada, de forma a identificar condutas do espectro do autismo em meio as 
suas interações com a mãe e o manejo dos objetos lúdicos. Os pesquisadores conclu-
íram que as crianças não aparentam características voltadas a um desenvolvimento 
de comportamentos atípicos, relatando que os cegos teriam formas “diferentes de se 
relacionarem com o mundo”, mas algo que seria propriamente típico de seus com-
portamentos (SOUSA, BOSA, HUGO, 2005, p.363). Desta forma, eles incentivam 
um estudo longitudinal sobre este assunto para se certificar deste aspecto e englobar 
diferentes fases do desenvolvimento. Além disso relatam a carência de informações 
nesta área e incentivam a pesquisa na área de cegos autistas para auxiliar os diversos 
profissionais que possuem este tipo de demanda. 

O segundo artigo “Autismo e Deficiência Visual: Uma Revisão da Literatura” 
(BUTCHART; LONG; BROWN; MCMILLAN; BAIN; KARATZIAS, 2017, [Tradu-
ção nossa], p.119.), demonstra um estudo de revisão da literatura com a finalidade 
de responder duas questões, como “Qual é a prevalência de deficiências visuais (DV) 
em pessoas com Transtorno do Espectro Autista estabelecido na literatura científi-
ca? ”E “Quais características comportamentais são estabelecidas como estando as-
sociadas tanto ao Transtorno do Espectro do Autismo quanto à deficiência visual?” 
(BUTCHART; LONG; BROWN; MCMILLAN; BAIN; KARATZIAS, 2017, [Tradu-
ção nossa], p.119.) sendo que foram separados sete artigos nos quais responderam a 
primeira pergunta, investigando a incidência de deficientes visuais com TEA e onze 
artigos demonstraram comportamentos que abrangem as duas populações, de forma 
a entender se há um padrão entre o Transtorno e a Deficiência. Através desta revisão 
literária, pode-se evidenciar traços autistas em crianças com cegueiras congênitas, 
obtendo dificuldades na comunicação social e interação, certos comportamentos 
restritos e repetitivos, “como cutucar os olhos e balançar” (BUTCHART; LONG; 
BROWN; MCMILLAN; BAIN; KARATZIAS, 2017. [Tradução Nossa], p.125). 

São notados também atrasos no desenvolvimento, características linguísticas, 
como reversão pronominal, ecolalia e falta de brincadeira simbólica. Os outros es-
tudos que envolviam crianças com HNO e DSO, também demonstraram estes com-
portamentos atípicos durante o estudo. Apesar disso, não são se possui uma gama de 
comportamentos para justificar um diagnóstico de autismo. Por último o artigo ex-
plicita que os profissionais de saúde devem se atentar aos diagnósticos para deficien-
tes visuais ou pessoas com TEA, pois existem essas características comportamentais 
que culminam muitas vezes para um “diagnostic overshadowing” (HEPBURN et al. 
2014, p. 373) fazendo com que haja o diagnóstico incorreto e a pessoa passe a grande 
parte da vida sem poder enxergar corretamente. 

A terceira pesquisa investigada denominada “Etude rétrospective des signes 
précoces des troubles du spectre de l’autisme chez les très jeunes enfants déficients 
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visuels” demonstra um estudo retrospectivo baseado no modelo comparativo. Desta 
forma, eles analisam vídeos provenientes de uma seleção de crianças deficientes vi-
suais, nos quais as seis crianças possuíam cegueira bilateral (obtendo o nível 5 ou 6, 
de acordo com a OMS, 1997). Estavam entre o intervalo de idade entre 11 e 48 meses 
nos vídeos selecionados.

Para a análise dos vídeos, eles utilizaram o software “open-source behavioral 
– BORIS (Behavioral Observation Research Interactive Software: Friard & Gamba, 
2016)” , além disso os filmes foram observados por dois profissionais que visualiza-
vam a presença e frequência dos comportamentos alvos. O primeiro foi um “expe-
rimentador” e o segundo um assistente experiente em Deficiência Visual e crianças 
autistas. Os dois não tinham conhecimento prévio das patologias das crianças obser-
vadas. 

Os resultados indicados demonstraram que no grupo de deficiência visual os 
comportamentos de atenção conjunta são mais apresentados do que no grupo de de-
ficiência visual com TEA. Além disso, os comportamentos de comunicação social e a 
abertura a eles, são mais frequentes em crianças cegas sem espectro associado. Sendo 
observada essa diferença de forma discrepante nos 24 meses. A linguagem funcional 
(LF) também é identificada com grande diferença nesta idade, tendo um aumento 
na capacidade de LF por meio dos Deficiência Visual, ao contrário do outro grupo.

A atenção conjunta também é mais observada nas crianças Deficiência Visual 
do que nas DV com TEA, tendo o comportamento específico de “demonstração” 
nunca sido observado neste grupo. Observa-se uma recuso na proposta de jogo, en-
contrada nas três observações do grupo deficiente visual com TEA. A duração das 
atividades lúdicas também demonstra ser bem maior no grupo DV com TEA. 

Sobre a interação social, demonstram-se menos interessadas socialmente os de-
ficientes visuais, sendo menos interessados os autistas Deficiência Visual (DV). No 
entanto, relembrar a dificuldade de visualizar este interesse nestas crianças, devido a 
falta de direcionamento da cabeça, tendo comportamentos de cabeça congelada ou 
para baixo, para conseguirem se concentrar adequadamente na informação. Crianças 
DV com TEA demonstram maiores capacidades de imitação do que o outro grupo. 
Em relação à busca do contato físico, observa-se poucas vezes no grupo DV e nunca 
no DV com TEA. 

A quarta pesquisa denominada “Cegueira e autismo: as perspectivas dos pais 
sobre os desafios do diagnóstico, necessidades de apoio e provisão de apoio” (DE 
VERDIER, Kim; FERNELL, Elisabeth; EK, Ulla, 2019. [Tradução Nossa]), teve o ob-
jetivo de entender e ilustrar as necessidades de apoio dos pais e suas experiências 
com crianças cegas e autistas, e também abordaram os desafios nas escolas. O estudo 
foi feito através de entrevistas, tomando cuidado com o sigilo e sendo aprovado pelo 
Conselho de Ética Regional de Estocolmo. 

Entrevistaram os pais de 6 crianças DV com TEA, depois de passarem pelos 
critérios de examinação da visão, de forma a selecionarem crianças que no máximo 
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tinham percepção de luz ou cegueira total.
As entrevistas foram semiestruturadas e contemplaram questionamentos temá-

tico voltados aos pais, como: Pontos fortes e dificuldades de seus filhos; as experi-
ências em matérias de avaliação e os diagnósticos; a vida familiar com o filho e suas 
experiências de apoio necessário e fornecido. Durante as avaliações foram feitas re-
visões sobre os diversos processos que haviam sido realizadas anteriormente e resul-
taram no diagnóstico de TEA e Deficiência Intelectual, para que tivessem uma visão 
sobre os parâmetros de avalição. 

Entre os resultados oferecidos, percebeu que as sensibilidades dos filhos em re-
lações a ruídos, altos ou desconhecidos; incidentes, atividades novas ou inesperadas. 
Os pais também referem falta de pertencimento, não tendo relatos de outros pais 
com as mesmas condições de seus filhos e, demonstram que os profissionais que 
atenderam eles também não demonstravam domínio de conhecimento, sendo que 
seus filhos foram diagnosticados somente em idades mais avançadas. 

Durante os relatos dos pais, eles demonstraram que quase todas as crianças 
tinham facilidade com a memória auditiva e coordenação, sabendo tocar bem os 
instrumentos e ser um afazer muito prazeroso e calmante para eles. Algumas delas 
tinham ótimas habilidades linguísticas. 

As crianças neste estudo pareciam se sentir sobrecarregadas por 
sons, de uma forma diferente das crianças videntes com TEA. 
Além disso, as crianças eram geralmente descritas como muito 
persistentes sobre o que queriam ou não fazer. Portanto, o co-
tidiano envolveu muito planejamento, restrições e esforço para 
encontrar atividades significativas que a família pudesse realizar 
em conjunto e que ampliasse o repertório da criança (DE VER-
DIER, Kim; FERNELL, Elisabeth; EK, Ulla, 2019, p. 1928) [tra-
dução nossa]. 

Nesta parte algumas características dos comportamentos das crianças foram 
observadas e feitas diferenciações com as crianças com TEA videntes, demonstrando 
que os comportamentos da combinação destas condições acabam sendo mais graves 
que a análise deles sozinhos. Mas no mesmo estudo, eles compartilharam dados esta-
tísticos que explicitam a regularidade da combinação de comorbidades nas crianças 
Deficientes Visuais. “Além da cegueira, 72% de as crianças tinham pelo menos uma 
deficiência adicional relatada, sendo as mais comuns ID, TEA e deficiência motora” 
(DE VERDIER, Kim; FERNELL, Elisabeth; EK, Ulla, 2019, p. 1928, tradução nossa).

O estudo também relata que é preciso efetuar uma investigação profunda durante 
os diagnósticos, justamente porque pode haver alguma comorbidade associada, segundo 
eles utilizando a abordagem ESSENCE: “ESSENCE é um acrônimo para: Early Sympto-
matic Syndromes Eliciting Neurodesevelopmental Clinical Examinations, e refere-se a 
uma série de distúrbios do neurodesenvolvimento, que frequentemente se sobrepõem 
(DE VERDIER, Kim; FERNELL, Elisabeth; EK, Ulla, 2019, p. 1928, tradução nossa).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se os artigos analisados, pode-se identificar que existem compor-
tamentos associados ao Autismo e a Deficiência Visual, mas, ainda assim, possuem 
instâncias diferentes, e suas combinações não são equivalentes. Como por exemplo, 
crianças TEA demonstram problemas com habilidades linguísticas, junto com este-
reotipias e dificuldades de interações sociais, nem sempre os Deficientes Visuais irão 
apresentar estas combinações de padrões. 

Nos estudos identificados e analisados, foram demonstrados comportamentos 
encontrados dos DV (BUTCHART, LONG, BROWN, MCMILLAN, BAIN e KA-
RATZIAS, 2017) e (SOUSA, BOSA, HUGO, 2005), sendo estes comportamentos es-
tereotipados: Balanços, movimentos incomuns das mãos, da cabeça, enfiar os dedos 
nos olhos; Frases estereotipadas: Frase repetitiva com padrão de entonação constan-
te; além de reações incomuns a ruídos; atenção conjunta mais desenvolvida; comu-
nicação social: incluindo sinais de entendimento da presença dos outros, Atenção e 
orientação da cabeça à estímulos sociais, Experimenta o contato físico com os outros, 
Gestos convencionais e direcionados. Além disso, conseguem demonstrar suas von-
tades através de comportamentos de birra ou simples gestos. Exercem vocalização 
espontânea dirigida, vocalizam alguns ruídos. É possível perceber que estes compor-
tamentos se diferem de alguns sugeridos pela Escala Wescheler de Inteligência para 
Crianças (WISC V) para os autistas. 

A grande questão é que os atrasos de habilidades motoras, comunicação social, 
atenção conjunta, são questões que podem ser estimuladas nas duas crianças, mas 
aquelas que possuem Deficiência Visual, de acordo com o estudo de BUTCHART, 
LONG, BROWN, MCMILLAN, BAIN e KARATZIAS (2017), eles já têm um desen-
volvimento maior em contraponto à crianças DV com autismo, além disso, nos outros 
estudos (SOUSA, BOSA, HUGO, 2005), eles demonstram uma atenção concentrada 
mais desenvolvida do que crianças típicas, demonstrando que as crianças Deficientes 
Visuais possuem, se estimuladas, maiores capacidades de desenvolvimento em com-
paração com estes outros grupos.

A perspectiva das duas condições deve ser regada de incentivo aos seus desen-
volvimentos, muita estimulação e atenção da família. É importante que os médicos 
obtenham mais conhecimento sobre estas condições, principalmente quando asso-
ciadas em conjunto. 

Há muito pouco material disponibilizado sobre este tipo de informação, com-
paração das duas condições, assim como pouco conhecimento da saúde sobre isso. 
É preciso estudos longitudinais sobre o assunto, não podendo se afirmar nada nesta 
presente pesquisa em relação à comparação dos comportamentos. 
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RESUMO

À luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos e dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável da Agenda 2030, estabelecidos pela Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas, e especificadamente com relação à meta 5.3 do Objetivo 
5, o presente artigo propõe analisar a situação dos casamentos prematuros na 
cidade de Santos/SP.  Diante de verificação sistêmica de índices globais, nacio-
nais e municipais, intentou-se levantar o panorama do município sob a ótica da 
problemática. Neste sentido, procedeu-se a apuração de programas e políticas 
públicas internacionais e nacionais existentes de eficiência reconhecida, para 
elencar, por fim, subsídios a políticas públicas, condizentes à realidade munici-
pal constatada. Observou-se o implemento de oito subsídios, a fim de se alinhar 
as políticas públicas municipais aos resultados esperados com a Agenda 2030. 

PALAVRAS-CHAVE

Agenda 2030. Igualdade de Gênero. Políticas Públicas. Uniões Precoces. Direi-
tos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

Em agosto de 2015 foram concluídas as negociações que culminaram na adoção 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por ocasião da Cúpula das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

O programa, apoiado e promovido pela ONU, deve orientar as políticas nacio-
nais, subnacionais e locais, bem como as atividades de cooperação internacional nos 
próximos quinze anos afins com a agenda global da sustentabilidade.

O Brasil, apesar de signatário da Agenda 2030, ocupa posições alarmantes nos 
rankings mundiais de maior incidência de casamentos de crianças e adolescentes – 
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configurando a problemática central à que refere a meta 5.3. do Objetivo nº 5. 1. 
Neste escopo, dado o papel catalisador dos municípios em articulações de cunho 

intersetorial a viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas internacionalmente, 
cuidou o presente estudo por obrar políticas públicas relevantes, a partir do cenário 
municipal constituído mediante análise de indicadores e do levantamento obtido por 
meio de investigação de políticas e ações de âmbito nacional e internacional. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Através da análise documental e de dados mundiais, nacionais e municipais da 
problemática, identificou-se o panorama municipal para a realização de ações estra-
tégicas que, a curto, médio e longo prazo inibam esta prática. O cruzamento da iden-
tificação de boas práticas de programas e políticas nacionais e internacionais com os 
dados viabilizou a apresentação dos subsídios à municipalidade no enfretamento das 
uniões precoces. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Do casamento precoce.  Indicadores de acompanhamento à ODS 
nº 5. meta 5.3.  Diagnóstico global, nacional e do município de Santos.

O casamento com consentimento livre e pleno de ambas as partes é um direito 
consagrado no artigo 13, § 3º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políti-
cos, no artigo 10, I, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, bem como no artigo 17 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

O Artigo 16 da Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece que o 
casamento deve ser celebrado apenas com o livre consentimento dos nubentes.  Uma 
vez compreendidas crianças e adolescentes, pela psicologia, como incapazes de con-
sentir de modo informado sobre questões desta natureza, estipulou-se como limite 
etário mínimo para a realização de tais matrimônios, internacionalmente, 18 anos 
de idade.

A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Mulheres (CEDAW), neste sentido, também estabelece, em seu artigo 16, que as mu-
lheres devem ter os mesmos direitos que os homens para livremente escolherem um 
esposo e celebrar casamento apenas com o livre consentimento; mais, que o noivado 
e o casamento de uma criança não possuem quaisquer efeitos legais. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) das Nações Unidas não 

1 META 5.3 – BRASIL, segundo IPEA (2019) – Caderno ODS: Eliminar todas as práticas nocivas, como 
os casamentos e uniões precoces, forçados e de crianças e jovens, nas suas intersecções com raça, etnia, 
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionali-
dade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.
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apenas confirmou tal definição, como a CEDAW2 e Comitê da ONU sobre os Direitos 
da Criança orientam aos países estipularem 18 anos como a idade mínima para o 
casamento, sem exceções.

Neste contexto, qualquer casamento realizado com ao menos um dos nuben-
tes menores de 18 anos, configurar-se-á como casamento precoce - modalidade de 
matrimônio reconhecida em âmbito internacional como violadora de Direitos Hu-
manos.  

No entanto, os levantamentos relativos à prática revelaram que, dentre mais de 
3,5 bilhões de mulheres existentes em todo mundo3, cerca de 650 milhões casaram-se 
ainda quando crianças.

A UNICEF, em 20184, apresentou relatório noticiando que a cada ano 12 mi-
lhões de meninas se casam antes dos 18 anos, o que enseja um cálculo de 23 meninas 
por minuto e, assim, mais de um casamento deste tipo a cada 3 segundos.5

Em números absolutos, e de acordo com dados oficiais fornecidos pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)6, o Brasil é o país da América Latina com o maior 
número de casamentos infantis e o 4º mais alto do mundo. 

O último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010) 
espelhou um retrato brasileiro, em que mais de 88 mil meninas e meninos entre 10 e 
14 anos já estavam na constância de matrimônios. 

O relatório Fechando a Brecha: Melhorando as Leis de Proteção à Mulher con-
tra a Violência, realizado no ano de 2017 pelo Banco Mundial e publicado pela Câ-
mara dos Deputados em dezembro de 20187, divulgou que aproximadamente 36% da 
população feminina brasileira se casa antes dos 18 anos, demonstrando um aumento 
de 0,4% no total de meninas e adolescentes casadas anualmente (segundo os índices 
apontados pela PNDS, Ministério da Saúde e Promundo, 35,6 % em 2010 para 36% 
em 2017) e de 9,8% de acordo com os dados fornecidos pela UNICEF (de 26,2 para 
36%).

Estes números, ainda que imprecisos e divergentes, aclararam uma necessidade 
de reconhecimento do problema no Brasil e demonstraram a indispensabilidade da 
realização de pesquisas nacionais, estaduais e municipais próprias, a fim de que seja 

2 Recomendação Geral nº. 21, 1994
3 Dados de 2017, segundo <https://www.indexmundi.com/pt/mundo/populacao_perfil.html>
4 <https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATA-
FLOW&ver=1.0&dq=BRA.PT_F_20-24_MRD_U18.&startPeriod=1970&endPeriod=202>
5 <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/>
6<https://nacoesunidas.org/brasil-tem-maior-numero-de-casamentos-infantis-da-america-lati-
na-e-o-4o-mais-alto-do-mundo/#:~:text=Close%20the%20sidebar-,Brasil%20tem%20maior%2-
0n%C3%BAmero%20de%20casamentos%20infantis%20da%20Am%C3%A9rica%20Lati-
na,4%C2%BA%20mais%20alto%20do%20mundo&text=A%20cada%20ano%2C%2015%20
milh%C3%B5es,de%20chegar%20a%20essa%20idade>
7 Brasil é o 4º país do mundo com maior número de casamentos infantis, segundo Banco Mundial Relatório lançado 
na Câmara analisou os diversos prejuízos que essa prática causa às meninas com menos de 18 anos <https://www.
camara.leg.br/noticias/550082-brasil-e-o-4o-pais-do-mundo-com-maior-numero-de-casamentos-infantis-se-
gundo-banco-mundial/> 
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possível enfrentar conscientemente os desafios normativos, jurídicos, sociais e cul-
turais. 

No que tange ao município de Santos, segundo o último Censo, realizado em 
2010, a população feminina dos 10 aos 14 anos totalizava 12.921 mil, enquanto dos 
15 aos 19 anos,13.751 mil. A amostra de nupcialidade destacou que o número de 
pessoas casadas acima dos 10 anos de idade era de 135.737 mil e 176.606 em união 
consensual. 8

Inexistem, no entanto, parâmetros precisos que contabilizem quantas das 
312.343 mil uniões de pessoas acima dos 10 anos de idade na cidade de Santos são de 
pessoas com até 18 anos de idade; tampouco existe levantamento relativo as uniões 
informais de crianças e adolescentes. 

Não obstante, foram analisadas amostras de fecundidade, gravidez, mortalida-
de, residência e domicílios, situação de ocupação, pobreza e desigualdade, educação, 
trabalho infantil e segurança, a fim de congregar a situação municipal para formula-
ção das estratégias ao fornecimento dos subsídios.  

3.2 Dos programas e políticas públicas nacionais e internacionais 
referentes à meta 5.3. – Objetivo 5. 

Em inquirição a programas desenvolvidos por setores diversos, que ungissem à 
pretensão da meta 5.3 do ODS 5, objeto do presente estudo, com medidas práticas e 
efetivas, procedeu-se ao fichamento daqueles de eficiência reconhecida. 

No tocante aos programas com incidência global cumprem menção: UNICEF 
- Programa Global para acabar com o Casamento Infantil; Manual de Cuidados Mas-
culinos para envolver os pais na prevenção do casamento infantil na Índia; UNFPA 
Nepal - Projetos com Treinamento “Escolha Seu Futuro”; Escolas para Maridos em 
Burkina Fasso, Oeste Africano;  Programa Berhane Hewan – Etiópia; Estudo de caso 
de Malawi, o caso Memory Banda e a Alteração Legislativa; UNFPA e Conselho Na-
cional da Juventude de Malawi; Campanha aos Parlamentares - Programa Das Na-
ções Unidas e a Escola Shanti Bhavan Na Índia. 

Em caráter nacional, esquadrinhou-se: Estratégia ODS; o Plano Municipal para 
Infância e Adolescência e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; a Campanha 
Governamental: Gravidez Na Adolescência É Para A Vida Toda e o Instituto Alana – 
Prioridade Absoluta. 

Os programas elencados, conforme averiguado, geram impacto na redução do 
casamento infantil, sendo-lhes extraídos os pontos chaves em adaptação às peculiari-
dades municipais e embasando as recomendações para as políticas públicas.

8 <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/pesquisa/23/22714?detalhes=true>
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3.3 Políticas públicas e subsídios à municipalidade de Santos. 

Diante da perspectiva traçada e verificado que o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal de Santos representa certo fortalecimento de capacidades insti-
tucionais para construção de políticas públicas, em comparação a outros municípios 
brasileiros, o planejamento de programas e políticas públicas devem levar em con-
sideração, destarte, a educação como frente central, porém com inúmeras ramifica-
ções. 

Compilando-se, nesse espectro, as seguintes orientações: 1) investimentos em 
pesquisas locais para a apuração diagnóstica mais precisa das uniões formais e infor-
mais de crianças e adolescentes; 2) inclusão da cidade de Santos no Programa Prefei-
to Amigo da Criança; 3) elaboração do Plano Municipal para Infância e Adolescência 
(PMIA), associado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e institucionali-
zação do Plano com aprovação no Resolução do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e em formato de lei municipal, mediante aprovação na 
Câmara de Vereadores, para que se consolide não apenas como campanha política, 
extrapolando assim os mandatos;  4) fornecimento de treinamento vocacional para 
meninas na defesa de seus direitos, iniciativas de incentivo à permanência escolar, 
cuidados de saúde e higiene, treinamentos sobre saúde reprodutiva, habilidades so-
ciais, mentorias a meninas, bem como oficinas de aprendizagem; 5) engajamento dos 
homens e meninos como aliados e participantes ativos nessa transformação, reunin-
do-os em encontros, com aulas variadas sobre planejamento familiar, importância da 
assistência pré-natal, educação e tratamento de suas esposas e filhas, sobre a quebra 
de estereótipos de gênero, ressignificação do papel dos homens, para o fim da violên-
cia contra mulheres e meninas e divisão de tarefas domésticas; 6) fornecimento de 
treinamentos para famílias onde serão debatidas questões sobre o casamento infantil, 
incluindo a explicação aos pais sobre a importância da não perpetuação da prática 
e a escolarização das meninas como nova forma de solução; 7) desenvolvimento de 
uma rede de apoio, em Centros de Atendimento, com aulas de educação financeira, 
aprendizados relativos ao desenvolvimento sexual feminino na puberdade, desenvol-
vimento de autoconfiança e autossuficiência, perspectivas de educação, trabalho, di-
reitos, casamento, nascimento, relações familiares e envolvimento na comunidade; 8) 
coordenação de ações entre as Secretarias de Saúde, Educação, Comunicação, Cultu-
ra, Assistência Social e de Cidadania de Santos, o Fundo Social, Conselhos Tutelares, 
Centros de Assistência – CREAS e CRAS, a Defensoria Pública, Ministério Público e 
Delegacias da Mulher, na formulação das ações de prevenção, combate, conscientiza-
ção pública, aconselhamento e proteção através de  educação e formação profissional 
dos agentes envolvidos. 

Assim sendo, ante tais implementações, será possível adotar uma política mu-
nicipal que viabilize, à médio e longo prazo, o alcance do cumprimento da meta 5.3, 
relativamente aos casamentos precoces.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À executoriedade dos compromissos firmados pelo Brasil perante o mundo, 
junto às Nações Unidas, na Agenda 2030, move-se morosamente, ainda que imperio-
sa a necessidade de incrementação e impulsionamento das referidas medidas, para 
aferimento dos reais objetivos, sobretudo diante da importância e urgência do desen-
volvimento sustentável no país. 

Outrossim, a insuficiência na oferta de políticas públicas verifica-se como pro-
duto de uma concepção cíclica, iniciada na descrença popular de que os casamentos 
de crianças e adolescentes ocorrem no território nacional, aliando-se  à perpetuação 
pelas famílias do entendimento do casamento precoce como forma de compensação, 
saída ou solução para gravidez, pobreza, segurança, educação e falta de oportuni-
dades, seguida do respaldo da comunidade, advindo de construção social pautada 
por normas de gênero, questões religiosas e/ou tradições culturais com influência da 
mídia, finalizando-se no Estado, que por sua vez escuda-se de leis frágeis e flexíveis, 
com possibilidades e exceções, bem como omite-se no oferecimento de respostas 
efetivas para as violações. 

A quebra do paradigma elencado dar-se-á na condução do todo à dimensão de 
violação de direitos que existe no casamento infantil, na demonstração das conse-
quências nos mais diversos parâmetros de desenvolvimento, aclarando tratarem-se 
de escolhas ilusórias, realizadas diante de um repertório mínimo de possibilidades, 
sopesada a vulnerabilidade e a ausência de informações do contexto de socialização 
de gênero. 

Nesse sentido, subsídios de menor complexidade de implementação, como ro-
das de conversa em escolas, nas comunidades, creches, na saúde, contribuirão sem 
mais delongas para a referida quebra. 

Não obstante e à luz da perspectiva traçada com o presente estudo, imprescin-
dível a colaboração de toda comunidade brasileira no engajamento ao progresso da 
diligência dos ODS, o que inclui Estados e Municípios dialogando na implementação 
de medidas práticas. 

Desse modo, o município de Santos assumindo o protagonismo na implemen-
tação das iniciativas de cumprimento da Meta 5.3, diante dos aprimoramentos ne-
cessários pautados por indicadores mais precisos, aliada às sugestões de políticas pú-
blicas amplamente demonstradas, configurará o reflexo do que se traduzem os ODS: 
“Pense global, aja local”.
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RESUMO

Tendo em vista a época de grande efervescência no cinema e a relação que a 
cidade de Santos empreendeu com a fase de metropolização de São Paulo, é im-
portante conhecer e identificar as imagens que a cidade propiciou como local de 
drama e cena. Ao recuperar a imagem de Santos no cinema, a presente pesquisa 
buscou encontrar relações imagéticas com São Paulo e investigar de que manei-
ra, à medida que a imagem da cidade de São Paulo se transforma mais adiante, 
entender o que ocorre com a imagem de Santos. Dessa forma, a amostragem de 
filmes escolhida para análise crítica possibilitou compreender como a cidade 
de Santos se transforma ao longo dos anos e como o cinema acompanhou essas 
mudanças. 

PALAVRAS-CHAVE 

Cinema, cidade, Santos.

1. INTRODUÇÃO

Durante o mestrado realizado na FAUUSP pela Prof.ª Dr.ª Ana Elena Salvi, ado-
tou-se como uma das premissas pesquisar a imagem da cidade de São Paulo nos 
anos 1980 a partir de outros olhares que não a do arquiteto e urbanista: o objetivo 
era entender seus processos de transformação territorial e conferir a produção da 
respectiva imagem. Em alguns filmes pesquisados, podia-se entender que a cidade de 
Santos gravitava em torno a São Paulo, fazendo parte da extensão de seu território. 
Como não era o foco da pesquisa naquele momento, essa vertente não foi explorada. 
Contudo, pareceu instigante retornar ao tema e recuperar essa imagem e entender 
que papel a cidade de Santos teve no processo de metropolização da cidade de São 
Paulo e que imagem foi construída para ela. A escolha do cinema como linguagem 
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para reflexão se dá pelo fato da sua proximidade com o campo da arquitetura e ur-
banismo em vários sentidos. O cinema consiste em uma arte considerada coletiva na 
sua realização, assim como a cidade, o que pressupõe a vontade coletiva para a sua 
produção, ademais, o cinema historicamente, aos poucos, também assume a cidade 
como personagem, muitas vezes até como o centro da narrativa. 

Dessa forma, a presente pesquisa busca, ao colocar a cidade na perspectiva de 
sua representação visual, recuperar a imagem da cidade de Santos no cinema durante 
os anos de 1925 a 2020 e encontrar relações imagéticas com a cidade de São Paulo 
durante seu processo de metropolização e investigar de que maneira à medida que a 
imagem de São Paulo se transforma mais adiante, entender o que ocorre com a ima-
gem de Santos. Desvinculou-se da Metrópole e construiu uma imagem metropolita-
na própria? A proposta de pesquisa situa-se na fronteira de duas artes que buscam a 
transdisciplinaridade como uma forma de explorar e gerar conhecimento de maneira 
mais dinâmica e geral.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

Primeiramente foi feita uma consulta aos acervos iconográficos como a Cine-
mateca de São Paulo e de Santos, Instituto Moreira Salles, Museu da Imagem e do 
Som de Santos e São Paulo, Videolocadora Paradiso e sites correspondentes. Além 
disso, obteve-se contato com a representante da Santos Film Comission, Maria Fran-
cisca Romão, que forneceu diversos conteúdos audiovisuais que utilizam Santos 
como cenário. Partindo disso, realizou-se uma lista dos filmes passíveis de estudo, 
e em seguida, após assistir a grande maioria, foi selecionada uma amostragem do 
acervo para análise crítica e identificação dos aspectos que constituem a imagem da 
cidade de Santos. 

Na análise propriamente dita, foram elencados uma série de cenas dos filmes 
assistidos para encontrar as relações imagéticas com a cidade de São Paulo durante 
seu processo de metropolização. Ressalta-se que inicialmente a pesquisa iria abordar 
apenas os filmes entre as décadas 1950 e 1960, contudo, como verificou-se que a 
filmografia sobre Santos é escassa, pareceu importante fazer esse panorama sobre as 
transformações da imagem de Santos no século XX, dessa forma, a seleção dos filmes 
acabou ultrapassando a periodização inicial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos filmes elencados para análise crítica foi possível identificar a ima-
gem de Santos no final do século XIX e início do século XX como uma espécie de 
paisagem extraordinária, fortalecida através das viagens, que são retratadas em dois 
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filmes: A cidade imaginária (2014) de Ugo Giorgetti e Brasil pitoresco: viagens de Cor-
nélio Pires (1925) de Cornélio Pires. 

Figura 1: Cenas dos filmes Brasil pitoresco: as viagens de Cornélio Pires (1925) e A cidade imagi-
nária (2014), respectivamente.

Fonte: Brasil pitoresco: as viagens de Cornélio Pires (1925) e A cidade imaginária (2014). Disponível 
em: YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=rEZ-rV0kNnI>, acesso em: 07 abr. 2020 e DVD, 

respectivamente.

Tomando como base o ensaio “As Viagens Filmadas”, Nazario (2005) disseca o 
cinema enquanto um meio de transporte mágico a partir de filmes que são viagens 
por si só, destaca-se então A cidade imaginária. O filme, que se passa no final do sécu-
lo XIX, tem como personagens imigrantes italianos que estão a bordo de um navio às 
vésperas do desembarque no Porto de Santos. Com um aspecto mais singular do que 
outros filmes presentes nesta pesquisa que usam locações reais da cidade de Santos, A 
cidade imaginária possui uma estrutura teatral, permitindo com que o caráter cênico 
do filme corresponda à maneira pela qual a cidade é vista pelos imigrantes do navio 
no momento – como algo que não se vê e pouco se sabe, dando a sensação de uma 
realidade que apenas existe nos sonhos. No mesmo ensaio, Nazario discorre sobre 
diretores que amavam as viagens tanto quanto o cinema – combinando então, os dois 
prazeres, filmando cidades reais em locações. O mesmo acontece em Brasil pitoresco 
quando são construídos diversos universos, conhecendo os costumes e riquezas de 
uma parcela do Brasil, onde a cidade de Santos nos é apresentada a partir de seus 
lugares mais representativos, como a Bolsa do Café e as praias. 

Ademais, ficou evidente que nos filmes situados entras as décadas de 1950 e 
1960, Santos aparece apenas como uma “extensão” de São Paulo, esse tipo de vincula-
ção fica claro nos filmes Sai da Frente (1952) de Abílio Pereira de Almeida, que se de-
senrola no decorrer de um dia de trabalho do motorista Isidoro (Amácio Mazzaropi), 
no qual o personagem, dono de um pequeno caminhão caindo aos pedaços – cha-
mado de Anastácio, é contratado para transportar alguns móveis de São Paulo para 

Paulo, ano 2007, v. 70, n. 5, p. 9, 24 abr. 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/abo/v70n5/a28v70n5.pdf. Acesso em: 26 mar. 2019. 
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Santos, que aparece a partir da segunda metade do filme, mostrando-nos lugares em-
blemáticos enquanto relação com a capital, como as praias e a Avenida Ana Costa. O 
filme São Paulo S.A. (1965), de Luís Sérgio Person, retrata a vida de Carlos (Walmor 
Chagas), um homem em crise que reside em São Paulo em um contexto histórico de 
industrialização intensa e crescimento desordenado nos anos 1950, procurando in-
serir-se na lógica de uma cidade em mutação. Dessa maneira, a cidade santista serve 
como um momento de descanso dos personagens, longe da caótica capital paulista.

Figura 2: Cenas dos filmes Sai da frente (1952) e São Paulo S.A. (1965), respectivamente.

Fonte: Sai da frente (1925) e São Paulo S.A. (1965). Disponível em: DVD e YouTube <https://www.
youtube.com/watch?v=ns-LPKhz_AE>, acesso em: 10. jan. 2020., respectivamente.

No decorrer dos anos, observou-se que Santos passa a ter um destaque maior 
nas telas, com um enfoque na banalidade cotidiana. O Porto de Santos, um dos espa-
ços da cidade com maior impacto ambiental e físico, além de imagético, recebe maior 
atenção e é representado através dos filmes O Porto de Santos (1978) de Aloysio Rau-
lino e Querô (2007) de Carlos Cortez. Ambos os filmes utilizam como paisagem a 
cidade portuária e retratam o cotidiano do Porto, mesmo que a partir de diferentes 
pontos de vista. Em O Porto de Santos (1978), Raulino fornece breves dados históri-
cos sobre a cidade de Santos e o porto, informações essas que nos são apresentadas 
juntamente com as imagens captadas, um ensaio poético em que o cineasta teve mui-
ta liberdade para retratar o estivador do porto de Santos, filmados de maneira tão 
confiante pelo diretor. Segundo Bernadet sobre o filme O Porto de Santos:

Descrição impressionista do movimento da relação portuária 
de Santos: movimento lento, quase parado, dos navios e do cais, 
agitado da zona de prostituição, vibrante e sensual dos corpos de 
trabalhadores, de um dançarino e das prostitutas [...] uma com-
plexa relação entre imagens e sons, sem seguir nenhum modelo 
lógico ou convencional de organização, senão uma lógica das in-
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tensidades. (2003. p. 202-205 apud OLIVIERI, 2007, p. 94)

Figura 3: Cenas dos filmes O Porto de Santos (1978) e Querô (2007), respectivamente.

Fonte: O Porto de Santos (1978) e Querô (2007). Disponível em: YouTube <https://www.youtube.com/
watch?v=QxaST1SN2v0>, acesso em: 06 mai. 2020 e DVD, respectivamente.

Já o filme Querô retrata a história de Jerônimo da Piedade – apelidado de Querô 
(Maxwell Nascimento), um menor abandonado, nascido em um prostíbulo e criado 
entre os cortiços e becos do cais do Porto. Em busca de liberdade, Querô foge da 
casa de prostituição na qual viveu desde seu nascimento, órfão de mãe e filho de pai 
desconhecido, é o retrato de abandono e descaso. A partir disso, se integra no mundo 
de criminalidade, tornando-se um delinquente juvenil. Em meio a brigas, prisões, 
violência física e sexual, sua condição social é evidenciada pelo cenário de Santos, 
reforçando ainda mais um cenário esquecido e marginalizado.

A banalidade de Santos foi representada através do filme Sócrates (2018) de Ale-
xandre Moratto, no qual o personagem precisa arrumar um jeito de seguir assim que 
perde sua figura materna, e o filme se desenrola a partir disso. A cidade se torna um 
personagem, grande parte do drama e da ação é guiada por Sócrates (Christian Ma-
lheiros) perambulando pelos municípios de Santos e São Vicente em busca de um lar 
e um meio de sustento, “a cidade está ali, presente, viva e ruidosa, assim como tam-
bém está ali um indivíduo como outro qualquer, centro do interesse narrativo, mas 
longe de ser centro do mundo narrado.” (NAZARIO, 2005, p. 89). O diretor também 
faz grande proveito de cenas em que os personagens são filmados de costas com a 
cidade à frente, personagem e espectador compartilham então, da mesma percepção. 
O que está em jogo é para onde olham, e seus horizontes dizem muito sobre eles, é 
como se, em alguns momentos, ao não encontrar consolo em ninguém, os persona-
gens o encontrassem na cidade.

 



172

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Figura 4: Cenas do filme Sócrates (2018).

Fonte: Sócrates (2018). Disponível em: DVD.

Percebe-se também durante o filme, a constante presença de habitações subu-
manas e precárias muitas vezes em longos planos com foco exclusivamente nesta 
questão, mostrando a realidade ainda vivida por muitos, a orla da praia pouco apa-
rece. A imagem da cidade é construída a partir das diversas camadas sociais que a 
compõem, mesmo que, durante o filme, essas camadas não fiquem claras no sentido 
literal.

Figura 5: Cenas do filme Sócrates (2018).

Fonte: Sócrates (2018). Disponível em: DVD.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao abarcar um período de pouco mais de 90 anos tendo a cidade de Santos 
como objeto de estudo, foi possível observar e desconstruir algumas facetas da cidade 
ao longo do tempo. Passou-se da contemplação de seu quadro geográfico e um am-
biente marcado pela alegria de passar um tempo ocioso, para filmes em que a cidade 
aparece através de inúmeros fragmentos da realidade cotidiana.

[...] a cidade não é apresentada segundo formas, objetos e solu-
ções, mas [...] sobretudo através das manifestações “ordinárias” 
ou “vulgares” de habitantes e usuários, que se desenvolvem por 
intercâmbios, interações, aprendizados e descobertas, em mo-
vimentos lentos, tortuosos, aleatórios, variantes e divergentes. 
(OLIVIERI, 2007, p. 173)

Dessa forma, quando buscadas as relações imagéticas da cidade de Santos com 
São Paulo durante seu processo de metropolização, observou-se uma cidade na qual 
se sobrepõem as suas diversas imagens através do tempo, tanto no cinema quanto na 
realidade. Houve uma transformação da realidade e da percepção da cidade e Santos 
acabou por construir uma imagem metropolitana própria, desvinculando-se de São 
Paulo.

REFERÊNCIAS

Teses e Disertações

OLIVIERI, Silvana Lamenha Lins. Quando o cinema vira urbanismo: o docu-
mentário como ferramenta de abordagem da cidade. Salvador: Dissertação de Mes-
trado, UFBA, 2007.

SALVI, Ana Elena. A imagem da cidade no cinema. São Paulo, anos 80. São 
Paulo: Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 2001.

Livros

NAZARIO, Luis (org.) A cidade imaginária. São Paulo: Perspectiva, 2005.

Filmografia

BRASIL PITORESCO – AS VIAGENS DE CORNÉLIO PIRES. Cornélio Pi-
res. São Paulo: América Filmes, 1925, (25 min).

SAI DA FRENTE. Direção de Abílio Pereira de Almeida. São Bernardo do 



174

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Campo: Companhia Cinematográfica Vera Cruz, 1952, (80 min.).

SÃO PAULO S.A. Luiz Sergio Person. São Paulo: Socine Produções Cinemato-
gráficas, 1965, (107 min.).

O PORTO DE SANTOS. Aloysio Raulino. São Paulo: Atalante Produções Ci-
nematográficas, 1978, (19 min).

QUERÔ. Carlos Cortez. São Paulo: Gullane Entretenimento, 2007, (90 min.).

A CIDADE IMAGINÁRIA. Ugo Giorgetti. São Paulo: O2 Filmes, 2014, (52 
min.).

SÓCRATES. Direção de Alex Moratto. Santos: Instituto Querô, 2018, (71 min.



175

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

A PRÁTICA EDUCATIVA DO ENFERMEIRO NA 
REORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE RESIDENCIAL PARA A 

MOBILIDADE E SEGURANÇA DO IDOSO 

Ester de Oliveira Santos1   IC Bolsa PROIN UNISANTOS
Prof.ª Dra. Luzana Mackevicius Bernardes2

Universidade Católica de Santos 
Enfermagem 

1eosantos@unisasantos.br; 2luzana.bernardes@unisantos.br 

RESUMO

O envelhecimento populacional é uma realidade já presente em nosso país e que 
vem ganhando espaço em diversas discussões dentro da sociedade. Já é possível 
constatar as alterações da pirâmide populacional, na qual ocorre o estreitamen-
to de base e alargamento seu ápice, ou seja, a população está cada vez mais velha 
comparando-se com a população jovem, com tendência a um reajuste, gerando 
assim, uma nova pirâmide populacional. Este estudo teve como objetivos: co-
nhecer os fatores que afetam a mobilidade do idoso em seu ambiente residen-
cial, identificar as principais barreiras arquitetônicas no domicílio dos idosos, 
e analisar as adaptações para o ambiente domiciliar do idoso. O tipo de estu-
do foi descritivo exploratório com abordagem quantitativa, a composição da 
amostra foi não probabilística por conveniência. Foram entrevistados 10 idosos 
assistidos por uma unidade de Estratégia à Saúde da Família - ESF, da Unidade 
Básica de Saúde, Centro de Saúde Martins Fontes, no município de Santos, que 
aceitaram participar da pesquisa. Após concordância e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, os idosos foram visitados em seus domicí-
lios. A investigação realizada mostrou que a maioria dos domicilíos estudados, 
apresenta barreiras arquitetônicas e falta de equipamentos de segurança, o que 
dificulta a acessibilidade dos idosos. Ao analisar a ambiência do domicílio, con-
tatou-se a  necessidade de realização de intervenções e ajustes para a redução 
dos diversos  riscos  aos idosos encontrados durante a pesquisa. Neste contexto, 
é imperativo que a abordagem sobre o ambiente domiciliar dos idosos ocorra, 
incorporando à prática profissional do enfermeiro.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso, mobilidade, reorganização domiciliar.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de di-
minuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, em 
condições normais, não costuma provocar qualquer problema (IKEGAMI, 2020).

A segurança do idoso é fundamental para a manutenção da sua qualidade de 
vida, portanto, medidas para a prevenção de quedas que acontecem com frequência 
em seus domicílios, durante as atividades cotidianas, como o ato de ir ao banheiro, 
descer e subir escadas torna-se essenciais para o idoso (FERNANDES et al., 2019).

Este estudo teve como objetivos: conhecer os fatores que afetam a mobilidade 
do idoso em seu ambiente residencial, identificar as principais barreiras arquitetôni-
cas no domicílio dos idosos, e analisar as adaptações para o ambiente domiciliar do 
idoso.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem quantitativa, 
a composição da amostra foi não probabilística por conveniência e teve como finali-
dade identificar as barreiras arquitetônicas nas residências dos idosos, considerando-
-se alguns aspectos demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos (ANDRADE, 
1999). 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Católica de Santos, obedecendo às determinações das Resoluções 466/2012 e 516/ 
2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Condições estruturais observadas no banheiro 

No banheiro observa-se fluxo de água está presente por toda parte – pias, vasos 
sanitários, chuveiros, apresentando o risco de molhar o piso, como também o va-
por de um banho quente pode tornar as superfícies bem escorregadias (BOCARDE, 
2019).

Por isso essa área da casa se torna ainda mais perigosa para os idosos. Eles não 
apenas possuem maiores limitações de visão e equilíbrio como, nessa idade, uma 
queda pode levar mais facilmente a fraturas e outros ferimentos (COSTA, 2020).

Os fatores relacionados com quedas no banheiro apontaram que 6 (60%) dos 
idosos possuíam pisos escorregadios/irregulares, e 4 (40%) possuíam pisos planos e 
antiderrapantes, conforme figura 1.
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Figura 1 – Comparação entre os pisos nas residências dos idosos Município de Santos, 2020.  

Fonte: Autoria Própria

Constatou-se que 8 (80%) dos banheiros, não possuem barras de apoio e 2 
(20%) possuem barras de apoio, evidenciado na figura 2. Quanto mais recursos que 
ajudem o idoso a se apoiar e a se segurar, melhor para garantir a segurança.

Para isso existem as barras de apoio, que devem ser instaladas ao lado do vaso 
sanitário e dentro do box. Se possível, coloque também em paredes vazias que levam 
a esses dois pontos estratégicos do banheiro. Barras de segurança se tornam ainda 
mais fundamentais se o idoso se locomove em cadeira de rodas (MARQUES, BUL-
GARELLI, 2020).

Figura 2 - Distribuição das barras de apoio nos banheiros nos domicílios dos idosos. Município de 
Santos, 2020.

Fonte: Autoria Própria

3.2 Condições estruturais observadas do quarto 

No quarto, o idoso passa grande parte de seu tempo, principalmente quando 
está doente ou acamado, e faz seu repouso diário, mesmo sem apresentar patologias 
(SILVA, 2019). 

Por isso, devem ser suficientemente espaçosos para que eles se movimentem, 
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com facilidade, em seu interior e para facilitar os pequenos cuidados de enfermagem, 
quando necessários (COSTA, 2020). 

A análise dos dados, em relação às barreiras arquitetônicas existentes no quarto, 
mostrou que, 7 (70%) dos idosos possuem obstáculos, sendo fios soltos, tapetes. O 
piso foi considerado irregular ou inadequado 8 (80%), no que por apresentar soltos, 
ressaltos, rachaduras e por ser escorregadio. Foi evidenciado que 8 (80%) da amostra 
possuem a altura da cama menor ou maior que a recomendada, de acordo com a 
figura 3

Figura 3 – Distribuição das barreiras arquitetônicas existentes no quarto. Município de Santos, 
2020.

Fonte: Autoria Próprio

3.3 Condições estruturais observadas na sala

O idoso passa grande parte de seu dia dentro de casa. Por isso, a sala pode pro-
porcionar-lhes talvez o único local de lazer, no dia-a-dia, já que é nela que muitos 
deles recebem suas visitas, assistem à TV ou, simplesmente, conversam com seus 
familiares (SILVA, 2019).

Ao analisar a existência de barreiras arquitetônicas na sala, constatou-se que 
5 (50% dos idosos) utilizam os móveis não estáveis e firmes no chão, 5 (50 %) , não 
possuem barras de apoio,  como observado na figura 4.   

Figura 4 - Distribuição das barreiras arquitetônicas existentes na sala

Fonte: Autoria Própria
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3.4 Condições estruturais observadas na cozinha 

É na cozinha que o idoso satisfaz uma de suas necessidades básicas, que é a 
de se alimentar. Portanto, é nela que são armazenados, higienizados e preparados 
todos os alimentos que serão oferecidos em cada refeição, atividades que podem ser 
desenvolvidas por diversos membros da família, inclusive pelos idosos (SOUZA, 
2019). 

As barreiras arquitetônicas nesse cômodo, apontaram que 4 (40%) possuem 
obstáculos na cozinha e 6 (60%) apresentaram a altura das prateleiras e móveis maio-
res que o recomendado, conforme apontado na figura 5.

Figura 5- Distribuição das barreiras arquitetônicas existentes na cozinha dos idosos. Município de 
Santos, 2020.

Fonte: Autoria Própria

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação realizada mostrou que a maioria dos domicilíos estudados, apre-
senta barreiras arquitetônicas e falta de equipamentos de segurança, o que dificulta a 
acessibilidade dos idosos. Os estudos apontam que mais de 50% das quedas de ido-
sos ocorre em casa, apresentando  maior incidência  em pessoas que vivem sozinhas 
(CALADO, 2016; BRASIL,2018).

As adaptações recomendadas devem utilizar dispositivos de apoio para a mar-
cha (bengala, andador), evitar camas muito altas, retirar tapetes soltos, cordões e fios 
do assoalho, substituir ou consertar móveis instáveis, instalar corrimãos nas escadas 
e faixas nas bordas dos degraus, providenciar iluminação adequada para a noite, ins-
talar vaso sanitário mais alto, barras de apoio próximo ao chuveiro e ao vaso sanitá-
rio, os capachos e tapetes devem ser antiderrapantes, consertar degraus quebrados, 
instalar iluminação adequada (BRASIL, 2018).

 Segundo Marques (2020) a redistribuição da mobília, deixando áreas de 
circulação livres, tornaria o ambiente domiciliar seguro, levando o idoso à autonomia 
e independência num maior número de atividades de vida diária possíveis com 
segurança e menor risco de quedas.
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Em geral, as quedas resultam da interação de múltiplos fatores de risco, muitos 
dos quais podem ser corrigidos. A identificação e avaliação desses fatores deve ser o 
primeiro passo em qualquer estratégia de prevenção de quedas, pois a partir de seu 
conhecimento será possível identificar idosos em risco e propor intervenções que 
possam prevenir ou reduzir sua riscos em sua residência. (BRASIL, 2018).

Neste contexto, é imperativo que a abordagem sobre o ambiente domiciliar dos 
idosos ocorra, incorporando à prática profissional do enfermeiro. A Enfermagem 
deve atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças favorecendo a autonomia e 
independência desses idosos

Conhecer os espaços nos quais os idosos residem é de extrema importância e, 
nesse contexto, as equipes de Estratégia de Saúde  da Família têm grande potencial 
para  a identificação dos riscos ambientais nas residências dos idosos. 

Nesta perspectiva, o enfermeiro necessita compreender e se apropriar do con-
ceito de acessibilidade espacial e, assim, realizar por meio da educação em saúde as 
orientações necessárias para as adequações e adaptações contribuindo com a cons-
trução de ambientes seguros.
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RESUMO

Conforme a alta acessibilidade aos serviços de mídias sociais por grande parte 
da população e de sua falsa sensação de anonimato, torna-se mais fácil a reali-
zação de atos imorais, como o compartilhamento de fake news, onde temas de 
menor entendimento ou maior complexidade acabam sendo alvos, dentre esses, 
a vacina vem sendo um recorrente tema abordado. Através de uma ferramen-
ta disponibilizada pelo Ministério da Saúde essa pesquisa procurou analisar as 
fake news relacionadas a vacina a partir de mensagens enviadas pela população, 
assim tendo uma perspectiva e compreensão sobre o que está sendo comparti-
lhado. Esse trabalho ocorreu a partir da abordagem qualitativa, onde foi reali-
zado uma netnografia a partir das mensagens da plataforma “Saúde Sem Fake 
News”. O percurso analítica das mensagens foi norteado pela análise de conteú-
do. Foi possível reunir no período de um ano 106 mensagens, no qual 15 eram 
relacionadas a vacinas sendo 11 delas ‘fake news’. Elas foram categorizadas em 
4 grupos de análise além de 4 mensagens ‘verdadeiras’ que foram categorizadas 
em 3 grupos. A maioria das fake news foram relacionadas a hesitação vacinal 
que predominantemente são compartilhadas através do WhatsApp. 

PALAVRAS-CHAVE 

Vacinação, fake-news, hesitação vacinal.

1. INTRODUÇÃO

Com a facilidade ao acesso às diversas informações difundidas por meio da 
web em razão da propagação de aparelhos eletrônicos por grande parte da população 
brasileira e mundial, surgem fragilidades a respeito da veracidade das mensagens 
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que circulam por ela, graças a possibilidade de anonimato gerando uma sensação de 
segurança por quem está atrás da tela, assim qualquer pessoa pode publicar o que 
lhe convém, mesmo que não seja a realidade, fazendo com que inverdades possam 
ganhar audiência e se tornarem “virais” (LUCE, 2018). 

Dessa forma a área da saúde, que devido ao pouco conhecimento da população 
acerca dos seus conceitos e pela ansiedade causada pelas notícias de doenças e epi-
demias, torna-se mais sujeita a ser alvo de anúncios e comunicados que contrariam 
o conhecimento científico, os quais alastram-se rapidamente. Uma das áreas mais 
afetadas é a de vacinologia, onde uma das hipóteses de queda da cobertura vacinal é 
a da proliferação de fake news (HENRIQUES, 2018). 

No Brasil, as várias fake news sobre as vacinas e a vacinação se espalharam ra-
pidamente, causando um abalo a cobertura vacinal, como ficou evidenciado com a 
campanha contra a febre amarela, pois no período de julho de 2017 a junho de 2018 
houve a  confirmação de 1.376 casos com 483 óbitos pela febre amarela silvestre e 
mesmo assim não atingiu-se a cobertura vacinal de 95% de imunização na popu-
lação, valor desejado para a eficácia do processo vacinal. Além dela, campanhas de 
vacinação contra o sarampo e contra a gripe não estão alcançando os índices neces-
sários (OSAKI, 2019).

Com o propósito de combater essas inverdades o Ministério da Saúde (MS) 
criou em agosto de 2018, o programa “Saúde sem Fake News”, um canal de comuni-
cação com a população por meio de WhatsApp, o qual se dedica exclusivamente para 
o recebimento e esclarecimento de fake news, e a partir das mensagens recebidas seu 
conteúdo é analisado por uma equipe técnica na área e recebe um selo digital infor-
mando se é uma verdade ou não, garantindo assim que a população seja esclarecida 
de forma segura (BRASIL, 2018).  

Consequentemente após a problemática encontrada, o presente trabalho visa 
identificar e analisar qualitativamente o conteúdo das mensagens e as respostas dadas 
pelo programa “Saúde sem Fake News” referente a vacinação, fazendo uma compa-
ração entre o que foi verdade e o que se apresentou como fake news, dessa forma 
identificando quais são as maiores inverdades sobre as vacinas que circularam entre 
a população.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para cumprir com o objetivo dessa pesquisa, sendo esse analisar os conteúdos 
das mensagens enviadas ao canal do Ministério da Saúde  “Saúde sem Fake News”, foi 
realizada uma abordagem metodológica qualitativa, em que os dados foram coleta-
dos por técnica etnográfica, ou seja, foi observado o comportamento de indivíduos 
por meio da internet. 

A coleta dos dados foi feita por meio do site “saude.gov.br/fakenews” do Minis-
tério da Saúde, no qual todas as mensagens no período de agosto de 2018 a agosto de 
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2019 foram colocadas em um banco de dados criado no Word. A partir disso houve 
a separação de notícias relacionadas com vacina e notícias que não são sobre vacinas, 
em seguida diferenciadas como fake news e não fake news, as fake news obtiveram 
seus conteúdos categorizados em grandes grupos de análise cuja interpretação ocor-
reu de acordo com a análise de conteúdo de Bardin (1977). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados obtidos através do site saúde sem fake news, foi possível 
determinar quatros grupos de análise para as fake news, além de 3 grupos de análise 
para as mensagens que receberam o selo de verdadeiras, também foi possível rela-
cionar a quantidade das mensagens com os veículos pelos quais são compartilhadas. 

Como apresentado pela figura 1, dentre o período de 1 ano do qual foi proposto 
para análise, foram divulgadas um total de 106 mensagens de temas diversos em saú-
de, a partir dessa seleção, foram separadas as mensagens que estavam relacionadas a 
vacinação, essas totalizando 15 mensagens. Posteriormente foram separadas 11 men-
sagens que obtiveram o selo de fake news.

Figura 1 – Fluxograma das Mensagens coletadas pelo site. 

Fonte: Própria autora, a partir das mensagens coletadas no Site.
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A partir dessas 11 mensagens foram construídas 4 categorias de análise dis-
postas de acordo com a sua afinidade temática. A primeira contou com 2 notícias, 
sendo elas sobre divulgação de notícias falsas em redes sociais, o segundo grupo com 
também 2 mensagens, as quais se baseavam em falsos efeitos adversos que as vacinas 
gerariam, o terceiro grupo contou com uma quantidade maior de mensagens, tota-
lizando 5, sendo referentes a hesitação vacinal, com perspectivas já conhecidas pela 
corrente de hesitação vacinal, e com isso, o último grupo com 2 mensagens apresen-
tavam datas falsas sobre campanhas de vacinação, pode-se observar essas categorias 
contidas na tabela 1. 

Também de acordo com o quadro 1, as mensagens verdadeiras (4) foram agru-
padas em 3 categorias, duas das mensagens era referentes a conscientização de campa-
nhas de vacinação, uma mensagem pode ser classificada como normas de vacinação 
e a última mensagem foi sobre atualização de revacinação realizada pelo Ministério. 

Quadro1: Grupos de análise das mensagens coletadas pelo site 

Fonte: Própria autora, a partir das mensagens coletadas no Site.

Carimbos Recebidos Categorias Analíticas  Mensagens  
 
 
 
 
 

Verdadeiras 

 
 

Conscientização de Campanhas de 
Vacinação 

Vacinação de adultos contra o 
sarampo  
Campanha do Ministério da 
Saúde para conscientização da 
vacinação 

 
Normas de Vacinação 

Paracetamol afeta a eficácia de 
vacinas em crianças  

 
Atualização sobre Revacinação 

Atualização da recomendação 
sobre a revacinação da BCG 

 
 
 
 
 

Fake News 

 
Divulgação de Fake News 

Descoberta de Vacina contra o 
câncer 
Proibição da vacina do HPV pelo 
MPF 

 
 

Efeitos Adversos 

Vacina contra gripe causa 
buraco no braço 
Julgamento da vacina de HPV 
no Japão devido horríveis efeitos 
colaterais 

 
Hesitação Vacinal 

Vacinas Obrigatórias: O que há 
por trás disso? São confiáveis?   
Vacina de Febre Amarela 
As novas Vacinas ainda causam 
Autismo e os Governos Sabem 
Vacinas fazem mal 
10 razões para não vacinar seu 
filho 

 
 

Campanhas de Vacinação 

Campanha de reforço de 
vacinação 
Campanha de vacinação contra 
o sarampo 
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Com o número total de mensagens sobre vacinação (15), foi possível estabelecer 
uma relação entre elas e os meios pelos quais se apresentavam, verificando o predo-
mínio de como as fake news são compartilhadas. Como possível observar na quadro 
2, o site recebeu em sua maioria, mensagens encaminhadas por WhatsApp.

Quadro 2: Fontes/veículos das mensagens recebidas pelo site. 

Fonte: Própria autora, a partir das mensagens coletadas no Site. 

Porém as notícias disponíveis pelo site se mostraram em valores abaixo do espe-
rado, gerando assim uma amostra restrita para maiores análises. Enquanto os valores 
divulgados pelo site oficial no seu aniversário de um ano correspondiam a 11.500 
mensagens respondidas, ao procurar as mensagens com detalhamento pelos filtros 
ou voltando manualmente, os valores obtidos foram os apresentados. 

Mensagens – Verdadeiras Fonte 

Vacinação de adultos contra o sarampo  Banner de campanha de vacinação  

Atualização da recomendação sobre a 
revacinação da BCG  

Print de Nota Informativa pelo WhatsApp 

Paracetamol afeta a eficácia de vacinas 
em crianças  

Notícia compartilhada por WhatsApp 

Campanha do Ministério da Saúde para 
conscientização da vacinação 

Print do Vídeo  

  

Mensagens – Fake News Fonte 

Vacina de Febre Amarela  Vídeo do YouTube   

Proibição da vacina do HPV pelo MPF Print do Facebook com vídeo  

Julgamento da vacina de HPV no Japão 
devido horríveis efeitos colaterais  

Print de Notícia por sites da Internet  

Descoberta de Vacina contra o câncer  Print de WhatsApp 

Vacinas Obrigatórias: O que há por trás 
disso? São confiáveis?   

Print de WhatsApp 

As novas Vacinas ainda causam Autismo 
e os Governos Sabem  

Print de Notícia por sites da Internet  

Vacinas fazem mal  Print de vídeo pelo WhatsApp 

10 razões para não vacinar seu filho  Print de WhatsApp 

Campanha de vacinação contra o 
sarampo  

Banner de Sites Online 

Vacina contra gripe causa buraco no 
braço  

Print de WhatsApp 

Campanha de reforço de vacinação  Banner de Sites Online  
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Assim como apontado por Henriques (2018, pg 2), se torna ainda mais perigoso 
quando a disseminação das fake news contraria o conhecimento científico estando 
atreladas a fatos ou lugares reais, dessa forma o primeiro grupo de análise contando 
com as mensagens da categoria da divulgação das fake news, possuem exatamente 
essa característica, a notícia da “descoberta de uma vacina anticâncer” com a citação 
do Hospital Sírio-Libanês juntamente com informações verídicas sobre o local, e a 
mensagem sobre o “proibição da vacina do HPV pelo MPF” sendo essa proibição 
devido aos efeitos adversos letais, que apesar de sua alta eficácia e segurança terem 
sido comprovadas (Almeida, et.al, 2020), esse modelo de mensagem continua sendo 
disseminada, comprovado o apontamento. 

O segundo grupo de análise concentrou-se nas fake news referentes a efeitos 
adversos, novamente a respeito da vacina do HPV, entretanto, o próprio site explica 
ao classificar a notícia como falsa que o próprio Ministério da Saúde reafirma sua 
segurança e eficácia, além de estar devidamente validada e registrada pela ANVISA. 
Enquanto isso a segunda mensagem do grupo, apresenta “um buraco no braço” como 
efeito adverso da vacina da gripe, fato esse desmentido pela Secretaria de Saúde de 
São Vicente, após uma busca de informações sobre o acontecimento em suas unida-
des de saúde. 

De acordo com Sato (2018), o compartilhamento de informações incorretas de 
saúde pela internet fortalece o movimento antivacinação e de hesitação vacinal, pre-
ocupação mais evidente em países europeus e norte-americanos, mas que vem tra-
zendo preocupações para o país, em um estudo realizado em 67 países, as respostas 
do Brasil demonstraram que existe uma variabilidade em relação ao sentimento da 
vacinação, obtendo um percentual de 0,7%, 6,1% e 4,5%, respectivamente quanto a 
discordar sobre a importância, segurança e efetividade das vacinas (Larson, et. al, 
2016). Hesitação vacinal foi o terceiro grupo de análise, e mensagens com questiona-
mentos como “vacinas são confiáveis?”, “vacinas causam autismo e o governo sabe”, 
“vacinas fazem mal”, entre outras, demonstram que a população apesar da divulga-
ção do Ministério sobre a segurança das vacinas, do controle da ANVISA, dos testes 
clínicos rigorosos antes de sua aprovação, permanece evidente a desconfiança sobre 
esse assunto, agravado pelas fake news alarmistas. 

O último grupo de análise, assume uma característica peculiar em relação aos 
demais, sendo referente a campanhas de vacinação, apresentou mensagens classifica-
das tanto como fake news como verdadeiras, assim, pode-se dizer que o tema desse 
grupo apresenta muita instabilidade frente a opinião e visão pública, dessa forma, di-
vulgações, e um envolvimento maior por parte do Ministério da Saúde poderia sanar 
esse tópico, ou pelo menos diminuir a quantidade de incertezas. 

E por fim existe a necessidade de uma discussão sobre a incompatibilidade 
e desencontro de informações a respeito do valor total das mensagens recebidas e 
divulgadas pelo site, pela postagem do dia 27 de agosto de 2019, em seu aniversário 
de 1 ano, a equipe teria respondido 11.50 dúvidas, com o esclarecimento de 104 
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diferentes fake news, entretanto ao procura-las pelo site, esse valor como apresentado, 
mostrou-se muito inferior, gerando alguns questionamentos, tais como: A capacidade 
do site em suportar as mensagens impossibilita que todas fiquem disponíveis para 
consulta? Essas 11.500 mensagens foram respondidas diretamente para as pessoas 
que enviaram as mensagens e não foram divulgadas no site? E caso não seja nenhuma 
dessas possibilidades, resta indagar qual a razão para a divulgação de valores tão 
divergentes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, devido as análises realizadas é possível perceber o potencial impacto que 
a circulação das fake news possui, a população muitas vezes sem acesso a real infor-
mação acaba disseminando o que recebeu, sem fazer uma checagem ou confirmando 
as veracidade, já que geralmente é encaminhado por pessoas que confia em uma rede 
supostamente segura. 

As dúvidas verificadas nas mensagens demonstra a necessidade de que alguma 
atitude ou providencia seja tomada frente a alguns temas reincidentes, principalmen-
te aqueles ligados a hesitação vacinal, o que alimenta o medo e desinteresse sobre a 
verdade e consequentemente estimulando cada vez mais uma evasão frente a vacina-
ção, tornando cabível e até mesmo interessante que órgãos da saúde direcionem uma 
atenção maior para tal.
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RESUMO

Este trabalho apresenta estudo sobre as praças no município de Santos - SP, por 
levantamento morfológico qualitativo. A análise foi realizada pelo desenvolvi-
mento de método intitulado ACPM que consiste no cálculo da área da projeção 
da máscara de sombra do dossel arbóreo no solo. Os dados obtidos foram sobre-
postos e confrontados com mapas de temperatura disponibilizados pelo Centro 
de previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), para verificação da relação entre o sombreamento 
arbóreo nas praças e sua contribuição na composição final da temperatura nos 
locais estudados.

PALAVRAS-CHAVE

Praças, arborização, mapas, clima, desenho urbano, temperatura média.

1. INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste trabalho refere-se a importância das praças no dese-
nho urbano de uma cidade, na tentativa de levantar dados e padrões que justifiquem 
os benefícios das praças para o usuário e entorno em relação as questões climáticas 
urbanas. Para isso, foi realizado levantamentos e estudos, juntamente com o apoio de 
dados secundários publicados, que somados aos dados primários levantados apre-
sentam uma base de informações, evidenciando o impacto da arborização urbana na 
temperatura média de uma cidade.

 2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Levantamento 
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O presente trabalho foi realizado em duas etapas, a primeira consistiu no le-
vantamento de informações iconografias e bibliográfica sobre o objeto de estudo. 
Desenvolvido também estudo de campo para produção de representação gráfica das 
praças, baseado na metodologia de classificação morfológica para levantamento, ca-
dastramento, diagnóstico e avaliação de praças. A segunda comparação dos dados 
primários levantados com dados Centro de previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

2.2 Análise e diagnóstico 

Da análise e diagnóstico realizados das praças, produziram dados que possibi-
litaram gerar comparação da relação da cobertura vegetal presente nas praças com a 
temperatura do seu entrono. Para análise individual das praças, foi utilizado o mé-
todo ACPM que consiste no cálculo da área de projeção da árvore por meio da área 
média de sua copa, com o auxílio de softwares. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na etapa de levantamento de campo foram encontradas 52 praças no município 
de Santos, que foram classificadas em praça seca, arborizada e histórica, com elabo-
ração de mapa geral para identificação (Figura 1). 

Figura 1: Mapa identificando as 52 praças 

Fonte: Base AutoCad, 2020, editado pelo autor.
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Como resultado dessa pesquisa, foi produzido mapas e tabelas individuais de três 
praças escolhidas homogeneamente no município de santos, a fim de obter produtos mais 
didáticos e visuais, que expressem de maneira clara, como a arborização urbana tem impac-
tado diretamente na temperatura média de cada área. Com isso, através da análise compara-
tiva foi concluído que as máscaras de sombras das praças locais favorecem para redução da 
temperatura de ± 2°C (de 40°C e 42°C para 38°C e 40°C), como demonstra as figuras 2 e 3.

Figura 2: Temperatura média no município de Santos – SP.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 3: Áreas 1, 2 e 3 com maiores índices de praças.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada sobre as praças no município de Santos - SP, resultou em 
dados que indicam a relação direta entre a temperatura média e a máscara de som-
bra projetada pelo dossel arbóreo. Com isso, é possível concluir que as praças são 
importante no planejamento urbano pois possuem ação sobre o conforto ambiental 
no local em que esta presente acarretando benefícios ambientais para a população do 
município.
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RESUMO

Este artigo constitui-se de um estudo de revisão bibliográfica a respeito do reflexo 
do momento de escolha profissional na adolescência, feito a partir das bases de 
dados do SciELO e Google Acadêmico, em busca das palavras-chave “estresse”, 
“orientação profissional”, “adolescentes” e “vestibular”. Foram selecionados estu-
dos, entre artigos e dissertações, publicados entre 2003 e 2019, que analisam por 
meio da literatura, testes e entrevistas, adolescentes que apresentaram sintomas de 
estresse no período preparatório de ingresso na vida universitária e no mercado 
de trabalho e a razão por trás destes dados. Assim, foram identificados os princi-
pais receios dos estudantes perante este novo ciclo, e, para além disso, a constata-
ção de que a orientação profissional possibilita um caminho para a compreensão e 
protagonismo dessa fase por parte dos estudantes  O estudo também possibilitou 
a identificação de uma discrepância entre teoria e prática neste cenário, pois, há 
ainda uma considerável falta de métodos de intervenção ativos para que os jovens 
possam, de forma autônoma, mitigar o estorvo de decidir o próprio futuro.

PALAVRAS-CHAVE

Estresse, orientação profissional, adolescentes, vestibular.

1. INTRODUÇÃO

A atual pesquisa é fruto de dois anos de desenvolvimento acadêmico e busca 
entender como se dá a ansiedade e o estresse em alunos nas escolas públicas e priva-
das do Brasil, que estão passando pelo período de transição escolar em que devem 
tomar decisões que podem influenciar ou até mesmo determinar sua futura carreira 
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e inserção no mercado de trabalho. 
Para a construção do trabalho, utilizou-se o conceito de estresse construído por 

Lipp (1984) que define stress como “reação do organismo, com componentes psi-
cológicos e físicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a 
pessoa se confronta com uma situação que de alguma forma a irrite, amedronte, exci-
te ou  confunda,  ou  mesmo  que  a  faça imensamente  feliz”  (apud Lipp  &  Malagris,  
2001,  p.  477). Ademais, para Lipp e Malagris (2001), o estresse é algo necessário no 
cotidiano dos indivíduos, já que é graças a ele que podemos ser produtivos e estar-
mos atentos aos perigos e estímulos que nos cercam, entretanto, ele pode ser dividido 
em excessivo ou insuficiente (distresse) e necessário (eustresse). Dessa forma, torna-
-se interessante investigar os efeitos estressores da transição escolar, tendo em visto 
que, apesar de certo nível de estresse auxiliar no desenvolvimento e produtividade 
desses jovens, é identificado tamanha carga, que acaba por dificultar e até mesmo im-
pedir a efetividade desse processo (Castilho, 2006). Os estudantes se defrontam com 
um rol de possibilidades para o futuro, em que é preciso decidir qual carreira seguir 
e consequentemente qual faculdade se aplicar, sob pressão - familiar, dos professores, 
dos amigos etc. -, pautando o resto de suas vidas em uma prova que exige conheci-
mentos variados adquiridos em anos e que deve ser preenchido em algumas horas, 
ressaltando que, apenas a ideia de aprovação ou reprovação em uma tarefa imposta já 
é suficiente para causar ansiedade, medo, desejo de fuga etc., e esta é somada com o 
peso de uma decisão que irá ter influência em todo o futuro. Dessa forma, a pesquisa 
foi elaborada buscando entender como e quanto pode ser estressante tal período na 
vida de tantos jovens.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O método utilizado foi o de revisão bibliográfica do tipo narrativo, em que não 
se buscou esgotar as fontes de informações existentes e é apresentado um caráter qua-
litativo das informações adquiridas, sendo subjetivo aos autores. Para chegar até as 
fontes utilizadas no presente artigo, foram aplicados filtros em bases de dados como 
SciELO e Google Acadêmico, sendo estas as palavras-chave “estresse”, “orientação 
profissional”, “adolescentes” e “vestibular”. Foram selecionadas pesquisas, entre arti-
gos e dissertações, publicados entre 2003 e 2019, que continham informações perti-
nentes a discussão proposta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das informações adquiridas dos documentos encontrados, foram 
elaboradas tabelas separando os artigos por ordem de publicação. Todas as tabelas 
possuem cinco categorias cada, que contemplam nome (tanto do artigo quanto dos 
pesquisadores e revista de emissão), métodos utilizados pelos pesquisadores, as 
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ferramentas que os mesmos utilizaram, a população abordada, o local em que foi 
realizada a pesquisa e, por fim, um breve apanhado dos resultados analisados. 

TABELAS: DEZEMBRO DE 2003 ATÉ DEZEMBRO DE 2010

 

Artigo: D'AVILA, Geruza Tavares. Vestibular: fatores geradores de ansiedade na 
cena da prova. Rev. bras. orientac. prof, São Paulo, v. 4, n. 1-2, p. 105-
116, dez.  2003. 

Método: Pesquisa de campo. 
Ferramentas utilizadas: Investigação em duas etapas: questionário virtual antecedente ao 
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Dentre estes artigos, é notável os dados de Paggiaro e Calais (2009), em que 
utilizou como ferramenta o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp, 
identificando o estado de mudança como importante causa de estresse, ou seja, a 
alteração da realidade previamente conhecida. 

Os maiores medos que geram ansiedade na época analisada – a escolha pro-
fissional de adolescentes – é o de reprovação externa e o de decepcionar os pais. Os 
sintomas citados se repetem na maioria dos artigos, podendo ser: dores de cabeça, 
inquietação, dificuldade de concentração, entre outros, e, é visto que, estas consequ-
ências geradas pelo estresse, dificultam a manutenção do foco nos estudos – fator 
principal para o bom rendimento em aula e possível sucesso na entrada para uma 
Universidade. Um fenômeno interessante foi citado por Alves (1995, apud Paggia-
ro e Calais, 2009), chamado Efeito Guilhotina - um tipo de terror psicológico que 
contagia e cresce na proporção que a data de exames e compromissos se aproximam, 
gerando assim um estresse duradouro que se expressa através de tensão prolongada, 
diminuição da memória, irritabilidade e sonolência.

Um artigo com dados interessantes é o de Rodrigues e Pelisoli (2008), que 
abrange uma quantidade considerável de alunos - 1046 estudantes que se prepara-
vam para o vestibular no Rio Grande do Sul -, de acordo com a escala de ansiedade 
de Beck, 23,5% dos vestibulandos apresentaram ansiedade considerada moderada 
ou grave. Ainda neste artigo, foi identificado que candidatas do sexo feminino apre-
sentaram maiores níveis de estresse do que candidatos masculinos. Destaca-se tam-
bém a visão dos autores sobre a orientação profissional, que é apresentada como uma 
possível solução para diminuir, em parte, o estresse que essa fase de transição pode 
gerar para os estudantes. Para eles, esse processo deve ser compreendido como um 
todo, levando em conta não apenas a escolha do aluno, mas sim, a ampliação desta 
percepção, compreendendo o fenômeno pela intervenção de aspectos individuais e 
sociais, como o desenvolvimento biológico, a estrutura familiar, a instituição escolar 
etc. Esta ideia está em consonância com a de Carvalho e Marinho-Araujo (2010), que 
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indicam como indispensável a aplicação de um projeto de orientação profissional em 
ambiente escolar, em colaboração com todos os profissionais da área e as esferas que 
transpassam esta decisão.

TABELAS: JANEIRO DE 2011 ATÉ JANEIRO DE 2019

A partir dos dados supracitados entre 2003 e 2010, em comparação aos coleta-
dos entre 2011 e 2019, percebe-se que o indicie de estresse nos jovens em transição 
escolar continua aparecendo. No artigo de Gonzaga et al (2014), verificou-se que os 
adolescentes apresentavam a partir do fenômeno de estresse, em sua maioria, sinto-
mas psicológicos (43,24%), enquanto os sintomas físicos e mistos foram apresentados 
em frequência 18,92% e 10,81%, respectivamente; fato esse que é apresentado tam-
bém no artigo de Peruzzo (2017), onde a maioria dos estudantes apresentou sintomas 
psicológicos, principalmente quando a data dos exames se aproximava. Já, Casado 
(2018), relata que pouco menos da metade dos seus participantes (42,4%) estavam na 
fase de exaustão, a partir do que é entendido por Selye como o modelo quadrifasico 
do estresse (Lipp; Malagris, 2001), e vale ressaltar aqui a prevalência do sexo femini-
no no grupo com mais estresse, como já visto em ressalvas de outros artigos.

Azevedo (2017), assim como De Faria et al (2017), exploram estudos de como 
perceber previamente as transições que serão vivenciadas pelos estudantes, contri-
buindo para a elaboração de futuras propostas, além de como agir quando for neces-
sária a transição em ambiente escolar. Os autores também afirmam sobre a importân-
cia do papel da família nesse período, para que se incorpore uma postura de acalento 
e apoio, ajudando na saúde emocional e no próprio desempenho do estudante. 

Os artigos citam a necessidade dos educadores e demais profissionais em es-
tabelecer uma postura de orientação, evitando pressão e reforço negativo em pro-
blemáticas já existentes nessa época da vida. Ricardo e Emmanuel (2017), além de 
destacarem a importância de um bom projeto relacionado à orientação profissional, 
afirmam sobre a relevância em projetos que visem a adaptação destes jovens a am-
bientes aversivos.

 



200

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo conta com artigos de quase duas décadas de diferença, inten-
cionalmente apanhados, pois o estresse na escola continuou (e continua) presente na 
vida dos jovens brasileiros praticamente nas mesmas proporções - se não maiores - e 
a insistência na indispensabilidade de projetos de orientação vocacional se mantém. 
Entretanto, são vistos poucos projetos com desenvolvimento efetivo para sanar as 
demandas identificadas. 

Também é notória a importância pela investigação de como estes jovens bus-
cam aliviar o estresse causado por este período e por qual razão as amostras apontam 
que são majoritariamente as mulheres os alvos de maiores sintomas e, para este pon-
to, infelizmente há pouco referencial teórico no que nos embasar, o que demonstra a 
necessidade de levar este estudo para frente.
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RESUMO

A tuberculose (TB) trata-se de uma doença infectocontagiosa provocada no 
hospedeiro por intermédio do agente etiológico Mycobacterium tuberculosis, 
que dispõe sua transmissão mediante gotículas de Flügge expelidas de um in-
divíduo infectado pela tuberculose na forma pulmonar para um suscetível. A 
vacina da BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é uma das formas de prevenir a TB. 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a cobertura vacinal da vacina 
BCG nos municípios que compõem a Baixada Santista entre os anos de 2010 a 
2018. A metodologia aplicada foi o estudo ecológico misto de série temporal, 
utilizando dados secundários de doses aplicadas obtidos junto ao Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). Realizou-se análise 
descritiva das variáveis do estudo, para isto, utilizou-se o teste de Kruskal-wallis, 
seguido do teste de comparações múltiplas de Dunn. O nível de significância 
foi de 5%. Os resultados obtidos mostram que há municípios com a Cobertura 
Vacinal da BCG abaixo da meta (a meta pelo Ministério da Saúde é de 90%) em 
praticamente todos anos de pesquisa, sendo estes os municípios de Praia Gran-
de e São Vicente. Contudo, Santos, Guarujá e Itanhaém se mantiveram com a 
meta de Cobertura Vacinal entre e acima do esperado. Desse modo, conclui-se 
que como os demais municípios do Brasil, Praia Grande, São Vicente e Peruíbe 
também apresentaram declínio na cobertura vacinal desde o primeiro ano de 
estudo avaliado.

PALAVRAS-CHAVE

Cobertura Vacinal BCG, Tuberculose, BCG.
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1. INTRODUÇÃO

A vacina é constituída de substâncias biológicas que possuem capacidade de 
ativar o sistema imunológico para produção de anticorpos específicos, a fim de com-
bater um antígeno (BIOMANGUINHOS/FIOCRUZ, 2016). Esse imunobiológico 
apresenta extrema eficácia na erradicação, combate e prevenção de doenças, com 
isso, torna-se possível impedir o avanço e disseminação de doenças transmissíveis, 
como consequência, a imunização evita que aumente o número de pessoas acometi-
das por doenças imunopreveníveis. Contudo, mesmo que a vacina detenha eficácia e 
segurança comprovadas, é muito comum, ainda que em minoria, encontrar pessoas 
com receio ao uso da vacina (MIZUTA et al., 2019).

A conduta de priorizar pela não vacinação apesar de ser um ato individual, in-
terfere em todo contexto social em que o indivíduo está inserido, uma vez que este 
ato pode ocasionar no declínio da porcentagem de imunização em rebanho e con-
sequentemente a porcentagem de cobertura vacinal ideal não é alcançada. Ademais, 
este posicionamento interfere no controle de doenças erradicadas, fazendo com que 
o patógeno volte a circular entre a população (APS et al., 2018).

A vacina Bacilo de Calmette e Guérin (BCG) é disponibilizada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) como medida preventiva das formas graves da tuberculose. O 
Ministério da Saúde (MS) define como meta de Cobertura Vacinal da BCG de 90% 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). A administração deste imunobiológico deve ser 
feita em dose única, pela via intradérmica, preferencialmente, após o nascimento, 
devido a maior incidência de meningite tuberculosa manifestar-se entre os primei-
ros 5 anos de vida da criança, como também, a administração nessa faixa etária 
reduz o número de casos em crianças da Meningite Tuberculosa (MTB) e tuberculo-
se miliar, sendo a forma disseminada da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; 
REIS et al., 2019).

A tuberculose (TB) é classificada como doença infectocontagiosa que pode se 
desenvolver na forma pulmonar, acometendo sobretudo os pulmões, como também, 
na forma extrapulmonar, onde o bacilo se dissemina para diversos órgãos (KOZAKE-
VICH et al., 2015). Segundo Vasconcelos-Junior (2009) uma pessoa infectada tem a 
capacidade de transmitir a doença para uma pessoa suscetível através de gotículas de 
Flügge (agente infeccioso) expelidos mediante a fala, tosse e espirro, com isso, o mi-
crorganismo é aspirado para dentro do organismo, caracterizando-se a transmissão 
mediata, isto significa que o patógeno é transmitido sem que necessite o contato físico.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a tuberculose possui 
capacidade de acometer indivíduos em massa, como resultado, um terço da popu-
lação pode apresentar infecção pelo bacilo da tuberculose (KOZAKEVICH et al., 
2015). Ademais, em 2012 a OMS estimou que no Brasil apresentou 92 mil novos 
casos de tuberculose, estando classificado como décimo sexto entre os 22 países que 
contêm maior carga tuberculínica (PROCÓPIO, 2014).
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O objetivo do presente estudo é analisar a cobertura vacinal da vacina BCG na 
Baixada Santista no período de 2010 a 2018.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

A pesquisa trata-se de um estudo ecológico misto de série temporal. Através deste 
estudo epidemiológico é possível comparar a ocorrência da doença de um grupo popu-
lacional e a condição relacionada à saúde e a exposição de interesse, com a finalidade de 
identificar possíveis associações entre as variáveis. (COSTA; BARRETO, 2003).

Os dados pertinentes às doses aplicadas da vacina BCG por municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente), entre o período de 2010 
a 2018, foram obtidos junto ao Sistema de informação do Programa Nacional de 
Imunização (SI-PNI). Os dados da Cobertura Vacinal da BCG por ano e município, 
foram provenientes do banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Já 
as informações sobre nascidos vivos são oriundas do Sistema de Informação de Nas-
cidos Vivos (SINASC-DATASUS).  Estas informações são de caráter público secun-
dário.

Posteriormente, calculou-se a Cobertura vacinal da BCG, levando-se em con-
sideração doses aplicadas dividido por nascidos vivos e multiplicado por cem. Foi 
realizado análise descritiva por meio de seus valores de tendência central de dis-
persão para as variáveis quantitativas, e valores absolutos e relativos para variáveis 
qualitativas. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste de comparação 
múltiplas de Dunn, e o teste de Qui-quadrado. O nível significância foi de 5% e o 
pacote estatístico utilizado neste estudo foi SPSS24.0 For Windows. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta análise descritiva da Cobertura Vacinal do imunobiológi-
co BCG por município (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 
Praia Grande, Santos e São Vicente). Observa-se, pelo teste de qui-quadrado que há 
associação entre cobertura vacinal e municípios da baixada santista. O município 
de Bertioga apresentou em seis anos de estudo cobertura vacinal baixa e apenas em 
três anos se manteve com a cobertura vacinal adequada. Cubatão obteve a cobertura 
de imunização adequada em quatro anos de estudo. Entretanto, os municípios de 
Santos, Guarujá e Itanhaém apresentaram a imunização entre adequada e elevada 
em todo período de estudo. Contudo, Praia Grande e São Vicente mantiveram a co-
bertura vacinal em baixa em praticamente todos anos de estudo, com exceção de São 
Vicente que apresentou cobertura adequada em um ano avaliado na pesquisa.
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Tabela 1. Análise descritiva da Cobertura Vacinal da BCG (Bacilo Calmette-Guérin) por 
município de estudo.

Fonte: MS/Sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

Na Tabela 2 analisou-se a cobertura Vacinal da BCG através dos anos de estudo 
(2010 a 2018). De acordo com os resultados obtidos observa-se que no período de 
2015 a 2017, há um declínio considerável na Cobertura Vacinal quando comparado 
com os outros anos de estudo (Teste de Kruskal-Wallis, p<0,001). Entretanto, pelo 
teste de comparações múltiplas de Dum, o ano de 2017 foi o que apresentou menor 
Cobertura Vacinal.

Tabela 2. Análise descritiva da Cobertura Vacinal da BCG (Bacilo Calmette-Guérin) por ano de 
estudo. Fonte: MS/Sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

O percentual de Cobertura Vacinal é considerado um fator de extrema relevân-
cia para a Saúde Pública, por ser capaz de mensurar a taxa de imunização de cada 
imunobiológico, à vista disso é possível verificar se a meta de Cobertura Vacinal pro-
posta foi atingida (MIRANDA et al., 1995).

Dessa forma, diante dos resultados obtidos com o presente estudo é possível 
observar que foi constado um considerável declínio no percentual imunização entre 
os municípios Praia Grande, São Vicente, Peruíbe e Bertioga no período de 2016 a 
2017. Contudo, de acordo com Arroyo et al (2020) a média da Cobertura Vacinal no 
Brasil em 2016 obteve percentual de 81,1%, além disso, entre os anos de 2006 a 2016 
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a vacina BCG apresentou redução da taxa de imunização de 0,9% a cada ano de estu-
do. Com isso, pode-se apontar que em 2016 houve redução da média da Cobertura 
Vacinal Nacional da BCG. Em contrapartida, segundo o Ministério da Saúde (2015) 
entre os anos de 2010 a 2014 o índice de Cobertura Vacinal Nacional da BCG foi 
alcançado plenamente, com isso, é possível correlacionar este índice nacional com os 
municípios avaliados neste estudo que entre esse período apresentaram percentual 
de cobertura significativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Cobertura Vacinal da BCG apresentou declínio desde o ano de 
2010 nos municípios de Praia Grande, São Vicente e Peruíbe, assim como foi consta-
tado em outros municípios do Brasil. Contudo, os anos de 2016 e de 2017 apresentou 
maior porcentual de queda na meta da Cobertura Vacinal, com isso, a porcentagem 
de imunização que o Ministério da Saúde propôs de 90% não foi alcançada. 
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RESUMO

 No ano de 2018, o Plano Diretor de Santos e a Lei de Uso e Ocupação do Solo 
da Área Insular do Município de Santos foram revisados e atualizados, resul-
tando em alterações na legislação e, consequentemente, na forma de construir 
a cidade. Devido ao tempo levado para que as mudanças sejam efetivamente 
sentidas pelos habitantes, a seguinte pesquisa determinou um setor do bairro do 
Boqueirão para analisar quais as consequências das novas construções na vida 
dos moradores. Para isso, foram desenvolvidas duas maquetes eletrônicas no 
software Sketchup, sendo uma da situação atual do setor, e outra adicionando 
novos edifícios de acordo com a legislação aprovada em 2018. Então, com os 
modelos 3D e apoiando-se, também, na legislação vigente entre 2011 e 2018, a 
pesquisa estabeleceu como principais eixos de discussão as questões do aden-
samento populacional, dos recuos entre as edificações, das características da 
insolação e da relação que o novo modo de construir tem com a rua e o pedes-
tre. Ao final do estudo, foi possível concluir que a legislação que está em vigor 
atualmente não garante a qualidade de vida dos habitantes do setor nos eixos 
temáticos estudados, e, além disso, estimula uma arquitetura que contribui para 
a individualização da sociedade e prioriza o acesso e deslocamento de veículos 
ao dos pedestres.

PALAVRAS-CHAVE

Plano Diretor, Legislação urbana, Verticalização

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor é um instrumento estabelecido na Constituição Federal de 
1988 e, através do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), regulamenta-se os artigos 
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182 e 183 da mesma, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana.
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Pú-
blico, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. (BRASIL, 1988, Art. 
182)

A política urbana, segundo o art. 2º da Lei nº 10.257 de 2001 “tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana”. E, de acordo com o art. 39 dessa mesma Lei, “a propriedade urbana cumpre 
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cida-
dãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas”. 

A fim de averiguar se as atualizações da lei cumprirão com sua função social, 
a seguinte pesquisa investigará as consequências da alteração na legislação do Plano 
Diretor (LC nº1.005/2018) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular do 
Município de Santos de 2018 (LC nº 1.006/2018) a partir do estudo de determinado 
setor da cidade. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Setor Urbano 

O setor estudado localiza-se no bairro Boqueirão, em Santos, SP, e tem como 
eixos principais a Rua Bolívar e Rua Colômbia. A partir delas, o estudo abrange tam-
bém a Rua Dr. Clóvis Beviláqua, Rua Dr. Vitor de Lamare, Av. Dr. Epitácio Pessoa, 
Rua Dr. Acácio Nogueira e a Rua Oswaldo Cruz.

No dia 12 de março de 2020, foi realizado o levantamento in loco, com objetivo 
de coletar dados a respeito do gabarito das edificações existentes, identificação de 
novos edifícios, recém finalizados ou em construção, observar os recuos entre as edi-
ficações, a insolação, remembramento de lotes e a sensação do pedestre ao caminhar. 
O resultado é observado no mapa da figura 1.
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Figura 1: Mapa situação atual do setor

Fonte: Mapa da autora

 Para analisar os impactos da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), foram 
escolhidos lotes dentro do setor para a implantação dos edifícios propostos nesta 
pesquisa, como mostrado no mapa da figura 2. 

A escolha dos lotes foi baseada em critérios semelhantes aos do mercado imobiliário, 
ou seja, lotes maiores e mais profundos onde, atualmente, localizam-se áreas sem ocupação 
ou com edificações de até 2 pavimentos. Para que os lotes atingissem um tamanho mais 
adequado para a implantação do edifício, foi considerado o remembramento de lotes, onde 
o empreendedor, dono de dois ou mais lotes distintos adjacentes, une-os como um só. O 
único edifício em que essa medida não foi tomada é onde localiza-se o edifício E.

Figura 2: Mapa identificando os novos edifícios

Fonte: Mapa da autora
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2.2. Cálculo da Volumetria

Para desenvolver os cálculos norteadores da volumetria dos novos edifícios, é 
importante pontuar que o setor definido para estudo está localizado na Zona da Orla 
- inserido na Macrozona Leste de Santos - e não faz parte de nenhuma zona especial. 
Todas as ruas estudadas são classificadas como locais, com exceção da Rua Oswaldo 
Cruz e Avenida Dr. Epitácio Pessoa, que são vias arteriais.

Desse modo, foram usados como base os arts. 57 e 58 da LUOS para verificar 
o coeficiente de aproveitamento máximo e taxa de ocupação permitidos e o art. 53 
para determinar as áreas computáveis e não computáveis do edifício. Para os recuos 
em relação aos limites do lote foi verificado o art. 39 da LUOS, sobre recuo frontal, e 
o art. 42 da mesma, para os recuos laterais e de fundos.

O embasamento, que representa o volume inferior da edificação, é  constituído 
por até 5 pavimentos para uso não residencial. O mais comum é que seja usado como 
garagem, visto que, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 528 de 18 de 
abril de 2005, em edifícios de uso residencial é necessário que haja pelo menos 1 vaga 
de estacionamento por unidade habitacional. 

Para um resultado de volumetria mais próximo do executado pelo mercado 
imobiliário, foram estudados 3 prédios existentes com o objetivo de quantificar suas 
áreas de coeficiente de aproveitamento não computáveis, ou seja, área de varandas, 
elevadores e escada, e taxa de ocupação média. A tabela 1 a seguir ilustra os resulta-
dos obtidos.

Tabela 1: Resultados do estudo de caso

Fonte: Tabela da autora

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na modelagem das novas edificações, foram considerados os valores máximos 
de ocupação permitido na Lei de Uso e Ocupação do Solo, e valores mínimos de 
recuo, portanto todas os edifícios contam com 5 pavimentos de embasamento com 
2,5 m de recuo lateral e as torres de pavimento tipo com 3,6 m de recuo lateral, mes-
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mo com número de pavimentos variado. Na tabela 2, a seguir, são demonstrados os 
resultados obtidos a partir dos cálculos e, a figura 3, o resultado da modelagem 3D.

Tabela 2: Resultados dos cálculos dos novos edifícios

Fonte: Tabela da autora

Figura 3: Modelagem do setor, situação atual e futura

Fonte: Imagem da autora

Com os resultados obtidos, percebe-se que o setor sofrerá intenso processo de 
verticalização e adensamento habitacional, porém, suas ruas são classificadas como 
locais, ou seja, não foram projetadas para suportar o intenso tráfego de veículos, con-
sequente do adensamento. Além disso, por serem mais estreitas que as ruas coletoras 
e arteriais, as torres e, principalmente, os embasamentos mais evidentes e menos es-
paçados, interferindo fortemente na rua e sua relação com o pedestre.

Prédio C.A. 
Total 

Área do 
lote (m²) 

T.O. 
Embasamento 

Área pav. 
Tipo (m²) 

T.O. Pav. 
Tipo 

Área 
computada 

Área não 
computada 

Nº de 
pav. 

A 8,3 1020 58% 356,43 35% 60% 40% 21 

B 8,16 866 55% 409 47% 61% 39% 17 

C 8,29 686,2 57% 306,9 45% 58% 42% 18 

D 8,95 1656,9 72% 827,23 50% 66% 34% 17 

E 8,82 1342,35 69% 657 49% 65% 35% 17 

F 8,07 457 51% 171,42 38% 49% 51% 20 

G 8,54 1032,61 63% 507,65 49% 63% 37% 17 

H 7,96 938,27 51% 425,47 45% 62% 38% 18 

I 8,86 1649,3 70% 816,63 50% 66% 34% 16 

J 8,07 490,62 52% 203,92 42% 52% 48% 19 
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Como dito anteriormente, os recuos laterais considerados em relação ao limite 
do lote, são mínimos, variando de 7m a 11m entre as torres do setor estudado. Esse 
recuo pode ser considerado insuficiente em casos de prédios em lotes adjacentes, 
pois não é garantida insolação direta nos apartamentos de andares mais baixos e com 
aberturas voltadas para a torre vizinha, como observado na foto tirada na Rua Bolí-
var (figura 4), e no modelo 3D com os novos edifícios identificados em vermelho na 
rua Dr. Vitor de Lamare (figura 5).

Figura 4: Foto Rua Bolívar

Fonte: Imagem da autora

 



214

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Figura 5: Situação atual e futura edifícios C e D

Fonte: Imagem da autora

   Em relação ao embasamento, os recuos são ainda menores, podendo variar 
entre 1,5m, quando o mesmo possui 3 pavimentos, por exemplo, e 2,5m quando 
possui 5 pavimentos, o máximo permitido. Esse recuo não é problema quando, no 
lote vizinho, também existe embasamento na mesma altura, porém, quando o lote 
vizinho é uma residência unifamiliar de até dois pavimentos, uso predominante do 
setor, a insolação e ventilação serão prejudicadas, afetando a qualidade de vida dos 
moradores, como mostrado na figura 6.
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Figura 6: Modelagem do setor, situação atual e futura dos edifícios H e I

Fonte: Imagem da autora

Uma consequência que acompanha a verticalização das cidades é a máscara 
de sombra que os edifícios criam na vizinhança. Quanto mais altos, maior a área 
sombreada. Porém, a sombra por si só não é ruim. O problema é quando, na região, 
o acúmulo de altas torres próximas umas das outras, forma uma máscara de sombra 
que pode afetar as residências do entorno de forma permanente, ou seja, quando as 
residências vizinhas deixam de receber o mínimo necessário de luz solar direta.

Para essa parte do estudo, foi simulada a insolação do setor no solstício de inver-
no, verão e equinócio, com auxílio do software Sketchup. O pior cenário observado foi 
durante o inverno, período em que a insolação nas habitações de até 2 pavimentos, atu-
almente já afetadas por menos tempo ao sol, terão sua situação agravada. As residências 
a sul, sudoeste e sudeste das torres mais altas são sempre as mais prejudicadas.

Por fim, foram questionados os impactos que a nova forma de construir teriam 
na rua e sua relação com os pedestres. A partir de reflexões baseadas em leituras 
complementares, foi possível perceber que a cidade está sendo construída de modo 
a priorizar o acesso dos veículos ao das pessoas, além de desestimular e restringir o 
acesso ao edifício pela criação de desníveis em relação a rua e implantação de muros 
e gradeamento do lote, resultando em edifícios isolados em si mesmos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos resultados obtidos e baseado em leituras referenciais, é 
possível dizer que as consequências das leis do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo da Área Insular do Município de Santos, nos aspectos estudados, não são 
totalmente benéficas para os moradores da cidade. Entende-se que a verticalização 
é necessária, assim como o adensamento populacional não é algo ruim. Porém, a 
forma com que está sendo realizado não está garantindo qualidade de vida aos no-
vos moradores e interfere negativamente na dos moradores existentes, visto que a 
lei não os leva em consideração ao determinar valores como dos recuos laterais, por 
exemplo. Ela não estuda o entorno, visa apenas a construção do edifício dentro de 
seu próprio lote.
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A cidade está crescendo de forma a priorizar o acesso dos automóveis ao dos 
pedestres. Dessa forma, a rua fica cada vez mais hostil a caminhada e, por consequ-
ência, acredita-se que com muros cada vez mais altos, maior a segurança. Mas, ao 
continuar a seguir essa linha de raciocínio, as cidades ficarão cada vez mais vazias e, 
seus moradores, cada vez mais isolados dentro de condomínios fechados e cercados 
por altos muros, prejudicando diretamente a qualidade da vida urbana.

Portanto, no que diz respeito às questões estudadas durante essa Iniciação Cien-
tífica, o Plano Diretor do município de Santos não garante a função social da ci-
dade e da propriedade urbana expressas no art. 39 do Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001). 
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RESUMO

Em virtude do envelhecimento populacional, há uma maior preocupação com 
a saúde da pele e a aparência jovial, diante desse fato, ativos com vitamina C, 
hidroquinona e ácido glicólico estão sendo amplamente empregados pelas in-
dústrias cosméticas em produtos para melhorar a aparência da pele, principal-
mente da área do rosto.  O objetivo desse estudo foi buscar na literatura estudo 
de estabilidade dos ativos, vitamina C, hidroquinona e ácido glicólico e definir 
as melhores condições de conservação e armazenamentos desses ativos. Esse 
estudo foi realizado por meio de revisão sistemática, selecionando artigos com 
parâmetros de avaliação de estabilidade dos ativos, seja estes por características 
organolépticas e avaliação analítica química dos ativos, ou apenas pelas caracte-
rísticas organolépticas. Na literatura foi visto que vitamina C e a hidroquinona 
são ativos extremamente reativos e precisam de cuidados como embalagens que 
o protejam da luz e do contado com a ar, armazenamento em baixas tempera-
turas, sistema antioxidante adequado e veículos que aumente sua estabilidade, 
contudo o ácido glicólico se torna mais estável em veículos aquosos, porém ne-
cessita de sistema antioxidante adequado e de um tampão para aumentar sua 
estabilidade. A literatura para estudo de estabilidade desses ativos é escassa, se 
faz necessário mais estudo para avaliar o comportamento dos ativos em situa-
ção de estresse.

PALAVRAS-CHAVE

Vitamina C, hidroquinona, ácido glicólico.

1. INTRODUÇÃO

Em virtude do envelhecimento populacional, a temática do envelhecimento 
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cutâneo vem tendo um maior destaque perante a população ativa com idade mais 
avançada (PARRINHA,2014). Porém envelhecimento cutâneo não é somente reflexo 
da idade fisiológica, também está relacionado com a perda da capacidade funcional 
do organismo que começa a surgir entre os 25 e 30 anos de idade nas áreas expostas 
a radiação solar (ANDRADE, 2014). Por isso os cuidados com a pele vêm crescendo 
cada dia mais perante a nossa sociedade.

A pele é órgão que reveste o corpo e recobre os meios interno e externo, po-
dendo destacar como principais funções a proteção, a nutrição, a pigmentação, a ter-
morregulação, a transpiração, a defesa e a absorção, além de ter grande proeminência 
social e emocional. (TOFETTI; OLIVEIRA, 2006). Além de ser o órgão de defesa 
do organismo contra os raios ultravioletas (RUV), grande responsável pelo fotoen-
velhecimento (HERRERA et al, 2015). Para prevenir e contornar este processo tor-
na-se necessário reforçar nossas defesas naturais antioxidantes endógenas. Diversas 
substâncias antioxidantes exógenas, como vitaminas, extratos vegetais, dentre outras, 
são utilizadas pela Cosmetologia nos produtos antienvelhecimento. (SCOTTI et al, 
2007).

Os produtos cosméticos invadem cada vez mais áreas de comercialização em 
diversos segmentos, este fato fica evidente ao passarmos em supermercados, farmá-
cias ou drogarias, que os espaços destinados a estes produtos são cada vez maiores, 
mostrando que o setor de cosméticos está realmente investindo em inovação com a 
criação de novos produtos (ROS, 2016). Por isso há uma necessidade no mercado de 
fazer estudos sobre os ativos utilizados na cosmetologia, para estabelecer padrões de 
manipulação, conservação, uso e prazo de validade dos ativos. 

O estudo de estabilidade acelerada mostra a influência das condições de arma-
zenamento permitindo uma avaliação metodológica da estabilidade (SANTOS et al, 
2019). Através desse estudo é possível ver como o ativo se comporta em diferentes 
situações de estresse e definir condições de armazenamento, embalagem adequada, 
veículo adequado e prazo de validade. 

Atualmente ativos como vitamina C, hidroquinona e ácido glicólico, são ampla-
mente usados na indústria cosmética por suas diferentes ações. Dentro de uma for-
mulação a vitamina C pode se apresentar de várias formas, sendo que atingirá o obje-
tivo do tratamento quando a mesma se apresentar de forma sintetizada, podendo ter 
propriedade antioxidante, despigmentante e estimular síntese de colágeno auxiliando 
na prevenção e combate aos sinais do envelhecimento cutâneo (CAYE et al, 2008).

A hidroquinona tem sido formulada por décadas em cremes, géis e loções tó-
picas para o tratamento das desordens da hiperpigmentação (GARCIA, 2004). Essa 
ação de clareamento deve-se a capacidade de inibir a enzima tirosinase, de forma re-
versível, reduzindo a conversão de dopa em melanina, porém outros mecanismos de 
ação possíveis podem ser considerados, como a destruição dos melanócitos, degra-
dação dos melanossomos e inibição da síntese de DNA e RNA. Quando combinada 
com tretinoína e corticoide, apresenta sua potência aumentada e irritação diminuída 



219

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

(COSTA et al, 2010).
Os produtos contendo ácido glicólico (alfahidroxiácido) são amplamente utili-

zados para o tratamento antienvelhecimento cutâneo (NARDIN; GUTERRES, 1999). 
Aplicado sobre a pele provoca vasodilatação, diminiui a espessura e a compactação 
do extrato córneo, acelera o “turnover” da epiderme e estimula a sítese de colágeno 
(BATISTUZZO et al, 2011). O objetivo desse estudo foi buscar na literatura estudo 
de estabilidade dos ativos, vitamina C, hidroquinona e ácido glicólico e definir as 
melhores condições de conservação e armazenamentos desses ativos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esse estudo foi realizado através de uma revisão sistemática, foram usadas pa-
lavras chaves como “estudo de estabilidade + o nome do ativo, controle de qualidade 
+ o nome do ativo, doseamento +o nome do ativo”, nas bases de dados Google aca-
dêmico, NCBI e Pubmed, durante 7 dias. Posteriormente foi feito a leitura e a seleção 
dos artigos para compor este estudo, os critérios de seleção foram o artigo ter algum 
parâmetro de avaliação de estabilidade dos ativos, seja por características organolép-
ticas e avaliação analítica dos ativos, ou apenas pelas características organolépticas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Vitamina C

A vitamina C sob o ponto de vista da estética, apresenta diversas finalidades de 
tratamento, entre eles o de combate do envelhecimento cutâneo (CAYE et al, 2008). 
Sua estabilidade é muito prejudicada devido a suas propriedades físico-químicas, 
degradando-se facilmente em solução aquosa (DALCIN; SCHAFFAZICK; GUTER-
RES,2003). São diversos os estudos feitos com a vitamina C para encontrar a melhor 
condição de preservação desse ativo, já que o mesmo tem uma capacidade de oxida-
ção muito fácil por ser uma molécula muito reativa. 

No estudo feito por Aquino et al, 2014, conclui que a vitamina C em géis se 
torna muito instáveis precisando de alguns cuidados para manter a conservação do 
ativo durante o tempo de uso do cosmético. Estes envolvem armazenagem correta, 
sendo esta, manter o produto em refrigeração (2°C a 8°C), o envase do produto em 
embalagens de alumínio, de preferência na forma de bisnaga, para diminuir o con-
tato do ativo com o oxigênio e a luz, que são dois fatores importante na oxidação da 
vitamina C. Além de um sistema antioxidante, já que no estudo feito, mostrou que 
a adição do metabissulfito de sódio com o EDTA nas formulações se mostrou mais 
eficaz em retardada a oxidação da vitamina C do que estes antioxidantes separados.

Em um estudo feito por Krambeck, 2009, foi possível percebe, como a base da 
formulação pode afetar na oxidação do ativo, sendo as bases que continham água as 
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que criavam maior instabilidade a vitamina C, mesmo na presença de um antioxi-
dante, foi identificado pela autora, que as bases anidro, emulsões de propilenoglicol e 
silicone, são as que mais conservam as características físicas e químicas da formula-
ção, além de oferecer maior estabilidade para a vitamina C. Contudo as bases aquosas 
podem ser utilizadas nas formulações, porém se recomenda que o produto tenha sua 
armazenagem feita em geladeira, para prolongar seu prazo de validade e garantir a 
ação terapêutica do ativo.

Salvador et al, 2016, realizou um estudo, onde verificou a influência da emba-
lagem e das condições de armazenagem sobre a conservação da vitamina C. Neste 
estudo concluiu-se que a melhor embalagem para conservação da vitamina C é a bis-
naga de alumino em temperatura ambiente e a pior é a bisnaga de plástico leitoso. No 
seu estudo não foi avaliado a participação dos antioxidantes utilizado na formulação, 
necessitando assim de um outro estudo para definir a importância do antioxidante 
na conservação da vitamina C. 

3.2 Hidroquinona

A hidroquinona pertence ao grupo dos fenóis e, assim como a maior parte dos 
compostos deste grupo, sofre oxidação facilmente, sendo esta reação muito sensí-
vel à presença de íons metálicos, altas concentrações de oxigênio, pH elevado e luz. 
(GARCIA, 2004) Essas características são uma das principais responsáveis pela alta 
instabilidade das formulações que contém este ativo.

Por ser um ativo bastante usado no mercado, principalmente no tratamento de 
hiperpigmentação, estudos para percebe seu comportamento diante das formulações 
se faz necessário. Frasson e Canssi, 2008, mostram em seu estudo, que a hidroqui-
nona por ser um ativo muito oxidativo, deve ser manuseado com muito cuidado. Foi 
possível percebe que esse ativo precisa de uma embalagem que o proteja da luz e que 
reduza o máximo possível o contado do ar com o produto, por isso se recomenda a 
bisnaga de alumínio. O sistema de antioxidante se torna ainda mais importante em 
ativos como a hidroquinona, sendo o BHT e bissulfito de sódio o mais eficaz neste 
estudo. Os pesquisadores ainda conseguiriam estabelecer um prazo de validade de 3 
meses em temperatura ambiente para o ativo, desde que se tenha todos cuidados no 
processo de manipulação, conservação e uso do produto.

No estudo de Balbinot, 2011, a hidroquinona também permaneceu mais estável 
na base aniônica, porém em temperaturas mais baixas, de 2°C a 8°C. Neste estudo 
foi utilizado com agentes antioxidantes BHT e EDTA na base aniônica e na base não 
iônica foi utilizado apenas um sistema conservante de metilparabeno e propilparabe-
no. A autora concluí que para um próximo estudo deve ser utilizado um sistema an-
tioxidante mais potente, para aumentar a estabilidade e o prazo de validade do ativo.

Paula, 2015, em seu estudo verificou a influência da embalagem na conservação 
do ativo. Neste estudo as embalagens comparadas foram um pote, tampa de rosca 
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(emulsão A), branco e opaco e um pote de envase à vácuo, branco e opaco (emulsão 
B), após serem exposta ao estresse do estudo a emulsão A apresentou alterações nas 
suas características organolépticas. Ambas apresentaram alteração de pH, porém o 
pH da emulsão B estava entre o limite permitido para uso tópico, enquanto a emulsão 
A se encontrava fora dos padrões. Ambas formulações se mantiveram mais estáveis 
quando armazenadas em geladeira. No estudo a conclusão foi que a embalagem a 
vácuo é mais efetiva que a outra, pois limita o contado do produto com oxigênio, que 
um fator oxidativo desse ativo e que seu armazenamento em geladeira oferece maior 
estabilidade para o ativo, trazendo mais segurança e eficácia para o tratamento. 

3.3 Ácido glicólico

Nos últimos anos, vários produtos cosméticos contendo AHAs têm sido 
desenvolvidos e estão disponíveis no comércio, causando uma grande revolução em 
relação ao tratamento da pele fotoenvelhecida. (DUTRA, 2005) No entanto, os AHAs 
podem causar irritações e sensação de queimação, por penetrarem rapidamente na 
pele, devido à sua pequena estrutura molecular. (BARQUET et al, 2006) Por esse 
motivo, o manuseio desta substância deve ser realizado com o máximo de cuidado. 

Entre as formulações magistrais mais encontradas, para a aplicação tópica deste 
ácido, estão os cremes e loções (emulsões não iônicas, como o Polawax, e aniônicas, 
como o Lanette), géis creme e géis (principalmente, o de Natrosol®, pois o pH das 
formulações contendo ácido glicólico é incompatível com o pH neutro a alcalino do 
gel de carbopol) (BATISTUZZO et al, 2011). Por ser frequentemente usado nos pro-
dutos cosméticos, há uma necessidade de conhecer e testar a estabilidade desse ativo, 
visando proporcionar a segurança e eficácia da formulação e estabelecer padrões para 
armazenamento e prazo de validade do produto.

Balbinot, 2011, em seu estudo, evidenciou que o ácido glicólico é mais estável 
em base aniônicas e temperaturas mais amenas (4°C), permitindo uma durabilidade 
maior ao produto. Considerou que um sistema de antioxidantes e tamponantes mais 
adequados ao ativo, seria mais eficaz na preservação do mesmo, para a confirmação 
precisamos realizar mais estudos.

No estudo feito por Yeo e Kim, 2018, o ácido glicólico permaneceu mais estável 
em gel e creme cream, explicado pelos autores que o ácido glicólico é solúvel em água 
por isso essa melhor interação de ativo com veículos aquosos. Também foi observado 
pelos autores que houve a redução de 13, 5% do ativo nas bases de caráter oleoso. 
Houve alteração na viscosidade de todas as formulações nas três faixas de temperatu-
ras testadas (4°C, 25°C e 40°C).

Em um estudo mais antigo feito por DE VILLIERS; WURSTER; NARSAI, 1997, 
foi visto que o ácido glicólico tem melhor compatibilidade com veículos aquosos e 
que os conservantes metilparabeno e ácido ascórbico são degradados na presença 
em formulações com 10% de ácido glicólico, porém a utilização desses conservantes 
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para esse ativo é rara, já que o mesmo precisa de conservantes mais estáveis em pH 
baixos. Para formulações com ácido glicólico é necessário um ajuste do potencial 
hidrogeniônico (pH), ou seja, um composto tamponante, pois o mesmo abaixa o pH 
do produto, que pode as vezes ser incompatível com pele.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de estabilidade acelerada auxilia na compreensão do comportamento 
de um princípio ativo sobre uma determinada situação de estresse, esse conhecimen-
to é de extrema importância para as indústrias e farmácia de manipulação, pois ajuda 
a definir os excipientes, sistema de conservação, embalagens e condições de armaze-
namento adequados para o ativo, garantindo assim que os produtos sejam seguros e 
eficazes na sua proposta. Além disso o estudo de estabilidade acelerada ajuda a esta-
belecer o prazo de validade do produto, um dado exigido pelas normas da ANVISA.

Os produtos para cuidado com a pele estão sendo cada vez mais procurados, 
devido ao aumento da expectativa de vida. Há uma preocupação por parte dos in-
divíduos em manter uma aparência estética mais jovial. Os ativos estudados nesta 
pesquisa, são apenas alguns de muitos outros usados pela indústria cosmética para 
oferecer a população a pele ideal. Porém é possível perceber através deste estudo que 
é preciso ter alguns cuidados e padrões para a fabricação e armazenagem de produtos 
com esses ativos.

A molécula da vitamina C é bastante reativa, é se oxida facilmente, por isso fato-
res como luz, umidade e oxigênio pode trazer a sua modificação molecular e com isso 
a inefetividade terapêutica e a quebra da formulação. Foi observado que a vitamina 
C se torna mais instável em excipientes de caráter aquoso, esse ativo também precisa 
ter um sistema antioxidante potente, como por exemplo metabissulfito de sódio com 
EDTA. A embalagem e condições de armazenamento também são pontos importan-
te para garantir a estabilidade do ativo, sendo visto neste estudo a bisnaga de alumí-
nio a mais adequada, pois ela diminui o contato do ativo com o oxigênio e também 
o protege da luz do ambiente. Para as condições de armazenagem, temperaturas frias 
de 2°C a 8°C, foram as quais mantiveram o ativo mais estável. 

Para hidroquinona foi visto que por pertence aos grupos dos fenóis sua molécu-
la tem alta capacidade oxidativa, por isso, assim como a vitamina C a hidroquinona 
precisa de cuidados na fabricação e armazenagem. Foi visto que, quanto menor a 
exposição do ativo com o ar, maior será sua estabilidade, então o envasamento a 
vácuo ou em bisnaga de alumínio, são indicados para esse ativo, também podemos 
acrescentar que a bisnaga de alumínio fará a proteção do ativo contra a luz, que é um 
fator importante de oxidação. O sistema de antioxidante é de suma importância nesse 
ativo, porém não foi possível definir qual antioxidante é o mais aquedado para esse 
ativo. O armazenamento em temperaturas frias 2° a 8°C é recomendo, porém, Frason 
e Canssi, 2008, estabeleceram o prazo de validade de 3 meses para hidroquinona em 
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temperatura ambiente 25°C a 30°C. 
O ácido glicólico é uma substância que é bastante estável em formulações de ca-

ráter aquoso, amplamente utilizado pela indústria, precisa de um sistema conservan-
te adequado, já que o ativo pode inativar alguns conservantes utilizado pela indústria. 
Costuma abaixa o pH da formulação por ser um ácido, então é recomendado o uso 
de um tamponante, para o ajuste do mesmo. Não foi encontrado informações sobre 
as condições de armazenamento desse ativo, foi mencionado por Yeo e Kim, 2018, al-
terações de viscosidade em emulsões nas faixas de temperatura de 4°C, 25°C e 40°C.

A literatura sobre estudo de estabilidade acelerada desses ativos é bastante es-
cassa, por esta razão, se faz necessário mais estudos para maior compreensão do 
comportamento desses ativos em diversas situações de estresses.
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RESUMO

Os jogos eletrônicos requerem a aprendizagem de habilidades manuais e visu-
ais, maior adaptabilidade em seu manuseio e o presente estudo visou verificar o 
processo de aprendizagem demandado nas diferentes áreas da função cognitiva. 
O objetivo central foi buscar e analisar como as atividades pedagógicas podem 
ser tema de reflexão no uso dos jogos eletrônicos como instrumento educacio-
nal no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos 
de idade. A metodologia foi de caráter exploratório, com revisão bibliográfica 
sistemática realizada na Biblioteca Virtual da UniSantos, na qual foi possível 
o acesso a artigos e dissertações do Scielo, Portal de Periódicos Capes e na Bi-
blioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), por meio da revisão 
dos artigos e dissertações publicados nos últimos cinco anos (2015-2020). A 
execução foi dividida em três etapas: 1) Estudo sobre o desenvolvimento inte-
lectual da criança em sua capacidade de imitar, explorar o ambiente, seu corpo 
e objetos; 2) Levantamento de artigos, dissertações e teses na Biblioteca Virtual 
da UniSantos, Scielo e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD), sobre jogos eletrônicos educacionais, que contribuíssem com o desen-
volvimento moral; 3) Análise dos trabalhos selecionados que corroboraram a 
esta pesquisa de forma conivente com os jogos eletrônicos educacionais para a 
aprendizagem. Nos resultados verificou-se a possibilidade de que essa tecnolo-
gia seja utilizada como método de aprendizagem e transmissão de conhecimen-
to interpessoal nos mais variados ramos da intelectualidade humana, por meio 
de estimulação do desenvolvimento cognitivo e moral no contexto educacional 
desses jovens e que conseguem envolver os alunos de modo a superar desafios e 
de se divertir, diferenciando a metodologia na sala de aula.
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PALAVRAS-CHAVE

Jogos eletrônicos educacionais, Raciocínio lógico, Aprendizagem.

1. INTRODUÇÃO

O jogo é a mais importante das atividades da infância, pois a criança necessi-
ta brincar, jogar para manter seu equilíbrio com o mundo. A pesquisa teve como 
base teórica o clássico A Formação do símbolo na criança, Piaget (1975). O estudo 
da referida obra tomou os meses de agosto a dezembro e delineou-se o processo que 
maturação cognitiva e de construção do saber infantil através de jogos. A partir do 
instante que a criança passa a ter maior sociabilidade, passa a abandonar o jogo ego-
cêntrico e a envolver-se em jogos de regras, os quais envolvem a cooperação entre os 
participantes e favorecem a adaptação social. Piaget conferiu maior entendimento a 
uma tendência natural dos jogos, constituindo-se na expressão e na condição funda-
mental para o desenvolvimento, pois quando as crianças quando jogam, assimilam 
e podem transformar a realidade. A criança é passível de transformar as situações 
vividas no seu cotidiano, muitas dessas vivenciadas ou controladas pelos adultos, que 
estão a sua volta, iniciando-se um jogo simbólico, como um meio para expressar seus 
desejos e conflitos para poder adaptar-se a esse mundo. O objetivo central foi buscar 
e analisar como as atividades pedagógicas podem ser tema de reflexão no uso dos 
jogos eletrônicos como instrumento educacional no processo de aprendizagem de 
crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

1ª etapa – Revisão de literatura dos clássicos envolvendo o estudo de 
desenvolvimento moral 

A pesquisa desenvolvida iniciou com o estudo da obra de Jean Piaget (1975), 
A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 
Neste ponto, ratificamos a importância deste livro como um clássico da Psicologia, 
para compreensão do desenvolvimento moral, o qual também expõe conhecimentos 
sobre os primeiros anos de vida da criança e a importância do brincar, o simbolismo 
por trás do jogo, e do sonho. A revisão de literatura foi feita a partir de uma obra 
complexa e indicada, comumente, em cursos de Pós-Graduação stricto sensu, sendo 
assim, precisou ter atenção e ponderação na análise do livro.  
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2ª etapa – Plataformas de buscas para pesquisas sobre jogos eletrônicos 
pedagógicos

O levantamento foi realizado entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, por 
meio de consulta na Biblioteca Virtual da UniSantos, na qual pôde mostrar artigos, 
dissertações e teses do Scielo, Portal de Periódicos Capes e na Biblioteca Digital Bra-
sileira de Teses e Dissertações (BDTD). Nesta etapa, foram levantados conteúdos 
científicos sobre pesquisas de jogos eletrônicos com fins educacionais, os quais crian-
ças e adolescentes de 10-15 anos se enquadram; no entanto, os critérios de exclusão 
foram pesquisas sobre jogos eletrônicos que contenham algum grau de violência, e 
que não se enquadram na faixa etária de 10-15 anos.   

3ª etapa – Seleção das pesquisas analisadas 

Aqui, foram levantados 10 trabalhos científicos, classificados como artigos e 
dissertações, porém, quatro se coadunaram com os objetivos e o tema da referida 
pesquisa. O conteúdo construído é a respeito de trabalhos científicos sobre jogos ele-
trônicos educacionais, com isso, para atender os devidos fins da pesquisa, optou-se 
por fazer a análise de 4 trabalhos – um artigo, dois mestrados e um doutorado – para 
compreender o aporte dos jogos no raciocínio lógico de crianças e adolescentes, e 
também o progresso da indústria tecnológica e mercado de trabalho. Dessa forma, 
ratifica-se que a investigação acerca dos jogos eletrônicos educacionais tem impor-
tância para a inserção desta ferramenta como meio pedagógico auxiliar e mais con-
dizente à realidade desta faixa etária estudada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Piaget (1975) é importante conhecer o modo com o qual se constrói o 
saber no ser humano, e como o estabelecimento de reconhecimentos de atos e regras 
se formam na inteligência. Assim, para compreender os jogos eletrônicos e a sua 
relevância no desenvolvimento moral e na obtenção do raciocínio lógico da criança 
e do adolescente, pontua-se o estudo de Jean Piaget sobre a construção das regras e 
da inteligência do ser humano. Com isso, busca-se compreender como os jovens se 
comportam diante de um jogo e suas regras, e como avaliam. Se a maioria do públi-
co consumidor de jogos encontra-se ao final da infância e adolescência, podemos 
levantar hipóteses: 1) se um sujeito não tem compressão por regras, o mesmo não 
obtiverá um bom resultado, já que é necessário ter um conhecimento prévio do jogo; 
2) conseguintemente, a contribuição dos adultos é válida para o assentamento de re-
gras a quem vai jogar, então o sujeito vai construir a sua moral autônoma; 3) em um 
nível mais avançado, pode-se afirmar que regras podem ser manipuladas e alteradas 
pelo jogador conforme a sua necessidade, e, também, estas corroboram a um bom 
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convívio social.  Após a seleção dos trabalhos selecionados para a análise a fim de 
delinear o uso dos jogos eletrônicos dentro do ambiente educacional, o modo como 
esta ferramenta propiciou um acréscimo ao processo de aprendizagem, elicitando as 
respostas e aquisição do conteúdo proposto pela disciplina. 

A atualidade deste estudo é ratificada por Hoschsprung e Cruz (2017) afirmam 
que as novas tecnologias de informação trouxeram mudanças para a educação, uma 
vez que os jogos são capazes de promover certas habilidades nos sujeitos que os utili-
zam, como por exemplo, a promoção de saberes específicos, e o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas. Kroeff e Maraschin (2018) que pontua que o fato de que ne-
nhuma experiência de jogo é igual, e também que as práticas envolvidas nos jogos di-
gitais são experiências projetadas, onde há uma efetivação de cadeias de relações e de 
conhecimentos produzidos. Palis (2017) ressalta que como estímulos dos sentidos do 
estudante e adequação do ensino às diversas formas com que os alunos aprendem, a 
partir de um processo de construção de narrativas a partir do enredo de alguns jogos 
eletrônicos e Bittencourt (2018) também apontam que os jogos eletrônicos apresen-
tam uma poderosa característica que podem transformá-los em recursos didáticos, 
fazendo com que os apontamentos dos autores citados complementem a construção 
do raciocínio de Piaget (1975) que já havia salientado que o jogo das crianças tem 
por função liberar dos resíduos ao mesmo tempo em que apressa o desenvolvimento 
dos estágios superiores. 

Há a existência de um paradigma antigo quanto à incorporação dessas mídias 
nas escolas, principalmente no que diz respeito à aplicação de jogos digitais voltados 
à aprendizagem, fazendo pouco ou quase nenhum uso das possibilidades criativas 
do mundo eletrônico no ambiente escolar. Isto ocorre porque nenhuma experiência 
de jogo é igual, porque se trata de performances de agenciamento em um espaço de 
possibilidades. Como apontam, as práticas envolvidas nos jogos digitais são experi-
ências projetadas nas quais é importante compreender diferentes modos de habitar 
esses espaços, as ações possíveis e as consequências de cada ação, ao invés de abordar 
os jogos como um código estático que deve ser lido ou interpretado como se existisse 
uma “essência do jogo”. A constituição de um espaço de afinidade entre os estudantes 
é coerente com a proposta dos jogos digitais no que se refere a privilegiar a ação do 
jogador. Ao contrário de outras mídias, sem a ação do jogador, o jogo não aconte-
ce. Outro ponto analisado foi que as potencialidades educacionais que surgem das 
atividades com jogos eletrônicos ficam evidenciadas e consolidadas, ao final das ati-
vidades desenvolvidas. Ainda, apresentam uma poderosa característica que podem 
transformá-los em recursos didáticos, podendo aproximar o aluno, de forma leve e 
divertida, do conteúdo científico lecionado na escola.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os artigos analisados corroboram com a ideia de que os jogos eletrônicos 



231

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

podem ser um diferencial em sala de aula por atender às necessidades atuais de 
crianças e jovens, além de ser uma ferramenta pedagógica de familiaridade desta 
faixa etária. As possibilidades de inserção dos jogos no ensino. Os jogos eletrônicos 
são importantes na construção do saber, pois propiciam o desenvolvimento nas 
crianças e nos adolescentes habilidades variadas como atenção, interação, memória, 
raciocínio lógico, planejamento, decisão, entre outras. Por conta disso, as escolas, cada 
vez mais, estão inserindo esses jogos no cotidiano de aprendizagem. O mundo virtual 
também incentiva as crianças a exercitar lógica e raciocínio. Por isso, muitos jogos 
ajudam a melhorar a atenção e a memória e servem como verdadeiro estímulo para 
o desenvolvimento de funções cognitivas. Os jogos eletrônicos podem ser usados na 
educação para auxiliar na aprendizagem de diferentes disciplinas e são importantes 
para o desenvolvimento das habilidades sociais. 

No entanto, para a inserção e bons resultados destes recursos didáticos nas salas 
de aula, é necessário que os docentes saibam como utilizar estes recursos. Antes de 
utilizar estes materiais, é necessário que o professor avalie estes recursos de acordo 
com seus objetivos, com a nivelação do conteúdo com a série a ser abordada, com 
seus alunos, com o ambiente que lhe é disponível, e quando necessário, realizar adap-
tações. 

Claro que o assunto não se esgota, sendo uma ferramenta nova e tendo diversas 
possibilidades no campo de estudos, oferecendo rico campo para pesquisa e aplica-
ção de novas estratégias no aprendizado. Os jogos eletrônicos conseguem envolver 
os alunos, fazendo com que tenham cada vez mais vontade de permanecer no jogo, 
de superar desafios e de se divertir, buscando tornar a aprendizagem mais instigante, 
interessante e prazerosa e diferenciando a metodologia na sala de aula.
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RESUMO

Este resumo expandido tem por objetivo apresentar dados sobre a educação 
indígena reestruturada pelo MEC em 1998. Foi escrito com o intuito de mudar 
os pré-conceitos sobre escolas indígenas e o ensino destas. Com foco na aldeia 
indígena Aguapeú, localizada no município de Mongaguá, a maior aldeia da 
região da Baixada Santista, o estudo possui comparações entre o sistema edu-
cacional externo das aldeias e o interno, como também entre a aldeia indígena 
Awa Porungawa Dju, de Peruíbe, e a aldeia Aguapeú. Também apresenta al-
gumas leis criadas para ajudar na implantação das escolas indígenas e os pro-
blemas que os alunos e professores indígenas passam com relação a material 
escolar, programação de aulas e espaço.

PALAVRAS-CHAVE

Sistema de Ensino. Aldeia Aguapeú. Baixada Santista.

1. INTRODUÇÃO

O presente resumo expandido visa apresentar os resultados, discussões e conclu-
sões da nossa investigação sobre o sistema educacional indígena na aldeia Aguapeú 
e se a escola indígena é tão bem estruturada quanto uma escola estadual/municipal. 
Além disso, o resumo disserta sobre como as aulas são aplicadas, material utilizado, 
corpo docente, além de como funciona o processo da educação para aqueles alunos 
indígenas que precisam terminar seus estudos em escolas de fora.

 Foram utilizados os trabalhos de pesquisadores que trabalharam com a his-
tória da educação indígena, com aqueles que trabalharam com as leis criadas para 
a educação indígena, com pesquisadores que estudaram as aldeias Awa Porungawa 
Dju e Aguapeú, além de pesquisas de campo e entrevistas feitas com um professor e 
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o cacique das duas aldeias supracitadas, respectivamente.
 O resumo expandido foi escrito com o intuito de acrescentar material à Aca-

demia e preencher possíveis lacunas sobre o assunto estudado. Para tanto, foi dividi-
do em seções que discorrem acerca da criação e desenvolvimento das escolas Indíge-
nas no Brasil, das reformas na educação formal indígena desde a independência até 
a atualidade, dos estudos na Aldeia Awa Porungawa Dju, do sistema educacional da 
Aldeia Aguapeú e, por fim, das nossas conclusões e reflexões, com problemas obser-
vados no sistema educacional das aldeias e possíveis soluções pensadas pela autora 
ou pelos entrevistados. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Terra indígena Piaçaguera – Awa Porungawa Dju

A terra indígena Piaçaguera está localizada numa área urbana dos municípios 
de Itanhaém e Peruíbe. Ela é cortada pela rodovia Manoel da Nóbrega, que possui 
um grande fluxo de veículos e pessoas todos os dias, resultando na ocorrência de 
visitas não autorizadas de turistas, além dos mais de 100 posseiros que, mesmo após 
a homologação das terras, ainda não foram retirados pela FUNAI.

O primeiro sistema educacional indígena que obteve sucesso na região da Bai-
xada Santista foi implantado nas terras de Piaçaguera, sendo então pioneiro e possi-
velmente modelo para os que se seguiram pela região.

Então, para fins de contexto da educação indígena na região, foram realizadas 
uma pesquisa de campo e uma entrevista com o professor indígena Dhevan Kawin, 
com relação ao funcionamento de uma das escolas de Piaçaguera, na aldeia Awa Po-
rungawa Dju, conforme descritas nas seções abaixo.

2.1.1 Pesquisa de Campo

Foi realizada, no dia 28 de setembro, uma visita guiada pela Universidade Cató-
lica de Santos para a aldeia Awa Porungawa Dju, voltada para os alunos de licencia-
tura, tradução e interpretação e alguns cursos da área da saúde.

O caminho realizado foi da saída da universidade até a rua da praia mais próxi-
ma da aldeia, em que tivemos que descer e andar por todo o caminho da praia pela 
areia até a entrada da aldeia. Depois que todos os alunos se reuniram após a passa-
gem pelo portão, o cacique se apresentou assim como seu irmão Dhevan, que foi um 
dos idealizadores dessa visita e um dos professores da escola indígena. Logo após um 
breve discurso da parte dos dois, uma apresentação de música e dança foi realizada 
por alguns membros da aldeia, como algumas crianças, suas mães, e alguns jovens, 
assim como o Pajé da aldeia, que os ajudava cantando junto a canção de boas-vindas.

Depois da apresentação, todos os que participaram da dança disseram seus no-
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mes. O Pajé se apresentou e explicou toda a história da aldeia – que era o que estavam 
representando com as danças -, guerras e batalhas, até o momento atual. Então, ele 
fez uma reza em tupi antigo para abençoar as pessoas que estavam lá e agradecer.

Após isso, o grupo de visitantes foi dividido em dois para serem levados para vi-
sitar diferentes partes do território da aldeia. Um grupo começaria pela trilha e outro 
pela pequena palestra sobre como tudo funciona na escola indígena.

No passeio pela trilha, mostraram algumas plantas e insetos que apareciam 
pelo caminho, transmitindo seu conhecimento, e como utilizavam algumas coisas da 
mata, além de seu nome no português e como chamavam em seu idioma, o tupinam-
bá. Passamos por muitas árvores de diversos tipos, além de flores e folhas que esta-
vam espalhadas por toda a trilha. Tivemos que tomar cuidado em alguns momentos 
porque havia chovido um pouco antes da nossa chegada e o chão estava um pouco 
escorregadio por causa da terra úmida e das folhas. Quando voltamos para o núcleo 
da aldeia, estávamos do outro lado do lugar que iniciamos a trilha. 

Logo após a nossa chegada, foi dado início a hora do almoço, em que as comi-
das trazidas pelos alunos foram colocadas numa mesa e compartilhadas com todos. 
Enquanto todos comiam e conversavam, alguns objetos da cultura dos da região es-
tavam à mostra e disponíveis para a venda, como flechas, colares, brincos, instru-
mentos musicais, entre outros, além de pinturas corporais e desenhos. Ademais, nes-
se momento de almoço, foi dado também algum tempo para explorarmos algumas 
partes da aldeia, como as salas de aula, que possuíam uma lousa e algumas carteiras, 
além de alguns desenhos e textos espalhados por algumas paredes, e a praia, que 
também era usada em algumas aulas.

Quando o tempo acabou, os grupos foram trocados e tivemos uma palestra 
sobre a história da aldeia, como tudo começou e como funcionava a educação das 
crianças da aldeia, entre outros pontos abordados que foram compilados e serão dis-
sertados em 2.1.2.

Com o fim de tudo, também houve mais uma apresentação de despedida, em 
que o Pajé tocava violão e cantava, enquanto algumas mulheres da aldeia dançavam. 
Após o final da apresentação, foi explicado que aquela música era sobre Nhanderú, 
o Deus para os indígenas e sobre as coisas maravilhosas que ele fez e criou, e sobre o 
agradecimento por tudo o que aconteceu no dia.

2.1.2. Entrevista

Uma das perguntas realizadas foi sobre a história da aldeia, onde tudo começou. 
Eles vivem na região das terras indígenas Piaçaguera há 20 anos, hoje, mas apenas 
há seis na aldeia Awa Porungawa Dju. Formada em 2014, a aldeia foi um sonho do 
pai de Dhêvan e seu irmão, que queria que existisse um lugar que fosse aberto para 
visitantes e que as pessoas pudessem aprender sobre a cultura indígena. Dessa forma, 
com o conhecimento adquirido, muito do ‘pré-conceito’ relacionado aos indígenas 
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seria apagado, e a história e a cultura desse povo seriam perpetuados por mais gera-
ções.

Pelo fato de a aldeia ser ‘turística’, todos os seus membros falam português, lín-
gua que aprendem primeiro. Já o Tupinambá, sua língua cultural, as crianças apren-
dem melhor quando estão na escola indígena, junto com o conteúdo regular pro-
gramático. Já o tupi antigo apenas o Pajé e os anciões da aldeia sabem, e é muito 
utilizado, junto com o tupinambá, em reuniões e encontros com outras aldeias.

Sobre a escola indígena, a estrutura é basicamente igual a de uma escola esta-
dual, mas com algumas mudanças e adaptações. Os livros são dados pela prefeitura, 
assim como são recebidas algumas doações. As salas são divididas de acordo com 
a faixa etária: pré, fundamental I e fundamental II, e cada sala tem seu professor 
específico. Segundo a lei instituída pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, os 
professores de escolas indígenas devem ser indígenas, e isso é seguido na escola da 
aldeia Awa Porungawa Dju.

Além disso, o modo de ensinar é diferente das escolas estaduais ‘de fora’, como 
eles se referem. Algumas aulas são dadas fora da sala de aula, ao ar livre, podendo 
ser na trilha ou na praia. Fazem isso para que as crianças aprendam na prática o que 
veem nos livros, como no exemplo citado por Dhêvan: na aula de biologia, se forem 
estudar as plantas, ele leva seus alunos até a trilha para ver as plantas do livro na vida 
real, para ensinar seu nome tanto no português, quanto no tupinambá e se a planta 
possui propriedades medicinais, entre outros aspectos que envolvem o estudo das 
plantas. Depois que os alunos assistem a essa aula, o professor pede para que escre-
vam um texto em português sobre tudo o que viram e depois traduzam para o tupi-
nambá. Desta forma, os alunos não só têm uma aula divertida do lado de fora da sala, 
como também aprendem biologia, produção textual do português e o tupinambá.

Depois que o tempo no fundamental II acaba, para que possam concluir a es-
cola, os alunos devem ir para uma escola estadual de fora da aldeia. A prefeitura 
disponibiliza ônibus para isso, que os leva e traz de volta à aldeia todos os dias letivos.

Entretanto, a escola indígena possui alguns problemas que foram listados por Dhê-
van, como a falta de fiscalização necessária, já que a escola indígena é fiscalizada por 
agentes do governo, coordenadores das escolas públicas, que visitam todas as escolas da 
região, sendo a da aldeia inclusa. Entretanto, essas visitas são muito esporádicas, ocorren-
do no máximo duas vezes ao ano. E isso pode acarretar outros problemas, como a falta de 
material escolar, tanto para alunos quanto para os professores e livros didáticos.

2.2. Aldeia Aguapeú

A aldeia Aguapeú está localizada no município de Mongaguá. Ela possui este 
nome por se encontrar às margens do rio Aguapeú, que deve ser atravessado para que 
se possa entrar no território da aldeia, tornando-a uma aldeia mais afastada das áreas 
urbanas, diferentemente das aldeias da terra indígena Piaçaguera.
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Ela foi escolhida para ser o centro das pesquisas pelo curioso fato de que ela é 
a maior aldeia registrada da Baixada Santista, tanto em área territorial quanto em 
número de membros. Ademais, seu cacique, Popygua (Sérgio Martins da Silva) é um 
dos estudantes indígenas matriculados na Universidade Católica de Santos, na qual a 
pesquisa foi empreendida.

2.2.1. Entrevista

Devido à pandemia do Covid-19, não foi possível a realização da visita à aldeia 
Aguapeú. Portanto, a pesquisa foi adaptada para que, mesmo sem a visita, as infor-
mações sobre o sistema educacional da aldeia em foco no artigo fossem coletadas. 

Realizamos uma entrevista com o cacique Popygua (Sérgio Martins da Silva) 
no ambiente da universidade, antes dos imprevistos criados pela pandemia, em 
que foram feitas perguntas a fim de entender como é a educação indígena na aldeia 
Aguapeú e fazer uma comparação entre as aldeias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O exemplo do funcionamento do sistema educacional indígena averiguado nes-
se resumo foi o de Aguapeú, Mongaguá. Pudemos observar que funciona bem, como 
planejado em 2001, e ajuda muitos jovens da aldeia todos os anos. Entretanto, segun-
do as pesquisas e as entrevistas realizadas, esse sistema está longe de ser perfeito. Lis-
taremos a seguir os problemas observados durante o processo de pesquisa e escrita 
do resumo expandido, além de possíveis soluções para esses problemas.

3.1 Problemas Observados

O primeiro problema observado foi a falta de fiscalização adequada nas escolas 
indígenas. A prefeitura disponibiliza apenas um agente, com o cargo de coordenador, 
para fazer a fiscalização de todas as escolas da cidade, tornando pouco frequentes 
as visitas. Segundo Dhêvan, as visitas são de no máximo 2 vezes ao ano, e na aldeia 
Aguapeú não é diferente. 

Com a falta de fiscalização e acompanhamento, é muito difícil saber o que acon-
tece dentro da escola e o que a escola precisa. Dessa forma, a escola indígena tem de 
passar pelas dificuldades e tentar superá-las sem ajuda. Isso leva a outros problemas 
encontrados, como a falta de material e sua baixa qualidade. 

Os materiais da escola indígena são entregues juntamente com os das escolas da 
prefeitura. Entretanto, muitas vezes não há material o suficiente para todos, deixan-
do à míngua algumas escolas nesse aspecto. Esse fato prejudica o desempenho dos 
alunos por terem que usar livros desatualizados, antigos ou emprestados de outros 
alunos. Além disso, com as visitas pouco frequentes dos coordenadores, muitas vezes 
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a prefeitura não tem conhecimento da ocorrência disso e da situação em que os alu-
nos enfrentam ao ficar sem o material necessário para o andamento regular das aulas.

Além disso, após o término do ensino fundamental, os alunos devem transfe-
rir-se para uma escola de fora da aldeia. Para isso, devem sair da aldeia e percorrer 
todo o longo caminho até o primeiro ponto de ônibus, onde um ônibus da prefeitura 
irá buscá-los para levá-los para a escola. Lá, muitas vezes eles sofrem preconceito por 
parte dos alunos, e até mesmo dos professores e funcionários da escola. Isso acarreta 
uma baixa taxa de conclusão do ensino médio dos alunos que iniciaram o processo 
educacional na escola da aldeia. Para isso, o cacique pensou na implantação de um 
Ensino Médio na escola indígena. No entanto, é inviável no momento pela necessi-
dade de formação acadêmica em cada área de ensino requisitada pelo Ministério da 
Educação, ou seja, faltam professores indígenas formados em cada matéria.

3.2 Possíveis soluções

Para a questão da falta de fiscalização frequente, a prefeitura da cidade deve-
ria organizar fiscalizações bimestrais ou mensais com coordenadores próprios para 
as escolas indígenas de cada cidade. Dessa forma, o trabalho não sobrecarregaria o 
agente que visita as outras escolas, e a escola indígena poderia ter um tratamento 
especial e mais eficiente para o bem dos alunos.

Ademais, com a visita mais frequente desse agente da prefeitura, a questão dos 
livros seria levada com mais seriedade. Por outro lado, outra forma possível de so-
lucionar o problema dos livros e matérias é captar patrocinadores que possam doar 
livros que complementem a educação dos alunos.

Já para a questão do baixo índice de conclusão do Ensino Médio, há duas formas 
de melhorar esse processo para esses alunos: melhorar a forma de tratamento nas 
escolas de fora da aldeia ou a implantação de um Ensino Médio na aldeia.

No primeiro caso, cursos profissionalizantes poderiam ser disponibilizados 
para os professores da rede pública de ensino de forma compulsória para que, dessa 
forma, aprendam a comportar-se diante de alunos indígenas e a lidar com situações 
de preconceito entre os alunos na sala de aula.

Já a segunda opção já foi pensada pelo Cacique Popygua, mas foi tratada como 
inviável pela falta de profissionais indígenas com formação acadêmica nas áreas de 
ensino requisitadas pelo MEC.  Para isso, vale ressaltar que, com o objetivo de pre-
encher essa lacuna, há um programa organizado pela Universidade Católica de San-
tos para formar gratuitamente indígenas da região da Baixada Santista em cursos de 
licenciatura disponibilizados pela universidade, como Letras, Matemática, História, 
Biologia, Música e Filosofia, entre outros cursos. Assim, espera-se que haja mais pro-
fessores de língua portuguesa, língua inglesa, biologia, matemática, história, música e 
filosofia, por exemplo, para enriquecer e educar muitos alunos indígenas que a aldeia 
possui e outros que virão.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, é possível concluir diante do exposto que, apesar de todos os percalços 
relatados, houve uma grande evolução no sistema educacional indígena desde a sua 
criação. Entretanto, o artigo que resultou da pesquisa e que serviu de base para este 
resumo expandido não cobre todos os seus aspectos, deixando em aberto questões 
como didática dos professores, conteúdo dado em aula, o que os alunos que termi-
nam a escola fazem, comparação entre as leis criadas e a realidade de seu cumpri-
mento, entre outros temas que podem ser abordados em futuros trabalhos.
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RESUMO

É provável que, ao longo dos próximos anos, haja um aumento na demanda por 
água subterrânea ocasionado pelo crescimento populacional, desenvolvimento 
econômico e necessidade de compensar o declínio da disponibilidade de água 
superficial devido às alterações nos padrões de precipitação. No entanto, pouco 
se sabe sobre os aquíferos da Região Metropolitana da Baixada Santista. Em 
virtude disso, no presente trabalho, buscou-se reconhecer e identificar camadas 
de argila na região a partir de dados secundários de investigação do solo. As 
camadas de argila podem indicar a ocorrência de aquíferos confinados, uma 
vez que estas atuam como uma camada impermeável acima de reservatórios de 
água subterrânea. Foram analisados e mapeados 45 pontos de perfuração, entre 
poços e sondagens à percussão, o que possibilitou a criação de um modelo 3D 
com indicação das camadas de argila.

PALAVRAS-CHAVE

Hidrogeologia, águas subterrâneas, aquíferos.

1. INTRODUÇÃO

Em virtude das alterações nos padrões de precipitação e da diminuição da 
disponibilidade de água, consequências da intensificação do efeito estufa, cresce a 
busca por fontes alternativas de captação que supram a demanda por água. É o caso 
da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), onde está em andamento 
um projeto financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), 



242

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

intitulado “Avaliação e monitoramento de disponibilidade hídrica subterrânea na 
Baixada Santista usando métodos geofísicos”, que visa avaliar o efeito da intrusão 
salina nos principais mananciais da região, a fim de delimitar e monitorar as áreas 
nas quais é possível realizar captação de água subterrânea para abastecimento de 
água (CBH-BS, 2019).

Entende-se por água subterrânea toda água que ocorre abaixo da superfície da 
Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou 
as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas (BORGHETTI; BORGHETTI; 
ROSA FILHO, 2004). Os aquíferos, como são chamadas tais formações geológicas, 
desempenham um papel essencial na manutenção da umidade do solo e dos fluxos 
das águas superficiais, além de cumprirem uma fase importante do ciclo hidrológico, 
uma vez que são formados por uma parcela excedente da água precipitada.

A pesquisa bibliográfica preliminar sobre os solos e a subsuperfície da Baixa-
da Santista foi realizada consultando-se algumas referências que descrevem a dis-
tribuição das camadas de areia e argila que constituem o pacote sedimentar sobre o 
embasamento rochoso (RODRIGUES, 1965; VARGAS, 1999; MASSAD, 2009). Na 
região, ocorre o afloramento de dois sistemas aquíferos: o Aquífero Pré-Cambriano 
(ou Cristalino), que corresponde aos terrenos cristalinos da Serra do Mar, permeá-
veis por fraturamento e lineamento de rochas, e o Aquífero Litorâneo, permeável por 
porosidade granular, associado aos solos sedimentares ao longo das praias (CAM-
POS, 1993). Assim, os reservatórios subterrâneos da RMBS podem ser encontrados 
em três espécies de terreno: nas planícies, em pequenas profundidades, nos morros, 
abaixo do contato solo-rocha, e nos mangues, onde o lençol freático tangencia ou 
corta a superfície do terreno. 

A exploração dos aquíferos sedimentares, porém, requer atenção. Segundo o 
CBH-BS (2019), o Aquífero Litorâneo é dividido em nível superior (freático) e in-
ferior (confinado). O primeiro, por ser bastante raso, é extremamente vulnerável à 
poluição urbana de diversos tipos, desde esgoto doméstico até resíduos provenien-
tes de atividades industriais e hospitalares, tornando-os inadequados para consumo 
público. O segundo, por sua vez, possui sua exploração condicionada à estudos que 
avaliem o efeito da intrusão salina nos principais mananciais confinados da região, 
uma vez que estes estão sujeitos a contaminação pelo avanço da água do mar para 
dentro do aquífero.

Neste contexto, o presente trabalho visa levantar dados de investigação de solo 
disponíveis para a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) a fim de forne-
cer subsídio para a escolha das áreas onde serão realizados ensaios geofísicos de cam-
po nos municípios abrangidos pelo projeto do FEHIDRO em andamento. O objetivo 
é identificar a ocorrência de camadas de argila, uma vez que os aquíferos confina-
dos (adequados para consumo humano, dependendo da distância da linha da costa) 
ocorrem abaixo de uma camada de argila impermeável. Para tanto, foram levantados 
45 pontos de perfuração de solo na região, que foram catalogados em uma base de 
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dados e posteriormente tratados em um sistema de informação geográfica (SIG) para 
espacialização dos dados.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Aquisição dos dados

Foram obtidas 39 fichas técnicas de poços espalhados ao longo dos nove muni-
cípios da RMBS através do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), 
serviço desenvolvido e mantido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) - CPRM. Os 
arquivos foram disponibilizados no formato PDF, contendo, além do perfil geológico, 
tabelas de dados gerais, de localização, de situação, construtivos, geológicos, hidroge-
ológicos, de testes de bombeamento e de análises químicas.

De forma semelhante, as empresas Tuzzolo Engenharia e 0KM disponibilizaram 
7 perfis geológicos do Município de Santos. Os perfis foram elaborados através do 
ensaio de penetração padronizado, ou Standart Penetration Test (SPT), executado no 
transcorrer da sondagem a percussão. Além do perfil geológico, foram informados 
dados de localização e de nível de água.

As principais informações referentes aos 45 pontos de perfuração relatados aci-
ma foram compiladas no Microsoft Excel, incluindo para cada perfuração (1) nome 
de identificação, (2) fonte dos dados, (3) coordenadas geográficas, (4) profundidade 
de perfuração, (5) altura do nível de água e (6) alturas relativas à superfície de cada 
uma das camadas de solo.

2.1. Criação de modelo 3D com informações da subsuperfície

Os dados compilados no Microsoft Excel foram exportados no formato *.csv e 
importados para o QGIS, um software do tipo SIG de código aberto. Os pontos de 
perfuração foram plotados sobre os limites municipais da RMBS para visualização 
espacial e classificados segundo sua completude. Posteriormente, através dos plugins 
para QGIS Midvatten e Qgis2threejs, os perfis geológicos das perfurações analisadas 
puderam ser visualizados em 3D sobre o Modelo Digital de Superfície (MDS) da 
Baixada Santista.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pontos de investigação analisados foram representados espacialmente na 
Figura 1. As perfurações foram classificadas segundo: (1) a existência de dados de 
perfil geológico; (2) a existência de dados de nível de água. Dos 45 pontos analisados, 
73% possuíam dados suficientes para construção do perfil geológico. Quanto ao nível 
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de água, 16% apresentaram a profundidade do lençol freático no ponto.

Figura 1: Distribuição das investigações de solo analisadas

Fonte: a autora

As perfurações com dados geológicos foram exportadas para ambiente 3D. A 
modelagem permite a visualização rápida, precisa e dinâmica das camadas geológi-
cas em navegador web. O resultado em formato para as perfurações no Município de 
Santos e de São Vicente pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Modelo tridimensional das investigações de solo com dados hidrológicos da orla de 
Santos e São Vicente

Fonte: a autora
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foram coletadas informações e registros de investigações 
geológicas no litoral do Estado de São Paulo de diversas fontes. Os dados obtidos fo-
ram avaliados quanto à sua disponibilidade e qualidade e visualizados espacialmente. 
Posteriormente, os perfis geológicos obtidos foram visualizados em ambiente 3D.

Sugere-se que novas sondagens sejam inseridas no modelo, uma vez que a co-
bertura dos dados públicos disponíveis não abrange a área necessária para a criação 
de um modelo robusto.

Espera-se que o mapeamento das ocorrências de camadas de argila forneça sub-
sídio para a escolha das áreas onde serão realizados ensaios geofísicos de campo, a 
fim de se obter mais informações sobre os aquíferos da RMBS.
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RESUMO

A presente pesquisa, de grau de iniciação científica acadêmica, teve como esco-
po a revisão bibliográfica que objetivava identificação das normativas brasileiras 
que visem à proteção às pessoas refugiadas, durante o período de 1917 a 1997. 
Por normativas, entende-se qualquer documento formal assinado pelo Estado 
brasileiro, tanto de tratados internacionais, quanto nacionais, mas que houve 
promoção da proteção desse grupo no plano doméstico. A metodologia empre-
gada para o desenvolvimento do trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica 
(livros, matérias relacionadas e artigos acadêmicos), bem como pesquisa nor-
mativa (busca e análise das normas vigentes nos períodos da pesquisa). Foram 
feitas buscas em sites a partir de palavras-chave, seguida de sistematização de 
material e análise de conteúdo. Por fim, foi feita a elaboração do texto do rela-
tório final, o qual avança em ordem cronológica, bem como em uma dialética 
entre o cenário internacional e o cenário interno brasileiro - para esclarecer 
o conjunto de normativas relativo à proteção das pessoas refugiadas no Brasil 
entre 1917 e 1997. 

PALAVRAS-CHAVE

Refugiados; Legislação brasileira; 1917-1997.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo propõe-se à captação, a título de revisão bibliográfica, das 
normativas brasileiras que visem à proteção às pessoas refugiadas durante o período 
de 1917 a 1997, tendo como objetivo principal compilar e mapear os dados das nor-
mativas relativas, para promover a reunião de bases de materiais acadêmicos sobre 
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o assunto, bem como para possibilitar, ainda mais, a discussão de mais espaços para 
promoção da proteção às pessoas refugiadas no Brasil.

No território brasileiro, durante o período de 1917 até o final da década de 1920, 
há pouca especialização no tratamento às pessoas refugiadas e, consequentemente, 
poucas normativas de proteção, uma vez que, os refugiados não obtinham proteção 
diferenciada dos imigrantes comuns. Sendo assim, a importância da proteção às pes-
soas refugiadas ganhou força no âmbito internacional, principalmente, quando hou-
ve a recepção da Convenção de 1951 Relativa ao Estatuto dos Refugiados, tornando-
-se, assim, o direito internacional dos refugiados como  uma área de conhecimento, 
que engloba a disciplina do direito internacional, e visa o estudo das normativas de 
proteção internacional aos refugiados (SARTORETTO, 2018, p. 17-18). 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

O trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica e normativa, que teve como es-
copo busca de textos que abarcavam informações do período de 1917 a 1997, acerca 
da proteção de pessoas refugiadas no Brasil, bem como o levantamento das normas 
sobre o tema no período.

Para tanto foram utilizados sites de buscas acadêmicas, como o Google Acadê-
mico, Academia.edu, SciELO Brasil, Portal de Periódicos da CAPES/MEC, Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações da Católica de Santos (UNISANTOS), Biblioteca Di-
gital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Web of Science, JSTOR e a fazer bus-
cas de trabalhos científicos dentro dos sites das universidades brasileiras, como USP, 
UNESP, UNICAMP e UNIFESP. Durante as buscas, foram utilizadas as seguintes 
palavras-chaves: refúgio Brasil; refúgio Brasil século XX; refúgio Brasil século XXI; 
refugiado Brasil século XX; refugiados Brasil século XX; refugiados entre-guerras 
Brasil; refugiados 1ª guerra Brasil; refugiados 2ª guerra Brasil; migração entre-guer-
ras Brasil; lei 9474; Estatuto do Refugiado; refugiados + década de 1930; refugiados 
+ década de 1940; refugiados + década de 1950; refugiados + década de 1960; refu-
giados + década de 1970; refugiados + década de 1980; refugiados + década de 1990; 
asilo + Brasil; América Latina + exílio + Brasil; reassentamento + Brasil; Organização 
Internacional das Migrações; Nansen; ACNUR; CONARE; Norma de proteção + re-
fugiados; Legislação + refugiados; Histórico refugiados no Brasil; Histórico refúgio 
Brasil; Evolução proteção do refúgio.

Em termos de material encontrado os resultados foram: 2 livros; 16 artigos cien-
tíficos; 3 livros; 3 dissertações de mestrado; 1 tese de doutorado; 1 TCC de graduação. 
Dentre esses textos, vinte e cinco são redigidos em língua portuguesa, e um deles es-
crito em língua inglesa. Além disso, os referidos textos são de diversas ramos e áreas 
de estudo, sendo 7 deles de Direito, 3 de Relações Internacionais, 2 de História, 3 de 
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Ciência Política, 2 de Ciências Sociais e 1 de Filosofia e Ciências Humanas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O termo imigrantes e refugiados se entrelaçam e se misturam, uma vez que, por 
muito tempo, qualquer pessoa que imigrava era tratada da mesma forma, sem haver 
a diferenciação que lhe cabe. No entanto, aos poucos, foi-se notando características 
diferentes dos referidos termos – imigrantes e refugiados -, posto que, esse primeiro, 
deixa sua casa com o livre arbítrio e o direito de escolha de imigrar, contudo, já o 
segundo, é forçado a migrar, tendo em vista o forte temor de perseguição e visando 
a sua sobrevivência. Assim, a humanidade experimentou isso em diversos períodos, 
em que se destacará a seguir. (SILVA, 2018, p. 7)

Deste modo, “o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que sofra 
perseguição em seu Estado de origem e/ou residência habitual, por força de sua raça, 
nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social, 
enquanto o asilo tem sua prática limitada à perseguição política.” (JUBILUT, 2007, p. 
44).

Assim, tratando de forma cronológica ao período estudado, qual seja, de 1917-
1997, foi encontrado o Decreto nº 18.384 de 1928, que, em seu artigo 47, demonstra 
a ideia de que se o estrangeiro for expulso ou estando com sua vida em risco por 
motivos estritamente políticos, o visto brasileiro não poderá em nenhuma hipótese 
ser recusado. Ou seja, impõe a necessidade de acolhida desse grupo, mesmo sem 
a referência expressa de que a norma pertencia à proteção das pessoas refugiadas. 
(CLARO, 2015, p. 132)

No âmbito internacional, junto à Liga das Nações, tendo a participação do Bra-
sil como membro fundador, começa-se a atuação de proteção e o surgimento do ins-
tituto do refúgio, (FISCHEL DE ANDRADE, 2005, p. 60-62; MOREIRA, 2006, p. 
29-30), uma vez que houve um elevado contingente de pessoas perseguidas na União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sendo percebido, portanto, a necessidade de 
qualificação coletiva. (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 155a; JUBILUT, 2007. p. 
43-44; MENEZES, 2018, p. 115-116; MOREIRA, 2006, p. 29-30). Para assegurar-lhes 
a proteção internacional, houve a criação do Alto Comissariado para os Refugiados 
Russos, (JUBILUT, 2007. p. 73-75). Ato contínuo, posteriormente, em meados de 
1930, viram-se também as criações do o Alto Comissariado para os Refugiados Ju-
deus provenientes da Alemanha, alargado em 1938 para os judeus provenientes da 
Áustria, e, por fim, do Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados (ACL-
NR), tendo este extinguido os outros dois anteriores, para a unificação em um só 
órgão. (JUBILUT, 2007. p. 76-78). Assim como, da Convenção de 1933 (Convenção 
sobre o Estatuto Internacional dos Refugiados), concedendo em seu texto um dos 
princípios primordiais do Direito Internacional dos Refugiados, que é o princípio do 
non-refoulement, o qual: “consiste na proibição da devolução do solicitante de refúgio 
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e/ou do refugiado para território no qual sua vida ou integridade física corram perigo” 
(JUBILUT, 2007, p. 76).

Já no âmbito interno, durante o regime do Estado Novo (1930-1945), sob dita-
dura varguista, de modo retrógado, foi marcada por intensas restrições de imigrações 
no geral. Isto porque, a Constituição Federal de 1934 continha um sistema de cotas, 
que estabelecia uma quantidade de vistos a serem emitidos, além disso, os procedi-
mentos formais de entrada eram morosos e burocráticos, o que dificultava, princi-
palmente, a entrada dos refugiados apátridas, como os de origem judia, que tinham 
que lidar ainda com uma política brasileira de valores antissemitas. (ALVES, 2018, p. 
44/45; CARNEIRO, 2018, p. 61 e 71/72; CARNEIRO, 1996, p. 21 e 42; CARNEIRO, 
2018, p. 12; FISCHEL DE ANDRADE, 2005, p. 13; FISCHEL DE ANDRADE, 2015, 
p. 154a; PATARRA & FERNANDES, 2011, p. 69).

Após 1945, o Brasil passa a participar de diversas iniciativas promovida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 158a), 
tendo essas inovações reflexos diretos no Direito Internacional dos Refugiados, dis-
seminando práticas que enfraquecesse as perseguições, massacres e torturas contra 
minorias étnicas e opositores políticos, assim, não havia mais espaço justificar pelos 
Estados-partes os exercícios daquelas condutas devido a sua soberania. (JUBILUT, 
2007. p. 55-56). Posto isso, em 1946, durante o Conselho Econômico e Social (ECO-
SOC), cria-se o Comitê Consultivo para Refugiados, que teve como objetivo princi-
pal tratar dos problemas dos refugiados e das pessoas deslocadas, assim, a delegação 
brasileira promete mais direitos durante o recebimento desses grupos. (FISCHEL DE 
ANDRADE, 2005, p. 13; FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 158-159a; FISCHEL DE 
ANDRADE, 2015, p. 133-134b; MOREIRA, 2006, p. 59).

No ano de 1948, surge a Organização Internacional para Refugiados (OIR), 
(JUBILUT, 2007. p. 78-80; ALVES, 2018, p. 49-50; MENEZES, 2018, p. 116-118), 
tendo atuação do Brasil (FISCHEL DE ANDRADE, 2005, p. 18; FISCHEL DE AN-
DRADE, 2015, p. 159a), que inicia um programa formal de reassentamento, por meio 
do chamado Acordo Brasil – CPOIR, que entrou em vigor no momento da sua as-
sinatura, e promulgado Decreto n° 25.796/1948. (BRAVO, 2014, p. 96-97; FISCHEL 
DE ANDRADE, 2005, p. 20-21). 

Com o encerramento da OIR, surge o órgão mais importante e até os dias atuais 
vigente, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), 
sendo estabelecido em 1.º de janeiro de 1950, tendo mandato estipulado em três 
anos, mas, diante da crise internacional de refugiados, passou a ser renovado a cada 
cinco anos, até que se tornou sem qualquer tipo de prazo. (JUBILUT, 2007, p. 78-80; 
MENEZES, 2018, p. 116-118).

Assim, fortalece-se a positivação do instituto do refúgio com a adoção da Con-
venção de 1951 sobre o status de Refugiado (também chamada de Convenção de 
Genebra ou Estatuto dos Refugiados) durante a Conferência de Plenipotenciários, 
tendo a assinatura do documento pela delegação brasileira em 15 de julho de 1952. 
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(FISCHEL DE ANDRADE, 2017, p. 42; MOREIRA, 2006, p. 60)
Ocorre que, a promulgação da Convenção 1951, não foi plenamente capaz de 

abarcar o texto integral, por meio do Decreto nº 50.215/61. (FISCHEL DE ANDRADE, 
2017, p. 50-51; MOREIRA, 2016, p. 10). Não obstante, em 1971, por pressões de órgão 
internos, trataram da reserva por meio de uma declaração interpretativa, para conceder 
uma maior proteção às pessoas refugiadas da época e realizar a retirada das reservas 
feitas aos artigos 15 e 17, parágrafos 1º e 3º, da Convenção de 1951, bem como para 
análise da aderência do Protocolo de 1967, que buscou corrigir o problema da tempo-
ralidade de acontecimentos ocorridos na Europa, tendo este último, sido promulgado 
por meio do Decreto 70.946/72. (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 162a; FISCHEL 
DE ANDRADE, 2015, p. 141b; FISCHEL DE ANDRADE, 2017, p. 50-51; MENEZES, 
2018, p. 118-119). Enfim, consegue-se, o cumprimento da Convenção de 1951 sem ne-
nhuma das limitações supra, com a promulgação do Decreto 99.757/90 (FISCHEL DE 
ANDRADE, 2015, p. 143-144b; FISCHEL DE ANDRADE, 2017, p. 53-54;). 

Em 1982, o Governo brasileiro passa a reconhecer a instalação do escritório do 
ACNUR no Brasil (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 163a; FISCHEL DE ANDRA-
DE, 2017, p. 59), e o reconhecimento das pessoas refugiadas e a expedição do docu-
mento eram um processo realizado pelo próprio ACNUR e endossado pela Divisão 
de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras (DPMAF) do Departamento de 
Polícia Federal. (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 163a; FISCHEL DE ANDRADE, 
2015, p. 150b; FISCHEL DE ANDRADE, 2017, p. 59-60). Ademais, houve a partici-
pação do Brasil na ratificação da Declaração de Cartagena (1984), (JUBILUT, 2007, 
p. 175; ALVES, 2018, p. 60; MENEZES, 2018, p. 119) ocorrendo no reconhecimento 
da condição de refugiados em razão da grave e generalizada violação de direitos hu-
manos, em que há a análise da situação objetiva do país de origem como elemento 
caracterizador da condição de refugiado, em respeito e compromisso aos direitos hu-
manos. (JUBILUT & MADUREIRA, 2014, p. 19-20). Ato contínuo, é promulgada a 
Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988, adotando o 
direito de asilo lato sensu, ampliando tanto o asilo político, como o refúgio, em razão 
do que prevê o artigo 4º, II, da Constituição Federal de 1988, tratando do princípio 
da prevalência dos direitos humanos sobre as relações internacionais brasileiras. (JU-
BILUT, 2007; FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 164 e 167a).

Posteriormente, em 1991, encontra-se o Memorando, ref. 073, do ACNUR, em 
que o governo brasileiro estabelece e publica a Portaria Interministerial nº 394/91 e a 
Instrução de Serviço nº 01/91, para designar o procedimento regulador de assistência 
às pessoas refugiadas (FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 164a; FISCHEL DE AN-
DRADE, 2015, p. 151b; FISCHEL DE ANDRADE, 2017, p. 61-62).

Em 1997, há a última normativa do período da pesquisa, senão a mais impor-
tante, coexistindo como um marco da proteção às pessoas refugiadas no Brasil, a Lei 
nº 9.474/97, ou também conhecida como Estatuto dos Refugiados, que estabelece cri-
térios para o reconhecimento do status de refugiado e os procedimentos necessários 
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a serem tomados, com base na Convenção de 1951, do seu Protocolo de 1967 e da 
Declaração de Cartagena (1984), criando inclusive um órgão administrativo interno 
o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), que é o único órgão com capacida-
de decisória sobre pedidos de refúgio, tendo sido elaborado em conjunto com os re-
presentantes do ACNUR e do governo brasileiro. (JUBILUT, 2007, p. 190; GARCIA, 
2007, p. 121-125; CLARO, 2015, p. 143; FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 168-170a; 
FISCHEL DE ANDRADE, 2015, p. 132b).

Com isso, dá-se início a uma nova era no que tange os direitos dos refugiados 
no plano doméstico, uma vez que a nova Lei do Refúgio é considerada inovadora, 
no sentido de desburocratizar os processos para determinação da condição de re-
fugiado, admitindo como conceitos de grave violação de direitos humanos, àqueles 
previstos pela ONU. (SILVA, 2018, p. 9)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em termos de conteúdo, a partir da análise do material coletado, verifica-se que, 
em período anterior à Convenção sobre o Status de Refugiado de 1951 (Convenção 
de 51), predominam órgãos e normativas comuns a migrantes e refugiados, já após a 
adoção da mesma internacionalmente, houve a promulgação interna da Convenção 
de 51 (com o Decreto 50.215/61), e do Protocolo sobre o Status de Refugiado de 1967, 
(Decreto 70.946/72), oficializando-se normas protetivas específicas aos refugiados. 
Contudo, verificam-se limitações nas aplicações integrais de tais normas, sendo que, 
a própria Convenção de 51 só passou a ser cumprida sem limitações internamente 
a partir do Decreto 99.757/90. Ademais, com a instalação no Brasil do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Refugiados, em meados de 1977, e seu posterior 
reconhecimento em 1982, passou a haver mais discussões e instituições de normati-
vas sobre o refúgio, sobretudo após a redemocratização e o advento da Constituição 
Federal de 1988, bem como, em 1991, com a estruturação e regulação de um sistema 
interno para recebimento dessas pessoas, mediante a Portaria Interministerial 394/91 
e a Instrução de Serviço 01/91, até culminar, com a norma atual, a Lei 9.474/97. Ve-
rifica-se por meio do trabalho que há pouca pesquisa publicada sobre a proteção às 
pessoas refugiadas de 1917 a 1997; mas que o conteúdo das mesmas permite verificar 
um histórico de proteção conjugada entre refugiados e outros migrantes até a adoção 
dos instrumentos internacionais gerais sobre aqueles.
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RESUMO

A entrada em vigor do Tribunal Penal Internacional em 2002 foi a materiali-
zação de um sonho idealizado pela humanidade, de pôr fim à impunidade de 
autores dos crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional, 
contribuindo para a manutenção da justiça e paz mundial. Portanto, devido à 
sua magnitude, é fundamental o acompanhamento da atuação da Corte, apon-
tando suas claudicações, podendo dessa forma, apresentar soluções a serem im-
plementadas, a fim de que o Tribunal cumpra sua função primordial. Para tanto, 
o presente artigo indica os fatores que constituem obstáculos para a eficácia da 
Corte, baseados na análise empírica de sua atuação nos vinte e oito casos em 
julgamento, e apresentando possíveis soluções para tais questões.

PALAVRAS-CHAVE

Tribunal Penal Internacional; Direito Internacional; Impunidade.

1. INTRODUÇÃO

O Tribunal Penal Internacional foi criado com caráter permanente e indepen-
dente, e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade 
internacional no seu conjunto, sendo complementar às jurisdições penais nacionais. 
Foi assinado em Roma, Itália, em 17.07.1998, com entrada em vigor internacional em 
01.07.2002, com o intuito de proporcionar o adequado tratamento jurídico interna-
cional das atrocidades cometidas (GOUVEIA. 2013).

Ao ler o Estatuto de 1998, conclui-se que o TPI foi pensado como uma institui-
ção puramente judiciária, apolítica, neutra, objetiva e imparcial (KAUL, 2016, p.2). 
Devido à sua devido à sua magnitude, é fundamental o acompanhamento da atuação 
da Corte, apontando suas claudicações, podendo dessa forma, apresentar soluções a 
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serem implementadas, a fim de que o Tribunal cumpra sua função primordial.
  A fim de averiguar como o TPI vêm atuando desde sua implementação, o 

método de pesquisa realizado é baseado na análise documental dos vinte e oito casos 
que se encontram investigados pelo TPI. Assim, pode-se obter uma visão panorâmi-
ca de seu modus operandi, apontando suas falhas, e assim, propor melhorias, levando 
em consideração os desafios enfrentados diante da complexidade de cada caso. No 
contexto global, a apresentação de importantes soluções internacionais nos confli-
tos e crimes internacionais fica condicionada à correta e científica identificação e 
avaliação dos casos, bem como da forma como o Tribunal Penal Internacional vem 
respondendo a estes desafios.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1. Seção 

Inicialmente, fora realizada pesquisa a fim de listar a ordem cronológica das 
etapas que a comunidade internacional percorreu até que o Tribunal Penal Interna-
cional entrasse em vigor. 

Na sequência, parar explicitar a competência e jurisdição do Tribunal, foram 
utilizadas as definições estabelecidas no Estatuto de Roma de 1998 (documento que 
regula o TPI).

Após, com o objetivo de analisar a atuação do Tribunal Penal Internacional nos 
casos em julgamentos, produziu-se o levantamento e agrupamento de dados docu-
mentais referentes a cada um dos vinte e oito casos: a identidade do acusado/culpado; 
por quais crimes foi/está sendo acusado; o contexto do conflito que gerou os supostos 
crimes; a atuação do TPI no caso; as perspectivas futuras sobre eles e a complexidade 
enfrentada pelo TPI diante de cada caso. 

O site oficial do TPI disponibiliza as informações sobre o início de cada caso, 
quais crimes o indivíduo supostamente cometeu, e todos os atos feitos até o presente 
momento em ordem cronológica, bem como documentos, decisões e próximos pas-
sos a serem realizados no caso.

Com o objetivo de compreender os desafios, complexidades e críticas realizadas 
à atuação do TPI em cada caso, fora realizada pesquisa tanto em obras científicas, 
quanto em publicações de periódicos conceituados.

Por fim, a partir da obtenção dos dados supracitados, pôde-se enfim realizar ba-
lanço sobre atuação, apontando falhas e propondo melhorias a serem implementadas 
(proposituras pessoais e apoiadas também por demais pesquisadores mencionados 
na obra).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do levantamento de dados acerca dos vinte e oito casos abertos pelo 
TPI, diferentes questões acerca de sua atuação foram questionadas e colocadas em 
pauta, que subdividas em seis tópicos, propondo, ao final de cada um, uma saída 
que possibilite uma solução a ser implementada pela Corte, a fim de que cumpra sua 
função primordial de pôr fim à impunidade de crimes de maior gravidade, por meio 
de uma atuação imparcial, neutra e apolítica.

Primeiramente, nota-se que todos os casos abertos pelo Tribunal, se tratam 
de pessoas africanas, despertando acusações de “seletividade” e “neocolonialismo” 
em alguns setores (Charleaux, 2016), culminando na saída do Estatuto por parte da 
Gâmbia, África do Sul e Burundi, apoiados pela União Africana.

É claro que os crimes ocorridos na África não devem ficar impunes apenas 
porque ocorreram outros crimes de igual gravidade em outros países, no entanto, 
estes outros casos também devem ser investigados, e os responsáveis devem ser pu-
nidos. Felizmente o TPI já possui uma investigação em andamento sobre a situação 
na Geórgia, um pedido pendente de investigação com respeito ao Afeganistão e exa-
mes preliminares com respeito à Colômbia, Ucrânia, Iraque-Reino Unido e Palestina 
(NDUBUISI, 2018, p. 156).

O segundo ponto analisado foi a grande influência do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas perante o TPI, estabelecida nos art. 13 e 16 do Estatuto de Roma. 

       Seu amplo poder de participação inclui sua capacidade de submeter alguma 
situação ao Procurador que haja indícios de terem sido cometidos crimes de compe-
tência do TPI (ainda que em território de país não signatário do Estatuto de Roma); 
o poder de suspender um inquérito em curso no TPI por doze meses e a dependência 
do TPI de determinação do Conselho para constatar se houve crime de agressão, 
sujeitando suas decisões a critérios políticos, e não jurídicos. 

Essa ligação atinge o Tribunal, na medida em que o Conselho de Segurança 
da ONU não age com justiça e imparcialidade, demonstrando-se altamente seletivo, 
não evidenciando nenhum critério credível para propor denúncias perante a Corte 
(FEIJÓ; NEVES, 2013, p. 21).

No que tange ao seu poder de submeter situações ao Procurador, estabelecida 
no art. 13 do Estatuto de Roma, até hoje, as únicas situações em que o CSNU referiu 
ao TPI, foram as Líbia e do Sudão, dois países africanos, que por sua vez, não são 
signatários do Estatuto de Roma. Tal poder deveria ser um meio de concretização 
de justiça, porém se transforma em um mecanismo político à medida que o CSNU 
deixa de encaminhar situações em que ocorreram crimes de igual gravidade, como 
por exemplo a situação da Síria, China e Turquia, demonstrando dessa forma, certa 
parcialidade. 

A fim de evitar que o CSNU siga tendo tamanha influência sobre o TPI, uma 
alternativa seria a desvinculação entre os órgãos, ou que o TPI criasse um mecanismo 
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para a revisão judicial em estágio inicial das referências do Conselho de Segurança 
para considerar questões de propriedade jurisdicional, impondo alguma supervisão 
sobre as ações do Conselho de Segurança, o que também reafirmaria a independên-
cia do TPI como instituição judicial (JAMSHIDI, 2013, online).  

Passando ao próximo ponto da análise realizada a partir do conglomerado 
de dados da atuação do TPI, tem-se que dezesseis mandados de prisão não foram 
cumpridos. A razão do não cumprimento dos mandados é a falta de cooperação 
internacional, que é de suma importância para as investigações e cumprimento dos 
mandados de prisão, uma vez que o TPI não dispõe de uma polícia judiciária própria 
nem de poder de execução. Isso consiste em uma falha primitiva da jurisdição (RO-
BICHEZ, 2018, p.13).

Embora a cooperação seja uma obrigação prevista no Estatuto de Roma, o mes-
mo dispositivo, em seu Artigo 87, 7, elucida que o Tribunal poderá elaborar relató-
rio e remetê-lo à Assembleia dos Estados Partes ou ao Conselho de Segurança, caso 
algum Estado parte se recuse a cooperar. No entanto, tal medida não é “punitiva” o 
suficiente para obrigar os Estados a cooperarem.

A fim de que os mandados de prisão possam ser cumpridos, Barnes, (2011, p. 
161) aponta a necessidade de mecanismos coercitivos mais robustos em casos como 
este, indicando como possível solução a adoção do Estatuto mecanismos de coerção 
como a suspensão e expulsão de Estados que não cooperarem.

Neste lanço, Jamshidi (2013, online), afirma que na falta de uma força policial 
associada ou de outro órgão de execução, o TPI depende principalmente de dois ele-
mentos para garantir que suas decisões sejam implementadas, sendo o primeiro deles 
a cooperação internacional e o segundo, sua imagem como uma instituição interna-
cional confiável e respeitável, que depende em grande parte da solidez e objetividade 
legais de seu trabalho.

O quarto tópico a ser analisado versa sobre a carência de jurisprudência que 
estabeleça quais processos domésticos são suficientes para barrar a atuação do Tri-
bunal (MOSS, 2012, p. 05), uma vez que possui caráter complementar. O Sudão é 
um exemplo de país que foi prejudicado em razão dessa lacuna, pois criou vários 
tribunais especiais, comissões, Comitês e outros órgãos para investigar e processar 
crimes em Darfur (REDRESS, 2007, p.17), e ainda assim foi julgado incompetente 
para processar tais crimes. 

O direito internacional carece de qualquer jurisprudência ou outro documento 
legal que preveja quais os meios suficientes para auferir a capacidade e vontade de 
um Estado em prosseguir com tais julgamentos (FEIJÓ; NEVES, 2013, P. 13), dando 
margem à atuação parcial. Portanto, o próprio TPI deve desenvolver jurisprudência 
para estabelecer quais processos domésticos são suficientes para barrar a ação do 
Tribunal (MOSS, 2012, p. 5).

Avançando ao quinto tópico analisado, verifica-se que em quatro casos a inves-
tigação do TPI possa ter sido parcial e seletiva:
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Primeiramente, nos casos Bemba e Bemba et al., apenas os crimes cometidos 
pelos grupos opositores ao governo foram investigados e acusados, e não os crimes 
praticados pelo governo. Sendo assim, o TPI deve investigar os crimes cometidos 
pelo governo. 

Ainda, é de se observar que no Caso Gaddafi, o Tribunal absolveu o outro acu-
sado do mesmo caso, Al-Senussi, com a justificativa de que o poder judiciário do-
méstico seria competente para julgá-lo. No entanto, o mesmo tribunal que se en-
carregou do julgamento de Al-Senussi, também condenou Gaddafi -ambos à pena 
de morte, como aponta BBC News (2015, online) -, e o TPI não cessou as acusações 
contra Gaddafi. Dessa forma, a atitude que demonstraria imparcialidade por parte do 
Tribunal, seria prosseguir com as acusações contra ambos acusados ou encerrar as 
acusações contra os dois indivíduos.

Por fim, a situação da Costa do Marfim, que acarretou a abertura dos Casos 
Laurent Gbagbo e Blé Goudé e Simone Gbagbo, também levantou muitos questiona-
mentos acerca da imparcialidade do TPI, pois o Tribunal apenas analisou o ocorrido 
no país após a eleição, deixando de lado a investigação de crimes ocorridos durante 
o processo de eleição e ignorando o contexto da situação da Costa do Marfim como 
um todo, como aponta Fagiolo (2016, online). Assim, para que o Tribunal seja justo e 
imparcial na situação da Costa do Marfim, é imprescindível que também investigue 
os crimes eleitorais, considerando todo o contexto histórico.

O último tópico analisado fora acerca da “contribuição significativa”. No Caso 
Mbarushimana, o acusado foi absolvido pela Câmara de Pré-Julgamento I, pela jus-
tificativa de não haver “contribuição significativa para os crimes cometidos ou tenta-
dos”, para que ele fosse responsabilizado. Em recurso, o Ministério Público apontou 
que havia um limite alto para que a Câmara considerasse “contribuição significativa”, 
pois se entende que o Estatuto de Roma considera que podem ser responsabilizados 
indivíduos que contribuem de qualquer forma para os crimes (INTERNATIONAL 
CRIMES DATABASE, online). Diante disso, deverá existir regra específica sobre o 
mínimo de contribuição exigido, ou jurisprudência consolidada, a fim de preservar a 
segurança jurídica da sociedade e confirmar a imparcialidade do Tribunal.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a entrada em vigor do Tribunal Penal Internacional em 2002, materiali-
zou-se um sonho idealizado há mais de cem anos pela humanidade, com esperanças 
de, enfim, ter um tribunal isento e justo diante das atrocidades cometidas durante os 
séculos. De fato, é incontestável a importância da Corte, e esta deve ser reconhecida 
por seu papel fundamental na manutenção da paz e justiça a nível mundial. Assim, a 
comunidade internacional, os Estados e a comunidade acadêmica devem ficar aten-
tos às ações e inações do Tribunal, a fim de que possam verificar onde estão suas 
falhas, podendo assim propor melhorias para que ele consiga efetivamente cumprir 
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seu papel, o que foi objeto da presente pesquisa. 
Com a análise dos dados levantados, verificou-se que o TPI apenas julgou indi-

víduos africanos, deixando de investigar e julgar crimes de igual ou maior gravidade 
em outros lugares do mundo. Assim, deve começar a tomar medidas também fora da 
África, o que já começou a ser feito: há situações de investigação em andamento na 
Geórgia, Afeganistão, Colômbia, Ucrânia, Iraque/Reino Unido e Palestina.

Também, restou claro que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possui 
grande influência nas ações do TPI, como o de referir casos para serem investigados, 
ainda que não sejam signatários do Estatuto de Roma (como foi no caso da Líbia e 
Sudão). No entanto, como as decisões do CSNU são sujeitas a critérios políticos e não 
jurídicos, sugere-se que a desvinculação entre os órgãos, ou a criação de um meca-
nismo de revisão judicial em estágio inicial das referências do CSNU para considerar 
questões de propriedade jurisdicional, impondo alguma supervisão sobre as ações do 
Conselho de Segurança (JAMSHIDI, 2013, online). 

A cooperação internacional, embora prevista como obrigação no Estatuto de 
Roma, não possui punição severa o suficiente, ao passo em que dezesseis mandados 
de prisão não foram cumpridos. A fim de solucionar essa questão, propõe-se que se-
jam criados mecanismos coercitivos mais severos, como a suspensão ou expulsão dos 
Estados que não cooperarem, como sugerido por Barnes (2011,p. 161).

Ainda, com caráter subsidiário ao sistema judiciário interno dos países, o TPI 
pode agir somente quando o sistema doméstico for incapaz ou omisso quanto ao 
julgamento dos crimes codificados. Porém, o Sudão estabeleceu diversos meios para 
o processamento e julgamento de tais crimes, e ainda assim foi considerado incom-
petente. Dessa forma, o TPI deve estabelecer quais procedimentos domésticos são 
considerados suficientes para barrar sua atuação. 

Também, deve haver alguma norma ou jurisprudência que estabeleça qual se-
ria o nível de contribuição mínimo que um indivíduo deve ter na participação dos 
crimes, pois o Caso Mbarushimana foi encerrado após a Câmara de Pré-Julgamento 
estabelecer que o indivíduo não teve “contribuição significativa” no cometimento dos 
crimes, sendo que se entende pelo Estatuto que qualquer contribuição com os crimes 
seria passível de serem condenadas.

Por fim, o Tribunal deve reverter suas críticas que dizem que é parcial e seletivo, 
como ocorreu nos casos Bemba, Bemba et al, Gaddafi e Gbagbo e Blé Goudé, inves-
tigando e julgando todos os crimes cometidos e todos os responsáveis por eles, sem 
seletividade.

Pelo fato de o TPI ainda ser considerado “jovem” e pioneiro em muitos aspectos, 
é comum que tarde um pouco para ajustar seu modo de funcionamento. No entanto, 
é seu dever modificar e quadrar sua estrutura, a fim de que possa realizar sua função 
e ter credibilidade com os países e com a população, promovendo a paz e a justiça.

Assim, para torná-lo melhor e auxiliá-lo, devemos continuar observando e 
apontando suas falhas e propondo melhorias. A produção da justiça, pelo direito 
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internacional penal é, portanto, tarefa inacabada e que exige constante aperfeiçoa-
mento (ANTOS, 2019, p. 57).
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RESUMO

 O desenvolvimento de técnicas de posicionamento global atrelado à Siste-
mas Geodésicos de Referência - SGR possibilitam o aprimoramento de modelos 
matemáticos que cada vez mais se assemelham ao formato real da Terra. No 
Brasil, o Sistema Geodésico Brasileiro, de responsabilidade do IBGE, reúne o 
conjunto de informações (coordenadas e velocidades) sobre as estações referên-
cia das redes planimétrica, altimétrica e gravimétrica implantadas desde 1939 
visando ao conhecimento da forma e dimensões da Terra e ao fornecimento de 
apoio uniforme aos trabalhos de mapeamento executados em território nacio-
nal. Para cumprir tais objetivos, o SGB deve ser materializado por um conjunto 
de marcos e pilares distribuídos em todo o território nacional, configurando a 
estrutura de referenciamento dos levantamentos geodésicos realizados no Bra-
sil. Neste âmbito, o presente trabalho buscou compreender o processo de ho-
mologação de marcos geodésicos pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) por 
meio de revisão bibliográfica e homologar um marco geodésico junto ao SGB 
nas dependências da Universidade Católica de Santos.

PALAVRAS-CHAVE

Marco geodésico; homologação; geodésia.

1. INTRODUÇÃO

Desde o início da humanidade, o homem busca conhecer o espaço onde se en-
contra. Atualmente, o avanço dos Sistemas de Navegação Global por Satélite (GNSS), 
constituídos por constelações de satélites artificiais, possibilita a otimização do po-
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sicionamento geodésico tridimensional através da determinação da distância entre 
um receptor (estação) e um conjunto de, no mínimo, quatro satélites. Por sua vez, 
tal avanço permite o aprimoramento dos Sistemas Geodésicos de Referência (SGR), 
definidos como conjuntos de informações (coordenadas e velocidades) de estações 
que o compõem associados a uma superfície que mais se aproxima da forma da Ter-
ra. (Monico, 2008)

Desta forma, é possível calcular e descrever a posição de um determinado ob-
jeto na superfície da Terra em relação a este SGR com alta precisão. Neste sentido, a 
evolução na forma de calcular a posição de um ponto no globo terrestre provocou 
uma revolução em diversas áreas do conhecimento humano que fazem uso de infor-
mações geográficas como a geodésia, a engenharia, a navegação marítima, a aeronáu-
tica, a agricultura e outras. Na geofísica, por exemplo, é possível realizar um moni-
toramento contínuo das deformações da crosta terrestre através do estabelecimento 
de redes GNSS, como a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo no Brasil, por 
exemplo, em várias regiões do planeta, (Monico, 2008).

No Brasil, o conjunto de pontos geodésicos implantados na porção da superfí-
cie terrestre nacional (em outras palavras, o SGR) é denominado Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB) e é competência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Visa, portanto, ao conhecimento da forma e das dimensões da Terra e tem 
como objetivo fornecer apoio uniforme aos trabalhos de mapeamento executados em 
território nacional (Oliveira e Statella, 2017).

Neste âmbito, a fim de cumprir os objetivos científico e cartográfico do SGB, 
determina-se que todas os pontos conhecidos das redes planimétrica (composta por 
pontos de referência geodésicos para latitude e longitude de alta precisão), altimé-
trica (formada por pontos de altitudes conhecidas de alta precisão) e gravimétrica 
(integrada por um ponto de referência para valores precisos de gravidade) sejam ma-
terializadas no terreno por meio de marcos geodésicos. (IBGE, 2008)

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo compreender o processo 
de homologação de marcos geodésicos pelo SGB por meio de revisão bibliográfica 
e homologar um marco geodésico junto ao SGB nas dependências da Universidade 
Católica de Santos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Revisão bibliográfica

A metodologia se deu em duas partes distintas e complementares, sendo a pri-
meira delas um estudo sobre o SGB e o sistema de homologação de marcos geodésicos 
e a segunda a preparação para homologação de um marco geodésico instalado nas de-
pendências do Campus Dom Idílio José Soares de acordo com o documento do IBGE 
“Instruções para homologação de estações estabelecidas por outras instituições”.
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A primeira etapa se comportou como um estudo sistematizado de marcos ge-
odésicos e do SGB, englobando fatores como suas características, objetivos, impor-
tância e materialização. Esta foi realizada através de revisão bibliográfica à literatura 
existente acerca do assunto, fazendo o uso de livros, artigos científicos e documentos 
oficiais. Tais documentos também foram utilizados na segunda etapa, possibilitando 
um embasamento para realização dos procedimentos que visam à realização dos le-
vantamentos geodésicos e trâmites de documentação junto à Coordenação de Geo-
désia da Diretoria de Geociências do IBGE para a homologação do marco.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Sistema de homologação de marcos geodésicos

A materialização do SGB deve se dar através de três maneiras: chapa cravada 
em superfície estável já existente no local; marco ou pilar de concreto com chapa 
incrustada no seu topo; e pilar de concreto com dispositivo de centragem forçada 
incrustado no topo e chapa cravada na lateral. Desta forma, na prática, o SGB é ma-
terializado por um conjunto de marcos e pilares distribuídos em todo o território 
nacional e configura a estrutura de referenciamento dos levantamentos geodésicos 
realizados em território nacional. (IBGE, 2008)

Para homologação e integração de estações determinadas por outros órgãos e 
instituições ao Sistema Geodésico Brasileiro, faz-se necessário que sejam obedecidos 
critérios técnicos definidos pela Coordenação de Geodésia da Diretoria de Geociên-
cias do IBGE:

• As novas estações serão integradas ao SGB através da conexão com a Rede 
Brasileira de Monitoramento Contínuo – RBMC. Caso não seja possível utili-
zar a RBMC, também poderão ser utilizadas como estação-base para esta in-
tegração as estações pertencentes às Redes Estaduais ou estações GPS que já 
pertençam ao SGB; neste caso o usuário deverá efetuar também a ocupação da 
estação-base. Nos dois casos as observações deverão ser coletadas com recepto-
res geodésicos de no mínimo duas frequências na banda L;
• deverão ser observadas 4 (quatro) sessões para a determinação da estação; a 
duração de cada sessão deverá ser de 6h (seis horas) no mínimo. O intervalo 
entre as sessões será no mínimo 1h (uma hora) e no máximo de 48h (quarenta 
e oito horas);
• a materialização deverá ser feita em solo firme e estável, em duas formas, con-
forme contido nas instruções de padronização de marcos geodésicos disponível 
no portal do IBGE;
• a área ao redor da estação deverá ser livre de obstruções que possam interferir 
na captação dos sinais dos satélites;
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• encaminhar documentação da construção do marco, com fotos de todas as 
etapas;
• o intervalo de coleta dos dados deverá ser de 1,5 ou 15 segundos;
• os dados deverão ser encaminhados em formato RINEX;
• a antena deve ser sempre fixada em um tripé com base nivelante ou em um 
marco/pilar com dispositivo de centragem forçada;
• enviar fotos panorâmicas (formato 4:3) do marco; e
• preencher de forma obrigatória os formulários anexos ao documento (termo 
de compromisso, croqui, gráfico de visibilidade e relatórios sobre as sessões de 
rastreio).

3.2 Implantação do marco nas dependências da Unisantos

Foi instalado um dispositivo de centragem forçada na cobertura do prédio do 
IPECI no dia 22 de outubro de 2019 nas dependências do Campus Dom Idílio da 
Universidade Católica de Santos (em Santos/SP) de modo a acomodar a antena res-
ponsável por realizar os levantamentos conforme as Figuras 1 a 3. 

Figuras 1 a 3: Adequação do pilar nas dependências do Campus Dom Idílio em Santos/SP com 
dispositivo de centragem forçada padrão IBGE incrustado no seu topo.

Fonte: autoral

A antena utilizada nos levantamentos faz parte da série NovAtel’s GPS-700 (Fi-
gura 4) e o receptor atrelado é do modelo GTR-G2 da empresa brasileira TechGeo. 
Além disso, a observação das sessões também faz uso do software NovAtelConnect 
para processamento e visualização dos dados (Figura 5). 

Embora todos os critérios técnicos estabelecidos pelo IBGE (descritos no item 
3.1 do presente trabalho) foram cumpridos, não foi possível observar as 4 (quatro) 
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sessões para a determinação da estação nas dependências da Universidade em fun-
ção da pandemia. Sendo assim, não foi possível dar continuidade aos trâmites para 
homologação do marco.

Figuras 4 e 5: Antena encaixada no dispositivo de centragem forçada e tela inicial do software No-
vAtelConnect exibindo os satélites rastreados, as coordenadas calculadas e a diluição da precisão.

Fonte: autoral

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi realizado cumprimento parcial aos objetivos estabelecidos dentro do proje-
to, visto que foi compreendida a importância dos marcos geodésicos homologados 
para a realização de levantamentos topográficos e geodésicos, bem como suas apli-
cações na engenharia. Também foi implantado o marco passivo nas dependências da 
Universidade, sendo este materializado de acordo com as normas IBGE. Entretanto, 
em função da pandemia, não foi possível realizar a observação das sessões e realizar 
os trâmites de homologação junto ao SGB, bem seu processo de avaliação.
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RESUMO

Este trabalho tem como objeto de análise o Pacto Global sobre Refugiados, 
aprovado em dezembro de 2018, pela Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas. O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma análise documental 
deste Pacto, a fim de avaliar seus efeitos práticos em lidar com os problemas 
atuais no regime dos refugiados, no caso em questão, a falta de cooperação. A 
hipótese utilizada como pressuposto inicial foi a da utopia e realidade (CARR, 
1939). A metodologia utilizada foi a análise bibliográfica, documental e análise 
de discurso, tendo como foco de análise o discurso do ACNUR na promoção 
do pacto. Os resultados evidenciam a dependência da cooperação internacional 
para soluções concretas em um cenário em que os Estados estão direcionando 
seus esforços para o âmbito doméstico, evitando a cooperação esperada pelo 
Pacto. Não obstante, torna-se necessário ressaltar que o Pacto é um exemplo de 
uma tentativa de solução no âmbito da atual crise de refugiados que o mundo 
enfrenta. Verifica-se que mesmo de forma limitada, há uma tentativa de busca 
por mudança, soluções duradouras, inovação e parceria com diferentes atores 
internacionais, proporcionando a assistência para as milhões de pessoas que se 
encontram na situação de refugiadas.

PALAVRAS-CHAVE

Cooperação internacional, refugiados, discurso.

1. INTRODUÇÃO

O Pacto Global sobre Refugiados ou Global Compact on Refugees (GCR) foi 
criado em dezembro de 2018 em decorrência da Declaração de Nova York para Re-
fugiados e Migrantes de 2016, a qual preocupou-se em qual deveria ser a melhor 
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resposta da comunidade internacional em relação ao crescente fenômeno global de 
grandes movimentos de refugiados e migrantes

        A problemática dessa pesquisa se encontrou em compreender o que leva 
os Estados a cooperarem no Regime Internacional de Proteção aos Refugiados na 
contemporaneidade. Isto posto, como resultado do comportamento do Regime In-
ternacional dos Refugiados tem-se a exclusão institucional dos refugiados, visto que 
o contexto compreende fatores como high politics, assimetria de poder, interesse 
político, política internacional hostil e cenário econômico desfavorável. Em outras 
palavras, tais fatores corroboram para o não interesse na proteção e cooperação in-
ternacional no regime dos refugiados. 

         No entanto, o Pacto Global Sobre Refugiados se apresenta como um ins-
trumento importante na promoção da cooperação nesse âmbito, pois é uma inovação 
dentro de uma conjuntura real que é a crise dos refugiados.

O âmago da presente pesquisa constitui-se da questão do texto versus a prática 
do Global Compact on Refugees (GCR). Por conseguinte, esses se apresentam em 
realizar uma análise documental do GCR, avaliar o discurso do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) na promoção desse evento e examinar 
o papel dos Estados após sua criação. Em outras palavras, será refletido se este Pacto 
pode ser ou está sendo um instrumento importante na promoção da cooperação 
nesse âmbito. 

Além dos discursos analisados, com a influência da pandemia do Covid-19 in-
tensificando a crise no regime dos refugiados, buscou-se evidenciar essa conjuntura 
uma vez que o GCR, no prisma de sua essência e da atual pandemia, proporciona o 
fortalecimento de uma resposta internacional para a assistência aos refugiados por 
meio da cooperação, solidariedade internacional e compartilhamento de responsa-
bilidades. Por se tratar de uma temática recente com carência de muitos trabalhos 
acadêmicos a respeito, torna-se necessário elucidar o desenvolvimento das proposta 
do pacto nessa inesperada conjuntura.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Levantamento Bibliográfico

O desenvolvimento metodológico desta pesquisa foi elaborado por meio do le-
vantamento bibliográfico, análise qualitativa e teoria da análise do discurso. Logo, o 
trabalho dirigiu-se a uma divisão de etapas. As primeiras etapas compreenderam um 
levantamento bibliográfico no âmbito da Teoria da Análise do Discurso, da análise 
do discurso na disciplina de Relações Internacionais e na obra de E. H. Carr de 1939, 
originária da hipótese do trabalho, “20 Anos de Crise 1919-1939”.
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2.2. Análise Documental

Em seguida houve a análise documental dos seguintes documentos: Convenção 
das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 (Convenção de Gene-
bra), Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto dos Refugiados, Declaração de Nova 
York de 2016, Final Draft – The Global Compact on Refugees (2018) e o Pacto Global 
sobre Refugiados (2018). A finalidade nessa etapa se demonstrou em cumprir com 
um dos objetivos de análise documental do GCR, o que concomitantemente, tornou-
-se necessário entendimento dos documentos prévios a este. 

2.3. Definição de Frames

Nesta etapa da pesquisa, observou-se a necessidade de definir frames para os 
discursos do ACNUR sobre a promoção da cooperação no regime dos refugiados, 
baseado no texto do GCR e no artigo Andrea K. Gerlak and Susanne Schmeier, de 
2014, para as análises dos discursos selecionados.

Tabela 1. Regime Internacional de Cooperação aos Refugiados – Modelo Geral

Fonte: Elaborada pela autora com base na obra de Andrea K. Gerlak and Susanne Schmeier (2014), 
2020.

Regime Internacional de Cooperação aos Refugiados 

Nome do discurso:  

Fonte:  

Frames Exemplo no discurso 

i. Estratégias políticas  

ii. Segurança  

iii. Justiça  

iv. Desenvolvimento  

v. Economia e finanças  

vi. Discordância GCR  

vii. Solidariedade  

viii. Assistência Humanitária  

ix. Iniciativa privada  

x. Cooperação  
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2.4 Definição dos Discursos Textuais e Análise do Discurso

A próxima etapa conferiu na seleção de discursos a serem analisados, buscando 
assim, a leitura e interpretação dos discursos selecionados a fim de que fossem en-
quadrados nas frames elaboradas, possibilitando a análise do discurso do ACNUR na 
promoção do GCR. A escolha foi baseada nos discursos pós Primeiro Forúm Global 
sobre Refugiados/ Global Forum on Refugees (GFR), visto que esse deu lugar a uma 
maior representatividade desse regime. Logo, foram selecionados discursos do AC-
NUR no âmbito do GCR e da pandemia do Covid-19. Após a realização das análises 
dos discursos, tornou-se possível desenvolver os resultados e considerações da pre-
sente pesquisa.

Tabela 2. Discursos Selecionados

Fonte: Elaborada pela autora, 2020, tradução nossa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sob o prisma do instrumento de proteção dos refugiados, tem-se o ACNUR 
como o órgão atuante no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) e a nível 
universal (JUBILUT, 2006 p.151) efetivando a proteção internacional aos refugiados 
(JUBILUT, 2006 p.161)  por meio da fiscalização da aplicação das fontes do Direito 
Internacional dos Refugiados (JUBILUT, 2006 p.162).  Em outros termos, a proteção 
do refugiado está regulada na Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951 
e pelo seu Protocolo Adicional de 1967. 

Entretanto, observa-se a inexistência de um mecanismo de sanção contra os Es-
tados signatários da Convenção de Genebra de 1951 (FISCHER, 1996) posto que se 
trata de hard law. Desse modo, a temática deste trabalho realizar-se-á a partir de um 
instrumento de soft law do ACNUR, o qual é Pacto Global de 2018.  Nessa conjuntu-

Discurso Ator internacional Formato 

i. Resumo do primeiro Fórum Global de 
Refugiados pelos co-convocadores 

ACNUR e Estados Texto 

ii. Resumo da participação e promessas no 
Fórum Global de Refugiados ACNUR Texto 

iii. Estrutura abrangente de resposta a 
refugiados 

ACNUR Texto 

iv. O papel do Pacto Global sobre Refugiados na 
resposta internacional à pandemia COVID-19 

ACNUR Texto 
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ra, já pode-se compreender certas dificuldades do regime de proteção aos refugiados 
e a necessidade de cooperação internacional nesse âmbito. 

Nessa diretriz, a hipótese desse trabalho é sustentada pela obra de E. H. Carr 
“20 Anos de Crise 1919-1939”, de 1939, a qual critica a visão utópica de um mundo 
melhor e conclui que qualquer ação política precisa de elementos de utopia e reali-
dade para ter sucesso (MENEZES, 2016). Sendo assim, o GCR se apresenta como 
um regime com mais elementos utópicos do que realistas dentro de uma conjuntura 
real, a qual é a atual crise dos refugiados. Não obstante, tem-se a necessidade de um 
componente utópico para confrontar a vulnerabilidade do regime internacional dos 
refugiados.

3.1 Análise Documental Normativa

O objetivo do Pacto corresponde em ofertar soluções de acordo com a atual 
crise no regime dos refugiados uma vez que a Convenção de 1951 e o Protocolo Adi-
cional de 1967 não se adequam mais, por isso o Pacto se apresenta como um evento 
único que busca inovação e soluções duradouras em uma conjuntura propícia ao 
aumento no número de pessoas refugiadas e à redução de assistência humanitária. 

O Pacto coloca a necessidade imediata de um compartilhamento mais equitati-
vo dos encargos e a responsabilidade de respeitar as pessoas refugiadas e os Estados 
de Asilo. Por isso, desde que se considere as diferentes capacidades, recursos e níveis 
de desenvolvimento dos Estados, ou seja, as realidades e prioridades nacionais de 
forma a respeitar as políticas domésticas.

O Fórum Global para Refugiados, é uma medida do GCR em que se propõe a 
realizar periodicamente a nível ministerial com a finalidade de anunciar promessas 
e contribuições concretas para os objetivos do pacto global e para mobilizar a co-
operação internacional. O primeiro Fórum realizado em dezembro de 2019, com 
participação de Estados Membros das Nações Unidas e partes interessadas, tornou-se 
destaque para a compreensão prática dos objetivos do GCR. 

Sendo assim, do ponto de vista documental do GCR, é colocado a importância 
da cooperação internacional, a necessidade de soluções duradouras e o reassenta-
mento. Isto é, encontrar soluções duradouras fora no primeiro Estado de Asilo visto 
que seu principal obstáculo se encontra na falta de cooperação estatal. Os interesses 
estatais do século passado, no contexto de assistência humanitária, não condizem 
com as demandas da contemporaneidade. Logo, o GCR se apresenta como uma ino-
vação no Regime Internacional dos Refugiados em que origina grande expectativa no 
sistema internacional.

3.2 Análise do Discurso

Sob a ótica da Teoria da Análise do Discurso, buscou-se ao longo dessa pesquisa 
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a compreensão dessa como ferramenta das análises realizadas. Em síntese, apresenta-
-se como uma ciência da linguagem que estuda a produção dos sentidos, sendo esses 
a língua, sujeito e história de forma a refletir como a linguagem está materializada na 
ideologia e como essa se manifesta no discurso (ORLANDI, 2009). Nessa concepção, 
enquanto ferramenta, a análise do discurso fomenta o entendimento da intenção e 
interesse por trás do discurso bem como a ideologia presente no mesmo.

Ainda nessa teoria, ao se tratar do que Orlandi coloca como “esquecimento”, 
tem-se o esquecimento ideológico, o qual ocorre quando o sujeito se coloca como a 
fonte original do sentido, no entanto, o mesmo está realizando apenas a retomada de 
sentidos anteriores a ele uma vez que é norteado pela ideologia e pelo inconsciente, 
em outras palavras, reprodução, ressignificação e paráfrases (ORLANDI, 2009). 

Na perspectiva das relações internacionais na análise do discurso, este trabalho 
se preocupa em como a linguagem e as práticas desse pacto são problematizadas e 
produzidas de forma a dimensionar e escalar as práticas dos atores internacionais 
nesse âmbito (GERLAK e SCHMEIER, 2014). 

3.3 Análise do Discurso I

O discurso textual acima não se apresenta como inovador, embora seja de suma 
importância reafirmar quais são as raízes dos principais problemas do regime do 
refugiados e o caminho para se ter soluções duráveis. Diante disso, nota-se a conca-
tenação de compartilhamento equitativo de responsabilidades, reassentamento, soli-
dariedade, cooperação e direito internacional. O sentido inovador desse texto pode 
se encontrar no âmbito das parcerias com setor privado em simbiose com a geração 
de empregos aos refugiados. Além disso, foi colocado a importância do desenvol-
vimento de uma Estratégia de Três Anos (2019-2021) sobre Reassentamento e Vias 
Complementares.

3.4 Análise do Discurso II

O segundo discurso aponta um viés mais econômico concernindo em uma te-
mática de assistência de recursos financeiros ao regime por parte da parceria com os 
Estados e atores internacionais. O texto inova ao colocar a necessidade do setor pri-
vado para além do apoio financeiro, logo, a oferta ao acesso da tecnologia, empregos, 
experiências e negócios aos refugiados. Ademais, a cooperação internacional esteve 
presente indiretamente no texto por meio desses fatores apresentados.

3.5 Análise do Discurso III

Bem como o segundo discurso, este terceiro abordou a cooperação internacio-
nal nas entrelinhas. Desta forma, foi reproduzido o discurso do regime em relação a 
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proteção, conquanto esta implique o âmbito jurídico no sentido de hard law não se 
aplicando ao viés do GCR.  Apesar dessa reprodução, a assistência proposta no texto 
para as pessoas refugiadas dispôs da diversificação e da necessidade de um conjunto 
de atores internacionais para sua promoção. 

3.6 Análise do Discurso IV

Em suma, observou-se no discurso iv, a demonstração da integridade com a 
emergência global mediante propostas objetivas e diversificação de parcerias com 
atores internacionais. Contudo, pode-se compreender certas adversidades, as quais 
inviabilizaram a prática do discurso. Para ilustrar, em suma, tem-se o alcance do soft 
law na comunidade internacional, a recomendação da solidariedade internacional, a 
dependência da cooperação internacional por parte dos Estados, os Estados reiteran-
do sua prepotência e o requisito financeiro necessário para essa conjuntura.

Por fim, notou-se a dependência da cooperação internacional para soluções 
concretas em um cenário, o qual os Estados focam no âmbito doméstico evitando a 
cooperação esperada pelo Pacto.  Por sua vez, o apelo pela solidariedade internacio-
nal é um pilar do GCR em que necessita uma melhor avaliação a fim de compreender 
seu real papel no regime dos refugiados. Nesse ínterim, torna-se necessário ressaltar 
que o GCR é um exemplo internacional na atual conjuntura de crise de refugiados, 
pois demonstrou-se ativo na conquista de parcerias com diferentes atores interna-
cionais, bem como na realização de projetos, produzindo um discurso de resposta 
global à pandemia de forma integral.    

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O ponto de destaque do Pacto se encontra na parceria com outros atores in-
ternacionais, como a sociedade civil e as empresas privadas, o que faz total sentido 
visto a relação limitada dos Estados com a cooperação. Já, quanto análise do discurso, 
observou-se a sobreposição da solidariedade internacional em relação a cooperação 
internacional.

Nos textos analisados, pode-se observar as seguintes características: pouca abor-
dagem de cooperação internacional por mais que essa seja a essência do Pacto. Essa 
abordagem apareceu em simbiose com a da solidariedade internacional. Por algumas 
vezes os textos compartilharam das mesmas frames; e o compromisso dos Estados 
nesse regime apresentou discrepância em relação aos outros atores internacionais. 

Por sua vez, quanto a hipótese desse trabalho, utopia e realidade, observa-se a 
existência de ambos os componentes na atuação do pacto. Para exemplificar, a utopia 
destaca-se nas ações que são dependentes do papel do Estado e a realidade nas diver-
sas respostas de assistência humanitária por meio da iniciativa privada.

Nessa perspectiva, ainda que o papel do Pacto desenvolva ações práticas no 
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regime dos refugiados, problemas básicos e compromissos concretos de responsa-
bilidade dos Estados são adiados. Para ilustrar, a recepção, o asilo às pessoas força-
das a se deslocar, o reconhecimento do status do refúgio e soluções duradouras fora 
do Primeiro Estado de Asilo. Portanto, a cooperação internacional promovida pelo 
GCR, nesse âmbito, além de estar presente no texto documental, se apresenta como 
utópica na prática. O que reitera, a compreensão já abordada de que o compromisso 
dos Estados nesse regime apresentou discrepância em relação aos outros atores in-
ternacionais. 

Após a criação do GCR, notou-se a necessidade do ACNUR em atribuir es-
forços na prospecção de parcerias da iniciativa privada com a finalidade de suprir 
o papel estatal no regime. Isto posto, analisou-se o papel ativo do setor privado em 
questões de educação, geração de empregos, inclusão do refugiado na sociedade, ser-
viços de saúde e sanitários, tecnologia e moradia. 
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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo compreender como o consumo de informação 
e o uso das redes sociais virtuais podem favorecer a propagação de fake news e 
impactar a formação dos profissionais da comunicação e da educação. A pesqui-
sa bibliográfica traz estudos, pesquisas e conceitos que envolvem a temática das 
fake news, como desinformação, pós verdade, o uso das plataformas digitais e a 
regulação da internet. A partir dessa análise foi possível definir os instrumentos 
de pesquisa necessários para chegar aos objetivos. Um questionário on-line foi 
aplicado para verificar aspectos do consumo de mídia com 237 participantes. E 
dois grupos focais para aprofundar questões levantadas nas etapas anteriores, 
um com estudantes de cursos de graduação em comunicação e outro com es-
tudantes de cursos de licenciatura como Matemática, Pedagogia, Filosofia e Le-
tras. A análise apontou para a necessidade da educação midiática, que informe e 
ensine uma maneira segura de obter informações nos tempos atuais, em meio a 
um excesso de conteúdos e notícias tendenciosas. É necessário que o assunto em 
questão seja debatido em todas áreas e aprimorado nos cursos de licenciatura, 
sendo repassado aos estudantes a forma correta de obter informações e analisar 
conteúdos midiáticos. E aos comunicólogos que devem se manter ativamente 
dispostos a combater e construir formas de lidar com as desinformação. 

PALAVRAS-CHAVE

Fake news, Comunicação, Educação.

1. INTRODUÇÃO

O termo Fake News se popularizou em 2016 durante a disputa eleitoral dos 
EUA, onde, Donald Trump deu uma nova evidência ao termo acusando um repórter 
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da CNN de reproduzir notícias falsas, assim se abstendo de resposta durante uma 
coletiva de imprensa. A expressão usada serviu para dizer que as notícias divulgadas 
pela CNN se tratava de um conteúdo “falso’’ e que assim, não tinham credibilidade. 
Mas no geral, qual o intuito das Fake News? O termo se refere a uma estratégia de um 
campo ainda mais amplo: a desinformação. As Fake News se consolidaram por serem 
facilmente aceitas independente de seu conteúdo, pois geralmente vêm acompanha-
das de um conteúdo tendencioso, chamadas sensacionalistas e imagens chamativas.

“Na realidade, a verdade requer a análise dos fatos de modo objetivo, a argu-
mentação de evidências, algumas exigências de grande valor, que profissionais de 
qualquer área devem saber conservar” (GOOCH, 2017, p. 14). A desinformação se 
mostra um problema em crescimento, tornando o uso da internet e dos meios de co-
municação ainda mais difíceis, e o trabalho dos comunicólogos cada vez mais com-
plexos.

Definida como onipresente por Dominique Wolton (2011), a comunicação nos 
dias de hoje postula um certo receio, que se dá por conta de a velocidade de entrega 
dos “fatos’’ ser considerada mais importante que seus reais valores. Esse fenômeno se 
dá devido ao acesso ilimitado a um número desconhecido de informações, dispara-
dos de forma instantânea e excessiva.

A divulgação de informações falsas e seus casos similares poderiam ser conti-
das ou controladas pelas empresas que dominam grande parte da comunicação na 
internet: os grandes sites e as redes sociais. Esse problema só se mantém pois nele 
existem retornos financeiros, diversos setores se beneficiam com a propagação desse 
tipo de conteúdo. Estratégias de negócios, lucros com publicidade e controle de mas-
sa são apenas exemplos de como a desinformação pode ser vantajosa. As empresas 
na realidade não têm interesse em combater esse fenômeno. Afinal, a popularização 
de páginas, independentemente de seu conteúdo, sempre será benéfica as empresas 
que as hospedam. Esse benefício se dá através do lucro pela publicidade investida no 
domínio.

Desta forma, o objetivo da pesquisa é compreender como o consumo de infor-
mação e o uso das redes sociais virtuais podem favorecer a propagação de fake news 
e impactar a formação dos profissionais da comunicação e da educação. E os espe-
cíficos foram: compreender o fenômeno das notícias falsas (fake news) no contexto 
social, político e organizacional; analisar o modo de uso das redes sociais e dos meios 
de comunicação entre jovens estudantes dos cursos de comunicação e licenciatu-
ra; verificar como as fake news têm afetado a formação dos futuros profissionais de 
comunicação e da educação.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi dividida em três etapas: 
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• Pesquisa bibliográfica com o levantamento de autores e conceitos sobre os 
temas fake news, pós-verdade, desinformação, fact-checking e educação midiá-
tica. A pesquisa se deu por meio de livros, pesquisas e artigos acadêmicos;
• Pesquisa quantitativa que consistiu em um questionário, com perguntas fecha-
das e elaborado por meio da plataforma Google Forms. O objetivo foi levantar as 
formas que as pessoas consomem informação, os veículos de preferência, acesso 
à internet e por fim como se relacionam com fake news. Foi realizado no perí-
odo de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, totalizando 237 respondentes.
• Pesquisa qualitativa com a realização de dois grupos focais, um com estudan-
tes dos cursos de comunicação - Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda (6 participantes) e outro com estudantes de cursos de licenciatura 
- que pretendem no futuro atuar como professores - nas áreas de Matemática, 
Pedagogia, Filosofia e Letras (6 participantes). O objetivo desse método foi de 
aprofundar as questões levantadas na pesquisa quantitativa, além de compreen-
der como se dá o consumo das informações, o uso das redes sociais e a relação 
com as fake news, também verificar o impacto desse fenômeno na formação dos 
futuros profissionais. Para isso, utilizou-se um roteiro prévio de questões aber-
tas, que possibilitavam a interação dos participantes e a reflexão sobre os temas 
colocados para discussão. A adesão foi livre, foram enviados convites com as 
instruções de participação para algumas pessoas, com único critério de estar 
cursando graduação em comunicação ou licenciatura (em qualquer área), e a 
partir disso foram formados os grupos. Por conta do período da pandemia do 
novo Coronavírus, os grupos focais foram realizados de forma virtual, via a pla-
taforma do Google Meet que possibilita gravação. A realização se deu nos dias 
02 e 10 de julho de 2020, respectivamente. 

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa quantitativa realizada por meio de questionário possibilitou com-
preender alguns aspectos relacionados ao consumo de notícias e o uso de redes so-
ciais para que num segundo momento essas questões pudessem ser aprofundadas 
para atender aos objetivos da pesquisa.  

O questionário obteve resposta de 237 participantes que formam um grupo va-
riado de gênero, posição social e idade. Em relação a faixa etária, 58,2% são jovens 
entre 15 a 25 anos, 38,5% adultos entre 26 a 60 e 3,3% idosos acima de 60 anos. 
Quanto ao modo preferido de obter informações a opção que ganhou destaque com 
39,2% das escolhas foram as redes sociais, em seguida com 32,1% temos os portais de 
notícias, mostrando que ainda assim é escolhida majoritariamente a internet como 
meio de consumir notícias. Outros meios como TV e jornais impressos por exemplo, 
reúnem, ambos, apenas 8% de preferência entre os meios citados no questionário. 

 Ao serem abordados sobre quais redes sociais mais utilizavam para obter 
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informações, o Facebook liderou a preferência com 40,1% das escolhas. Em seguida, 
o twitter com 31,6% e o Instagram com 14,3%. O WhatsApp por outro lado, aparece 
após o Youtube (8,4%) representado por apenas 4,2% dos participantes. No entanto 
como segunda opção o Instagram e o WhatsApp lideram com 24,1% e 16,9% respec-
tivamente. 

Juntamente à oportunidade de classificar o consumo de notícias, o questionário 
também analisou o relacionamento dos participantes com as fake News de forma 
superficial através de três perguntas: Você tem o habito de checar a fonte das notícias 
que lê? Você já compartilhou notícias falsas? Você já denunciou uma notícia falsa?  
Na primeira pergunta, 61,2% responderam que sim, em relação ao hábito de checar a 
fonte das notícias, em segundo lugar, 31,6% disseram que às vezes checam. E apenas 
7,2% dos participantes alegam não checar as fontes. Quando abordados sobre já te-
rem compartilhado notícias falsas 46,4% disse que não. Em seguida, 36,3% disseram 
que talvez e 17,3% disseram que sim. A última pergunta, se já haviam denunciado 
uma notícia falsa, obteve resultados equilibrados. Liderando, 51,1% responderam 
que sim. E 48,9% que não. 

Como foco desse estudo foi compreender como os futuros profissionais da co-
municação e possíveis educadores se relacionam com o fenômeno das fake News, e 
como pretendem combatê-las, a pesquisa qualitativa foi realizada por meio de grupos 
focais. E a partir deles foi possível observar que boa parte dos jovens universitários 
entrevistados conhecem o fenômeno das Fake News, mas que não necessariamente 
entendem como funciona e os seus malefícios para a comunicação na sociedade. 
Obviamente foi percebido o preparo maior em alunos da área de comunicação para 
lidar com as fake News em relação aos alunos de licenciatura. Ainda assim, é possível 
notar uma certa carência em alguns cursos da comunicação, sendo mais evidente 
esse conteúdo de como combater e entender os impactos em Jornalismo. 

A diferença entre o modo de consumo de notícias varia de pessoa para pessoa 
mas o diferencial dos alunos de comunicação é utilizar aplicativos de celular de ve-
ículos jornalísticos, rádio, noticiários televisionados e revistas, enquanto os alunos 
de licenciatura utilizam as redes sociais, podendo haver um direcionamento para 
jornais online e portais de notícias.  

Além disso, o foco da pesquisa incluí entender como o assunto é abordado nos 
cursos superiores em questão. Nos cursos de comunicação, segundos os alunos, o 
fenômeno da Fake News é abordado e debatido nas aulas com frequência porém com 
diferentes enfoques nas três áreas. Um aluno de Publicidade e Propaganda relatou 
sentir falta de uma maior na abordagem sobre o assunto no seu curso. E a aluna do 
curso de Relações Públicas também relatou que apenas um professor havia abordado 
a questão. Para os alunos das Licenciaturas o assunto não costuma ser abordado em 
nenhum nos cursos que fazem parte. Quando questionados sobre ter alguma disci-
plina voltada para algum tema relacionado, como tecnologia, educação midiática, 
entre outros, as respostas se dividiram. “Eu não tenho certeza se estudei comunica-
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ção, acho que tive retórica – como se expressar melhor, mas não sei se foi na faculda-
de ou fora.” L. aluno de Filosofia. 

Por último, a busca desse grupo focal se dá em entender como os futuros pro-
fissionais lidarão com os obstáculos da comunicação com seus devidos públicos. No 
caso das licenciaturas, o grupo de alunos pretende atuar lecionando, seja em faculda-
de, ensino médio ou ensino fundamental. E no caso dos comunicólogos, os públicos 
são variados mas contemplam justamente as pessoas que consomem informações, 
sejam jornalísticas, publicitárias e/ou organizacionais. 

Desta forma, foi possível analisar que os alunos de licenciatura entendem a pro-
blemática da falta de senso crítico e da educação midiática mas, notou-se a dificul-
dade de relacionar a importância desses temas serem aplicados na educação. Já com 
os alunos de comunicação foi possível verificar a preocupação desse impacto na sua 
atuação profissional, porém por ser um fenômeno novo e crescente, ainda percebe-se 
um preparo maior no curso de jornalismo, por lidar com a informação e a veracida-
de como matéria prima do seu trabalho, do que nos cursos de Relações Públicas e 
Publicidade e Propaganda.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a um extenso estudo sobre as fake News e para atender o nosso objetivo 
de pesquisa de compreender como o consumo de informação e o uso das redes so-
ciais virtuais podem favorecer a propagação/disseminação de fake news e impactar a 
formação dos profissionais da comunicação e da educação, apontamos os principais 
resultados e considerações deste artigo. 

Primeiramente é possível notar que ainda há desconhecimento a respeito do 
uso de dados de forma adequada. Utilizadores de redes sociais não têm conhecimen-
to dos termos que são quase que “obrigados” a concordar para o ingresso às plata-
formas. Além da escolha de uma maneira “fácil” que sociedade opta por se informar 
atualmente, que possuí um trajeto muito complexo até a informação verdadeira.

O foco desse projeto vai além do desafio enfrentado pela população no geral, e 
buscou analisar a forma com que os futuros educadores e comunicólogos irão com-
bater as dificuldades em relação a formação de senso crítico na sociedade, tendo em 
vista que, esses profissionais são em parte responsáveis por esse desenvolvimento. 

Através de pesquisas foi possível notar o despreparo das faculdades e universi-
dades em incluir na jornada acadêmica de seus alunos dos cursos de licenciatura for-
mas de combater as fake News e lidar com a formação de senso crítico e pensamento 
individual.

Mostrou-se evidente em todo estudo sobre fake News e a desinformação, a ne-
cessidade da educação midiática, que informe e ensine uma maneira segura de obter 
informações nos tempos atuais, em meio a um excesso de conteúdos e notícias ten-
denciosas.  
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Uma nova postura deve ser adotada. As empresas se vêem forçadas a passarem 
por mudanças estruturais, já que tomam cada vez mais consciência de que a venda 
e manipulação de dados obtidos via redes sociais pode gerar grandes impactos em 
níveis mundiais, sejam eles governamentais, culturais, econômicos, entre outros. 

Cabe majoritariamente aos futuros professores e professoras investirem na edu-
cação midiática e/ou na educação para a comunicação. Que ensinem as próximas 
gerações a lidar com a desinformação, desafio que embora sempre tenha existido se 
tornou ainda mais difícil de combater juntamente ao excesso de informações. In-
formações essas que irão aumentar conforme os avanços tecnológicos ocorrerem, 
todos os anos irão surgir novas formas de obter notícias e diferentes maneiras de 
se informar. É necessário que o assunto em questão seja debatido em todas áreas e 
aprimorado nos cursos de licenciatura, sendo repassado aos estudantes a forma cor-
reta de obter informações e analisar conteúdos midiáticos. E aos comunicólogos que 
devem se manter ativamente dispostos a combater e construir formas de lidar com 
as desinformação. Estratégias devem ser implementadas para que a sociedade não 
apenas saiba o que é uma fake News, mas sim que saiba combatê-la independente de 
sua posição social ou área de atuação profissional. 
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RESUMO

Este trabalho visa investigar a mudança nas representações sociais (RS) dos pro-
fessores que atuaram como coordenadores de área (CA) no Programa Institu-
cional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade Católica de 
Santos (UNISANTOS), a partir do conceito de representações sociais, proposto 
por Moscovici. O PIBID é uma ação do governo federal de incentivo à docência 
que visa integrar educação básica e ensino superior, de modo a trazer benefícios 
a ambas partes envolvidas. Para a obtenção dos dados, foram realizadas, indi-
vidualmente e presencialmente, entrevistas semiestruturadas com onze partici-
pantes. Os dados foram sistematizados seguindo a Análise de Conteúdo (AC), 
de Laurence Bardin, e resultaram nas seguintes categorias: mudança nas RS dos 
CA acerca da escola pública; mudança nas RS dos CA acerca da relação entre 
escola pública e universidade; mudança nas RS dos CA acerca dos licenciandos 
e mudança nas RS dos licenciandos sob o olhar dos CA. Estas categorias apon-
taram que não houve mudança nas RS de todos os CA acerca da escola pública; 
por outro lado, os CA relataram mudanças significativas nas RS acerca da rela-
ção entre escola pública e universidade, nas RS dos CA acerca dos licenciandos 
e nas RS dos licenciandos, sob o olhar dos CA. A análise dos resultados, reali-
zada posteriormente, indicou que muito das mudanças nas RS dos CA e dos 
licenciandos, através da experiência do PIBID, convergem com outros estudos 
realizados anteriormente. 

PALAVRAS-CHAVE 

Representações sociais; PIBID; coordenadores de área.
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1. INTRODUÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvol-
vido em todo o território brasileiro, é uma ação da Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar, aos licencian-
dos que estão na primeira metade do curso, uma aproximação com o cotidiano das 
escolas públicas e com o contexto em que estas escolas estão inseridas, antecipando 
o vínculo entre estes futuros professores e os alunos da rede pública, de maneira que 
o licenciando passa a ter uma formação mais sólida (CAPES, 2008; BRASIL, [20--?]; 
NEITZEL; FERREIRA; COSTA, 2013).

O PIBID visa proporcionar a integração entre educação básica e educação su-
perior,  de modo a promover o incentivo à docência; a elevação da qualidade da 
formação inicial dos professores; a articulação entre teoria e prática por parte dos 
licenciandos; a inserção dos alunos da universidade no cotidiano das escolas públi-
cas, oferecendo-lhes oportunidades para criar e participar de experiências metodo-
lógicas, tecnológicas e práticas docentes inovadoras; a melhoria no ensino das esco-
las públicas em que o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) esteja 
abaixo da média nacional e a mobilização dos professores da rede pública para que se 
reconheçam como protagonistas no processo de formação inicial de novos docentes 
(CAPES, 2008). 

O conceito de Representações Sociais, proposto por Moscovici (1994/2010), 
considera que as práxis individuais são resultado de uma construção social. Estu-
dos sobre as mudanças nas representações sociais dos diferentes participantes do 
PIBID têm sido conduzidas, mas em geral focam nos licenciandos (RAMOS, 2014; 
CAMARGO; CAMARGO, 2015; MENDONÇA, 2016; VOGEL, 2016; MORAIS, 
2017; MESQUITA, 2017), nos professores supervisores (RAMOS, 2014) ou nos alu-
nos das escolas-campo. Assim, a questão que se procurou responder foi: A partici-
pação dos professores universitários no PIBID contribuiu para a mudança de suas 
Representações Sociais, de alguma forma?

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

A pesquisa é de caráter qualitativa e o procedimento utilizado para a obten-
ção dos dados foi a realização de entrevistas semiestruturadas com os professores 
da UNISANTOS. Os docentes foram contactados, as entrevistas foram agendadas e 
conduzidas em dependências do campus D. Idílio, um dos prédios da Universidade 
Católica de Santos. Assim, foi possível a realização das onze entrevistas, sendo estas 
presenciais e individuais.  Mediante autorização do entrevistado, as entrevistas foram 
gravadas em áudio e posteriormente transcritas na íntegra. As entrevistas continham 
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oito questões aos entrevistados: 1. Como deu-se o ingresso da pessoa entrevistada no 
PIBID; 2. O que a pessoa entrevistada sabia do PIBID até então; 3. Expectativas que a 
pessoa tinha ao aceitar participar do PIBID; 4. O que mais agradou a pessoa entrevis-
tada nesse trabalho; 5. O que mais desagradou a pessoa entrevistada nesse trabalho; 
6. No que a participação no PIBID contribuiu para mudar o ponto de vista acerca do 
PIBID; 7. No que a participação no PIBID contribuiu para mudar o ponto de vista 
acerca da escola pública; 8. No que a participação no PIBID contribuiu para mudar o 
ponto de vista acerca dos alunos da licenciatura. 

Tendo em vista a manutenção do sigilo, os professores foram identificados da 
seguinte maneira: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11. Quando o processo 
de sistematização dos dados foi finalizado, deu-se início a análise dos dados. A me-
todologia utilizada para essa fase foi a Análise de Conteúdo (AC) fundamentada em 
Bardin (2011). Nesta metodologia, primeiramente, formaram-se categorias que são 
identificadas a partir dos trechos de fala das entrevistas. Desse modo, as categorias 
identificadas foram: 1. Mudanças nas representações sociais dos coordenadores de 
área acerca da escola pública; 2. Mudanças nas representações sociais dos coordena-
dores de área acerca dos licenciandos; 3. Mudanças nas RS dos CA acerca da relação 
entre escola pública e universidade e 4. Mudanças nas RS dos licenciandos sob o 
olhar dos CA. A leitura para a categorização foi feita em separado pelas duas pesqui-
sadoras que posteriormente confrontaram suas conclusões, visando maior fidedig-
nidade, resultando em uma única categorização. Definidas as categorias, foram lidas 
e classificadas, nas respostas dadas pelos sujeitos, os trechos de fala que permitiam 
conhecer as mudanças ou não nas representações sociais, tarefa esta que também foi 
feita isoladamente. Posteriormente foram confrontadas as seleções feitas por cada 
uma, que puderam discutir acerca das classificações. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos professores que lecionam na universidade e que atuaram como coorde-
nadores de área, alguns já trabalharam ou trabalham em escola pública.  Frente às 
mudanças nas RS dos CA acerca da escola pública, esteve significativamente presente 
a variável de terem trabalhado na escola pública ou não. Os CA que já trabalhavam 
em escola pública, no geral, não apresentaram grandes mudanças nas RS, embora um 
dos professores tenha apontado que a escola pública tem condições de mudar, apesar 
de não apresentar quais seriam estas condições. Ainda com relação a esses profes-
sores, alguns conseguiram mudar as RS sobre a escola pública em geral, enquanto 
outros não mudaram, mantendo uma RS negativa acerca da escola pública e outros 
perceberam que as escolas públicas variam em sua qualidade. 

Em relação às mudanças nas RS dos CA acerca dos licenciandos, todos os CA 
passaram a enxergar os alunos de outra forma. Alguns professores perceberam que 
os licenciandos foram capazes de se envolver no cotidiano escolar, motivando-se e 
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elaborando projetos durante o programa. Tal visão também está presente na pesqui-
sa realizada por Ramos (2014), em que os professores das escolas públicas retratam 
os bolsistas como estudantes muito engajados e compromissados com o desenvolvi-
mento das atividades escolares em comparação aos estagiários. 

Outros professores observaram o amadurecimento profissional e a melhor arti-
culação entre teoria e prática que esses licenciandos eram capazes de fazer. O amadu-
recimento dos licenciandos é apontado também por Mendonça (2016), que destaca 
as inseguranças dos alunos ao ingressar na licenciatura e como o PIBID é importante 
para a superação destas dificuldades. A contribuição do PIBID acerca da correlação 
entre teoria e prática para a formação dos licenciandos, por sua vez, é ressaltada pela 
pesquisa de Neitzel, Ferreira e Costa (2013), Silva et al (2017), Ramos (2014), Men-
donça (2016), Oliveira (2017) e Mesquita (2017). 

Além disso, os CA demonstraram que os alunos bolsistas do PIBID se engaja-
ram na licenciatura de maneira diferente dos outros alunos. Neste aspecto, Mendon-
ça (2016) transcreve a fala de um licenciando que diz que, antes do PIBID, ele achava 
as disciplinas da licenciatura muito chatas, mas a partir do PIBID e da participação 
em congressos, seu conceito mudou totalmente.  

Quanto às mudanças nas RS dos CA acerca da relação entre escola pública e 
universidade, os professores mudaram suas RS, evidenciando que ambas as partes da 
relação obtiveram ganhos com o programa. Um dos professores foi capaz de repen-
sar suas práticas, percebendo que a forma do conteúdo ministrado em sala de aula 
poderia se aproximar da realidade que os licenciandos encontram na escola pública. 

Outro CA ressaltou que os trabalhos dos alunos do PIBID podem favorecer 
a formação dos professores das escolas públicas. Este ponto também é trazido por 
Neitzel, Ferreira e Costa (2013), que indica que os CA também atuam, através do 
PIBID, promovendo formação continuada; por Ramos (2014), que discorre sobre 
o enriquecimento pessoal e profissional dos professores através das novas metodo-
logias e pesquisas trazidas pelos bolsistas, chegando a relatar maior entusiasmo dos 
professores participantes e um nítido aprimoramento dos mesmos e por Mendonça 
(2016), que transcreve a fala de um licenciando sobre as contribuições das metodolo-
gias trazidas por eles para melhorar a aprendizagem dos alunos, tendo em vista que a 
maioria dos professores adotavam modelos tradicionais de ensino. 

Ainda nesta esfera, um outro professor pôde perceber que os licenciandos ti-
nham contato com outras metodologias de ensino na escola pública, apontando, as-
sim, para a contribuição da escola pública na formação dos alunos da universidade. 
Silva et al (2017) também destacou este ponto, indicando a relevância da aprendi-
zagem de novas metodologias por parte dos licenciandos que participavam do pro-
grama para aprimorar suas formações e Mesquita (2017) transcreveu a fala de uma 
discente que também dá ênfase a esse aspecto. 

Em relação às mudanças nas RS dos licenciandos sob o olhar dos CA, todos 
evidenciaram que houve mudanças. Um dos professores relatou que existia um pre-
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conceito dos licenciandos em ir às escolas públicas e, depois que iam, voltavam di-
zendo que a escola não era como eles imaginavam, enquanto outro CA revelou que 
os licenciados ficavam assustados com a realidade das escolas públicas devido à falta 
de infraestrutura. Neste último aspecto, Mendonça (2016) também destaca esse pon-
to de vista dos licenciandos, considerando que a realidade da escola, na maioria das 
vezes, não está adequada para receber os bolsistas.

Outro CA ressaltou que os licenciandos ficavam surpreendidos com as posturas 
inadequadas adotadas pelos professores das escolas públicas. Oliveira (2017) trans-
creve a fala de um bolsista que também retrata o desencanto dos professores com a 
profissão. Por outro lado, Ramos (2015) traz discursos de professores que relataram 
estarem sempre preocupados em fornecer aos licenciandos os modelos adequados de 
atitudes que se deve ter frente aos alunos nas diversas situações.

Além disso, um CA destacou que o PIBID forneceu uma outra visão em relação 
a educação aos licenciandos, aspecto que Oliveira (2017) também ressalta, apontan-
do o PIBID como provocador de uma reconstrução nos sentidos de aprendizagem, 
escola e educação por parte dos bolsistas. Outro CA destacou a mudança dos licen-
ciandos acerca dos alunos das escolas públicas, fazendo-os enxergar que havia muitos 
alunos com vontade de aprender e que estes precisavam de assistência.

Outro CA retratou que seus graduandos tiveram diversas reações ao PIBID, 
evidenciando que, enquanto alguns ficaram em choque e surpresos pela realidade das 
escolas, outros ficaram muito felizes pela experiência e pela possibilidade de repensar 
seus projetos profissionais. De modo convergente a este discurso, Mendonça (2016) 
afirma que os bolsistas do PIBID percebem a importância da vivência na realidade 
escolar, Silva et al (2017) indica que através do PIBID os licenciandos foram capazes 
de vivenciar a realidade e as dificuldades do ambiente escolar e Oliveira (2017) traz a 
fala de uma licencianda que definiu sua futura área de atuação através das experiên-
cias do programa, apontando para uma maior facilidade de planejamento profissio-
nal pelos licenciandos que participaram do PIBID. 

Os CA destacaram, outrossim, que alguns alunos passaram a se interessar pela 
escola pública, se envolvendo no trabalho realizado, aceitando os desafios encontra-
dos e tendo vontade de mudar aquela realidade, enquanto outros se deparavam com 
tal realidade e desistiam da licenciatura. Nestes aspectos, Mendonça (2016) e Oliveira 
(2017), transcrevem algumas falas de bolsistas que também apontaram o programa 
como uma forma de se decidirem se realmente desejavam permanecer na licencia-
tura e se identificavam como professores, além de ressaltarem que os licenciandos 
também percebiam as dificuldades presentes nas escolas públicas e buscavam diver-
sas maneiras de sanar tais deficiências de ensino, encarando-as como desafios, desta-
cando a vontade dos bolsistas em agir, intervir e transformar a realidade vivenciada 
nas escolas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa, foi possível chegar às seguintes conclusões: apesar das 
mudanças nas RS dos CA acerca da escola pública não terem sido unanimes, todos 
os CA relataram mudanças importantes nas RS acerca da relação entre escola pública 
e universidade, nas RS acerca dos licenciandos e nas RS dos licenciandos sob a pers-
pectiva deles, sendo que esta última categoria não estava prevista para ser discutida 
nesta pesquisa, contudo, surgiu com certa frequência nos discursos dos CA, apesar 
de não ter sido abordada diretamente no roteiro de entrevista.

Embora a amostra desta pesquisa seja pequena, é possível visualizar o efeito 
do PIBID nas mudanças das Representações Sociais dos CA. Além disso, apesar das 
diversas mudanças nas RS dos CA levantadas nesta pesquisa convergirem com pes-
quisas realizadas anteriormente (RAMOS, 2014; CAMARGO; CAMARGO, 2015; 
MENDONÇA, 2016; VOGEL, 2016; MORAIS, 2017; MESQUITA, 2017; SANTOS; 
PETRECHE, 2018), é preciso que novos estudos que busquem investigar as mudan-
ças nas RS de sujeitos envolvidos no PIBID sejam conduzidos. 
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar os efeitos da implan-
tação de uma ferramenta de planejamento dos processos de manutenção em 
passagens em nível que foi elaborada para uma concessionária de transporte 
ferroviário. Quanto à técnica de coleta  de dados, o trabalho é classificado como 
uma pesquisa-ação, envolvendo entrevistas, observação e pesquisa bibliográfi-
ca, pois o estudo envolveu um processo real visando solucionar um problema, 
contribuindo para fins práticos em um pequeno espaço de tempo. O estudo 
comprovou que um  planejamento  eficaz  e  a  padronização  dos  processos  são 
fundamentais para que os serviços de manutenção de passagens em nível sejam 
realizados em um prazo menor e de modo eficaz.

PALAVRAS-CHAVE

Passagens em nível, ferrovia, planejamento.

1. INTRODUÇÃO

O transporte é uma importante atividade primária dentro da logística, consis-
tindo basicamente na movimentação de bens físicos, não somente de uma região 
para outra, mas também no interior da empresa. A logística em que o transporte é o 
principal componente pode ser considerada como a última fronteira para a redução 
de custos na empresa, pois representa o elemento mais importante em termos de 
custos logísticos para inúmeras organizações (BALLOU, 2006).

No transporte ferroviário os serviços devem ser prestados com qualidade, se-
gurança, dentro do menor prazo possível e com custos competitivos em relação ao 
modal  rodoviário, que é o principal concorrente. Para que isso ocorra é necessário 
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que alguns requisitos sejam atendidos dentre os quais a manutenção de toda a malha 
ferroviária. Para realizar a manutenção de uma extensa malha ferroviária torna-se 
fundamental a realização de um planejamento muito bem elaborado, pois na maioria 
das manutenções realizadas em uma linha ferroviária é interrompida a movimenta-
ção de trens, que não podem trafegar em via adjacente, como ocorre no transporte 
rodoviário. Portanto, a manutenção deve ser realizada no menor tempo, caso contrá-
rio provocará muitos prejuízos à operação.

A PN é formada pela intersecção de via de dois modais distintos, com diferentes 
características físicas e operacionais; tanto a rodovia quanto a ferrovia podem possuir 
mais de uma via, sentido ou mão de direção. A Figura 1 ilustra uma passagem em 
nível (BENZI, 2014).

Portanto, a manutenção das passagens em nível deve ser realizada com a maior 
qualidade e no menor tempo possível, uma vez que além de provocar a paralização 
no tráfego ferroviário, causam também a interrupção em estradas e avenidas, que 
traz transtornos para as empresas que têm seus veículos de cargas impedidos de tra-
fegar e também à população que fica privada de se locomover ao trabalho, lazer, etc.

O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da implantação de 
uma ferramenta de planejamento dos processos de manutenção de passagens em ní-
vel que foi elaborada para uma concessionária de transporte ferroviário.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O presente estudo foi uma pesquisa do tipo quali-quantitativa, pois o estudo 
partiu de uma análise de dados coletados com base em diversos instrumentos de pes-
quisa, como também na descrição do processo de implantação da ferramenta e seus 
impactos, que foram, por sua vez, avaliados, medidos e comparados com a situação 
anterior.

Quanto à técnica de coleta de dados, o trabalho é classificado como uma pesqui-
sa-ação, envolvendo entrevistas, observação e pesquisa bibliográfica, pois o estudo 
envolveu um processo real visando solucionar um problema, contribuindo para fins 
práticos em um pequeno espaço de tempo. A observação se deu de maneira não-par-
ticipante com o acompanhamento in loco da execução da manutenção de PN, em 
que o pesquisador presenciou o fato, mas não participou e nem se envolveu com as 
situações, fazendo mais o papel de um espectador (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Os dados levantados foram utilizados para a construção da ferramenta, que foi 
desenvolvida por meio do software Excel. Esse instrumento foi empregado como tes-
te piloto com o intuito de verificar a funcionalidade e identificar possíveis falhas. 
Após os testes, a ferramenta foi implantada para o planejamento de cinco manuten-
ções de PN em ramais operados pela concessionária situados no Estado de São Paulo. 
Os dados coletados foram utilizados posteriormente para uma comparação entre as 
manutenções realizadas antes e depois da implantação da ferramenta, levando em 
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consideração os tempos de planejamento, de duração da execução da manutenção, 
de atrasos totais e as ocorrências de atrasos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O planejamento pode ser interpretado como a primeira fase do processo de ma-
nutenção, em que inicialmente observou-se o tempo médio para a realização desta 
etapa. O processo de planejamento das manutenções de PN localizadas nos domínios 
da empresa não seguia um padrão pré-estabelecido, sendo que o processo requeria, 
na maioria das vezes, retrabalhos, uma vez que as informações chegavam “por par-
tes”, gerando divergências ou falta de dados importantes.

Após a implantação da ferramenta o tempo de planejamento diminuiu de 43 
para 20 dias, o que representou redução de 53,5%, conforme revela a Figura 1. Essa 
melhoria pode ser atribuída pela maior eficiência das informações que passaram ser 
padronizadas, de forma a reduzir o tempo do planejamento das manutenções.

Figura 1 - Tempo de planejamento em dias.

Fonte: Autores

Consequentemente com a redução no tempo de planejamento, o retrabalho re-
duziu em 75%, demonstrado na figura 2.
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Figura 2 - Taxa de retrabalho antes e depois da implantação da ferramenta.

Fonte: Autores

Os atrasos na entrega dos serviços de manutenções de PN eram bem frequentes 
devido à diversos fatores como falta de material, falta de equipamentos e solicitação 
de intervalo de interrupção da via insuficiente para a realização dos serviços. Após a 
introdução do instrumento de planejamento verificou-se que o tempo de execução 
diminuiu consideravelmente, atingindo diferenças de até quatro horas. Após a intro-
dução observou- se uma otimização de 18% do tempo de execução das manutenções 
de PN. Contudo, considera que o ganho foi ainda maior, uma vez que o tempo médio 
antes da implantação englobava os atrasos, enquanto que o tempo após a implanta-
ção já estava programado junto aos envolvidos da empresa, do poder público local e 
da concessionária responsável pela rodovia que cruza a linha férrea.

Os atrasos na execução dos serviços estavam relacionados à falta de material e 
à falha na comunicação entre as partes envolvidas. A ferramenta de planejamento de 
manutenção, que deve ser preenchida até 20 dias úteis antes do início do trimestre, 
permite que a área responsável pela manutenção possa contratar uma empresa que 
assegure a execução dos serviços. Quanto aos equipamentos da própria empresa é 
possível realizar manutenções preventivas naqueles que apresentam probabilidade 
de falha. As falhas na comunicação não ocorreram mais após a implantação da ferra-
menta, uma vez que o relatório dispõe de campos para digitação das datas e horários, 
o que era inexistente anteriormente. A partir da aplicação do instrumento de planeja-
mento foram reduzidas e/ou eliminadas as causas geradoras dos atrasos, otimizando 
o processo em 91%, como podemos visualizar na Figura 3.
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Figura 3 – Tempo de atraso total em porcentagem.

Fonte: Autores

O tempo de atraso na operação ferroviária refere-se ao período em que a circu-
lação de trens fica paralisada, denominado de THP (trem hora parado). Esse tempo 
despendido é devido ao atraso na entrega dos serviços de manutenções de PN. Nesse 
indicador ocorreu uma redução de 10,5 para 0,5 hora, após a aplicação do instru-
mento de planejamento, conforme apresenta a Figura 4.

Figura 4 - Tempo de atraso nas operações ferroviárias em %.

Fonte: Autores
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo comprovou que um planejamento eficaz e a padronização dos pro-
cessos são fundamentais para que os serviços de manutenção de PN sejam realiza-
dos no menor prazo. A partir da implantação da ferramenta foram definidas datas, 
quantidades e especificidade de materiais e equipamentos, bem como o número as-
sertivo de horas de interdição nos trechos. Consequentemente, o número de atrasos 
diminuiu consideravelmente, tendo reduzido o tempo de parada não programada 
de circulação de trens. Trazendo para o âmbito de dados quantitativos, foram obser-
vadas reduções de 53% no tempo de planejamento, 75% na taxa de retrabalho, 91% 
no tempo de atraso total, 95% do tempo de atrasos ferroviários e 80% no número de 
ocorrências. Dessa forma, a implantação da ferramenta de planejamento contribuiu 
para a otimização do processo de manutenção de PN localizadas no domínio da em-
presa estudada, evitando assim os impactos nos trânsitos urbano e rodoviário, que 
geram transtornos à população.
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RESUMO

Os refugiados, por serem um caso de extrema relevância no cenário internacio-
nal desde os primórdios da civilização, onde pessoas eram obrigadas a sair de 
seus locais de origem para procurarem melhores condições de vida, precisou a 
partir de um certo ponto, mais especificamente após as grandes guerras mun-
diais, com o aumento do fluxo de pessoas buscando asilo em outros países por 
perseguições, fugindo de guerras ou até mesmo com medo de serem pegas no 
meio deste conflito, ser regulamentado, e, estas normas, são o objeto de estudo.

Assim, busca-se analisar a necessidade de uma mudança das normas no regi-
me dos refugiados de Hard Law para Soft Law, bem como, ver quais foram os 
contextos históricos e as evoluções que aconteceram durante o período que con-
tribuíram para que esta mudança acontecesse, e, por meio de bibliografias que 
abordassem os temas, como também os próprios textos das normas abordadas, 
e teorias das relações internacionais que pudessem explicar a importância desta 
mudança.

PALAVRAS-CHAVE

Refugiados, Normas, Evolução.

1. INTRODUÇÃO

Os refugiados não são um caso recente, visto que desde muito tempo as pessoas 
são obrigadas a mudar de lugar em busca de melhores condições de sobrevivência. 
Temos informações de pessoas em situação de refúgio por mais de 3.500 anos, na An-
tiguidade, com os Godos, a Santa Inquisição, Primeira Guerra e conseguintes. Porém, 
apenas no século XVIII, foi a primeira vez em que era possível ver o direito ao asilo 
em uma constituição, na Francesa.  Entretanto, a real evolução global da regulariza-
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ção do asilo para pessoas consideradas refugiados, começou apenas no século XX, 
com a Liga das Nações, a futura Organização das Nações Unidas e, principalmente a 
Convenção de Genebra para Refugiados, que foi a sua primeira regulação efetiva de 
Hard Law.

Com a expressiva evolução dessa proteção, surgiram três importantes normas 
para a proteção dos refugiados, a Convenção de Genebra para Refugiados, o Protoco-
lo Adicional e o Pacto Global sobre Refugiados, cada um com as suas peculiaridades 
e diferenças que contribuem para a segurança e qualidade de vida aos refugiados, que 
atualmente estão cada vez mais em um número maior devido à diferentes fatores. E, 
que, futuramente, possui a tendência de apenas ir aumentando exponencialmente.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Convenção de Genebra para Refugiados

A Primeira Guerra Mundial, além de trazer um número gigantesco de mortes 
mundialmente, trouxe uma bagagem para os próximos anos, o aumento do número 
de refugiados, aumentando também a necessidade de uma melhor proteção jurídica 
a esses novos e muitos que procuravam asilo em novos locais.

Em 1919, o Tratado de Versalhes, constituiu uma organização chamada Liga 
das Nações, conhecida também como Sociedade das Nações, bem como o Comitê 
para Refugiados, que tinha como objetivo cuidar tanto da repatriação, quanto do 
reassentamento em outros países dos refugiados que solicitaram ajuda internacional.

Infelizmente, a Liga das Nações foi um projeto não tão bem sucedido e acabou 
tendo seu fim em 20 de abril de 1946, alguns meses após a criação da Organização 
das Nações Unidas, em 1945, organização essa que terá um papel importantíssimo 
na proteção dos Direitos Humanos internacionalmente, inclusive o direito dos refu-
giados.

Com a Segunda Guerra Mundial, a expansão nazista e a perseguição, a necessi-
dade de uma proteção mais rígida era iminente. Em 1950, após negociações entre os 
Estados no âmbito das Nações Unidas, o estabelecimento do ACNUR foi acordado e 
teve o início de seus trabalhos em 1951. Apesar de no começo, existirem problemas, 
como a falta de verbas que acabavam sendo insuficientes para a realização de seus 
trabalhos e o pouco número de funcionários que estavam disponíveis, acabou que 
futuramente se tornou um dos principais instrumentos de ajuda humanitária da Or-
ganização das Nações Unidas destinada exclusivamente aos refugiados. 

A Convenção de Genebra para Refugiados surge como uma Constituição, defi-
nindo, delimitando, obrigando, punindo e sendo até os dias de hoje utilizada como 
uma base jurídica desde a sua aprovação, em 28 de julho de 1951, assim, sendo con-
siderada o primeiro instrumento que falou sobre os mecanismos de proteção aos 
refugiados, trazendo definições, tendo como a principal, quem é considerado um 
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refugiado e outras mais, como que tipo de proteções ele tem, quais seus direitos e 
deveres como um refugiado dentro de um novo país, e, quem mesmo dentro das 
condições de refugiados, não pode ser considerado um - como criminosos de guerra 
e similares. 

Porém, a Convenção possui limitações, tais quais estão descritas na definição 
de um refugiado que será contemplado com a proteção pela Convenção  - a primeira 
delas é uma limitação temporária, uma vez que a proteção somente era dada aos que  
se encontravam nesta situação antes de 1º de janeiro de 1951, e, a lacuna interpre-
tativa, pois, a limitação temporal era clara, já a geográfica seria uma limitação que 
depende da interpretação de cada Estado, já que “acontecimentos ocorridos antes de 
1º de janeiro de 1951” não se limita apenas à Europa, sendo assim, responsabilidade e 
vontade do Estado-parte reconhecer ou não os pedidos de refúgio que se davam fora 
da Europa mas dentro da limitação temporal da Convenção.

Outro ponto importante da Convenção de Genebra para Refugiados de 1951 é o 
princípio de non-refoulement, que visa a não devolução de um solicitante de refúgio 
que se encontra em seu território, tanto para seu país de origem, ou de qualquer terri-
tório que tenha vindo antes de ingressar no país de asilo, enquanto aguarda a decisão 
de sua solicitação, assim, a Convenção repudia a vontade de um Estado de expulsar 
qualquer refugiado e seu território, seja por expulsão, deportação ou extradição. Esta 
proteção está garantida antes mesmo do Estado analisar o pedido do solicitante, e, 
a falta de documentos, a entrada ilegal ou qualquer outro empecilho, não são argu-
mentos para uma devolução, deportação ou expulsão.

A Convenção é a primeira fase de proteção jurídica internacional para refugia-
dos, o primeiro passo para um futuro de olhar para a necessidade do outro além do 
seu próprio Estado e reconhecer o pedido de ajuda de milhões de pessoas que eram 
ignoradas por anos, que estavam sem lugar para ir, sem proteção, sem nada, por cau-
sa de guerras, perseguições, discriminações e várias outras formas de insegurança.

2.2 Protocolo Adicional de 1967

A segunda fase de proteção jurídica internacional para refugiados se dá com o 
Protocolo Adicional de 1967, que é um instrumento independente cuja ratificação 
não é restrita aos Estados signatários da Convenção de 1951, que foi preparado e 
submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, pois a convenção de 1951 
possuía limitações temporais e geográficas.

Considerando que após 1951, novas situações que criaram mais refugiados esta-
vam ocorrendo, e, também em locais fora do continente europeu, a necessidade de se 
criar este protocolo era principalmente a necessidade de proteção destas pessoas que 
se encontravam em uma situação vulnerável, uma das principais falhas da Conven-
ção. Com o Protocolo, as limitações temporais e geográficas foram removidas, para 
que a Convenção pudesse ser aplicada universalmente.  
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Este instrumento por ser independente, poderia ser ratificado sozinho, ou em 
conjunto com a Convenção de Genebra para Refugiados de 1951, entretanto a ratifi-
cação do protocolo traz em seu primeiro artigo que eles devem obedecer à convenção 
também. Apenas alguns países apenas aderiram ao protocolo de 1967, como Estados 
Unidos, Cabo Verde, Venezuela e alguns mais. Madagascar por outro lado apenas 
ratificou a Convenção de 51. A maioria dos Estados ratificaram ambos, Convenção e 
Protocolo, para dar mais força jurídica à norma.

2.3 Convenção de Genebra para Refugiados

Em setembro de 2016, houve a Assembleia Geral das Nações Unidas a qual 
adotou um conjunto de compromissos para melhorar a proteção de refugiados e 
migrantes, conhecido também como a Declaração de Nova York para Refugiados e 
Migrantes de 2016, que baseia-se na premissa de que o mundo está em uma situação 
onde a ajuda humanitária está em níveis sem precedentes, entretanto o número de 
pessoas deslocadas está aumentando exponencialmente, e, estão ocorrendo em situ-
ações muito mais perigosas do que anteriormente, além de estarem testando as capa-
cidades de acolhimento dos países, com o aumento drástico de refugiados entrando 
nos países de frente.

A Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes de 2016, que deu ori-
gem à dois pactos voluntários internacionais, o de migrantes e o de refugiados, tem 
como diretriz “proteger aqueles forçados a fugir e apoiar países que os abrigam são 
responsabilidades internacionais compartilhadas que devem ser sustentadas da forma 
mais igualitária e previsível.”, e assim se fez a iniciativa da junção de países para a cria-
ção do Pacto Global sobre Refugiados, que serviria como uma resposta internacional 
mais forte em relação aos movimentos de refugiados e o crescente número destas 
pessoas ao redor do globo.

O pacto possui como seus quatro principais objetivos a diminuição da pressão 
em países de acolhimento, o aumento da autossuficiência dos refugiados, a expansão 
ao acesso a soluções de países terceiros e o apoio a condições nos países de origem 
para retorno com segurança e dignidade.

O pacto preenche as lacunas que a Convenção e o Protocolo deixam em branco, 
por exemplo, como dividir internacionalmente a responsabilidade dos países para 
com os refugiados, e entre outras especificações que são extremamente necessárias 
na atualidade com o número crescente de refugiados mundialmente.

Pode-se perceber que os países que mais receberam refugiados são países po-
bres, (com exceção da Alemanha), pois os países mais ricos incentivam políticas que 
reduzem a procura de asilo por parte dos refugiados em seu país, e, ao mesmo tem-
po, investem nos países vizinhos e mais pobres para receberem estas pessoas, como 
acontece na Turquia por exemplo, onde a União Europeia começou a apoiar moneta-
riamente a Turquia na questão dos refugiados, com o “ESSN Program”



312

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Portanto, os países que abrigam os refugiados, como estão subdesenvolvidos ou 
em desenvolvimento lidam com vários problemas além da questão dos refugiados, e, 
isso, faz com que a proteção destas pessoas que fogem de um lugar, procurando me-
lhores condições de vida em outro, colocando em risco a sua própria vida ao tentar 
sair do seu local de origem, acabam chegando em um local igual ou até mesmo pior 
que a sua situação anterior.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vemos que ocorreram várias mudanças no cenário internacional desde a déca-
da de 1950 até os dias atuais, e, as normas que regem o sistema internacional também, 
assim como a agenda internacional dos Estados que estão neste cenário.

A questão dos refugiados, por mais que seja uma questão de extrema impor-
tância, acabou caindo na agenda Soft Law (São as normas não vinculantes de direito 
internacional, a exemplo das Declarações e Resoluções de organismos internacio-
nais) dos países, pois o próprio pacto é não vinculante e voluntário, algo que não 
fere a integridade e a soberania dos Estados, algo que é essencial, quando se trata do 
ambiente doméstico.

Além disso, mostra também que por mais que não seja juridicamente vincula-
tivo, mostra o empenho dos Estados em cumprir com os compromissos que foram 
criados, e, que o multilateralismo internacional funciona efetivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que os refugiados aumentaram expressivamente nas últimas 
décadas, entretanto, eles sempre existiram, com ou sem regulações. O reconhecimen-
to internacional do refugiado com a Convenção de 1951 e as normas seguintes com a 
sua regulação e proteção internacional, fizeram com que as pessoas se sentissem mais 
seguras caso precisassem sair de seu país por algum tipo de perseguição, guerra, ou 
algo que ameaçasse a sua integridade como ser humano. Com isso, as normas cria-
das, foram colocadas em prática, primeiro, a Convenção de Genebra de 1951, que ao 
ser colocada em prática, mostrou logo as suas falhas e foi corrigida em 1967, com o 
Protocolo Adicional. Entretanto, 51 anos depois do Protocolo, houve a necessidade 
de criação de mais uma norma internacional, o Pacto Global sobre Refugiados de 
2018, que corrigiu e adicionou normas ao cenário internacional e trouxe uma nova 
característica, o seu ser não vinculante.

A mudança das normas de hard law para sof law, se deu, principalmente pelo 
cenário em que o mundo se encontra, as necessidades são diferentes, os interesses se 
tornaram cada vez mais diferentes e o tratamento com a problemática dos refugiados 
mudou drasticamente, onde a necessidade de uma proteção melhor não é apenas 
necessária, como se tornou um consenso internacional.
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Os países criam as iniciativas de melhoras na proteção, se comprometem e fa-
zem com que a proteção aos refugiados seja implementada. Entretanto, a mudança 
das normas de hard para soft law, trouxe um problema, a não vinculação dos Estados, 
da soft law, não traz uma punição caso não seja cumprida, ou seja, tem força mais de 
uma recomendação do que uma norma efetiva no cenário internacional, assim, os Es-
tados não se sentem obrigados a cooperar com a causa caso não seja de seu interesse. 
Cabe aos Estados envolvidos nos pactos e tratados, a incentivar os seus semelhantes 
a adotarem práticas que sejam benéficas à causa dos refugiados, à cumprirem com os 
tratados de hard e soft law que estão envolvidos, e, caso não estejam, participar de tais 
tratados, e, assim, mostrar que o multilateralismo não vinculante, pode ser eficaz em 
temas tanto banais quanto temas de extrema importância no cenário internacional.
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RESUMO

O Observatório Socioespacial da Baixada Santista da Universidade Católica de San-
tos – Observa BS é um grupo de pesquisa que tem como finalidade estudar as dinâ-
micas urbanas com enfoque na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e 
seus nove municípios. As produções realizadas pelo grupo de pesquisa contribuem 
para o meio acadêmico e social, fazendo com que seja necessária a organização des-
se material em um repositório digital, ou seja, um banco de dados. Nesse sentido, 
a pesquisa de Iniciação Científica tem como objetivo duas frentes: a divulgação do 
grupo de pesquisa Observa BS e suas produções e a democratização dos dados e 
informações primários e secundários, a fim de serem disponibilizados aos usuários 
por meio da Plataforma Digital do Observa BS. A etapa corrente da pesquisa corres-
ponde à terceira etapa da estruturação, modelagem e monitoramento da Plataforma 
Digital, cujo desenvolvimento se dá por uma integração entre os cursos de Arquite-
tura e Urbanismo e Ciência da Computação. A metodologia se baseia em pesquisas 
bibliográficas e documentais, levantamento de plataformas referenciais, organiza-
ção dos dados e aprimoramento da modelagem da Plataforma Digital. Espera-se 
que a Plataforma Digital Observa BS seja uma ferramenta para disponibilizar in-
formações de fontes de confiança para proveito principalmente acadêmico, para 
construção de indicadores sociais nas várias dimensões de interesse das questões 
urbanas e metropolitanas e, também, servir de auxílio para a massa pública como 
um instrumento informativo, de forma que tenham conhecimento dos seus direitos 
de exigir ações do Estado com maior embasamento teórico.

PALAVRAS-CHAVE

Região Metropolitana da Baixada Santista, Banco de Dados do Observa BS, 
Plataforma Digital.
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1. INTRODUÇÃO

O papel da Universidade não se restringe apenas a preparar o indivíduo para o 
exercício de uma profissão através da repetição do conhecimento já existente. Sendo 
assim, proporcionar ferramentas, como por exemplo grupos de pesquisa e projetos 
de extensão, permite uma formação da qual o indivíduo desperte e desenvolva capa-
cidade crítica, criativa, transformadora e autônoma. 

[O ensino] Uma atividade que não se limita a mostrar o que está 
feito, e transmitir o conhecimento acumulado; [deve] também, 
orientar as pessoas a conseguirem as informações necessárias 
para resolver os problemas que a vida oferece, sejam eles cotidia-
nos, profissionais ou sociais. (CHIZZOTTI,2001, p.106)

Nesse contexto, o grupo de pesquisa Observa BS da UniSantos possibilita diver-
sas pesquisas, de modo que supre as deficiências na produção e análise de informa-
ções sobre o espaço urbano e regional, contribuindo para o meio acadêmico e social. 
Ademais, outro instrumento que auxilia a leitura crítica e analítica são os indicadores 
sociais, que segundo Jannuzi (2002), os indicadores sociais podem orientar de forma 
mais competente a análise, formação e implementação de políticas sociais.

  Dessa forma, entende-se que é de suma importância o armazenamento e dis-
ponibilização de informações qualificadas para alcançar à comunidade acadêmica 
e a sociedade civil, contribuindo para o enriquecimento da interpretação empírica 
da realidade social social. Para isso, o objetivo do projeto de pesquisa corrente, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Mônica Antonia Viana, corresponde à terceira etapa da es-
truturação, modelagem e monitoramento da Plataforma Digital do Observa BS, dan-
do sequência ao trabalho elaborado, em etapas, desde 2017.

Em síntese, o objetivo é armazenar dados e informações, tanto de produções 
internas e externas do grupo de pesquisa quanto conteúdo referente à área de pla-
nejamento urbano e regional, em um banco de dados. Após averiguação das fontes 
e qualificação do conteúdo, os dados serão catalogados, para garantir uma adminis-
tração efetiva e organizada. Por fim, os dados serão disponibilizados para qualquer 
usuário através de uma plataforma digital. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

O projeto de pesquisa, realizado em etapas desde 2017, se baseia na criação da 
Plataforma Digital (front-end), ou seja, o visual do site, e no Banco de Dados (back-
-end), que funciona como repositório digital de armazenamento. Em razão disso, o 
projeto resultou na integração e interdisciplinaridade entre os cursos de Arquite-
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tura e Urbanismo (FAUS) e de Ciência da Computação, da área de Tecnologia da 
Informação (TI), da UniSantos, respectivamente, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Mô-
nica Antonia Viana e do Prof. Me. Luiz Roberto Guerreiro Lopes, contando com a 
participação dos professores integrantes do grupo de pesquisa e alunos estudantes 
pesquisadores. Cabe destacar que o grupo de pesquisa Observa BS tem parcerias es-
tabelecidas com o Instituto Pólis, com a Rede Nossa Santos Sustentável e com grupos 
de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
– FAUUSP; com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), através do Núcleo 
de Políticas Públicas Sociais (NPPS) e em tratativas com a Agência Metropolitana da 
Baixada Santista (AGEM).

Durante a 1ª etapa da pesquisa, realizada pela aluna Letícia Passarelli Verde 
(2017/2018), foram realizados levantamentos de referências teóricas e empíricas de 
plataformas digitais que puderam servir de referência para a estruturação da Plata-
forma Digital do grupo Observa BS. Nessa etapa, foi utilizado armazenamento em 
nuvem do Google Drive, para armazenar os dados coletados já existentes relaciona-
dos à produção do grupo de pesquisa e sobre as dinâmicas socioespaciais na região e 
seus municípios, provenientes de órgãos oficiais. No decorrer dessa etapa, foi possível 
construir um primeiro layout do front-end da Plataforma Digital do Observa BS.

Na 2ª etapa da pesquisa, realizada pela aluna Beatriz Ramos Portela (2018/2019), 
foi proposto um novo modo de catalogação dos dados e informações do acervo, com 
o objetivo de otimizar e facilitar a consulta e organização dos arquivos. Nessa etapa 
também foi desenvolvida uma nova modelagem e layout do front-end da Plataforma 
Digital.

A etapa atual, realizada pela aluna Julia Castanha Losija, tem como objetivo dar 
continuidade às pesquisas realizadas anteriormente, mantendo a interdisciplinari-
dade. Devido à proposta de integração entre os cursos citados anteriormente, foram 
divididas as metodologias de acordo com a especificidade de cada curso. A área de 
Arquitetura e Urbanismo ficou responsável pela organização, catalogação dos dados 
e informações e a criação do design da Plataforma Digital. Para tal, a metodologia da 
etapa atual foi realizada em várias etapas:

1. Leitura das bibliografias utilizadas nas etapas anteriores da pesquisa e dos 
relatórios desenvolvidos pelas alunas;
2. Reuniões de trabalho de forma conjunta e integrada com as equipes das duas 
áreas (FAUS e TI) para desenvolvimento da plataforma e orientação da pesqui-
sa;
3. Pesquisa de novas bibliografias indicadas para compreender melhor o tema, 
como a diferença entre plataforma digital e banco de dados;
4. Alterações e adequações no front-end da plataforma digital desenvolvido an-
teriormente. 

Essa etapa foi realizada em reuniões frequentes entre as equipes dos dois cursos, 
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nas quais foram discutidos meios de melhorar o dinamismo e o visual da plataforma 
para o usuário. As modificações foram feitas através de um ramo da área da compu-
tação chamado user experience1 e usabilidade2, contribuindo para a integração das 
duas áreas.

1. Continuidade à organização, catalogação dos dados e informações para ali-
mentar o banco de dados e lançar na plataforma web para acesso e consulta dos 
usuários, executada desde a primeira etapa da pesquisa.

Por se tratar de um Banco de Dados do grupo de pesquisa Observa BS, que fica-
rá disponível em uma Plataforma Digital, além de disponibilizar dados e conteúdos 
provenientes de fontes externas, o intuito do projeto também é introduzir as produ-
ções e pesquisas realizadas por integrantes do grupo. Sendo assim, os dados recolhi-
dos são organizados em eixos temáticos (meio ambiente e saneamento ambiental; ha-
bitação e desenvolvimento urbano; social e econômico; mobilidade e infraestrutura) 
e arquivados em pastas específicas no armazenamento em nuvem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No decorrer do desenvolvimento da etapa corrente (3ª etapa), foram realiza-
das reuniões para que fossem devidamente repassadas as pesquisas realizadas e as 
tarefas a serem desenvolvidas em sequência pela aluna desta Iniciação Científica 
(2019/2020). A partir da metodologia aplicada, a leitura das bibliografias utilizadas 
nas etapas anteriores da pesquisa e dos relatórios desenvolvidos pelas alunas, foi 
possível compreender o estado em que se encontrava o processo da pesquisa.  Com 
base nisso, o desenvolvimento da modelagem do front-end da Plataforma Digital do 
Observa BS foi trabalhado desde a primeira etapa, elaborado pela aluna Letícia Pas-
sarelli Verde (FAUS) e Patrick Albino de Lucca (TI), ambos alunos da UniSantos. A 
2ª etapa teve como base a modificação da modelagem da plataforma desenvolvida 
anteriormente, visando qualificar o uso da plataforma como mais intuitivo e prático 
para o usuário. Os resultados da modelagem, tanto da 1ª quanto da 2ª etapa, podem 
ser verificados, respectivamente, nas Figuras 1 e 2.

1 Segundo a ABNT NBR ISSO 9241-210: 2011, o termo engloba os aspectos objetivos e subjetivos dos 
usuários, ou seja, as percepções e respostas resultantes do uso e/ou antecipação do uso de um produto, 
sistema ou serviço. Em suma, o grau em que o usuário está satisfeito com o produto tanto em termos de 
desempenho quanto da imagem e impressões sentidas.
2 Segundo a ABNT NBR ISSO 9241-210: 2011, o termo usabilidade está atrelado aos aspectos práticos e 
funcionais de uma interface, ou seja, o front-end. Dessa forma, é a capacidade de um sistema em permi-
tir que usuários específicos atinjam metas específicas com eficácia, eficiência e satisfação em contextos 
específicos de uso.
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Figura 1: Front-end da Plataforma Digital do Observa BS – Estudo de layout da 1ª etapa da 
pesquisa

Fonte: Letícia Passarelli Verde e Patrick Albino de Lucca (2018)

Figura 2: Front-end da Plataforma Digital do Observa BS – Modificação do layout da 2ª etapa da 
pesquisa

Fonte: Beatriz Ramos Portela (2019)

Cabe mencionar que, durante a transição da 2ª etapa, realizada pela aluna Be-
atriz Ramos Portela, para a atual, ocorreu um problema em relação ao lançamento 
da plataforma digital em caráter experimental, que estava previsto para o segundo 
semestre de 2019. O back-end, desenvolvido pela equipe de TI, e o front-end, com o 
design elaborado pela equipe do curso de Arquitetura e Urbanismo, não estavam in-
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tegrados o suficiente para possibilitar o funcionamento da plataforma. Com isso, na 
etapa corrente, foram realizadas alterações e adequações na aparência da plataforma 
digital, com base nos conceitos de user experience e usabilidade. Essas modificações 
permitiram um maior dinamismo para a plataforma de dados, além de simplificar a 
navegação do usuário, descartando elementos que poluem o visual e/ou dificultam o 
acesso à informação.

A nova página inicial (Figura 3) contém uma aparência mais limpa e otimizada, 
na qual apresenta uma barra de menu e, em sequência, um banner dinâmico, jun-
tamente com a logo do Observa BS e outras imagens escolhidas para divulgação do 
grupo de pesquisa, melhorando a dinâmica da plataforma.

Figura 3: Novo front-end da Plataforma Digital – Modificação do layout da 3ª etapa da 
pesquisa

Fonte: Julia Castanha Losija (2020)

 Para disponibilizar o conteúdo coletado e armazenado no acervo, o novo fron-
t-end da plataforma conta com uma página de publicações, na qual o usuário poderá 
escolher entre as opções de publicações internas ou externas, sendo sobre as questões 
urbanas e metropolitanas, bem sobre a RMBS e seus nove municípios (Figura 4).
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Figura 4: Visualização das publicações do grupo de pesquisa Observa BS

Fonte: Julia Castanha Losija (2020)

 A barra de menu também conta com a opção eventos, onde estarão dispostos 
os eventos organizados e/ou que tiveram a participação dos integrantes do grupo de 
pesquisa (Figura 5), apresentados em ordem do mais recente.

Figura 5: Visualização das publicações do grupo de pesquisa Observa BS

Fonte: Julia Castanha Losija (2020)
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A revisão e atualização do front-end na etapa corrente da pesquisa se fez ne-
cessária pois, devido aos problemas ocorridos durante a transição da 2 ª etapa para 
a atual, a remodelagem da plataforma em um estilo mais simples, limpo e otimiza-
do facilitaria no processo de integração do front-end e back-end desenvolvidos pela 
equipe de TI. A sua modelagem final encontra-se melhor detalhada no relatório final 
desta Iniciação Científica e o estado atual da Plataforma Digital do Grupo Observa 
BS se encontra em desenvolvimento.

Sendo assim, o resultado da pesquisa pode ser considerado como Produto Mí-
nimo Viável ou Minimum Viable Product3 (MVP). O MVP é a proposta, no caso a 
Plataforma Digital e o Banco de Dados do grupo Observa BS, entregue de forma mais 
resumida. A partir disso, poderão ser recolhidos feedbacks do front-end e, posterior-
mente, aprimorar o produto final. 

O objetivo do MVP é começar o processo de aprendizagem, não 
terminá-lo. Diferentemente de um protótipo ou teste de con-
ceito, um MVP é projetado não só para responder a perguntas 
técnicas ou de design do produto. Seu objetivo é testar hipóteses 
fundamentais do negócio. (Eric Ries, 2011, pág. 70)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto da Plataforma Digital do grupo Observa se faz fundamental tanto 
para a divulgação das produções do grupo de pesquisa, quanto para a democrati-
zação de acesso a dados, informações e legislações, principalmente sobre a Região 
Metropolitana da Baixada Santista e seus municípios. A partir da mesma, espera-se 
que possa ser utilizada como ferramenta de pesquisa para a ampliação do conheci-
mento e análises críticas, assim como subsidiar e fomentar o desenvolvimento de 
pesquisas na Universidade, democratizar informações qualificadas em conjunto com 
as instituições parceiras e para o poder público em geral, que possam contribuir para 
o fortalecimento do exercício da cidadania e do controle social, no tocante, as polí-
ticas urbanas.
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RESUMO

A transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II representa 
um desafio na vida das crianças, pois estas entram em contato com uma nova 
realidade e dinâmica escolar, além de uma maior quantidade de matérias novas 
e de professores. Assim sendo, este estudo objetivou investigar a ansiedade e o 
possível estresse apresentado por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I 
(EFI) frente à transição para o Ensino Fundamental II (EFII). Para isso 13 estu-
dantes, sendo 4 meninos e 9 meninas, com idades entre 10 e 12 anos, regular-
mente matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola privada 
de Santos, participaram da pesquisa. Os instrumentos utilizados foram a Escala 
de Stress Infantil (LIPP et al, 2011) e um questionário sociodemográfico de au-
toria da pesquisadora. Constatou-se que 69% dos participantes apresentaram 
sintomas de estresse. Desta porcentagem, 23% estavam na fase de alerta, que 
não é considerada motivo de preocupação. No entanto, os 48% restantes foram 
localizados nas fases de Resistência e Quase-Exaustão, o que chama a atenção 
para a necessidade de projetos preventivos, para melhor acolher e cuidar dessa 
fase da vida.

PALAVRAS-CHAVE

Ensino Fundamental; estresse infantil; transição escolar; crianças; alunos

1. INTRODUÇÃO

O sistema educacional tradicional ainda é configurado de forma arcaica. Eyng 
et al (2013), citam que os estudantes não são seres ativos em seu processo de ensino-
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-aprendizagem, e com isso, a escola tende a padronizar e generalizar o conhecimento 
excluindo a subjetividade dos alunos.

Além de manter um olhar simplista a respeito da formação dos jovens, a escola 
descarta os aspectos sócio- culturais de cada um deles. Segundo Azevedo (2017), 
quando se inclui o aspecto sócio- cultural na escola, dá-se a ela a característica de um 
“organismo vivo”, ou seja, de um ambiente repleto de indivíduos com subjetividades 
distintas, sendo isso completamente necessário para a compreensão das dificuldades 
presentes no período de transição.

A transição do EFI para o EFII representa um desafio na vida dos jovens. Isso 
porque há uma grande alteração contextual, devido a diversos fatores como: maior 
número de matérias, de professores, nova dinâmica das aulas e até mesmo a troca de 
escola.

Concomitante a essa mudança no sistema de ensino, nessa fase de transição 
também ocorre a passagem da infância para a adolescência. Assim, com o início da 
puberdade há uma série de mudanças físicas, psicológicas e ambientais. De acor-
do com Outeiral (1994 apud AZEVEDO, 2017, p.22): “A adolescência é o período 
situado entre os dez e quatorze anos de vida, caracterizado pela transformação do 
corpo da criança com o amadurecimento dos órgãos sexuais”. Vê-se, então, que as 
mudanças decorrentes deste período provocam o surgimento de fatores psicológicos 
e físicos; com isso, conforme citado por Azevedo (2017, p. 25), “o mais importante é 
preparar o aluno para a transição desde o 5º ano, ao mesmo tempo que também se 
prepare a escola e os professores do 6º ano para recebê-los.” 

É explicitado por Lipp et al, (2002) que o estresse1 é formado por diversas rea-
ções emitidas pelo corpo, quando este é exposto a qualquer situação que o deixe 
irritado, excitado, amedrontado e/ ou feliz. Essas reações emitidas pelo organismo 
representam um quadro sintomatológico decorrente do esforço interno que este uti-
liza para se adaptar (SELYE, 1976 apud LIPP, 2011).

Lipp et al (2002), afirmam que assim como as pessoas mais velhas, as crianças 
em idade escolar também são propensas ao estresse problemático devido a diferen-
tes ajustes que são levadas a fazer durante seu processo de desenvolvimento. Ainda 
segundo os autores, assim como nos adultos, as reações do organismo ao estresse 
infantil também podem ser divididas entre reações físicas e reações psicológicas.

A partir desse conhecimento, o estresse foi dividido em fases. Primeiramente 
as fases foram divididas em três: alerta, resistência e exaustão, essa proposta foi cria-
da por Hans Selye, em 1936 o qual afirmava que o estressor gera o rompimento da 
homeostase interna do sujeito, alterando a capacidade do organismo de se manter 
constante (LIPP et al, 2001). Entretanto, após 15 anos de estudos, a já mencionada 
autora Marilda Lipp, atribuiu mais uma fase: a quase exaustão.

Tendo isso em mente, o presente artigo é a terceira etapa de um estudo contínuo 
1 A palavra estresse tem origem do inglês “stress”, que significa pressão, tensão ou insistência (MICHAE-
LIS. Cia. Melhoramentos, 2005). Para fins acadêmicos, neste artigo será utilizada a versão “estresse” em 
português.
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a respeito do estresse em escolares. As três fases tiveram como objetivo investigar a 
ansiedade e o estresse em alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, frente à tran-
sição para o Ensino Fundamental II. Assim, há a importância da comparação dos 
resultados obtidos em todas as etapas para uma melhor visualização dessa temática.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola particular da cidade de Santos, com 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Foram sujeitos da pesquisa 13 alunos sen-
do 9 meninas e 4 meninos, com idades entre 10 e 12 anos. Foram utilizados como 
instrumentos de pesquisa um questionário sociodemográfico com questões abertas e 
semiabertas de autoria da pesquisadora e a Escala de Stress Infantil (LIPP et al, 2011). 
Esta escala tem por objetivo verificar a existência ou não de estresse em crianças en-
tre 6 e 14 anos. É dividida em 35 itens agrupados em quatro fatores: Reações Físicas, 
Reações Psicológicas, Reações Psicológicas com Componente Depressivo e Reações 
Psicofisiológicas, possibilitando, assim, que se determine o tipo de reação mais fre-
quente na criança.

A parte inicial do projeto constituiu-se pela fundamentação teórica, para o em-
basamento do estudo. Em seguida houve a submissão do projeto ao Comitê de Ética 
em Pesquisa. A terceira parte do projeto foi a entrega do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) aos pais. Dos 27 alunos regularmente matriculados no 5º 
ano da escola escolhida, somente 13 trouxeram o TCLE respondidos e assinados pe-
los responsáveis. A quarta fase do projeto foi a aplicação dos instrumentos e, enfim, a 
discussão dos resultados e a comparação com os projetos das etapas anteriores.

Faz-se importante lembrar que o presente estudo se caracteriza como a etapa 
III, ou seja, tem as etapas anteriores (estudo piloto e etapa II) como referenciais para 
a continuidade do projeto. Todas as etapas utilizaram a Escala de Stress Infantil (LIPP 
et al, 2011), aplicando-a em diferentes escolas, com diferentes alunos ingressados no 
5º ano do Ensino Fundamental I.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise da Escala de Stress Infantil (LIPP et al, 2011), 9 crianças 
apresentaram algum sintoma de estresse dos quais 6 (46%) são meninas e 3 (23%) 
meninos. Este resultado é compatível com a literatura e o estudo de Lipp et al (2002), 
que verificou que a incidência do estresse é maior no sexo feminino do que no mas-
culino, até mesmo em crianças.
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 Figura 1: Gráfi co representando a escala de estresse por gênero

 Fonte: Autora

Conforme apresentado na Figura 1, dentre os participantes que apresentaram 
sintomas de estresse, 2 meninas (15%) e 1 menino (8%) se encontram na fase de 
alerta. A fase de alerta se dá quando o indivíduo entra em contato com o estímulo 
estressor, inicia-se, assim, a produção de adrenalina visando a homeostase do orga-
nismo. Quando esta não é alcançada, o estresse evolui para fase de resistência (LIPP 
et al, 2011).

Na fase de resistência, obteve-se 1 menina (8%) e 2 meninos (15%). Assim como 
descrito por Lipp et al (2011), nesta fase o organismo tenta lidar com os estressores, 
remanejando parte de sua energia, gerando um visível esgotamento. Com a persis-
tência dos fatores estressores, há uma quebra na resistência do indivíduo, levando-o 
à fase de quase- exaustão.

Já na terceira fase, de quase- exaustão, foram encontradas 3 meninas (23%) e 
nenhum menino. A principal característica dessa fase é um enfraquecimento do indi-
víduo que não mais consegue se adaptar ou resistir ao estímulo estressor. Acarreta-se, 
então, uma deterioração do sistema imunológico e, consequentemente, surgem pato-
logias ainda não tão graves como as da fase da exaustão (LIPP et al, 2011).

No último e mais grave estágio, a fase de exaustão, não se obtiveram resulta-
dos. Nessa fase, as patologias já estão instaladas e as doenças mais graves começam a 
ocorrer nos órgãos mais vulneráveis. Nessa fase, as comorbidades podem ser fatais, 
fazendo-se essencial o acompanhamento de um especialista (LIPP et al, 2011).

3.1 Questionário Sócio- demográfi co

Considerando o questionário foram expostas 22 perguntas dentre elas questões 
abertas e semi- abertas. Explanar-se-ão, aqui, aquelas consideradas mais relevantes 
para o andamento do tema da pesquisa: 
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Dos 13 participantes, 9 (69%) declararam-se do sexo feminino e 4 
(31%), declararam-se do sexo masculino. Constatou-se, também, que todas 
as crianças (100%) afirmaram possuir muitos amigos. Segundo Azevedo 
(2017), neste período do desenvolvimento, os adolescentes em formação 
buscam ampliar suas redes de amizade, passando mais tempo com os co-
legas e amigos do que com os pais.

Quando questionados se gostam da escola, 54% afirmaram gostar 
“muito”; 38% disseram gostar “mais ou menos” e 8% disseram que gostam 
“pouco” da escola. Além disso, quanto a pergunta: “Você vai continuar estu-
dando nessa escola no 6º ano?”, 77% das crianças afirmaram que “sim” e 
23% afirmaram que “não sabem”.

As crianças também responderam à questão: “como você acha que 
será o 6º ano?”. A porcentagem de crianças que disseram que será “difícil” 
foi de 31%, 46% afirmaram que será “muito bom” e 23% disseram que será 
“ruim”. Contudo, nenhuma criança assinalou a opção “fácil”.

Quando perguntado como se sentem quando pensam em ir para o 6º 
ano, 61% das crianças disseram se sentir “nervosos”, 39% afirmaram que 
se sentem “felizes”. Na questão: “você se sente ansioso com a chegada do 
6º ano?”, 77% das crianças responderam que sim.

Além disso, 10 crianças (77%) também responderam que temem não 
conseguir manter um bom desempenho escolar no próximo ano. Entre os 
motivos 3 crianças responderam: “Porque vai ser difícil”; 5 responderam: 
“Porque tenho medo de não passar de ano” e 2 responderam: “Porque te-
nho medo de decepcionar meus pais”. A resposta “Porque tenho medo de 
decepcionar meus pais” foi dada por 2 das 3 meninas caracterizadas na fase 
de quase- exaustão, exemplificando que, na maioria das vezes, os fatores 
estressores da criança se perpetuam em casa, com a família, que pode não 
ter consciência desse fato. 

3.2 Comparação com as etapas anteriores

O estudo piloto foi realizado em uma escola privada entre 2017 e 2018 e obteve 
50% das crianças com algum sintoma de estresse; já na etapa II, que foi realizada 
entre 2018 e 2019, numa escola municipal, 76% das crianças apresentaram sintomas 
de estresse. Neste estudo, 69% dos participantes denotaram algum sintoma de estres-
se. 

Na etapa II, foram investigados 45 sujeitos. 17 encontravam-se na fase de alerta, 
já neste estudo, 3. Na Fase de Resistência foram 13, e neste 3. Na Fase de Quase-
-Exaustão a segunda etapa obteve 3 participantes e este também 3. E por fim a Fase de 
Exaustão, que não teve incidência neste estudo, mas na etapa II, apresentou 1 sujeito. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados obtidos na Escala de Stress Infantil (LIPP et al, 2011), cons-
tatou-se que a maioria dos participantes, o que corresponde a 69%, possuem sinto-
mas de estresse. Porém, 23% das crianças foram localizadas na Fase de Alerta, o que 
para Lipp et al (2002) não é considerada uma fase de preocupação. No entanto, os 
48% restantes estão nas fases de Resistência e Quase-Exaustão, o que chama a atenção 
para a presença de estressores na rotina desses alunos. 

Dos quatro fatores apresentados na Escala de Stress Infantil (LIPP et al, 2011)- 
reações físicas, reações psicológicas, reações psicológicas com componente de-
pressivo e reações psicofisiológicas- as três meninas que se encontram na fase de 
quase-exaustão, possuem uma alta nota nos fatores: reações psicológicas e reações 
psicológicas com componente depressivo. Com isso, faz-se relevante uma investiga-
ção minuciosa das causas do estresse problemático nessas crianças.

As informações recolhidas até o momento coincidem com as informações que 
foram adquiridas e explanadas nos projetos das etapas anteriores. Através dos dados 
coletados, é possível perceber que essa fase de transição é muito significativa no de-
senvolvimento da criança. 

A baixa amostragem, comparando-se com as etapas anteriores, deu-se pela in-
terrupção do planejamento de aplicar a pesquisa em outra escola devido à pandemia 
do Covid- 19 que assolou o mundo. 

Ainda assim, por ser um tema tão significativo, haverá a continuidade desse 
estudo a partir de etapas complementares e, desse modo, novos projetos e novos da-
dos serão obtidos, possibilitando ações que promovam a saúde mental, acolham as 
crianças e que facilitem a transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Funda-
mental II. 
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RESUMO

Doenças cardiovasculares e respiratórias são uma das principais causas de mor-
te em todo o mundo, representando mais de 17 milhões de mortes prematuras 
em 2016. Destas mortes, 3,3 milhões são atribuíveis à poluição atmosférica, 2,1 
milhões dos quais são devidos à doença cardíaca isquêmica (DIC) e 1,1 milhão 
devido ao acidente vascular cerebral. Além disso, a poluição provoca descon-
forto respiratório, diminuição da imunidade e alterações celulares. Agrava os 
problemas respiratórios, como alergias, asma e bronquite. A poluição do ar é 
responsável por 19% de todas as mortes cardiovasculares e os 3,3 milhões de 
mortes a poluição do ar, deixando para trás os índices de mortes causados pelo 
tabagismo (2,48 milhões), obesidade (2,85 milhões) e elevação níveis de glico-
se (2,84 milhões). Objetivo: Avaliar a prevalência de sintomas respiratórios em 
trabalhadores de um aeroporto internacional em São Paulo. Foi realizado um 
estudo transversal, com uma amostra probabilística e aleatória, pela aplicação 
de um questionário que foi formulado de modo que as perguntas respondessem 
ao nosso objetivo. Foi realizada a análise descritiva. Resultados:  A rinite foi o 
sintoma mais prevalente entre os trabalhadores de pátio/pista. Conclusão: A 
saúde respiratória dos trabalhadores é prejudicada pela constante exposição a 
contaminantes ambientais.

PALAVRAS-CHAVE

Estudo Transversal. Doenças Cardiovasculares. Poluição do Ar

INTRODUÇÃO 

O avião é um dos meios de transporte mais seguros, sendo a sua popularização 
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algo muito positivo, especialmente no Brasil. Intensificaram-se viagens de turismo e 
negócios, quebrando tabus sociais. Apesar dessa evolução, essas vantagens devem ser 
harmonizadas com o problema da poluição aérea.

Entretanto, apesar de o transporte aéreo ter ajudado no dia a dia e ter fomen-
tado um crescimento empregatício e econômico, este propulsiona aumento da po-
luição atmosférica e da taxa de comorbidades na população geral, contudo, quem 
acaba sentindo essa sintomatologia mais rapidamente é o profissional aeroviário. 
Essa exposição vem sendo estudada ao longo do tempo e tem sido atribuída, a al-
guns componentes eliminados por alguns meios de transporte dentre eles: dióxido 
de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono. Além desses compostos 
devemos lembrar que existem outros tipos de gases e compostos ambientais que não 
são obtidos pela queima de combustível fóssil que estão relacionados com algumas 
comorbidades, em especial as cardíacas, que é o caso do ozônio2 e materiais particu-
lados(WHO 2016 ;Yanagi et al. 2012).  Em especial aeronaves e automóveis que têm 
como fonte de energia combustível fóssil. 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

O projeto de pesquisa já foi aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa (COMET) 
da Universidade Católica de Santos. Os participantes da pesquisa receberão recebe-
ram uma carta de apresentação, descrevendo os objetivos do estudo e o termo de 
autorização – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para oficializar o 
consentimento de uso do conteúdo das respostas de maneira anônima e sigilosa com 
uso restrito do pesquisador exclusivo para os fins do estudo em questão, atendendo 
as Resoluções CNS 466/2012 e CNS 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 
qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos



335

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a montagem do banco de dados e iniciarmos as análises presente na tabela pode-

se perceber que a amostra e heterogênea possuindo em sua maioria trabalhadores que 

não tiveram problemas relacionados a opressão no peito, asma, sibilos, crise de tosse, 

catarro e a grande parte não faz uso de medicamentos para a asma. 

 

       Nº      % 

 

Teve Sibilos  

  

Sim 49 15,3 

Não 272 84,7 

 

Teve Falta de Ar   

 

Sim 14 5,8 

Não 226 94,2 

 

Teve Sibilos Mesmo Quando Não Estava Resfriado  

  

Sim 27 11,1 

Não 216 88,9 

 

Sensação de Aperto/Opressão no Peito  

  

Sim 34 10,6 

Não 286 89,4 

 

 

Crise de Falta de Ar   

 

Sim 24 7,5 

Não 296 92,5 
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Crise de Tosse   

 

Sim 59 18,4 

Não 261 81,6 

 

Crise de Asma   

  

Sim 7 2,2 

Não 313 97,8 

 

Uso de Medicamento para Asma  

 

Sim 14 4,4 

Não 306 95,6 

 

Alergia ou Rinite   

 

Sim 136 42,5 

Não 184 57,5 

 

 

Teve Tosse   

 

Sim 83 25,9 

Não 237 74,1 

 

Teve Catarro  

  

Sim 88 27,5 

Não 232 72,5 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observarmos os resultados obtidos podemos perceber que alguns profissio-
nais após ficarem expostos desenvolveram alguma patologia, sendo a rinite o sintoma 
mais prevalente nos profissionais de pátio/pista de aeroporto.
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RESUMO

O projeto consiste em compreender a relação e limites entre concepção estrutu-
ral e arquitetônica, tendo como objeto de estudo o Centro Cultural e Desportivo 
do Sesc Santos e seus principais sistemas estruturais: o anel de compressão e a 
laje em grelha. Estudando afundo estes sistemas estruturais foi possível compre-
ender tanto o objetivo principal do limite entre arquitetura e técnica estrutural, 
mas também o comportamento e distribuição das forças e cargas dos elementos 
que compõem o sistema. Foi a partir de modelos físicos, analíticos e volumé-
tricos, que começaram as primeiras experimentações dos sistemas estudados, a 
fim de compreender a dinâmica e comportamento estrutural dos sistemas. As-
sim como pesquisa teórica e técnica deles, cálculos e diagramas de distribuição 
de forças das peças e sistema.

PALAVRAS-CHAVE

Concepção Estrutural, Partido Arquitetônico, Sistema Estrutural.

1. INTRODUÇÃO

O projeto consiste em compreender a relação e limites entre concepção estrutu-
ral e arquitetônica, tendo como objeto de estudo o Centro Cultural e Desportivo do 
Sesc Santos e seus principais sistemas estruturais: o anel de compressão e a laje em 
grelha. Estudando afundo estes sistemas estruturais foi possível compreender tanto 
o objetivo principal do limite entre arquitetura e técnica estrutural, mas também o 
comportamento e distribuição das forças e cargas dos elementos que compõem o 
sistema. 
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Foi a partir de modelos físicos, analíticos e volumétricos, que começaram as 
primeiras experimentações dos sistemas estudados, a fim de compreender a dinâmi-
ca e comportamento estrutural dos sistemas. Assim como pesquisa teórica e técnica 
deles, cálculos e diagramas de distribuição de forças das peças e sistema.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

A pesquisa teve início com coleta e análise de dados a respeito do objeto de 
estudo – Sesc Santos – onde iniciou-se a busca online de informações básicas da 
obra e, posteriormente, o contato com a instituição Sesc-SP. Busca em revistas como 
Monolito e Módulo, onde foi possível verificar ficha técnica, algumas descrições de 
partido arquitetônico por parte dos arquitetos, desenhos técnicos como planta térrea, 
cortes e elevações, no qual possibilitou a análise de eixos estruturais e as primeiras 
compreensões do partido estrutural no projeto, assim, identificando os principais 
sistemas estruturais que seriam estudados durante o período da pesquisa -anel de 
compressão e laje grelha.

A partir do livro Botti Rubin Arquitetos, uma coletânea dos projetos do es-
critório de arquitetura, foi possível identificar projetos análogos ao Sesc Santos em 
relação aos sistemas estruturais identificados – anel de compressão e laje em grelha. 
Uma linha do tempo produzida possibilitou melhor visualização cronológica destes 
projetos e a relação estrutural e arquitetônica entre eles de forma mais evidente.

Paralelamente, o grupo organizou um cronograma estruturante dos passos da 
pesquisa, distribuindo os principais momentos em módulos – I. investigação de ba-
ses do projeto – descrita acima –; II. investigação e compreensão estrutural do pro-
jeto; III. concepção estrutural e arquitetônica –, dentro de cada módulo distribui-se 
etapas de trabalho. Nesta primeira etapa, a pesquisa foi desenvolvida até o segundo 
módulo, compreensão estrutural e arquitetônica.

A investigação se fundamenta no desenvolvimento de pesquisa biográfica do 
objeto e seus autores, projetos análogos em relação ao sistema estrutural, modelos 
analíticos e maquetes representativas. Por conta de um novo contexto de pandemia 
a pesquisa sofreu algumas adaptações durante seu processo. A segunda etapa que 
consistiria no desenvolvimento de modelos analíticos para ensaios estruturais com-
parativos e modelos representativos para compreensão volumétrica e espacial, não 
foi possível.

Para dar continuidade na pesquisa, objetivando visualizar o limite entre o apelo 
estético da concepção arquitetônica e a técnica estrutural, foi desenvolvido, a partir 
dos desenhos técnicos, cálculos e diagramas de distribuição de cargas nas peças es-
truturais dos sistemas estudados.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Centro Cultural e Desportivo do Sesc Santos foi projetado e construído entre 
1980 e 1985 pelo escritório Botti Rubin Arquitetos. O programa estabelecido con-
sistia em um centro esportivo e cultural com piscina ao ar livre, ginásio, teatro, salas 
de estar, biblioteca e um estacionamento previsto no subsolo. O principal partido 
tomado pelos arquitetos foi em relação ao tipo de solo, as sondagens demonstraram 
condições desfavoráveis, com um solo praticamente aflorado, camadas de lodo de 
resistência mínima até 30 metros. A solução foi elevar o piso do térreo e cavar estacas.

Figura 1: Sesc Santos: anel de compressão em fase de construção.

Fonte: Jornal da Orla
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Figura 2: Sesc Santos: anel de compressão, visão aérea.

Fonte: Wikimapia.

Figura 3 e 4: Sesc Santos: saguão principal, laje em grelha em trama hexagonal.

Fonte: Pedro Vannuchi

O edifício conta com dois importantes sistemas estruturais que funcionam de 
forma independente entre si: anel de compressão, responsável em sustentar o vão 
de mais de 50 metros do ginásio esportivo. E a laje em grelha, localizada no saguão 
principal do Sesc, uma estrutura em concreto aparente sobre uma grelha hexagonal, 
esta grelha proporciona luz e sombra nos espaços de iluminação zenital no interior 
do edifício.
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O primeiro sistema a ser estudado foi o anel de compressão, devido sua maior 
complexidade de distribuição de forças e elementos, os estudos foram feitos a partir 
de diagramas estruturais, identificando os elementos que compunham o sistema e 
como as forças se distribuíam. O projeto análogo escolhido para execução do mode-
lo foi o Senac Presidente Prudente e o objeto de estudo em questão, Sesc Santos. O 
modelo foi experimentado primeiramente em madeira, com os elementos estrutu-
rais produzidos isoladamente para, na montagem, compreender qual melhor encaixe 
representaria o comportamento dos vincos estruturais. Com a experimentação em 
madeira se mostrou ineficiente no ensaio de encaixes do sistema, decido a própria 
materialidade. A partir deste teste, o grupo optou pelo EVA como um material mais 
leve para os ensaios. Os projetos análogos foram selecionados a partir dos sistemas 
estruturais identificados no objeto de estudo. O anel de compressão foi utilizado pe-
los arquitetos primeiramente em 1972/1974, no Centro Campestre do Sesc Rio Boni-
to. Além do sistema estrutural, há congruências com o Sesc Santos no programa de 
necessidades, na expressão arquitetônica brutalista, na espacialidade interna e circu-
lação, uso de vegetação interna e externa ao edifício, proporcionando uma ambiência 
semelhante.

Figura 5: Sesc Rio Bonito: Anel de Compressão.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O Senac Presidente Prudente foi a segunda experiência dos arquitetos com este 
sistema estrutural, o projeto foi de 1978 à 1980, desta vez utilizaram o anel de com-
pressão como principal partido estrutural e arquitetônico. A planta circular que abri-
ga o programa de necessidades voltado para um pátio central.
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Figura 6: Sesc Rio Bonito: vista externa.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

Figura 7: Sesc Rio Bonito: vista interna.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O Senac Presidente Prudente foi a segunda experiência dos arquitetos com este 
sistema estrutural, o projeto foi de 1978 à 1980, desta vez utilizaram o anel de com-
pressão como principal partido estrutural e arquitetônico. A planta circular que abri-
ga o programa de necessidades voltado para um pátio central.
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Figura 8: Senac Presidente Prudente: vista aérea.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

Figura 9 e 10: Senac Presidente Prudente: pátio central aberto. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O Senac Presidente prudente foi a obra análoga escolhida para análise estrutural 
a partir de modelo analítico em conjunto com o Sesc Santos. Neste primeiro semestre 
foi desenvolvido o modelo representativo da obra.
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Figura 11 e 12: Modelo representativo Senac Presidente Prudente: anel de compressão.

Fonte: Elaboração Própria.

O modelo produzido em madeira não possibilitou a investigação pretendida pelo 
grupo, mas evidenciou a concepção estrutural atrelada a espacialidade arquitetônica 
obtida a partir deste sistema estrutural. Compreensão de como a geometria dos ele-
mentos estruturais interfere no comportamento do sistema e, consequentemente, na 
arquitetura do espaço, distribuição programática, acessos e circulação, plasticidade.

A obra que precedeu o Sesc Santos com o uso do arco de compressão o edifí-
cio Residencial Koraicho Tower, entre 1979 e 1984. Além do arco de compressão a 
obra também possui uma expressão arquitetônica brutalista de concreto aparente. O 
edifício circular abriga um programa de necessidades residencial, de forma que as 
unidades habitacionais confi guram o entorno de um átrio central coberto a partir do 
anel de compressão que proporciona uma iluminação zenital.

Figuras 13 e 14: Residencial Karaicho Tower: anel de compressão e átrio central do edifício.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

 

 

 



348

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Um ano depois, é construído o Sesc Santos utilizando o anel de compressão 
como sistema estrutural do ginásio esportivo. Foi executado modelo representativo 
em madeira desde anel de compressão.

Figuras 15, 16 e 17: Modelo representativo do anel de compressão Sesc Santos.

Fonte: Elaboração Própria.

A partir dos modelos estudados – anel de compressão Senac Presidente Pru-
dente e Sesc Santos – o grupo pôde compreender a relação entre a geometria de cada 
elemento estrutural com o comportamento das forças presentes no sistema, além da 
espacialidade e volumetria proporcionada. 

 A laje em grelha foi outro sistema estrutural identifi cado no Sesc Santos. Foi 
em 1975, no Residencial Morumbi que os arquitetos utilizaram este sistema estru-
tural para obter um maior vão livre na residência, a partir de uma modulação qua-
drada homogênea, esta modulação foi utilizada não apenas estruturalmente, mas na 
organização programática e de acessos da residência. A casa possui uma expressão 
brutalista de concreto aparente e vegetação interna e externa. 
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Figuras 18 e 19: Morumbi Residence: vista externa e interna.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

No mesmo período, entre 1973 e 1977, foi projetado e construído o Edifício 
Plantar, um dos últimos projetos da série de concreto aparente. O edifício possui 
uma característica minimalista, sendo a estrutura básica a expressão arquitetônica da 
obra. As lajes se configuram numa grelha ortogonal de vigas 11 por 70 centímetros, 
apoiada em colunas limítrofes que, no primeiro pavimento, são apoiadas em vigas de 
transição que, apoiam-se em pilares no térreo, proporcionando uma área de passa-
gem mais livre.

Figuras 20 e 21: Edifício Plantar: pilares limítrofes na fachada e laje grelha.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos
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Figura 22: Edifício Plantar: térreo.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos.

A segunda etapa da pesquisa consistiu na aproximação estrutural dos sistemas 
estudados – anel de compressão e laje em grelha –, primeiramente em uma aborda-
gem teórica e conceitual, a partir deste entendimento do sistema, a pesquisa parte 
para os cálculos e diagramas que demonstrem a distribuição de cargas nos elementos 
estruturais dos sistemas. Isolando cada peça do sistema, calculamos a carga/peso de 
cada elemento, aferindo seu peso e, assim, o peso total de cada sistema estrutural.

No sistema anel de compressão buscamos compreender melhor o comporta-
mento estrutural a partir da cúpula, trazendo o exemplo do Panteão. O tamanho 
maciço do Panteão é acompanhado por um tremendo peso. Os arquitetos romanos 
usaram um design engenhoso para criar uma estrutura estável sem o uso de suportes 
internos. O tremendo peso da pedra sobre as entradas, janelas e passagens causaria 
o colapso. Os arquitetos resolveram esse problema com o uso de arcos. Os arcos 
pegam a tremenda força da pedra acima dela e redirecionam essa força através de 
seus lados para as paredes e pilares de apoio do Panteão. Essas paredes e pilares de 
apoio fornecem uma força normal horizontal para neutralizar a força da pedra acima 
dos arcos. O peso da estrutura é canalizado através dos pilares para a sua fundação.

 



351

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

Figura 23: Panteão: distribuição de forças.

Fonte: Brew Minate. 

As cúpulas mantêm sua forma através de um equilíbrio de forças de tensão e 
compressão. As linhas verticais da cúpula são chamadas meridianos. No topo da cú-
pula, os meridianos se unem sob o peso da cúpula, criando forças de compressão. Em 
direção ao fundo da cúpula, os meridianos estão empurrando para fora, esticando a 
cúpula com forças de tensão horizontal. Em um certo nível em todas as cúpulas, há 
uma área que não está em tensão ou compressão. As forças de tensão e compressão 
devem ser tratadas para permitir que o domo fique em pé. Para lidar com as enormes 
forças de tensão, os arquitetos romanos derramaram várias camadas de concreto ao 
redor da base da cúpula. Essas camadas são chamadas de anéis escalonados e for-
necem uma força normal para empurrar para dentro contra as forças de tensão que 
empurram para fora. Os anéis também ajudam a redirecionar as forças de tensão para 
as paredes da base.

Figura 24: Panteão: distribuição de forças estruturais [compressão e tração].

Fonte: Brew Minate.
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Surpreendentemente, exatamente onde as forças de compressão são as maiores 
na cúpula (o topo), os arquitetos romanos optam por não ter nada além de ar. O ócu-
lo mede aproximadamente 8 metros de diâmetro e produz um anel de cerca de 1 me-
tro de espessura. O anel age exatamente como um arco, exceto que suas extremidades 
são unidas. As forças de compressão são redirecionadas ao longo do corpo do anel. 
A única diferença entre o anel e o arco é que as forças de compressão vêm de todas as 
direções. Essas forças unem as pedras do anel firmemente. As forças de compressão 
se cancelam e o topo da cúpula é deixado em um estado de equilíbrio horizontal.

Outro exemplo é o Kingdome de Seattle, implodido no ano 2000. A estrutura 
contava com 41 arcos de compressão, em formato parabólico, que diminuíam de lar-
gura a medida que se aproximavam do topo, e eram mantidos estáveis por 324 cabos 
de aço circundando a estrutura, funcionando como anéis de tração.

Figuras 25, 26,27,28,29 e 30: Kingdome durante sua construção, em Seattle, 1973. 

Fonte: Ivar Boom

A Catedral de Brasília é outro excelente caso do sistema anel de compressão. A cate-
dral de Brasília se estrutura em 16 pilares, apoiados entre si, onde sua sustentação é feita por 
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dois anéis de concreto armado. O superior, onde os pilares se apoiam e formam uma circun-
ferência de 6,8 m, absorvem os esforços de compressão, assim, denominado como anel de 
compressão. O anel inferior, com 60 m de diâmetro, no nível do chão, absorve os esforços 
de tração, funcionando como uma espécie de tirante, denominado como anel de tração.

Figuras 31 e 32: Cadedral de Brasília em construção.

Fonte: Blog da Arquitetura.

A catedral de Brasília se estrutura em 16 pilares, apoiados entre si, onde sua 
sustentação é feita por dois anéis de concreto armado. O superior, onde os pilares se 
apoiam e formam uma circunferência de 6,8 m, absorvem os esforços de compressão, 
assim, denominado como anel de compressão. O anel inferior, com 60 m de diâme-
tro, no nível do chão, absorve os esforços de tração, funcionando como uma espécie 
de tirante, denominado como anel de tração.

Figura 33: Catedral de Brasília: modelagem estrutural.

Fonte: Blog da Arquitetura.
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Por fim, o princípio da roda de raios foi uma outra analogia utilizada para bus-
car compreender o sistema de anel de compressão.

Figura 34: Princípio da roda: sistema de compressão.

Fonte: University of Technology Delft.

O sistema de anel de compressão mostra características iguais às do aro de bici-
cleta. Uma das principais diferenças é a maneira como as cargas principais atuam na 
estrutura. Devido às cargas transversais, os raios e o cubo central cederão, causando 
uma carga radial. A partir daí, a estrutura se comporta de maneira semelhante à roda 
da bicicleta.

No caso de um sistema de anel de compressão com raios, a zona afetada pela 
carga é maior em comparação com a roda da bicicleta. A distribuição da carga trans-
versal devido ao peso estrutural, intempéries etc. é geralmente melhor em compara-
ção com a pequena carga afetada na roda da bicicleta. A carga pode ser dividida em 
mais raios, no entanto, a distância entre os raios de um sistema de anel de compressão 
é maior comparado a uma roda de bicicleta. Como consequência, a carga radial não 
é igualmente distribuída ao longo do anel.

A segunda principal diferença é a maneira como a estrutura é suportada. Em 
uma roda de bicicleta, apenas o cubo central é lateralmente suportado, em um siste-
ma de anel de compressão com raios, este é o caso do anel completo.

Para usar a ação do anel em extensão total, a translação radial do anel deve ser 
livre. Quando esta tradução é bloqueada, a carga transversal somente será absorvida 
pela ação do feixe dos raios. Para evitar altas dobras em alguns momentos, suportes 
de rolo ou rolamento oscilante precisam ser usados como estrutura de suporte para 
o anel.

O anel deve fornecer ação suficiente para evitar que ele se deforme demais. A 
translação fornecida pelos suportes de rolos ou mancais oscilantes deve ser limitada 
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para evitar altas translações e cumprir requisitos estruturais.
A partir dessas diferenças em relação à roda da bicicleta, pode-se concluir que a 

ação do anel em uma estrutura de telhado não depende apenas da curvatura, rigidez 
extensional do anel e das cargas, mas também da translação do anel.

Com essas conclusões, uma parte da segunda subquestão foi respondida. A 
questão era: “Como o princípio da roda de raios pode ser aplicado como uma estru-
tura de telhado para um estádio de futebol?”

O sistema de roda de raios mostra que é adequado para uso como estrutura de 
telhado. Para aplicar um teto de roda com raios, o engenheiro deve encontrar solu-
ções para suportar cargas transversais e a maneira de suportar o teto para chegar a 
um nível design eficiente.

Os parâmetros de projeto que influenciam a rigidez e a força da roda da bicicleta 
(tabela também são responsáveis pelo teto da roda de raios. A estrutura do teto da 
roda de raios pode ser aplicada como uma estrutura do telhado do estádio de futebol 
devido às diferentes adaptações possíveis pelos engenheiros no passado. Essas adap-
tações são resumidas brevemente. 

A aplicação do teto da roda com raios foi aumentada devido às diferentes adap-
tações que foram aplicadas à estrutura do telhado ao longo dos anos. A primeira 
adaptação foi criar uma abertura na estrutura do telhado. Criar uma abertura no teto 
causa uma diminuição da rigidez e resistência radial e lateral da estrutura, a menos 
que a quantidade de pré-tensão seja suficiente.

A adaptação a seguir teve maiores consequências para o comportamento es-
trutural da estrutura do telhado. O oval a estrutura do teto em forma de tornado se 
tornou menos eficiente em comparação com o teto original da roda com raio circular. 
Devido à forma oval, o raio da estrutura do anel não é constante em todo o telhado. 
Nos lados longos, o raio aumentou causando uma diminuição da ação do anel. Por-
tanto, a quantidade de tensão e deformação aumentou. Um anel mais forte estrutura 
(aumento da rigidez extensional) é necessária para fornecer rigidez e resistência su-
ficientes.

O uso de um anel de compressão duplo em vez de um anel de tensão dupla tem 
consequências para a quantidade de flacidez e uso de material. O ponto de gravidade 
está mais próximo dos suportes, resultando em menor queda na mesma pré-tensão. 
A desvantagem é o maior uso do material. A última adaptação mencionada é o uso 
de raios não pré-tensionados. Em vez de cabos, outros perfis de aço (CHS, HE, etc.) 
pode ser usado. Esses perfis têm uma rigidez à flexão e também podem receber car-
gas por flexão (ação da viga).

A laje grelha é um tipo de laje com estrutura muito similar à nervurada. Ela 
também é constituída por nervuras, que resistem aos esforços de tração, e uma me-
sa-alma que resiste às forças de compressão. A diferença entre elas são os eixos de 
nervura.

As lajes nervuradas contam com uma distância menor, normalmente abaixo de 
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100 cm, a laje de grelha conta com um espaçamento entre as vigas maior que 110 cm, 
segundo a NBR 6118/2003 (Projeto de estrutura de concreto). As grelhas podem ser 
feitas em aço, concreto armado ou protendido.

Figuras 35 e 36: Laje em grelha Sesc Santos.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos.

O piso pode ou não colaborar na resistência das grelhas. Essa independência 
entre as duas partes permite maior liberdade para experimentações arquitetônicas, 
com a criação de domos ou pisos de vidros, como é o caso da laje em grelha do Sesc 
Santos, com pirâmides de vidro na cobertura.

Figura 37: Cobertura da laje em grelha Sesc Santos.

Fonte: Botti Rubin Arquitetos
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Cálculo de Distribuição de Cargas Anel de Compressão

Viga:

Comprimento: 30,5 m (30 sessões)
Sessão: b x h = 0,5m x X m
P= b x h x 2,5
Total= 83,12 tf

Anel:

Total: P1 + P2 + P3 + P4
Peso Total= 574 tf/m

Cálculo de distribuição de cargas anel de compressão: pilar (5 pilares)

H: 17,1 m
Seção: b x h = 2 m x 0,5 m
P= 2,5 tf/m
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Cálculo de Distribuição de Cargas Laje em Grelha

Viga:

A: 3,65 m de comprimento
B: 5 m de comprimento (diagonal); 3,5 de comprimento (ortogonal)
Sessão A: b x h = 0,1 x 1,5
Sa= 0,1 x 3,5 
Sa= 0,35 m²
Sessão B: b x h = 0,05 x 1,5
Sb= 0,05 x 3,5
Sb= 0,175 m²
Sessão C: b x h = 0,05 x 5
Sc= 0,05 x 5
Sc= 0,25 m²
Módulo (33 módulos) 
Total= Pa + Pb + Pc
Total: 0,775 m² x 33 = 25,57 m²  
Ptotal= 25,57 x 2,5 = 63,93 tf/m

A partir dos cálculos, no software Ftool, geramos diagramas que demonstras-
sem a distribuição das cargas na peça, podendo então compreender melhor o com-
portamento estrutural do sistema, como as cargas e as forças agem na peça e, por 
fim, conseguir visualizar a linha tênue que existe entre o partido arquitetônico que 
desenha esteticamente a peça e a concepção estrutural. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo desta pesquisa é o entendimento da relação entre concep-
ção estrutural e partido arquitetônico, compreender como estas duas áreas relacio-
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nam-se no projeto de arquitetura e como a concepção estrutural interfere no desenho 
e espacialidade arquitetônica. Estudando estes dois sistemas estruturais paralelamen-
te, foi possível compreender a maneira como cada elemento estrutural e sua geome-
tria proporcionam uma solução à determinado espaço projetado.

Com o anel de compressão, por exemplo, ficou claro esta relação. Apesar de 
ser o mesmo sistema estrutural, sua geometria varia em cada obra, o que interfere 
diretamente na dimensão estrutural e na plasticidade da obra. Além deste sistema 
independer do programa de necessidades do local, havendo caso de abrigar desde 
uma escola técnica à um edifício residencial.

Os arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin evidenciam este método de se fazer 
arquitetura, onde evidenciam a concepção arquitetônica a partir da estrutura do edi-
fício. Todos os projetos análogos aos sistemas estudados demonstram esta caracterís-
tica do escritório.
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RESUMO

Com o sexto melhor IDH-M do Brasil, a cidade de Santos abriga a terceira po-
sição em número de moradias de palafitas segundo o IBGE. Como continuação 
do trabalho realizado em 2018-2019, essa etapa da pesquisa tem como objetivo 
mapear as experiências projetuais realizadas na comunidade do dique da Vila 
Gilda, considerada por muitos pesquisadores como a maior comunidade de pa-
lafitas do país, e através de técnicas e metodologias fundamentadas no desenvol-
vimento sustentável estabelecer novas relações entre o homem e o meio ao qual 
este está inserido permitindo uma regeneração conjunta.

Este projeto tem como finalidade a compreensão e a introdução de técnicas am-
bientais no ramo projetual arquitetônico, através do estudo de diferentes verten-
tes do conhecimento filosófico e científico e da análise de exemplos ocorridos 
ao longo da história, permitindo assim, a estruturação de uma nova perspectiva 
para o desenvolvimento socioambiental para o local, conseguindo estabelecer 
estratégias projetuais capazes de promover estruturação  e expansão ao longo 
do território da costa de Santos.

PALAVRAS-CHAVE 

Ecossistemas, Sustentabilidade, Vila Gilda.

1. INTRODUÇÃO

Devemos investigar novas possibilidades arquitetônicas e, com o auxílio dos 
moradores, estabelecer novas soluções técnicas para promover intervenções em as-
sentamentos precários. Essa pesquisa tem como característica a análise do processo 
de ocupação do território hoje ocupado pelas comunidades de palafitas, a fim de criar 
um protótipo habitacional capaz de fundamentar o resenho da sociedade.
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2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 O Habitar: Conceituação

Com a finalidade de embasar conceitualmente a pesquisa e compreender o con-
ceito de habitar, considerando seus aspectos físicos e sociais, foi realizada uma pes-
quisa bibliográfica que culminou na análise de dois textos, sendo eles: RUDOFSKY, 
Bernard. Architecture Without Architects. 1964. Nova Iorque. CAPELLE, Rodrigo 
Suess. SILVA, Antonia Samir Ribeiro. O Ser Cidadão, O habitar e a questão da ha-
bitação no Brasil. 2017. Revista Tocantinense de Geografia. Araguaína/ Tocantins. 

A partir desses textos iniciou-se uma análise comparativa entre o conceito de 
habitar segundo diferentes autores e a situação vivida pelas famílias que habitam o 
Dique da Vila Gilda, no bairro Rádio Clube em Santos, local que abriga uma das 
maiores comunidades palafíticas do país. 

2.2 Princípios da Ecologia: a máquina ambiental.

Para traçarmos premissas projetuais a fim de sanar as problemáticas ambientais e, 
consequentemente, sociais, foi necessário o compreendimento dos princípios da ecologia, 
buscando entender não apenas o conceito de desenvolvimento sustentável, mas também, 
como funciona o ecossistema urbano ao qual essas moradias estão inseridas. Para isso foi 
necessária a leitura de diferentes autores, sendo eles: BELOSO, Nicholas. Ecossistemas 
Urbanos: ecologia e paisagem na enseada do Cabrito. 2017. Dissertação (graduação em 
Arquitetura e Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal 
da Bahia, Salvador. ODUM, Eugene P. Fundamentos de Ecologia. 1953.  BURTLAND, 
Harlem. Nosso Futuro Comum. Organização das Nações Unidas, ONU, 1987. CAPRA, 
Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 2012. BU-
CKMINSTER, R. Fuller. Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra. Illinois, 
1969. MANCUSO, Stefano. Revolução das Plantas. Milão, 2017.

2.3 Processo Presencial: como desenhar uma máquina ambiental

Apoiado conceitualmente nessas obras foi possível analisar os dados coletados 
durante as visitas de campo realizadas em 2018, através de mapas e planilhas elabora-
das nos softwares Autocad, Photoshop, Excel e Sketchup, bem como o levantamento 
fotográfico dos becos de estudo, a fim de, compreender as relações de vizinhança bem 
como os processos construtivos realizados pelos próprios moradores do local. Sendo 
possível então a realização do estudo aprofundado de um exemplar de habitação com 
o intuito de transformar essa moradia em uma máquina ambiental capaz de gerar e 
processar seus próprios recursos e transformar o meio no qual se está inserida.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

CAPELLE e SAMIR (2017, p.56), afirmam que: “habitação é um direito básico 
para qualquer ser humano, sem ela não há estabilidade para que homens e mulheres 
invistam em seus sonhos e projetos de vida”. Assim sendo, para que um cidadão pos-
sa exercer sua cidadania, assegurada pela Constituição Federal de 1988, ele precisa 
fundamentalmente, exercer o seu direito de habitar.

Para RUDOFSKY (1964), a liberdade física do homem está intimamente relacio-
nada a sua capacidade de escolher o local onde habita, assim sendo, estabelece-se um 
lugar de confiança, tornando nossa existência dependente dessa relação. Entretanto, 
tal relação de confiança sofre desgaste a partir do momento em que a população re-
sidente nas palafitas não possui uma estrutura estável. Na sociedade brasileira “cada 
homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, 
depende de sua localização no território” (SANTOS, 2000, p.41, apud CAPELLE, 
SAMIR, 2017, p.60). Assim sendo, o valor social está fundamentalmente relacionado 
com a valorização desses espaços, sendo impossível idealizar uma cidadania não rela-
cionada ao seu território (SANTOS 2000). A Constituição Federal de 1988 estabelece 
como fundamento a cidadania direitos sociais como a educação, saúde, alimentação, 
trabalho, lazer, segurança, previdência social e a moradia, assim sendo, quando um 
desses quesitos possui precariedade, todos os outros são diretamente afetados.

Durante séculos a relação entre o ambiente construído e o ambiente natural 
seguem lógicas antagônicas, cujo desenvolvimento de um implica na degradação 
do outro. As cidades contemporâneas crescem descontroladamente, com ênfase ao 
“crescimento desenfreado de comunidades auto construídas” (BELOSO, 2017, p.23). 

Tal fator pode ser observado no território onde estão construídas as palafitas do Dique 
da Vila Gilda. Analisando os fluxos hídricos no entorno da Ilha de São Vicente, repara-
mos que a ilha convive diariamente com o ciclo do descarte irregular de resíduos sólidos, 
William Rodriguez Schepis (2018) afirma que boa parte do lixo que se acumula no rio dos 
Bugres acaba nas praias, assim como, boa parte do descarte irregular da parte leste da ilha 
acaba passando pela região das palafitas, intensificando o ciclo de poluição das águas.

A conferência sobre o Meio Ambiente em 1972 na cidade de Estocolmo, na 
Suécia, foi marcada pela declaração contendo 19 princípios que representam um Ma-
nifesto Ambiental, mas foi em 1987 que a médica Gro Harlem Brundtland publicou 
um relatório denominado “Nosso Futuro Comum”, e apresentava o conceito de de-
senvolvimento sustentável. 

BUCKMINSTER Fuller em seu livro Manual de Instruções para a Nave Espacial 
Terra, constata que o planeta Terra, assim como um automóvel, funciona como uma 
máquina e, assim sendo, necessitam de constante cuidado e manutenção, a fim de 
mantê-las em pleno funcionamento. Entretanto Buckminster ressalta que, diferen-
temente de outras máquinas, o nosso planeta não possui um manual de instruções, 
forçando-nos a utilizar os processos científicos experimentais.
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Rudofsky destaca a visão de Pietro Belluschi sobre a arquitetura comunal, que 
consiste na produção arquitetônica a partir da atividade espontânea e contínua de 
um povo, constituindo um patrimônio comum através da experiência comunitária. 
Quando observamos uma comunidade e analisamos suas características socioam-
bientais em conjunto com o processo de autoconstrução de seu território, consegui-
mos caracterizar tal população e compreender a relação entre seus moradores e o 
meio que habitam. A volatidade de suas construções e de seus habitantes, está intima-
mente ligada as constantes mudanças espaciais devida as ações das marés no local. As 
raízes do mangue diminuem o movimento das águas das marés e, assim sendo, agem 
como uma barreira, diminuindo a força das águas que invadem a costa, impedindo 
também a erosão natural do solo. 

É necessário traçar premissas projetuais para a região que tenham como base os 
aspectos sociais e espaciais do local. Primeiramente deve-se traçar um perfil popula-
cional, a fim de compreender as necessidades daqueles que ocupam o território. Tal 
fator é crucial quando analisamos a ausência de espaços de convívio destinados a esse 
perfil de moradores, como locais de repouso e recreação.

Quando analisamos as construções do local podemos notar, através de sua ti-
pologia, que as residências podem ser classificadas em dois grupos: as construções 
em alvenaria instauradas na zona de aterro feita pelos próprios moradores, e as cons-
truções em madeira sob estacas, localizadas na água. Os caminhos caracterizam-se 
como o estruturador e divisor espacial dos becos, sendo um grande norteador e mo-
delador da paisagem comunitária. É através de seu desenho que conseguimos definir 
as divisões socioespaciais e compreender as relações de vizinhança e o consciente 
coletivo dessa população.

Figura 1: Deques.

Fonte: Elaboração do grupo, 2019.
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Quando traçamos um conjunto de 3 becos e buscamos compreender suas rela-
ções através da análise de suas tipologias habitacionais, compreendemos que a rela-
ção entre o espaço público, o deque, e o espaço privado, a residência, apresenta uma 
característica própria do local, em sua grande maioria, as residências possuem uma 
área de transição entre esses dois espaços.

Figura 2: Levantamento espacial dos becos de estudo.

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do levantamento de campo, 2020.

Através uma aproximação analítica e o estudo aprofundado de um único beco, 
buscando entender a máximo suas características construtivas e espaciais, com ên-
fase para as construções localizadas na frente de água, ou seja, aquelas que sofrem 
primordialmente com as ações da maré.

A fim de promovermos uma mudança sistemática na maneira de ocupação 
dessas comunidades palafíticas precisamos estabelecer novas maneiras de habitar o 
local, assim sendo, devemos compreender o processo construtivo atual e propor mu-
danças com base nos hábitos socioespacial de seus moradores. Para isso, foi escolhi-
da uma unidade habitacional que servirá de arquétipo para todas as transformações 
desse local.

 



366

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Para desenharmos uma unidade socioambiental é necessário inicialmente tra-
çarmos premissas acerca dos elementos necessários para produzir uma habitação 
sustentável, e a partir de tais tópicos traçarmos soluções projetuais que permitam a 
construção de uma residência que produza e processe todos os seus recursos para a 
sobrevivência, Levando em conta o processo construtivo e o conhecimento de seus 
moradores, a máquina ambiental é projetada visando a autoconstrução por seus mo-
radores.

Figura 3: Diagrama construtivo das habitações

Fonte: Elaboração da autora, 2020.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de investimento público e implementação de soluções específicas e que 
foque nas necessidades da população que habita o local acarreta a formação de um ci-
clo que consiste na ocupação irregular dessas áreas, originando habitações insalubres 
e ambientes naturais degradados. Através das referências bibliográficas foi possível 
compreender todas as esferas sociais e ambientais que levaram a concepção projetual 
da unidade socio ambiental. A criação das peças gráficas, como mapas e diagramas, 
ajudou a esclarecer as problemáticas projetuais conforme a pesquisa fosse desenvol-
vida.

Os aspectos ambientais foram norteadores dessa pesquisa, e através do estudo 
em diferentes áreas do conhecimento foi possível alcançar um protótipo habitacional 
que servirá como base fundamental para o redesenho de toda uma sociedade.
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RESUMO

A pesquisa buscou por meio de revisão bibliográfica identificar normativas de 
proteção às pessoas migrantes no Brasil entre 1901 a 2019.

Por meio da revisão bibliográfica, conseguiu-se não apenas identificar as nor-
mas em vigor de 1901 a 2019 sobre migrantes no Brasil, mas também analisar 
inicialmente como os imigrantes eram vistos e tratados pelo ordenamento jurí-
dico brasileiro, podendo-se, assim, entender mais sobre sua proteção.

PALAVRAS-CHAVE

Migrante, normativa, proteção, Brasil.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa buscou por meio de revisão bibliográfica identificar normativas 
acerca das pessoas migrantes no Brasil entre 1901 a 2019, a fim de verificar qual o 
tratamento e a proteção concedidos a elas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa baseou-se em revisão bibliográfica a fim de identificar normativas 
sobre a proteção das pessoas migrantes no Brasil. O recorte temporal foi o período 
entre 1901 e2019. Para o desenvolvimento do mesmo foram realizadas pesquisas 
bibliográficas, utilizando-se um rol de palavras chaves: Imigração no Brasil; Lei 
imigração brasileira; História da imigração no Brasil; Proteção imigrante;  Lei 
proteção imigrante; Imigração república velha; Imigração Getúlio Vargas; Migração 
formada internacional; Imigrantes Brasil;  Norma imigrantes Brasil; normativa 
1 Graduanda em Direito, voluntária na pesquisa. 
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proteção imigrante Brasil; Migração + Brasil; Migração + Brasil   século XX; Migração 
+Brasil +século XXI; Imigração +Brasil +século XX; Imigração+ Brasil + século XXI; 
Imigrantes; História + migração + Brasil; Migração + Brasil + década 1910; Migração 
+ Brasil + década 1920; Migração + Brasil + década 1930; Migração + Brasil + década 
1940; Migração + Brasil + década 1950; Migração + Brasil + década 1960; Migração + 
Brasil + década 1970; Migração + Brasil + década 1980; Migração + Brasil + década 
1990; Migração + Brasil + década 2000; Migração + Brasil + década 2010; Estatuto do 
Estrangeiro;  lei de migrações; Lei 6815/80; Lei 13445/2017; normativas + migração; 
leis + migração; portarias + migração; projeto de lei + migração; política + migração 
+ Brasil; migração + segurança nacional + Brasil; migração + direitos humanos + 
Brasil; migração + entre-guerras + Brasil; migração + 1ª guerra + Brasil; migração 
+ 2ª guerra + Brasil; migração + redemocratização. As pesquisas foram realizadas 
nos sites do  Google acadêmico, Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações da UNISANTOS, Academia.edu, Base da dados CAPES, Web of Science, 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Católica de Santos, ACNUR, CÁRITAS, 
e das principais universidades do estado de São Paulo (USP/ UNICAMP/ UNESP/ 
UNIFESP/ UFABC/ UFSCAR), além do Portal da CAPES PERIÓDICOS. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em termos de resultados obtidos foram encontrados: 91 artigos científicos sen-
do 61 em língua portuguesa, 2 em espanhol e 6 em inglês, 9 dissertações de mestrado, 
2 reportagens, 2 trabalhos de conclusão de curso, 6 livros e 3 teses de doutorados. O 
material localizado debruça sobre diversas áreas do conhecimento, as publicações 
predominando a área do Direto com 52 textos, 16 em história, 11 em ciências sociais, 
3 em relações internacionais, 3 em sociologia, 5 em geografia, 1 em antropologia e 
por fim, 1 em tecnologia.  

Em termos de conteúdo, tendo em vista a análise do material encontrado é pos-
sível perceber que no período que compreende de 1901 a 1979 não havia leis es-
pecificas que amparasse e protegesse o migrante. Nesta época, pouco tempo depois 
da Abolição da Escravatura2, os imigrantes eram tidos ainda como colonizadores e 
como mão-de-obra qualificada, uma vez que não havia mais escravos. A lei que os 
mencionava era a Lei de Terras3 sancionada em 1850, uma lei deficitária no que tange 
a proteção do migrante, pois corroborava com o tráfico de negros, mas facilitava a 
vinda e o estabelecimento de europeus no Brasil4. A primeira lei de referência neste 
2 GADELHA, Regina Maria d’Aquino Fonseca. A lei de terras (1850) e a abolição da escravidão: capita-
lismo e força de trabalho no Brasil do século XIX. Revista de História, n. 120, p. 153-162, 1989. Disponí-
vel em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18599 Acesso em: 4 jul. 2020.
3 Brasil (18 set. 1850). Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei no 
601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm> Acesso em: 4 jul. 2020
4 GRAHAM, Douglas H. Imigração Estrangeira e a Questão da Oferta de Mão de Obra no Crescimento 
Econômico Brasileiro - 1880-1930. Periódicos USP, v.3, n. 1, p 7/64, 1973. Disponível em: http://www.
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período é a Lei de Cotas5. Já em 1934 há menção aos estrangeiros em solo nacional 
na Constituição, no artigo 121, § 6°, que impunha uma restrição de estrangeiros no 
país. Na época, o governo vigente achava que a vinda de muitos imigrantes ao Brasil 
ameaça a soberania nacional e o aumento da taxa de desemprego, entretanto, a entra-
da de pessoas de origem europeia, mais precisamente, as brancas, era encorajada6. As 
normas pouco mudaram no espaço de tempo de 1934 a 1979. 

Em 1980, cria-se o Estatuto do Estrangeiro7. Esta é a primeira lei especifica que 
rege o migrante no país regulamentado a entrada, permanência, saída, extradição e 
expulsão desses. Sendo assim, a lei vinha ainda mais munida de burocratização, res-
trições de direitos políticos e de liberdade de expressão, onde novamente aumenta a 
desigualdade no que tange dos Direitos Humanos. 

Com a Constituição de 1988 (artigo 22, inciso XV), ainda competia à União 
legislar sobre os migrantes, entretanto, o dispositivo constitucional em seu artigo 5° 
abrange, ainda no caput, os direitos que se estendem aos estrangeiros, uma vez que 
todos são iguais perante a lei e que estão sob a proteção deste Estado. Em 1997 uma 
lei específica para refugiados (Lei 9.474/97) foi sancionada.

O Brasil também adotou o Decreto 6.964/20098 para incorporar o Acordo sobre 
Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL) 

Em 2007 é sancionada a Lei n° 13.445/179, a Nova Lei de Migrações. Ela contém 
125 artigos e continua em vigor até os tempos atuais. Mudanças significativas podem 
ser apontadas nesse novo dispositivo, a discriminação e a xenofonia são atos repudia-
dos, o visto humanitário foi institucionalizado, os imigrantes possuem o direito de se 
manifestarem politicamente e podem, se assim quiserem, se associar a sindicatos e 
organizações politicas, além disso, não podem ser presos por estarem irregularmente 
no país10.

revistas.usp.br/ee/article/view/143270Acesso em: 16. Fev. 2020
5 Brasil (9  mai. 1934). Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil.  De-
creto Nº 24.215, de 9 de maio de 1934. Dispõe sobre a lei de cotas de imigração. Disponível em: <https://
www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24215-9-maio-1934-557900-publicacaoori-
ginal-78647-pe.html> Acesso em: 4 jul. 2020
6 GERALDO, Endrica. A “lei de cotas” de 1934: controle de estrangeiros no Brasil. Cadernos ael, 2009. 
Disponível em: < https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2575> Acesso em: 4 jul. 
2020
7 Gomes, J.P.N. (2018) Estatuto do estrangeiro e lei de migração: histórico comparado. TCC, UFF, Ma-
caé. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/8390/1/Tcc%20João%20Paulo%20Nunes%20
Gomes..pdf. Acesso em: Acesso em 6. Jul. 2020.
8 Brasil (2009a). Decreto no 6.964 de 29 de setembro de 2009. Disponível em: Brasil (2009b). Decreto 
no 6.975 de 07 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6964.htm>. Acesso em: 6 jul. 2020. 
9 Brasil (2017). Decreto no 13.445  de 24 de maio  de 2017. Disponível em: < http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. Acesso em: 6 jul. 2020. 
10 Guerra, Sidney. Alguns aspectos sobre a situação jurídica do não nacional no Brasil: da Lei do Estran-
geiro à Nova Lei de Migração. Revista Direito em Debate, v. 26, n. 47, p. 90-112, 2017. Disponível em: 
< https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/7105> Acesso em: 10 jul. 
2020
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi de fazer uma revisão bibliográfica e normativa sobre 
à proteção da pessoa migrante no Brasil no período que compreende 1901 a 2019. 
Poucas obras compreendem essa época, a maioria estava vinculados a períodos an-
teriores, somente na fase de redemocratização é que pode ser vista mais obras que 
falasse sobre o assunto, até porque se tornou mais palpável a legislação. Por meio 
da revisão bibliográfica, conseguiu-se não apenas identificar as normas em vigor de 
1901 a 2019 sobre migrantes no Brasil, mas também analisar inicialmente como os 
imigrantes eram vistos e tratados pelo ordenamento jurídico brasileiro, podendo-se, 
assim, entender mais sobre sua proteção.
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RESUMO

Os aços inoxidáveis austeníticos são amplamente utilizados devido a sua alta 
resistência à corrosão, pois essas ligas metálicas são resistentes em diversos 
ambientes industriais, mas sofrem corrosão em ácido clorídrico. A adição de 
inibidores de corrosão ao tratamento de passivação dessas ligas metálicas, é 
sugerida para que esse tratamento contra corrosão seja potencializado. Este 
trabalho busca coletar dados do comportamento da adição de Lignossulfonato 
de Cálcio ao processo de passivação do aço AISI 304 com HNO3, para isso, fo-
ram utilizados os procedimentos descritos nas normas ASTM G61, ASTM E3 e 
ASTM A967.Para a realização do objetivo, foram utilizadas metodologias para a 
confecção dos corpos de prova, preparação de soluções utilizadas no tratamento 
de passivação e nos ensaios eletroquímicos, montagem da célula eletroquímica, 
tratamento superficiais dos corpos de prova e a realização dos ensaios eletroquí-
micos. Alguns resultados coletados mostraram uma diminuição de 96% na cor-
rente de corrosão em relação à liga sem tratamento. O objetivo do trabalho não 
foi alcançado, pois devido ao início do período de quarentena da pandemia de 
COVID-19 neste ano de 2020, os laboratórios do IPECI-UNISANTOS ficaram 
fechados para realização de experimentos, impossibilitando a coleta de dados 
restantes e necessários para a conclusão do objetivo.

PALAVRAS-CHAVE

Corrosão, Passivação, Inibidor.

1. INTRODUÇÃO

Os aços inoxidáveis austeníticos são amplamente utilizados devido a sua alta 
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resistência à corrosão, que se dá pela formação de uma camada passiva em sua su-
perfície (AIT ALBRIMI et al., 2014). Essas ligas metálicas são resistentes em diversos 
ambientes industriais, mas sofrem corrosão em ácido clorídrico (BEHPOUR et al., 
2009). 

Os tratamentos de passivação são ótimos aliados na produção de uma camada 
passiva mais rica, diminuindo a corrosão dos aços inoxidáveis, como constatado nas 
pesquisas de Zheng e Zheng (2016) e Liu et al. (2014). Esses tratamentos estão especi-
ficados na norma A 967 da American Society for Testing and Materials, que também 
sugere a adição de outras substâncias ao tratamento, como inibidores de corrosão, a 
fim de potencializar os efeitos da proteção.

Os lignossulfonatos de Cálcio, utilizados como inibidores de corrosão nos tra-
balhos de Lin e Zuo (2019), e Wang e Zuo (2016), são moléculas aniônicas com ca-
racterística anfipática, possuem propriedades adsorventes (LEITÃO et al., 2017), e 
são produzidas comercialmente a partir da lignina, por dois principais métodos: Pol-
pação com sulfito e sulfonação da lignina kraft ( ARO; FATEHI, 2017). As indústrias 
de polissacarídeos produzem a lignina em larga escala como subproduto, e como 
grande parte é queimada para geração de energia, pesquisas buscam agregar valor a 
este material (RAGAUSKAS et al., 2014). Este trabalho busca coletar dados do com-
portamento da adição de Lignossulfonato de Cálcio ao processo de passivação do aço 
AISI 304, para isso, foram utilizados os procedimentos descritos nas normas ASTM 
G61, ASTM E3 e ASTM A967.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Confecção dos Corpos de Prova

Os corpos de prova foram confeccionados a partir de barras cilíndricas de aço 
AISI 304 com 9 cm de comprimento e 6,35 mm de diâmetro. Uma das extremida-
des da barra foi embutida com resina epóxi com a finalidade de expor apenas a área 
da base da barra, assim mantendo constante a superfície que é submetida aos testes 
eletroquímicos e, facilitando os processos de tratamento superficial. A delimitação 
de área do corpo de prova e o uso da resina epóxi para tal processo são sugeridos, 
respectivamente, nas normas ASTM G61 e E3.
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Imagem 1: Esquema do Eletrodo Confeccionado

Fonte: Autor

2.2 Preparação das Soluções Utilizadas 

O eletrólito utilizado como meio corrosivo nos ensaios eletroquímicos foi uma 
solução de HCl 0,3 M, preparada a partir de HCl P.A. Já nos processos de tratamento 
de passivação da amostra, foram utilizadas soluções de HNO3 com variadas con-
centrações, preparadas a partir de HNO3 P.A. As seguintes variações de soluções de 
HNO3 foram preparadas:

• Solução Aquosa de HNO3 a 20% v/v;
• Solução Aquosa de HNO3 a 30% v/v;
• Solução Aquosa de HNO3 a 40% v/v.

2.3 Montagem da Célula Eletroquímica

A célula eletroquímica, recipiente onde acontece os ensaios eletroquímicos, foi 
montada a partir de um balão de três bocas de volume 250 ml. As três bocas do balão 
serviram como suporte para a configuração requerida em ensaios de polarização, 
conhecida como célula de três eletrodos. 

Os eletrodos utilizados para os ensaios aqui propostos, foram:

1. Eletrodo de Calomelano Saturado (ECS) – Eletrodo de Referência (ER);
2. Barra Metálica de Aço AISI 304 (Corpo de Prova) – Eletrodo de Trabalho 
(ET);
3. Placa de Platina de Grande Área Superficial – Contra Eletrodo (CE).

 



378

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Imagem 2: Esquema da Célula de Três Eletrodos

Fonte: Autor

2.4 Tratamentos Superfi ciais dos Corpos de Prova

O processo de polimento da superfície metálica foi baseado nas sugestões pro-
postas na norma ASTM G61. Os Corpos de prova foram submetidos ao polimento 
superfi cial com o auxílio de uma Lixadeira e Politriz modelo PLF da marca FORTEL, 
com lixas d’água de mesh 400 e 600 respectivamente. Após o polimento, os corpos de 
prova foram lavados com solução de álcool 70% e secos ao ambiente. 

Imagem 3: Esquema de Polimento do Corpo de Prova

Fonte: Autor
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Os tratamentos de passivação das superfícies metálicas, que consiste em sub-
meter a superfície do metal ao contato com uma solução de HNO3, foram realizados 
após o polimento e secagem da superfície do corpo de prova. A realização da passi-
vação exige o controle de variáveis que podem influenciar o resultado que se espera; 
são elas, temperatura, concentração da solução de HNO3 e o tempo de imersão da 
amostra na solução. 

A norma ASTM A967 sugere vários tipos de tratamentos de passivação para 
aços inoxidáveis, para ligas de aço 304 é recomendado o tratamento com HNO3 em 
concentrações variando entre 20 e 45% (v/v) e temperaturas entre 21 e 60º C, con-
dições essas com um tempo mínimo para imersão da amostra de 20 min. O mesmo 
tratamento é citado por GENTIL (2011) nos intervalos de 20-40% (v/v) de HNO3, 
45-70º C de temperatura e 30-60 min de tempo de imersão do aço. Os corpos de 
prova passaram por processos de passivação nas condições que se encontram dentro 
dos intervalos propostos.

Tabela 1: Relação de Ensaios Realizados Dentro das Recomendações da ASTM.

Fonte: Autor

2.5 Ensaios Eletroquímicos

As análises eletroquímicas contam como provedor das análises o Potenciostato/
Galvanostato AUTOLAB modelo PGSTAT204 da Metrohm. Baseando-se no méto-
do padrão sugerido na ASTM G61, as condições de análise foram configuradas no 
software do equipamento, NOVA 2.1. A realização da leitura do potencial de circuito 
aberto (PCA) foi configurada para leituras dos potenciais em intervalos de 120 s du-
rante 3600 s. Após a obtenção do Ecorr, a polarização potenciodinâmica é iniciada a 
partir do Ecorr com uma varredura de 0,01 V.s -1 até a corrente resultante chegar a 
5mA.  

A coleta dos valores de Ecorr e Icorr foi realizada no próprio software, NOVA 
2.1. Para a obtenção destes valores foram realizadas polarização no ramo anódico e 
catódico, nas mesmas condições. Posteriormente os dados obtidos nas polarizações 
catódica e anódica foram tratados com a ferramenta Corrosion Rate Analysis do pró-
prio softwere, o tratamento consiste na extrapolação de Tafel, para a obtenção dos 
valores Ecorr e Icorr.

 

 40º C 50º C 60º C 

20% 30 min 30 min 30 min 

30% 30 min 30 min 30 min 

40% 30 min 30 min 30 min 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de Potencial de Corrosão (Ecorr) e Corrente de Corrosão (Icorr) são 
de grande valia para estudos de corrosão, pois estes dados podem indicar, de modo 
comparativo, diferentes comportamentos de um metal frente a diferentes situações a 
qual o mesmo é exposto. ¬¬¬¬

A tabela 2 indica os valores de Ecorr e Icorr para os ensaios realizados sem tra-
tamento de passivação em Ácido Nítrico.  

Tabela 2: Valores Coletados para Ensaios sem Passivação

Fonte: Autor     

A Tabela 3 indica os valores de Ecorr e Icorr para os ensaios realizados com 
tratamento de passivação da amostra em Ácido Nítrico a 20% durante 30 minutos. 
As variações de temperatura do tratamento da amostra no banho passivante também 
estão explícitos na tabela.

Tabela 3: Dados dos Ensaios com Passivação da Amostra e as Variações de Temperatura.

Fonte: Autor

Comparando-se os valores observados nas tabelas 2 e 3, pode-se observar que 
os tratamentos de passivação da amostra ocasionaram, em relação ao branco, o au-
mento catódico dos valores de Ecorr, em uma diferença em torno de 250 mV. Nesta 
situação em que o material apresenta um potencial mais nobre (valores relativamente 
altos), o processo de corrosão acontece de forma mais lenta, pois termodinamica-
mente, há uma queda na energia livre ocasionada pela formação do filme passivo 
(GENTIL, 2011).

A notável queda relativa nos valores de Icorr, das amostras passivadas é 

 

BRANCO 
Ecorr (v) - 0,382 

Icorr (A) 3,115x10-5 

 40º C 50º C 60º C 

Ecorr (v) -0,124 -0,129 -0,149 

Icorr (A)   1,419x10-6 1,049x10-6 
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diretamente associada ao filme passivo formado, já que valores mais baixos de 
corrente indicam que os processos eletroquímicos estão acontecendo com menor 
intensidade. 

A variação nos valores de Icorr podem ser usados para o cálculo de eficiência 
(E%) do processo de passivação da liga metálica, com a equação:

E% = ([Icorr0 -Icorr] / Icorr0) * 100 

Onde Icorr0 é a corrente que representa o processo sem passivação da liga e 
Icorr é o processo com passivação.

Tabela 4: Eficiência Relativa 

Fonte: Autor

Nota-se que o tratamento a 60° C obteve 1% a mais de eficiência em relação ao 
tratamento realizado a 50° C. Isso sugere que temperatura mais altas tendem a otimi-
zar o processo de passivação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

NOTA: O objetivo do trabalho não foi alcançado, pois devido ao início do perí-
odo de quarentena da pandemia de COVID-19 neste ano de 2020, os laboratórios do 
IPECI-UNISANTOS ficaram fechados para realização de experimentos, impossibili-
tando a coleta de dados restantes e necessários para a conclusão do objetivo.

Os dados coletados por ensaios eletroquímicos foram fundamentais para a veri-
ficação da influência dos tratamentos com passivação em Ácido Nítrico na proteção 
aos processos corrosivos do aço AISI 304 em HCl 0,3M.

A eficiência relativa em torno de 95% de proteção contra a corrosão da liga me-
tálica, comprova a eficácia do procedimento de passivação do aço AISI 304.  

Foi observado que a temperatura pode influenciar, minimamente, o resultado 
final do processo de passivação.

Zhang et al. (2019) caracterizaram que a camada passiva do aço AISI 304 possui 
composição, em grande parte, formada por Fe2O3, Cr2O3, Fe3O4 e CrO3, e com a 
interação do LSC com esses compostos da camada passiva, observadas por Lin e Zuo 

 

 
30 min/50° C 30 min/60° C 

 
 

E% 95,44% 96,63% 
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(2019), e Wang e Zuo (2016), favorecendo a proteção de seus aços, esperava-se com 
a adição de lignossulfonato de Cálcio (LSC) diretamente na solução de HNO3 ou em 
um tratamento com solução aquosa de LSC após a passivação com HNO3, os resul-
tados poderiam favorecer a proteção da liga AISI 304.
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RESUMO

O Subprojeto Conhecendo a Rede Intersetorial de Atendimento e a Atuação do 
Psicólogo com Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual no Município 
de Santos foi uma pesquisa qualitativa, que objetivou conhecer os serviços de 
atendimento governamentais e não governamentais que formam a Rede Inter-
setorial de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual 
em Santos e a atuação do profissional de Psicologia nestes serviços. O estudo 
envolveu pesquisa documental atualizada sobre referenciais teóricos, metodo-
lógicos e técnicos relativos ao tema; levantamento de dados sociodemográficos 
da realidade da população estudada; levantamento dos serviços, programas e 
projetos que formam a Rede Intersetorial de Atendimento a essa população no 
município; e entrevistas individuais semiestruturadas com os psicólogos atu-
antes, incluindo profissional de uma Organização Não-Governamental/ONG 
do município de Cubatão. Os dados obtidos foram analisados a partir da me-
todologia de análise do discurso, proposta pela Psicologia Sócio-Histórica, com 
base referencial teórico da Psicologia Social. A meta final foi contribuir para 
o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas de atenção e prevenção à 
violência sexual contra crianças e adolescentes em diferentes setores, adequadas 
às demandas e necessidades específicas vinculadas a essa situação, assim como 
a revisão e proposição de metodologias de cuidados psicológicos, que coloquem 
em prática o compromisso social da Psicologia, enquanto ciência e profissão.

PALAVRAS-CHAVE

Violência Sexual, Crianças e Adolescentes, Rede de Atenção, Psicologia e Polí-
ticas Píblicas.
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1. INTRODUÇÃO

Este Subprojeto de Iniciação Científica integra-se ao Projeto Observatório de 
Políticas Públicas de Promoção do Desenvolvimento e Prevenção a Vulnerabilidades, 
e se soma a outras pesquisas sobre as práticas psicológicas desenvolvidas nas políticas 
públicas de saúde, assistência social e educação na Região Metropolitana da Baixada 
Santista (RMBS). 

A palavra violência vem do latim e significa atuação usando a força contra um 
indivíduo e atingindo sua liberdade, vontade e espontaneidade (CHAUÍ, 1998). A 
violência sexual na infância e/ou na adolescência pode ser definida como todo ato 
hetero ou homossexual, em que o agressor está em um estágio de desenvolvimen-
to psicossexual maior que o da vítima. Envolve relações desiguais de poder e pode 
ocorrer de diferentes formas (OMS, MS, 2002 apud DESLANDES, VIEIRA, CAVAL-
CANTI e SILVA, 2016). A violência sexual atinge crianças e adolescentes de variadas 
idades, condições socioeconômicas e sociais e suas consequências vão ser determina-
das pela configuração das subjetividades e pelo contexto familiar e social da vítima, 
assim como pela qualidade do atendimento oferecido (CHILDHOOD, 2009).

O principal objetivo do Subprojeto foi investigar o atendimento oferecido e o 
trabalho desenvolvido por psicólogos nos serviços da Rede Intersetorial de Atendi-
mento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual. O foco do estudo jus-
tificou-se pela condição de vulnerabilidade, decorrente das necessidades e demandas 
peculiares de desenvolvimento geradas pelas consequências físicas e emocionais da 
violação de direitos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O Subprojeto teve como referência a pesquisa qualitativa, por ser a mais ade-
quada para investigações nas relações humanas, conforme Guerra (2014). Envol-
veu revisão documental, por ampliar as fontes de pesquisa (FONSECA, 2002, apud 
GERHARDT e SILVEIRA, 2009), de estudos teóricos e técnicos sobre o atendimento 
a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Foi feita a atualização dos servi-
ços da Rede Intersetorial de Atendimento, e entrevistas individuais semiestruturadas 
com 04 (quatro) psicólogos de 03 (três) diferentes Programas, Serviços e Projetos que 
atendem crianças e adolescentes vítimas de violência sexual - Programa de Atenção 
Integral às Vítimas de Violência Sexual/PAIVAS (Santos-SP), Centro de Referência 
e Apoio à Vítima/CRAVI (Santos-SP) e Projeto Voz do Silêncio (Cubatão-SP). As 
entrevistas semiestruturadas permitem a expressão de conteúdos surgidos no desen-
rolar da entrevista (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).

O levantamento dos serviços, programas e projetos da Rede Intersetorial de 
Atendimento forneceu o retrato da atual política de atendimento existente no muni-
cípio de Santos, complementado com dados de ONG de Cubatão. 
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Os dados colhidos nas entrevistas foram organizados e sistematizados em ca-
tegorias, denominadas Núcleos de Significação, e analisados com base na metodo-
logia de análise de discurso, proposta pela Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR e 
OZELLA, 2013). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A identificação dos Núcleos de Significação buscou compreender os conteúdos 
subjetivos, implícitos no subtexto dos discursos (AGUIAR e OZELLA, 2013).

Núcleo de Significação 1 – Origem e adoecimento decorrente da violên-
cia sexual 

Todos os psicólogos entrevistados citaram a predominância de condição so-
cioeconômica empobrecida entre os atendidos. Conforme Leal e César (1998), a vio-
lência sexual é decorrente de uma sociedade desigual, com relações de dominação 
entre as classes sociais, gênero e raça, estando a exclusão social em sua base, o que se 
reflete no predomínio da classe econômica empobrecida nos serviços de atendimen-
to. Documento do Childhood - Instituto WCF-Brasil (2009) analisa que a violência 
sexual contra crianças e adolescentes ocorre em todas as faixas socioeconômicas, mas 
vítimas com melhores condições socioeconômicas não chegam aos serviços públicos 
para atendimento, sendo atendidas nos serviços privados. P1 destaca a prevalência 
de vítimas do sexo feminino e crianças (73 casos de vítimas do sexo feminino e 22 
casos de vítimas do sexo masculino; e 69 casos de crianças e 26 casos de adolescen-
tes atendidos no serviço entre janeiro de 2019 e março de 2020). O predomínio de 
vítimas do sexo feminino confirma os dados de Leal e César (1998), que associam a 
questão do gênero e da idade à submissão de mulheres e crianças na sociedade atual, 
pautada no modelo patriarcal. Já Hohendorff, Habigzang e Koller (2012) destacam 
que a violência sexual contra meninos é menos notificada nos serviços, apresentan-
do Cohen e Gobbetti (2015) como uma das hipóteses para isso que vítimas do sexo 
masculino temem ser discriminadas e estigmatizadas como homossexuais, quando 
os agressores são do mesmo sexo.

Núcleo de significação 2 – Violência Intrafamiliar, Atendimento psico-
lógico como profilaxia psicológica e Atendimento Familiar

P1 e P4 citaram que a violência sexual ocorre mais no âmbito familiar. Leal e 
César (1998) destacam que o segredo familiar na violência intrafamiliar decorre de 
uma relação de poder, sedução e ameaça para esconder o ato violento. P1 destacou 
a violência sexual como um problema individual e coletivo, alinhando-se a Ribeiro, 
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Ferriani e Reis (2004) que colocam a violência sexual como um problema individual 
por afetar cada vítima de uma forma diferente, e um problema coletivo, porque suas 
características se enquadram e são mantidas pelas regras da sociedade atual. P1, P2 
e P3 ressaltaram o atendimento psicológico como espaço de acolhida e escuta, que 
possibilita a expressão de sentimentos de crianças e adolescentes sobre o ocorrido, 
visando a prevenção de maiores prejuízos e traumas na vida adulta. Publicação do 
CREPOP/CFP (2009) analisa as sequelas resultantes quando esse tipo de violência é 
evidente ou imperceptível, tornando essencial o manejo psicológico junto às vítimas. 
Apenas P3 destacou que sua atuação também objetiva romper o ciclo de violência. 
Fonseca et. al. (2013) analisam que os profissionais da saúde devem utilizar a edu-
cação em saúde para desenvolver novos comportamentos, empoderar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade, e conscientizar as vítimas sobre seus direitos. P2, P3 e 
P4 relataram que as maiores dificuldades do trabalho envolvem a não adesão das 
famílias ao tratamento e o descrédito destas nas vítimas. A adesão é dificultada pela 
dependência financeira dos agressores, falta de suporte familiar depois da revelação, 
e presença de negligência e abandono na história de vida dos cuidadores (COHEN e 
GOBBETTI, 2015; BORGES e DELL’ AGLIO, 2008). Todos psicólogos afirmaram ter 
algum trabalho com a família, e o CREPOP/CFP (2009) destaca que o atendimento 
à família deve fazer parte dos serviços especializados, sendo inerente ao trabalho do 
psicólogo, uma vez que o envolvimento dos familiares influencia diretamente a eficá-
cia de sua atuação com as vítimas.

Núcleo de significação 3 – Atendimento nem sempre de acordo com as 
necessidades dos atendidos 

A participação da equipe multidisciplinar nos atendimentos foi citada por todos 
os entrevistados e, de acordo com CREPOP/CFP (2009), a complexidade da violência 
sexual na infância e adolescência exige o trabalho interdisciplinar para contemplar 
as dimensões das causas e consequências dessa violência. Com relação ao trabalho 
em rede, P3 e P4 afirmaram ser de grande importância para o paciente. Experiências 
em vários programas apontaram que ações isoladas, sem comunicação com outros 
serviços e a rede social das vítimas, são insuficientes para atender vítimas e suas fa-
mílias e prevenir novas situações de violência sexual (CHILDHOOD - INSTITUTO 
WCF-BRASIL, 2009). Sobre as dificuldades no trabalho em rede, P1, P2 e P3 relata-
ram a alta demanda de vítimas e a falta de profissionais. P1 e P2 destacaram a falta 
de equipamentos de saúde mental na rede para o encaminhamento de vítimas e seus 
familiares e a realidade que os CAPSi (Centros de Atenção Psicossocial Infantis), 
serviços de saúde mental, não atendem crianças e adolescentes sem diagnóstico de 
transtornos mentais persistente e/ou severos, mesmo apresentando sofrimento men-
tal, o que aponta descompasso com as produções científicas sobre as consequências 
da violência sexual. Frente a essa fragilidade da rede, o atendimento em saúde mental 
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às vítimas costuma ser realizado por outros serviços, que não suprem a demanda, o 
que dificulta o planejamento de intervenções e os encaminhamentos eficientes den-
tro da rede de atendimento (HOHENDORFF, HABIGZANG, KOLLER, 2015).

Núcleo de significação 4 – Necessidade de prevenção e de inclusão do 
tema da violência sexual na formação profissional 

Todos os entrevistados citaram palestras nas escolas como forma de prevenção. 
P1 e P3 definiram seu trabalho como uma forma de prevenção. P1 relatou não ver 
ações efetivas no âmbito da prevenção e P3 disse não existir trabalho específico para 
a prevenção da violência sexual no serviço. As ações de prevenção primária envol-
vem, além de informações à população e fortalecimento dos sujeitos, trabalho com os 
agressores (LEAL e CÉSAR, 1998), visando romper o ciclo da violência, inexistente 
na região. P1 relacionou a dificuldade de prevenção ao tabu social ligado à sexualida-
de, confirmando publicação de Childhood - Instituto WCF-Brasil (2009). Todos os 
psicólogos afirmaram que a Graduação contribuiu na atuação e manejo de casos de 
violência sexual. P3 e P4 destacaram estágios supervisionados, P2, P3 e P4 algumas 
disciplinas e P1 destacou que as experiências profissionais contribuíram mais que 
a Graduação. Libório (2013) destaca que a prevenção envolve vários profissionais 
que atuam na área e a formação do psicólogo deve incluir o tema da violência se-
xual, abrangendo prevenção e trabalho em rede. O Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CONANDA) publicou orientação sobre medidas de 
emergência, objetivando proteger crianças e adolescentes enquanto a Pandemia da 
Covid-19 durar, e destacando que os cuidadores primários devem ter seus direitos 
garantidos (BRASIL, 2020). Pesquisas do Núcleo de Ciência pela Infância (NCPI, 
2020), analisando os impactos da pandemia e das medidas de isolamento social no 
desenvolvimento infantil, alerta para o aumento considerável de casos de violência 
contra crianças e mulheres (MLAMBO-NGCUKA, 2020). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma situação complexa, 
multifatorial, que envolve diferentes atores sociais e instituições, vitimizando a po-
pulação vulnerável pela idade e prejudicando o desenvolvimento físico, emocional e 
cognitivo as crianças, principalmente em condições de maior vulnerabilidade social.

Os resultados da pesquisa representam significativa contribuição para as po-
líticas públicas de atençao e prevenção a esta situação, apontando a necessidade de 
fortalecimento do trabalho com as famílias; a importância das ações de prevenção 
em diferentes níveis; a adequação dos psicólogos que atuam com as vítimas; a im-
plantação de programas de atendimento aos agressores; a necessidade de ampliação 
de profissionais nos serviços de saúde mental. 
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Os estudos, pesquisas e dados coletados na pesquisa de campo reforçaram a 
vulnerabilidade dessa população e a necessidade de constantes cuidados, a serem 
assegurados nas diferentes ações, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (BRASIL, 1990).
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo primário a investigação sobre fatores sociais que 
impactam a saúde mental de adolescentes, com o propósito de produzir subsí-
dios para a elaboração de políticas públicas direcionadas a este público, valo-
rizando a perspectiva dos jovens. A metodologia incluiu revisão bibliográfica 
sistemática e a aplicação de um questionário virtual quanti-qualitativo com 84 
questões objetivas e uma questão dissertativa. O questionário de foi direcionado 
ao público de 18 a 24 anos e obteve-se 315 respostas. Os resultados apontaram 
questões importantes, como: índices elevados de sofrimento emocional; falta de 
voz e legitimação na sociedade; a influência de fatores de proteção e de risco no 
desenvolvimento dos adolescentes.  

PALAVRAS-CHAVE

Promoção de saúde mental; Saúde mental do adolescente; Política pública de 
saúde mental para infância e adolescência; Psicologia Social.

1. INTRODUÇÃO

A Organização Pan-Americana de Saúde aponta a depressão como uma das 
principais causas de adoecimento entre os jovens, sendo o suicídio a terceira maior 
causa de mortes entre os jovens de 10 a 19 anos na maioria dos países do continente 
americano (ROSSI et al., 2019). Indica ainda uma série de fatores importantes na pro-
moção e prevenção de saúde mental aos adolescentes, como ter uma rede de saúde 
universal de serviços que atenda a demanda da saúde mental, a oferta destes serviços 
em espaços comunitários, incluindo a escola, além da conscientização e sensibiliza-
ção de pais e professores sobre o adolescer. Importante, portanto, trabalhar na cons-
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trução de políticas públicas que atendam as reais necessidades dos jovens. 
Na perspectiva psicossocial, adotada aqui como referencial de análise, valoriza-

-se a fala e o protagonismo desses sujeitos, assim como o papel de diversos atores so-
ciais na promoção da saúde mental dos adolescentes. Os estudos realizados apontam 
que para alcançar este objetivo é necessário diminuir os fatores de risco e fortalecer 
os fatores de proteção social dessa população. Segundo Vicentim (2006): 

A rede de danos que trama o sofrimento da criança é ampla. Por 
isso temos o desafio de pensar uma psicopatologia que não fique 
restrita aos mecanismos endopsíquicos, entendidos como sendo 
da criança. Daí pensarmos que de todos “se trata”: da criança, 
de sua família, de seus entornos, de seus terapeutas, e da própria 
instituição de tratamento e dos processos sociopolítico-institu-
cionais de produção de subjetividade (p. 14).

A relevância social do tema, assim como o desejo de contribuir com a qualidade 
de vida dos adolescentes, motivaram a realização desta pesquisa. Seu principal objeti-
vo foi a identificação de fatores que produzem impacto na saúde mental dos mesmos, 
a fim de gerar subsídios para elaboração de políticas públicas voltadas à promoção 
da saúde mental de adolescentes, compreendendo e valorizando a perspectiva destes 
sujeitos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta pesquisa foi planejada inicialmente como pesquisa de campo. Pretendia-
-se aplicar um questionário estruturado em alunos do Ensino Médio no município 
de Santos e, após, realizar dois grupos focais para que os adolescentes participan-
tes pudessem comentar os resultados e formular sugestões para maior promoção de 
saúde mental pelas instituições e sociedade em geral. Devido ao isolamento social 
imposto pela pandemia de Covid-19, foi necessário rever a metodologia. Definiu-se 
então divulgar o questionário em redes sociais, direcionando ao público entre 18 e 
24 anos, para que respondessem as perguntas com base nas suas vivências do ensino 
médio. Passando então a sujeitos maiores de idade, não houve necessidade de obter 
consentimento dos responsáveis, mas cada respondente tomou ciência e assinou di-
gitalmente o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sistemático nas bi-
bliotecas digitais Scielo, Pepsic, Periódicos CAPES, BVS Brasil e SPB, utilizando os 
descritores: Saúde Mental adolescente; Saúde Mental adolescência; Saúde Mental 
infância adolescência; Promoção Saúde Mental; Fatores psicossociais adolescên-
cia; Atenção psicossocial crianças adolescentes; Atenção em saúde mental; Políticas 
públicas saúde mental; Protagonismo juvenil. Foram destacados aqueles publicados 
entre 2010 e 2020, resultando inicialmente em 57 artigos. Deste total, 24 artigos se 
relacionavam diretamente à temática da pesquisa e foram selecionados para estudo.
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O questionário foi divulgado em grupos de Whatsapp e Facebook, no círculo de 
relações dos pesquisadores. Foram obtidas 315 respostas, sendo que as 85 perguntas 
objetivas foram computadas em porcentagens. A única pergunta aberta “O que você 
sugere, seja à escola ou à sociedade em geral, para que os adolescentes tenham 
uma saúde mental cada vez melhor?” gerou 490 respostas, que foram sistematiza-
das em categorias como: presença do psicólogo na escola; ajuda profissional fora da 
escola; escola e foco em habilidades socioemocionais; escola e atividades pedagógi-
cas; escola e gestão; escutar/ levar em conta o adolescente; sugestões aos adolescentes; 
responsabilidades da sociedade; papel da família.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentaremos a seguir os resultados mais significativos, mantendo no título 
de cada figura uma equivalência às expressões usadas no questionário respondido.

Figura 1. Minha saúde mental (ou condição emocional)

As respostas apontam que 66% dos respondentes se consideravam pouco satis-
feitos/ nada satisfeitos quanto a sua saúde mental ou condição emocional durante o 
ensino médio. Apenas cerca de um terço das respostas indica satisfação nesse quesito.

Figura 2. Sentia muita ansiedade, era impaciente.
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Com relação à ansiedade, mais da metade (54%) dos entrevistados aponta que 
sempre/ muitas vezes sentia ansiedade e era impaciente.

Figura 3. Machuquei meu corpo de propósito.

Fazendo referência à prática de automutilação, 9% dos entrevistados apontam 
que sempre/ muitas vezes machucavam o próprio corpo, enquanto 18% algumas 
vezes e 71% nunca. Ou seja, quase 30% indicam ter realizado essa prática.

As figuras 2 e 3 apontam que um número considerável dos respondentes so-
freu problemas de ordem emocional. Segundo Rossi et. al. (2019), a relação entre os 
sentimentos angustiantes do ser adolescente, por se caracterizar como um período 
de crise e mudança, podem ser intensificadas se combinados a um contexto social 
aversivo e produtor de sofrimento emocional, o que pode potencializar as condutas 
violentas contra si mesmo.

Figura 4. Usava substâncias que pareciam me trazer alívio, como álcool ou outras drogas. 

Sobre o uso de psicoativos, 21% apontam que sempre/ muitas vezes fizeram uso 
com a finalidade de trazer alívio, enquanto 23% algumas vezes e 54% nunca. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), o uso dessas substâncias pelos 
adolescentes pode estar relacionado a uma forma de encarar e lidar com o sofrimento 
mental, que, por se tratar de uma fase vulnerável do desenvolvimento, está suscetível 
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a vivenciar situações de risco, como o uso problemático dessas substâncias, a evolu-
ção de um quadro depressivo, de ansiedade e outros transtornos mentais (FERNAN-
DES; MATSUKURA, 2016).

Figura 5. Vivenciava muitos conflitos familiares, prevalecia um clima de desconfiança e 
agressividade.

28% dos entrevistados admitiram que sempre/muitas vezes vivenciavam muitos 
conflitos familiares, enquanto 40% apontam que algumas vezes e 31% nunca.

A figura 7 indica ocorrência frequente de conflitos familiares. Uma convivência 
familiar pautada no conflito, na negligência emocional, violência ou desconfiança 
constante, pode ser agravante ou mesmo causa de adoecimento mental dos adoles-
centes. A família como fator de proteção pressupõe que tais relações sejam estabele-
cidas de forma saudável (ROSSI et. al, 2019).

Figura 6. A escola oferecia atividades, programas ou projetos que, mesmo que indiretamente, 
promoviam a saúde emocional dos alunos.  

Aqui salta aos olhos a ampla maioria de 80% que não reconhece a escola como 
promotora de saúde emocional dos adolescentes. Tal condição pode transformar a 
escola em um fator de risco, quando esta deveria exercer função de proteção. Um dos 
participantes citou que “A escola podia ser menos tradicional, menos técnica, menos 
quantitativa e se transformar em um ambiente atrativo e confiável para os alunos” (sic).
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Figura 7. Podia expressar minhas opiniões e elas eram consideradas pela equipe escolar.

Apenas 21% apontam que suas opiniões podiam ser expressadas e levadas em 
conta sempre ou muitas vezes, enquanto 54% algumas vezes e 23% nunca.

Relacionando esses dados aos autores estudados, é notória a contradição entre a 
adolescência reconhecida como um período vulnerável, que necessita de maior aten-
ção pelo poder público, e sua história marcada pela marginalização, falta de espaços 
e de oportunidades de participação (ROSSI et al., 2019). 

Ao declarar não obterem escuta para suas questões, os respondentes afirmam 
que não tiveram participação ativa nas decisões que afetam diretamente suas vidas, 
configurando um tipo de representação que pouco reflete suas identidades. No máxi-
mo denota um cenário que tende a fabricar uma representação ambígua de si mesmo. 
Desse modo, é necessário problematizar sobre o tipo de ensino oferecido, se realmen-
te corresponde aos sentidos, expectativas e contextos próprios da juventude. 

Figura 8. Expressava minhas opiniões e sentimentos para tentar resolver as situações 

Enquanto 33% dos entrevistados apontam que sempre/muitas vezes expressa-
vam sentimentos e opiniões para resolver conflitos, 41% dizem que algumas vezes e 
25% nunca, o que chama a atenção. 
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Figura 9. Me envolvia com grupos, projetos ou movimentos sociais. 

Sobre o envolvimento com seu entorno sociopolítico, 16% dos entrevistados 
apontam que sempre/ muitas vezes se envolvia com grupos, projetos e movimento 
sociais, enquanto 26% apontam que algumas vezes e 57% nunca.

A figura 8 indica que 74% dos entrevistados concordam que expressar os sen-
timentos e opiniões ajuda a resolver conflitos, enquanto na figura 9 aparece que 42% 
dos entrevistados apoiam a criação de grupos e movimento sociais, podendo indicar 
uma relativa compreensão sobre a importância da participação ativa na sociedade. 
Talvez fossem maiores esses índices, se a própria escola fomentasse tal participação, 
como na sugestão expressa na fala do sujeito: “Mostrar que a escola é uma comunida-
de onde um pode ajudar o outro e viver coletivamente bem, respeitando as visões dife-
rentes que acontecem, incentivando a discussão em um sentido positivo onde realmente 
acontece trocas de ideias” (sic).

Para Rossi et. al. (2019), a internalização e individualização do sofrimento psí-
quico, que estão calcados nas concepções naturalizantes da adolescência na socieda-
de, contribuem para o adoecimento mental dos jovens, enquanto,  propor atividades 
que incentivem a fala, participação comunitária e coletiva pode beneficiar o forta-
lecimento de uma rede de apoio, além do entendimento que o sofrimento não é ex-
clusivo e nem culpa do próprio adolescente, mas uma resultante de diversas relações 
interpessoais e institucionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados obtidos foi possível perceber que, para os sujeitos, o principal 
fator citado para que os adolescentes tenham uma boa saúde mental é o estabeleci-
mento de um diálogo verdadeiro, que esteja comprometido a dar voz a eles, para que 
possam expressar suas significações. A principal sugestão formulada para as escolas 
refere-se à abertura para esse diálogo com os adolescentes, o que significa valorizar 
as vivências subjetivas deles e construírem juntos, caminhos de melhoria e superação 
das condições que terminam produzindo sofrimento. As propostas surgidas apontam 
para diversas inovações pedagógicas, possíveis de serem implementadas, indicando o 
quanto os jovens têm a contribuir positivamente quando consultados.

2 
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Os dados apontam ainda que a família também desempenha um papel crucial 
no desenvolvimento dos jovens e na forma como conduzem sua saúde mental, o que 
pode ser ambíguo, uma vez que a família pode simbolizar um fator de proteção im-
portante na vida do jovem, quando oferece suporte no enfrentamento às adversida-
des da vida, mas ao mesmo tempo, se for constituída como uma família disfuncional, 
esta pode agravar as dificuldade vividas pelo adolescente, se tornando um fator de 
risco e produzindo mais sofrimento mental. 

A análise desses dados nos possibilita compreender que a falta de valorização do 
ser adolescente é marcada pela marginalização e falta de espaços em todos os níveis 
da sociedade, o que demanda uma mudança significativa nas concepções atribuídas 
ao adolescer. Portanto, é possível concluir que a sociedade como um todo precisa 
se comprometer com a saúde mental dos adolescentes, não apenas as instituições, é 
necessário que exista uma sensibilização por parte do poder público na elaboração 
de políticas públicas mais condizentes com as reais necessidades deste público, e com 
a participação ativa de adolescentes e jovens nesse processo. Dentro deste processo, 
as famílias também precisam reconhecer a relação entre a maneira como educam e 
cuidam de seus filhos e a qualidade da saúde mental que eles apresentam.
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RESUMO

A cobertura vacinal no país, incluindo a vacina do sarampo, vem apresentando 
queda desde 2015. Consequentemente, gerando um número elevado de casos 
confirmado da doença e de óbitos do sarampo, principalmente do Estado de São 
Paulo. Trata-se de um estudo, em razão de analisar a cobertura vacinal contra 
o sarampo no Estado de São Paulo de 2015 a 2018. O método usado foram as 
doses aplicadas Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização 
(SI-PNI) e nascidos vivos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC), de acordo com o DATASUS, para o cálculo da cobertura vacinal da va-
cina do sarampo, que inclui as vacinas tríplice viral, tetra viral e quadrupla viral, 
nos anos de 2015 a 2018, estratificado por município, no Estado de São Paulo. 
Constatando todos os anos, é possível notar que as taxas de cobertura vacinal 
adequada caíram em comparação com a D1 apenas com exceção do ano de 
2015. O que resultou no aumento da cobertura vacinal baixa nos demais anos. 
Considerando que a cobertura vacinal é heterogênea, é muito questionável as 
segundas doses de alguns anos estarem abaixo da meta, resultando numa vulne-
rabilidade da população e, consequentemente, a não estar dando continuidade 
na vacinação, não estando totalmente protegido contra a doença.

PALAVRAS-CHAVE

Vacinação, Sarampo, Vacinação contra sarampo, Cobertura vacinal. 
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1. INTRODUÇÃO

Os casos de sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo, e se-
gundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os países dos continentes europeu e 
africano registraram o maior número de casos da doença (BRASIL, 2019). 

A doença é considerável grave e altamente transmissível, causada pelo vírus 
pertencente ao gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. Ela pode ser preve-
nida por uma vacina segura e eficaz, cujas doses devem ser administradas conforme 
o calendário nacional de vacinação de cada país (OPAS, 2019).

Permanecendo como uma doença endêmica em diversos continentes o saram-
po foi uma doença que por décadas era uma das principais causas da mortalidade 
infantil no país. O Brasil recebeu, no segundo semestre de 2016, o certificado de eli-
minação do sarampo da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). Entre 2013 e 
2015, ocorreram surtos relacionados à importação do vírus. Após a implementação 
de medidas de prevenção e controle, como intensificação vacinal, campanhas de se-
guimento, bloqueio vacinal, varredura e monitoramento rápido de cobertura vacinal. 
A doença se controlou, mas voltou em 2018, entrando pela Venezuela, mantendo 
casos confirmados e óbitos até hoje (FIOCRUZ, 2017).

Objetivo geral - Analisar a cobertura vacinal da vacina contra o sarampo no 
Estado de São Paulo, nos anos de 2015 a 2018.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Esta pesquisa faz parte de um recorte de um projeto mais amplo intitulado 
“Análise espacial da cobertura vacinal de crianças e sua relação com características 
socioeconômicas e de saúde no Brasil”, com financiamento da Bill and Melinda Ga-
tes Foundation e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq)/ Ministério da Saúde.

O método de pesquisa utilizado é o ecológico misto, onde foram coletadas as 
doses aplicadas das vacinas que têm o imunobiológico contra o sarampo (tríplice 
viral, tetra viral e quadrupla viral) nos anos de 2015 a 2018, por município, no Estado 
de São Paulo, por meio do Sistema de Informação do Programa Naciona de Imuni-
zações (SI-PNI). Também foram coletados os nascidos vivos e os óbitos infantis de 
2014 a 2017 no Sistema de Informação sobre Nacidos Vivos (SINASC) e no Sistema 
de Informação sobre Mortalidade (SIM), respectivamente, no banco de dados públi-
co Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Para o cálculo da Cobertura Vacinal (CV) do sarampo, foram calculadas a co-
bertura vacinal da Primeira dose (D1) e da Segunda dose (D2), com a seguinte fór-
mula, para os quatro anos:

1° dose: [(1ª dose SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) + 1ª dose Quadrúpla 
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Víral) ÷ (Nascidos Vivos do ano anterior – Óbtos Infantis do ano anterior)] × 
100
2° dose: [(2ª dose SCR + SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela) + 2ª 
dose Quadrúpla Viral) ÷ (Nascidos Vivos do ano anterior – Óbitos Infantis do 
ano anterior)] × 100. 

Para a classificação da cobertura vacinal, foi considerado, de acordo com Braz 
et al. (2016):

- De 0 a 50% muito baixa;
- De 50 a 95% baixa,
- ≥ a 95% a ≤ 120% adequada e;
- > de 120% alta. 

Local da Pesquisa:

A pesquisa se desenvolvida no estado de São Paulo, Brasil. Com a população es-
timada, em 2019, de 12.252.023 de pessoas, sendo o número do último censo (2010) 
de 11.253.503 de pessoas. Sua densidade demográfica, em 2010, 7.398,26 hab/km². E 
possui 645 municípios (IBGE, 2017). 

Análise estatística:

Será realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. As variáveis 
qualitativas serão apresentadas em termos de seus valores absolutos (Nº) e relativos 
(%). As variáveis quantitativas serão apresentadas em termos de seus valores de ten-
dência central e dispersão. 

O nível de significância é de 5% e o pacote estatístico utilizado para análise de 
dados será o SPSS 24.0 for Windows.

Considerações éticas:

Este estudo não necessitou da aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) por utilizar apenas dados secundários de domínio público.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na primeira dose, o ano que obteve o máximo foi em 2017 e permanece em 
2018. Analisando as duas doses, nesse período, é possível observar uma queda con-
forme o passar dos anos e a segunda dose não corresponde com a primeira. Compa-
rando as médias das duas doses, há uma singularidade no ano de 2015, entre as doses. 
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A segunda dose apresentou uma média maior que a primeira dose. 
Foi observado que na primeira dose (D1), no ano de 2015, 53,5% dos municí-

pios estão com a cobertura vacinal adequada, dando no total 345 municípios. Foi o 
ano em que a cobertura vacinal da D1 adequada esteve mais alta. No ano de 2016, 
a cobertura baixa e adequada está quase adjacente, com 31,3% e 38,6%, respectiva-
mente. 

Consecutivamente no ano de 2017, houve um aumento da cobertura adequada 
com 45,3%, comparado com o ano anterior. Porém no ano seguinte, em 2018, foi 
observado uma queda para 38%, na adequada. O único ano que possuiu a cobertura 
vacinal muito baixa mais elevado foi em 2016, com 5,6%, correspondente a 36 muni-
cípios, conforme Tabela 6. 

Analisando a segunda dose (D2), é possível observar que em 2016 continua 
com a cobertura vacinal muito baixa mais elevada, com 12,9%, correspondente a 83 
municípios, conforme tabela 4.

Reparando em todos os anos, é possível notar que as taxas de cobertura vacinal 
adequada caíram em comparação com a D1 apenas com exceção do ano de 2015. O 
que resultou no aumento da cobertura vacinal baixa nos demais anos. 

GRÁFICO 1: Análise da Cobertura Vacinal da Vacina contra o Sarampo, nos anos de 2015 a 2018, 
no Estado de São Paulo. 

Fonte: Autoria Própria. 

Conforme Gráfi co 1, é imprescindível o fato da cobertura vacinal está caindo 
ao longo dos anos e das doses, com exceção da primeira dose de 2018. O que resulta 
em surtos e no retorno da doença em locais que já havia sido erradicada. Mesmo 
que a taxa indique 100%, o que corresponde a uma cobertura adequada, apenas na 
primeira dose, o impacto no Estado. 

Levando a pensar que, a cobertura vacinal adequada, no Estado de São Paulo, 
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pode não ser o ideal para com a realidade dos números do Estado. Sendo assim, 
seria necessário estipular como a meta que melhor corresponde para o Estado, uma 
cobertura vacinal elevada. 

Outra compreensão do gráfico, seria a taxa da segunda dose ser menor que a 
primeira, uma vez que as duas doses devem caminhar juntas. Deixar de tomar a se-
gunda dose, significa que a proteção contra a doença não seja satisfatória e completa. 

Além da heterogeneidade da cobertura vacinal, os dados revelam grande varia-
bilidade no valor da cobertura vacinal, o que pode indicar o deslocamento popula-
cional para se vacinar em outro município. Ou pode estar ocorrendo algum erro no 
abastecimento do SI PNI. 

Após analisar os dados obtidos pela pesquisa, podemos observar que ao passar 
deste período, a forma em que ocorre quedas ou aumentos na cobertura vacinal, não 
possuem um padrão único. Os desnivelamentos da cobertura vacinal, acontecem de 
forma desordenada.

A melhor estratégia para prevenção e controle do sarampo é a vacinação. E a va-
cinação pode ser de rotina ou a de campanha. A vacinação de campanha é uma ação 
pontual, que tem um objetivo determinado e específico. Ela é uma estratégia que tem 
abrangência de um tempo limitado e visa, a vacinação em massa de uma determina-
da população, com uma ou mais vacinas. É uma oportunidade, que deve aproveitar 
e vacinar o máximo número de pessoas, iniciando ou completando o esquema de 
vacinação estabelecido, visto que há uma grande mobilização de recursos financeiros 
e de pessoas para a sua realização (CVE, 2018). O que pode auxiliar a vacinação de 
rotina, pois ao iniciar a vacinação durante a campanha, é possível cativar e incentivar 
a população a dar continuidade a vacinação e aderir adequadamente ao esquema 
vacinal (CVE, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a cobertura vacinal é heterogênea, é muito questionável e 
alarmante as segundas doses de alguns anos estarem abaixo da meta, resultando 
numa vulnerabilidade da população e, consequentemente, a não estar dando conti-
nuidade na vacinação, não estando totalmente protegido contra a doença.

A diferença entre a primeira e segunda dose indica questão da taxa de abandono 
da vacinação, sendo um indicador de acesso e a qualidade dos serviços de vacina-
ção. Porém é de extrema importância salientar que a queda da cobertura vacinal é 
multifatorial, envolvendo erros no abastecimento dos dados, mudanças nos sistemas 
de informação e contabilizam, desabastecimentos pontuais de vacinação, hesitação 
vacinal e entre outros. 

O Brasil é um dos países que possui um serviço de vacinação eficiente e total-
mente gratuito, fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além das campanhas 
de vacinação que ocorrem todos os anos, seria importante aumentar as ações de pro-
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moção a saúde e prevenção em relação a vacinação de rotina. 
Buscando atingir a todos os públicos, com ações em escolas como as de di-

vulgação e/ou alguma data comemorativa para memorização, visitas em Unidades 
Básica de Saúde (UBS) próximas. Divulgação e atividades em universidades, como 
vacinação em campanhas e fora também. E implementar nos demais serviços e locais 
de trabalho a importância da vacinação e de vacinar sua família. A informação teria 
um alcance maior e poderia mudar a realidade do país. 
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RESUMO

Este presente projeto trata-se de um estudo transversal com dados secundários 
obtidos através de notificações registradas pelo SINAM – Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação e tem por objetivo analisar a incidência de agressões 
contra crianças de 0 a 9 anos, nos municípios da Baixada Santista. Foram noti-
ficados 166 casos nas cidades da região da Baixada Santista (Cubatão, Santos, 
São Vicente, Praia Grande e Mongaguá), 88,6% na cidade de Santos e 7,1% na 
cidade de São Vicente. O tipo de violência predominante foi do tipo Negligên-
cia, em crianças do sexo masculino (40%), seguida pela violência do tipo Sexual 
em crianças do sexo feminino (33,3%) via Estupro (10,8%). O local de ocorrên-
cia em que mais acontecem as agressões é em sua própria residência, com 55 
casos (78,6%) para o sexo masculino e 72 casos (75%) para o sexo feminino. As 
unidades que receberam maior número de notificações foram as Unidades de 
Assistência Social, com 109 notificações (65,7%), sendo 64 notificações (66,7%) 
para crianças do sexo feminino e 45 notificações (64,3%) para crianças do sexo 
masculino. Através dos resultados obtidos observa-se que o número de crianças 
do sexo feminino que sofrem com agressões e atos de violência é predominante 
se comparados a crianças do sexo masculino. 

PALAVRAS-CHAVE 

Crianças, agressões, baixada santista.

1. INTRODUÇÃO

A violência em seu sentido mais amplo, diz respeito às causas externas (aciden-
tes e violências), causas acidentais e intencionais e é definida segundo a Organização 
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Mundial da Saúde como uso de força física e poder em caráter de ameaça ou na 
prática, podendo ser autoprovocada ou não, isto é, contra si próprio ou contra outra 
pessoa ou contra um determinado grupo, resultando em sofrimento, morte, dano 
psicológico , desenvolvimento prejudicado ou privação¹.

Apesar de estar classificada pela Organização Mundial da Saúde no grupo de 
causas externas de morbidade e de mortalidade (Capítulo XX da CID10), a violência 
intencional, especificamente as agressões (Códigos X85 a Y09 da CID10) impõem a 
necessidade de estudá-las separadamente das outras causas externas por apresentar 
características e circunstâncias diferenciadas das causas acidentais².

A comunicação de violências praticadas contra crianças e adolescentes foi 
estabelecida como obrigatória pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
instituído pela Lei nº 8.069/1990. Em 2001, o MS publicou a Portaria nº 1.968 que 
estabeleceu a notificação, às autoridades-competentes, de casos de suspeita ou de 
confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes atendidos nas entidades 
do SUS³.O Art.18 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que: “é dever de 
todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”4 

A cada ano, mais de um milhão de pessoas perdem a vida por conta da violên-
cia, tornando-a assim parte da experiência humana com grande impacto mundial, 
além dessas também podemos incluir nesse número as pessoas que não sofrem danos 
fatais, porém, podem haver danos psicológicos e/ou financeiros, resultantes de auto 
agressões, agressões interpessoais ou de violência coletiva. Estima-se que a violência 
é uma das principais causas de morte em pessoas na faixa etária entre 15 a 44 anos 
mundialmente. 

Enquanto algumas causas da violência são facilmente vistas, outras estão enrai-
zadas no contexto social, cultural e econômico da vida humana. Ao mesmo tempo 
que fatores biológicos e vários fatores individuais explicam a predisposição para a 
agressão, há também fatores comunitários, culturais, raciais, que criam situações em 
que a violência possa estar presente.5

Pensando nisso, o objetivo deste presente projeto é analisar a incidência de 
agressões na população mais vulnerável, as crianças de 0 a 9 anos, através dos dados 
obtidos pelo SINAM – Sistema de Informação de Agravos Notificação, do ano de 
2017.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Coleta e Análise 

Foi realizado um estudo transversal com dados secundários de domínio 
público. As informações obtidas das agressões CID10: Y09 foram obtidos junto ao 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação compulsória (SINAN), que possui 
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informações sobre notificação e investigação de casos de doenças e agravos, entre 
estas estão as agressões, que constam da lista nacional de doenças de notificação 
compulsória6. Com a utilização efetiva deste banco de dados, é possível a realização 
de um diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população. 

Foram obtidas informações de todos os municípios da Baixada Santista. O SI-
NAN nos fornece informações sobre escolaridade da vítima (1 a 4ª série incompleta, 
4ª série completa ou 5 a 8ª série incompletos); deficiências sendo abrangida na de-
finição de deficiência as pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condi-
ções com as demais pessoas7. E também sobre transtornos classificados entre Trans-
torno Mental e Transtorno Comportamental, compreendendo por transtorno mental 
os quadros graves, a exemplo de: esquizofrenia, transtorno bipolar afetivo, transtorno 
obsessivo compulsivo (TOC), transtorno do espectro do autismo, demência, como 
na doença de Alzheimer e demências de outras origens; inclui também dependência 
de álcool e outras drogas; e transtorno comportamental os distúrbios emocionais 
(como pânico), de conduta (como déficit de atenção, micção ou emissão fecal repe-
tida, involuntária), funcionamento social (como mutismo seletivo, redução das inte-
rações sociais, hiperatividade etc.).  Além de informações sobre o local de ocorrência 
da agressão, sendo então notificados os locais como: Residência, Habitação coletiva, 
Escola, Local de prática esportiva, Bar ou similar, Via pública, Comércio/serviços, 
Indústrias/construção ou Outros.

A variável Tipo de Violência (física, psicológica, sexual e negligenciada) tam-
bém foi analisada. Caso houvesse violência sexual a classificação mudaria para o seu 
tipo: assédio, estupro ou pornografia infantil. Variáveis como: Agente Empregado 
(de força, de enforcamento objeto, de corte, quente, de envenenamento, de fogo, de 
ameaça ou outro tipo de agente) e Unidade Notificada (unidade de saúde, unidade de 
assistência social, estabelecimento de ensino, conselho tutelar, centro especializado 
de atendimento à mulher, delegacia da criança ou delegacia infanto-juvenil) estão 
presentes na amostra.

Foi realizada a análise descritiva por meio de seus valores absolutos e relativos. 
Para verificar associação entre as variáveis do estudo, foi utilizado o Teste Qui-qua-
drado e/ou o teste Exato de Fisher. Para se comparar porcentagens foi utilizado o 
teste de comparação entre duas porcentagens. O nível de significância foi de 5% e o 
pacote estatístico foi o SPSS24.0 for Windows.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registrados 166 casos de notificações de agravos de violência pelo SI-
NAN com o CID Y09 (Agressão), na Baixada Santista em 2017, em crianças de 0 a 9 
anos. A maioria são crianças do sexo feminino, totalizando 96 casos (57,8%).
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Ao analisarmos os municípios da Baixada Santista foi possível perceber que a 
maioria das notificações se encontra na cidade de Santos com 147 casos (88,7%), sen-
do 88 casos (91,7%) do sexo feminino, e 59 casos (84,3%) do sexo masculino, seguido 
pelos números da cidade de São Vicente com 9 casos (5,4%), Praia Grande e Guarujá 
com 3 casos (1,8%) e Cubatão com 2 casos (1,2%).

Em questões raciais, ainda no sexo feminino, há a prevalência de notificações 
de violência em crianças da raça branca, com 52 casos (57,1%), seguido pela raça não 
branca (pretos e pardos), com 27 casos (29,7%). A raça branca também se encontra 
em prevalência no sexo masculino – 35 casos (50%), seguida pela raça não branca, 
com 34 casos (48,6%). Os casos ignorados totalizam 13 notificações (14,6%) nos se-
xos em conjunto, pelo teste de qui-quadrado apresentou-se associação entre raça e 
sexo (p=0,010), onde há uma prevalência de meninas da cor branca.

Dos 166 casos registrados, 152 foram classificados quanto à escolaridade da víti-
ma, nesse caso, crianças de 0 a 9 anos, com maior prevalência, em ambos os sexos, em 
crianças que cursaram da 1 a 4ª série incompleta, sendo 16 casos do sexo feminino 
(17,8%) e 12 casos do sexo masculino (19,4%). Posteriormente, segue-se em maior 
prevalência as crianças que completaram a 4ª série, totalizando 8 casos (5,3%). Em 
terceiro lugar estão as vítimas que têm da 5 a 8ª série incompleta, com prevalência de 
9,7% no sexo masculino (6 casos), e 3,3% no sexo feminino (3 casos). Os casos dados 
como ignorados totalizam 7 (4,6%) e são assim classificados quando a pessoa aten-
dida e/ou vítima não sabe ou não pode informar. Vítimas com idade inferior a seis 
anos e pessoa com comprometimento mental são classificadas como “não se aplica” e 
contam com 100 casos (65,8%).

Com relação ao sexo e escolaridade, há uma distribuição homogênea em ambos 
os sexos (teste de qui-quadrado p=0,466). Quanto à deficiência e/ou transtorno men-
tal segundo diagnóstico clínico emitido por profissional de saúde habilitado, foram 
registradas 5 notificações (3,1%) de violência a crianças que possuem algum tipo de 
deficiência, 94 notificações (58,4%) para crianças que não possuem nenhuma defici-
ência e 62 notificações (38,5%) onde esse campo foi ignorado.

Quanto aos transtornos, foram notificadas violências contra crianças que pos-
suem transtorno mental e transtorno comportamental, sendo maior a prevalência em 
crianças que possuem transtorno comportamental, totalizando 4 casos (2,5%); em 
ambos os registros há 66 notificações em que essa classificação não se aplica (95,7%).

A residência, independente de quem sejam os moradores, foi o local de maior 
ocorrência das agressões com 127 casos (76,5%).  Pode ser apartamento, casa, casa 
de cômodos, casa de fazenda, dependências residenciais (garagem, jardim, pátio, pis-
cina), pensão familiar, barraco, barracão, trailer). Crianças do sexo feminino tem 
maior registro de violência em seu local de residência, com 55 casos (78,6%) como 
mostra o gráfico 1.
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Gráfico 1 – Registro de Notificações por Local de Ocorrência

Fonte: SINAN, 2017

Os tipos de violência foram analisados separadamente para que houvesse maior 
abrangência sobre o assunto. Aqui foram contabilizadas notificações de violência fí-
sica, violência psicológica, violência sexual e violência de negligência. Em 28,9% dos 
casos (48 casos) o tipo de violência notificada foi a violência física, ou seja, na maioria 
dos casos empregou-se a utilização de força física de forma intencional, não-aciden-
tal, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa, 
deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo. Logo em seguida, com 27,1% (45 
casos) há as notificações de violência sexual, que pode ser definida como qualquer 
ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso de força 
física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de armas ou 
drogas, obriga outra pessoa, de qualquer sexo e idade, a ter, presenciar, ou participar 
de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar, de qualquer modo a sua sexu-
alidade, com fins de lucro, vingança ou outra intenção. 

O teste de comparação entre duas porcentagens resultou em associação entre 
violência sexual e psicológica e o sexo feminino.
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Tabela 1 - Análise Bivariada do Sexo e Tipo de Violência

Fonte: SINAN, 2017

Nessa mesma amostra foi possível analisar notificações de agressões quando 
houve algum tipo de violência sexual, sendo computada as notificações para assédio 
sexual, estupro ou pornografia infantil. A maioria das notificações foram registradas 
como estupro, em crianças do sexo feminino, totalizando 10 casos (10,8%). 

Analisou-se também o agente empregado, podendo ser um agente de força, 
agente de enforcamento, agente objeto, agente de corte, agente quente, agente de en-
venenamento, agente de fogo, agente de ameaça ou outro tipo de agente. O maior 
número de notificações foi registrado quanto a outro tipo de agente não contempla-
do nessas variáveis (55 casos, 33,7%), sendo seguido pelas notificações de agente de 
força com 41 casos (25,2%).

Analisou-se também a unidade notificadora, ou seja, a unidade que recebeu a 
notificação daquele determinado tipo de agressão, podendo ser uma unidade de saú-
de, unidade de assistência social, estabelecimento de ensino, conselho tutelar, centro 
especializado de atendimento à mulher, delegacia da criança ou delegacia infanto-
-juvenil. A unidade que recebeu maior número de notificações foram as Unidades 
de Assistência Social, com 109 casos (65,7%), seguida pelo Conselho Tutelar com 87 
casos (52,4%).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vulnerabilidade das mulheres desde a primeira década de vida à violência 
sexual fica explícita quando observamos essa amostra, pode-se perceber ainda um 

    SEXO     

  
Feminino Masculino Comparação de Duas 

Porcentagens Violência 
   

Física Nº 24 24 
p=0,198 

% 25 34,3 

Psicológica Nº 4 1 
p=0,04 

% 4,2 1,4 

Sexual Nº 32 13 
p=0,001 

% 33,3 18,6 

Negligenciada Nº 32 28 
p=0,647 

% 33,3 40,0 
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grande número de casos notificados para crianças do sexo feminino em qualquer que 
fosse a variável, chamando atenção para o grande número de casos registrados em 
que o local da agressão foi em sua própria residência e/ou do agressor, podendo ser 
a de amigos, parentes, vizinhos, cônjuge, namorado(a), provável autor(a) da agres-
são(a) etc.³, deixando assim, as crianças vulneráveis em um local onde tecnicamente 
deveria haver segurança.

Dados incompletos, ignorados, apontam para a necessidade de capacitação e 
proteção dos profissionais de saúde, para que eles possam auxiliar e explicar para os 
responsáveis pela notificação a importância do preenchimento de todos os campos. 
O conhecimento sobre a importância do preenchimento é um grande passo para a 
levar a luz a dimensão e complexidade da violência, uma vez que o Sistema de Infor-
mações de Agravos de Notificação (SINAN) é uma potente ferramenta para romper 
com o silêncio da violência, que muitas vezes é silenciada pelos próprios responsáveis 
da vítima. 

Sendo assim, a desconstrução da violência pode ser feita através da promoção 
de debates e o acesso ao conhecimento de leis que asseguram a segurança das crian-
ças, é de extrema importância para que haja a diminuição das ocorrências, não so-
mente na região da Baixada Santista mas em todo o Território Nacional, para que a 
infância seja o período da vida que receba as devidas proteção, considerando que essa 
fase do desenvolvimento é essencial para uma a vida adulta com saúde física, mental 
e psicológica.
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RESUMO

O Subprojeto Conhecendo a Rede de Atendimento para Crianças e Adolescentes 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Santos é uma pesquisa 
qualitativa, que visa investigar o atendimento oferecido a crianças e adolescentes 
com diagnóstico de TEA nos Serviços, Projetos e Programas da Rede Intersetorial 
de Atendimento em Santos, focando a atuação dos profissionais de Psicologia. 
E ampliar a formação da Graduação em Psicologia, fortalecendo a aproximação 
dos futuros profissionais à realidade do trabalho da/o psicóloga/o nas políticas 
públicas, e a pesquisa enquanto eixo norteador da Educação de Ensino Supe-
rior e uma das prioridades do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
Universidade. Envolveu uma fase inicial de atualização bibliográfica de teorias, 
metodologias e referenciais legais e técnicos sobre a temática; levantamento de 
dados sociodemográficos sobre a realidade desta população e serviços de aten-
dimento dirigidos a ela em Santos; e pesquisa de campo, por meio de entrevistas 
individuais semiestruturadas, que seriam, inicialmente, com as/os psicólogas/os 
que trabalham na Rede, e que foram reprogramadas para pais de crianças com 
diagnóstico com TEA, por whatsapp, em função do isolamento social decorren-
te da pandemia de COVID-19. Soma-se ao Projeto de Pesquisa Observatório de 
Políticas Públicas de Promoção do Desenvolvimento e Prevenção a Vulnerabili-
dades, que vem realizando estudos sobre a atuação dos profissionais de Psicologia 
na Região Metropolitana da Baixada Santista Foi realizada entre agosto de 2019 e 
agosto de 2020. Tem como meta contribuir para a melhoria e implementação das 
políticas públicas de atenção a crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA e 
suas famílias, que sejam adequadas às demandas e especificidades desta popula-
ção, colocando em prática o compromisso ético-político da Psicologia, enquanto 
ciência e profissão e a missão da Universidade Católica de Santos de produzir 
conhecimento científico a serviço do desenvolvimento da região. 
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PALAVRAS-CHAVE

TEA, autismo, atendimento psicológico, psicologia e políticas públicas.

1. INTRODUÇÃO

O Subprojeto de Iniciação Científica Conhecendo a Rede Intersetorial de Atendi-
mento a Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Município de Santos, 
tem como principal objetivo conhecer a rede de atendimento intersetorial governa-
mental e não governamental voltada à atenção de crianças e adolescentes diagnos-
ticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a atuação do profissional de 
Psicologia nos Serviços, Programas e Projetos desta Rede no município de Santos. O 
foco do estudo nessa temática justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimen-
to sobre TEA e sobre os diferentes tipos e serviços de atendimento oferecidos a esta 
população, complementando os resultados do Subprojeto Conhecendo o Atendimento 
em Saúde Mental para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) no município de Santos, realizado entre agosto de 2017 e julho de 2019, que 
apontou significativo número de crianças encaminhadas com este quadro aos servi-
ços municipais de Saúde Mental. Outro objetivo foi conhecer e analisar contribuição 
da Psicologia, enquanto ciência e profissão, para o desenvolvimento de políticas pú-
blicas voltadas à garantia de direitos, ao empoderamento dos sujeitos atendidos e à 
melhoria do atendimento oferecido. 

Para alcançar estes objetivos, o SubProjeto levantou, junto aos serviços da Rede 
Intersetorial de Atendimento, o perfil da população de crianças e adolescentes aten-
didos com diagnóstico de TEA, o trabalho desenvolvido e a quantidade de psicólo-
gas/os atuantes no atendimento. 

A coleta de dados, que, inicialmente, seria com profissionais da rede, precisou 
ser readequada em função do isolamento social, imposto pela pandemia de CO-
VID-19 e devolveu: contato com pais de crianças com diagnóstico de TEA para con-
vite à participação e entrevistas individuais semiestruturadas com os que aceitaram 
participar. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

O Subprojeto teve como referencial metodológico a pesquisa qualitativa, muito 
utilizada em ciências humanas e sociais, por favorecer o acesso a conteúdo subjeti-
vos dos participantes. Revelados no discurso dos indivíduos, os conteúdos subjetivos 
são baseados em crenças, percepções, sentimentos e valores, e determinam ações, 
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atitudes e comportamentos, mas não se revelam de forma explícita e precisam ser 
desvelados (GONZÁLEZ REY, 2002). 

Na 1ª fase foi realizada uma pesquisa documental em Banco de dados, como 
Scielo, Google Acadêmico, BVS-Psi, Bireme, site do Conselho Federal e   dos Con-
selhos Regionais de Psicologia, buscando livros, artigos, Trabalhos de Conclusão 
de Curso, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, com base em descritores 
como autismo, TEA, atendimento a crianças e adolescentes com TEA, atuação do 
psicólogo com transtorno de espectro autista. O objetivo foi atualizar e aprofundar 
referenciais teóricos, legais e técnicos relativos ao atendimento de crianças e adoles-
centes com diagnóstico de TEA, às políticas públicas de atenção a esta população e 
a atuação do profissional de Psicologia na área. 

O levantamento atualizado de Serviços, Programas e Projetos que integram a 
Rede Intersetorial de Atendimento no município de Santos e do número de psicó-
logos neles atuantes, foi realizado por meio de consulta a diferentes espaços no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Santos, das Secretarias Municipais, e dos Conse-
lhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Assistência Social e dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (www.santos.sp.gov.br). Complementados com 
consultas aos sites das instituições da Rede de Atendimento e contatos telefônicos aos 
Conselhos Municipais Intersetoriais.

A pesquisa de campo, segunda etapa metodológica do SubProjeto, foi reformu-
lada, em função do isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19, e foi 
realizada no 1º semestre de 2020, com readequação dos entrevistados e da dinâmica 
das entrevistas. 

Com a reformulação, os participantes passaram a ser pais de crianças e ado-
lescentes com diagnóstico de TEA e não mais psicólogas/os atuantes nos Serviços, 
Programas e Projetos da área, pois o isolamento social levou à interrupção dos aten-
dimentos, dificultando os contatos com os serviços e impedindo a realização de en-
trevistas com as/os profissionais. Os novos participantes foram definidos a partir da 
necessidade percebida pela pesquisadora em Estágio nesta área, de dar voz aos pais 
para falar sobre as dificuldades diante do fechamento das escolas e da interrupção do 
atendimento especializado dos filhos, sem apoio técnico, econômico e afetivo para 
o acompanhamento adequado destes/as e a sobrecarga de tarefas domésticas, home 
office e cuidados familiares.

Essa reformulação exigiu a adaptação do roteiro, que passou a focar as seguintes 
questões: a) dados de identificação: nome (iniciais para manter o sigilo); idade; sexo; 
escolaridade; profissão; trabalho; local de moradia; estado civil; dinâmica familiar; 
número de filhos/as com autismo; sexo, idade e escolaridade da criança com TEA; 
inserção em escola regular pública ou privada; atendimento específico ao autismo em 
instituição pública ou privada; b) relato, impressões, sentimentos e impactos na vida 
e no cotidiano com o diagnóstico de autismo; c) visão e percepção do atendimento 
recebido pelo(a) filho(a) na escola em que está inserido; d) visão e percepção desse 
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atendimento no período de pandemia; e) descrição, visão e percepção do atendimen-
to recebido em instituição de atendimento específico; f) visão e percepção do atendi-
mento no período de pandemia; g) visão e percepção do atendimento oferecido pela 
Prefeitura no município em que mora; h) visão e percepção desse atendimento no 
período de isolamento social; i) informações complementares. 

Os pais contatados, a partir do Estágio da pesquisadora e de contatos pessoais 
da orientadora, mostraram-se interessados em participar, mas sem disponibilidade 
de tempo. Uma mãe teve muita dificuldade de compreender os objetivos da pesquisa 
e as questões incluídas no TCLE, em função de seu nível de escolaridade (semi-anal-
fabeta), e não foi possível fazer a entrevista.

Foram realizadas entrevistas com dois pais de crianças com diagnóstico de 
TEA, após Aceite Formal do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, enviado 
e devolvido por whatsapp, mesmo sistema de realização das entrevistas, que foram 
gravadas com a autorização dos entrevistados e transcritas na íntegra, para garantir 
a fidedignidade dos dados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados foram coletados no discurso presente em 02 (duas) entrevistas com 02 
(dois) pais de famílias diferentes, pouco aprofundada, o que empobreceu a análise e 
prejudicou os objetivos uma vez que, neste tipo de pesquisa, a metodologia de análise 
implica, segundo Aguiar e Ozella (2013), em que: 

- As entrevistas devem ser consistentes e suficientemente amplas, 
de modo a evitar inferências desnecessárias ou inadequadas.

– Elas devem ser recorrentes, isto é, a cada entrevista, após uma 
primeira leitura, o informante deverá ser consultado no sentido 
de eliminar dúvidas, aprofundar colocações e reflexões e permi-
tir uma quase análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito 
para a produção de sentidos e significados.

– Mesmo considerando que uma boa entrevista pode contem-
plar material suficiente para uma análise, se houver condições, 
alguns outros instrumentos podem permitir aprimoramento e 
refinamento analítico. Para isso, recomenda-se um plano de ob-
servação, no processo das entrevistas, tanto para captar indica-
dores não verbais como para complementar e parear discursos e 
ações que estão nos objetivos da investigação (p. 10).

A sistematização dos dados resultou na identificação de pré- indicadores e indicado-
res, necessários para a definição das categorias de análise, denominadas núcleos de signifi-
cação na abordagem sócio-histórica, que expressam o movimento de abstração dos sujeitos, 
presente no subtexto das falas dos participantes. Pois, conforme os mesmos autores,
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Esses conteúdos são chamados de pré-indicadores e, geralmente, 
apresentam-se em grande número e irão compor um quadro am-
plo de possibilidades para a organização dos núcleos. Os pré-in-
dicadores são, portanto, trechos de fala compostos por palavras 
articuladas que compõem um significado, carregam e expressam 
a totalidade do sujeito e, portanto, constituem uma unidade de 
pensamento e linguagem.  O processo de análise, dessa forma, 
contínua com a construção dos indicadores, que consiste em 
proceder a um novo movimento de articulação. Entendemos, 
desse modo, que os indicadores só adquirem algum significado 
se inseridos e articulados na totalidade dos conteúdos temáticos 
contidos nas expressões do sujeito (AGUIAR, OZELLA, 2013, 
p. 10).

A parir deste processo foram identificados 05 (cinco) Núcleos de Significação: 

Núcleo de Significação 1 - Profissionais e atendimento 
Incluiu reconhecimento dos sinais identificadores de TEA; manifestações de 
apreço pelos diferentes profissionais envolvidos; intervenção no ambiente fami-
liar; acompanhamento por profissionais qualificados; necessidade de profissio-
nais com conhecimento para lidar com crianças com TEA. 
Nesse Núcleo ficou clara a importância dada pelos pais para a equipe adequa-
damente preparada para oferecer atendimento adequado e de qualidade para 
a criança e sua família, mesmo remoto. O que corrobora o destaque dado por 
Roger, Dawson e Vismara (2015) de que o atendimento bom e estruturado pode 
trazer, ao atendido e sua família, melhora na qualidade de vida. E a importân-
cia de os profissionais estarem alinhados com os pais, dando orientações para 
a vida fora da clínica, e também dos pais estarem junto aos profissionais nesse 
processo.  

Núcleo de Significação 2 – Impacto da pandemia
Integrou falas sobre o acompanhamento profissional pelos pais na pandemia; 
a evidência do acompanhamento necessário para pais e filhos; a dificuldade de 
atendimento no isolamento social da pandemia. 
O discurso presente nas entrevistas revelou a dificuldade dos pais de lidar com 
as mudanças provocadas pelo isolamento social para as crianças com TEA, por 
quebrar a rotina com a qual estavam familiarizadas, e impedir os atendimentos 
presenciais e as atividades já estabelecidas. Na publicação do Comitê Científico 
do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI, 2020), os autores apontam as conse-
quências dessas mudanças drásticas de um dia para o outro para o desenvolvi-
mento infantil, como perda do sono, irritabilidade, tristeza, podendo até gerar 
transtornos de comportamento e depressão. Cabe destacar aqui a fala de P2 que 
ressaltou a necessidade de uma fiscalização dos órgãos competentes junto aos 
Planos de Saúde, incluindo, nos contratos, cláusula de obrigatoriedade de oferta 
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de tratamento alternativo adequado, com a interrupção do atendimento eficaz 
à criança em meio à Pandemia COVID-19, quando surgiu a necessidade de 
acompanhamento remoto.   

Núcleo de Significação 3 - Aceitação e apoio familiar 
Abrangeu os indicadores aceitação da diversidade das pessoas e do núcleo fami-
liar; necessidade de inserção da família e agilidade no processo de estimulação; 
dificuldade de adesão da família; mudanças no ambiente familiar. 
P1, por ter convivência e familiaridade com o tema, enquanto foco de traba-
lho, destacou, em sua entrevista, a incerteza e os medos relacionados ao futuro, 
mesmo conhecendo tecnicamente o caminho a ser percorrido e a importância e 
papel de cada profissional na equipe de atendimento. 
Já P2 ressaltou as incertezas e o desconhecimento sobre o diagnóstico, a neces-
sidade de saber com o lidar com o impacto das mudanças bruscas na rotina da 
família com criança com diagnóstico de TEA, e as consequências econômicas 
da necessidade de sair do mercado de trabalho para cuidar do filho e suas ne-
cessidades e tratamento. `
Nos discursos dos dois entrevistados foram citados o medo e a mudança de 
rotina, o que confirmou os resultados da pesquisa de Andrade (2019), com 23 
responsáveis por crianças com TEA, dos quais 52% precisaram sair do mercado 
de trabalho para se dedicar mais às crianças, precisando mudar a rotina fami-
liar para estar mais presente. Essa pesquisa também mostrou que 43,5% dos 
responsáveis sentiu medo e 47,8% preocupação, frente ao diagnóstico de TEA, 
reforçando a necessidade de os profissionais esclarecerem e orientarem os pais 
no momento do diagnóstico.  

Núcleo de Significação 4 - Inclusão Escolar 
Definido a partir dos indicadores necessidade de alinhamento psicopedagógico 
e importância da inclusão escolar, neste Núcleo apareceram opiniões divergentes 
sobre a escola. Enquanto P1 citou a dificuldade inicial de inserção no ensino 
regular, sanada pelo interesse e empenho das professoras, em conjunto com a 
acompanhante terapêutica da criança nas atividades escolares e no atendimento 
na clínica, P2 falou da dificuldade da falta de conhecimento dos profissionais no 
âmbito escolar, que provocou a retirada da criança da escola.
Cabe destacar que o sucesso da inclusão escolar, citada por P1, pode estar liga-
da à inserção da acompanhante terapêutica na escola, confirmando o destaque 
dado por Pereira (2019), sobre a importância do Acompanhante Terapêutico 
(AT) para melhor aproveitamento e desenvolvimento cognitivo, social e afeti-
vo da criança na escola, em função da atenção individualizada, do vínculo de 
confiança e da ponte que faz com os profissionais de Psicologia, na maioria das 
vezes limitados ao atendimento restrito na clínica. 
O fracasso na inclusão escolar, apontado por P2, é relacionado por Souza (2016) 
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à importância de, na matrícula da criança na escola, o laudo deve orientar a es-
cola, buscando, junto à família e profissionais especializados, a capacitação dos 
docentes, para favorecer a inserção da criança no âmbito escolar. 

Núcleo de Significação 5 - Políticas Públicas e Legislações.
Reuniu falas sobre serviços inapropriados, sem eficácia e ausência de leis que 
exijam dos Planos de Saúde a garantia do atendimento ao direito à saúde de 
pessoas com TEA.
P1, que trabalha profissionalmente há 10 anos com crianças com diagnóstico de 
TEA, destacou a falta de qualidade do serviço público em Santos. A necessidade 
de políticas mais eficazes de inclusão, com foco no TEA, é destacada por Nunes 
(2014), para ampliar a atenção integral individualizada às crianças e adolescen-
tes e fornecer tratamento adequado a todas as pessoas com TEA, com atendi-
mentos de qualidade, fundamentados em embasamento teórico e profissionais 
qualificados. 
P2 destacou a falta de legislação específica para os Planos de Saúde, de forma a 
garantir o direto de atendimento às necessidades e especificidades dessa popu-
lação.

Em primeira aproximação de análise, a articulação e integração dos Núcleos de 
Significação revelou a falta de auxílio profissional especializado dos pais das crianças 
com diagnóstico de TEA, atendidas tanto no setor público privado (Planos de Saú-
de), durante o período de isolamento social, obrigando-os a lidar, muitas vezes sem 
orientação remota, com as dificuldades já existentes, agravadas nesse período, pelo 
fato dos(as) filhos(as) estarem sem atendimento e afastados das escolas, e da sobre-
carga de funções com os novos hábitos impostos.

Outra questão destacada foi que, para crianças com diagnóstico de TEA, a roti-
na é importante e sua quebra traz sérias consequências. Com o isolamento social e a 
modificação dos hábitos, foi necessária a readequação desta rotina, como a exigência 
inicial de uso de máscara em qualquer contato social, modificada pela Lei Municipal 
N°8.896 Art. 1 - A, publicada no Diário Oficial de Santos em 15 de maio de 2020, 
flexibilizando essa utilização para pessoas com deficiência intelectual ou transtorno 
psicossocial. 

Isso reforça que a orientação aos pais sobre como lidar com as mudanças de ro-
tina, assim como os atendimentos especializados às crianças são questões complexas, 
que necessitam de serviços e políticas públicas consistentes, adequadas e de qualida-
de que atendam necessidades e especificidades da população atendida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados alcançados no Subprojeto de IC até o momento foram significati-
vos para o aprofundamento da temática, e para o levantamento da Rede Intersetorial 
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de Atenção a Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. 
A visão dos pais sobre o atendimento no período da pandemia, revelada nas 

entrevistas, contribuiu para o conhecimento da realidade das políticas públicas mu-
nicipais de atenção e prevenção ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo olhar 
dos usuários atendidos nestas políticas.   

Cabe destacar que a análise inicial dos Núcleos de Significação representou 
uma primeira aproximação à questão, e deve ser complementada na continuidade 
do Subprojeto no ciclo 2020-2021, com a realização de entrevistas com profissionais 
atuantes na Rede Intersetorial de Atendimento, visando conhecer o trabalho da/o 
psicóloga/o nesta rede. E ampliação das entrevistas com outros pais, investigando 
as dificuldades enfrentadas por estes diante dos impactos do isolamento social e no 
período pós pandemia nestas crianças e as famílias. 
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RESUMO

O trabalho trata dos Direitos Humanos, com foco no direito do trabalho da 
mulher, tendo como objetivo examinar a evolução dos Direitos Humanos, assim 
como sua manutenção e propagação. Busca-se também analisar a agenda inter-
nacional para garantir os direitos das mulheres, com foco na Agenda 2030 e os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente no que se 
refere ao ODS 5. Este trabalho possui relevância uma vez que as mulheres ainda 
encontram dificuldades para achar seu lugar no mercado de trabalho. Artigos 
e dados de terceiros foram utilizados como método de pesquisa, sendo, então, 
um trabalho qualitativo.

PALAVRAS-CHAVE

Relações Internacionais, Mulheres, Trabalho, Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

Durante as últimas décadas, as mulheres e os movimentos feministas foram ga-
nhando cada vez mais destaque. Novas conquistas são alcançadas a cada dia, tanto 
socialmente como juridicamente, e no âmbito do direito ao trabalho isso também 
ocorre.

Entretanto, há ainda um enorme caminho a se percorrer, pois todas elas são, em 
certo grau, privadas de direitos fundamentais e de direitos humanos, sendo certo que, 
ao ingressarem no mercado de trabalho, essa diferença de direitos fica mais evidente. 
Desde a hora da entrevista, onde mulheres são descartadas apenas por poderem vir a 
engravidar; até o convívio com seus colegas, que pode ser bastante desagradável com 
comentários e piadas deploráveis, que levam a desqualificação da mulher (ou geram 
assédio moral e/ou sexual).
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Nesse sentido, o direito interno e internacional possui a função de garantir que 
essa desigualdade não aconteça. Mas, será mesmo eficaz em formular, manter e pro-
pagar os direitos femininos pelo mundo? As organizações e instituições internacio-
nais estão protegendo as mulheres? 

Realizando uma pesquisa através da análise de referencial bibliográfico, este ar-
tigo foi feito para demonstrar a conjuntura atual sobre os direitos humanos, para 
depois aprofundar sobre os direitos trabalhistas das mulheres. Ademais, também 
buscará entender o que está sendo feito atualmente para que esses direitos sejam ga-
rantidos e expandidos para todas em breve, de acordo com a Agenda 2030. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi realizada através de sites com credibilidade, como jornais di-
gitais, sites de ONGs especializadas, organizações internacionais, sites do Governo 
Brasileiro e outros, além de livros e artigos escritos por estudiosos da área.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Depois de uma contextualização sobre os Direitos Humanos, bem como sua 
história e suas dimensões, assim como os Direitos Humanos das mulheres, inicia-se 
a análise do tema. São citadas diversas violações que mulheres enfrentam ao redor do 
mundo, como por exemplo a problemática da violência doméstica e do feminicídio. 
Para então, abordar o direito do trabalho da mulher. 

Especifica-se que, o trabalho é tanto um direito humano quanto um direito fun-
damental de todos, independentemente de raça, cor, gênero, nacionalidade e grupo 
social, ou seja, não deveria existir dificuldades ou obstáculos para que pessoas do 
sexo feminino conseguissem entrar em um ambiente de trabalho. Mas, conforme 
debatido no relatório, há diversas barreiras para a obtenção desse direito.

Apresentando dados e relatos divulgados por terceiros (como organismos inter-
nacionais), chega-se à conclusão de que a mulher enfrenta três principais obstáculos: 
a gravidez e a maternidade (ou a possibilidade de engravidar), a diferença salarial 
baseada em gênero e a violência sexual em ambiente de trabalho. 

A primeira dificuldade já aparece na hora da entrevista. Diversos contratantes já 
declararam que preferem não contratar mulheres, pois podem engravidar. Inclusive, 
até bem pouco tempo, os contratantes poderiam pedir provas de que a mulher não 
poderia engravidar (através de comprovação de procedimento de laqueadura ou de 
infertilidade), antes de contratá-la. 

A gravidez é usada, dessa forma, para justificar a segunda dificuldade: a dife-
rencia salariam entre homens e mulheres exercendo o mesmo cargo. Empresas ainda 
pagam menos para mulheres do que para homens. Isso, além de desmotivar a mu-
lher, também causa a sensação de que mulheres merecem menos, o que, segundo a 
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lei brasileira, não deveria acontecer, uma vez que “somos todos iguais perante a lei”.
O terceiro obstáculo também infringe leis, uma vez que o abuso e importunação 

de cunho sexual são crimes. Mulheres ainda são cobradas sexualmente por coisas que 
elas mesmas conquistaram, pois, por diversas vezes, um homem ao contratar uma 
mulher acredita que está fazendo um favor a ela, que deve ser retribuído. Isso, abala 
psicologicamente, levando a queda da qualidade de trabalho e desgaste psicológico. 
Além disso, como esses abusos normalmente vem de pessoas de elevada hierarquia, 
acabam por não sendo denunciados. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas os problemas relacionados aos direitos das mulheres têm uma mesma 
fonte: a falta de mulheres na política e na justiça brasileira. Segundo Leila Barsted 
(2011, p. 03):

Na esfera política, do total dos deputados federais, eleitos em 
1998, apenas 7,6% eram mulheres, o mesmo ocorrendo no Se-
nado Federal. Apesar das mulheres se destacarem em todas as 
profissões, apenas uma mulher ocupa o cargo de Ministra no Su-
premo Tribunal de Justiça, apesar da grande presença de mulhe-
res nos cursos jurídicos e no Poder Judiciário de primeiro grau 
em diversos estados brasileiros.

Mulheres sabem as dificuldades umas das outras, e, quando se tem homens fa-
zendo políticas públicas sobre um assunto que por mais se informem com pesquisas 
e estudos sobre o tema, parece não ser suficiente. A vivência e a experiência revelam 
a urgência e importância da resolução da violação dos Direitos Humanos das mulhe-
res, tanto no Brasil, como no mundo.

Por isso, a cota para mulheres na política é de extrema importância. No Brasil, 
a Lei n°. 97/2017 deixou determinado que 30% do fundo partidário recebido deve ir 
para as candidatas do sexo feminino. Também determina que “cada partido deverá, 
individualmente, indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no 
pleito” (Tribunal Superior de Justiça, 2019). Essa lei visa aumentar o número de mu-
lheres na política brasileira, uma vez que uma boa companha eleitoral pode mudar 
os resultados das urnas. 

Isso não é apenas uma realidade brasileira. No mundo, há apenas 20 países que 
contam com líderes femininos (UN WOMEN, 2020). São eles: Barbados (Elizabe-
th II), Trindade e Tobago (Paula-Mae Weekes), Bolívia (Jeanine Áñes), Dinamarca 
(Helle Thorning-Schmidt), Alemanha (angela Merkel), Bélgica (Sophie Wilmès), Is-
lândia (Katrín Jakobsdóttir), Suíça (Simonetta Sommaruga, Viola Amherd e Karin 
Keller-Sutter), Noruega (Erna Solberg), Finlândia (Sanna Marin), Eslováquia (Zuza-
na Čaputová), San Marino (Mariella Mularoni), Sérvia (Ana Brnabić), Geórgia (Sa-
lome Zurabishvili), Etiópia (Mulatu Teshome), Nepal (Bidhya Devi Bhandari), Ban-
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gladesh (Sheikh Hasina), Singapura (Halimah Yacob) e Nova Zelândia (Elizabeth II, 
Jacinda Ardern e Patsy Reddy).

A falta de representatividade de mulheres nas políticas internacionais também é 
um problema. Apesar de haver instituições complementares, como a ONU Mulheres, 
que contam com mulheres importantes do mundo todo, ajudando no entendimento 
de realidades diversas, os “tomadores de decisões” ainda são, em sua grande maioria, 
homens.
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RESUMO

Esta pesquisa de Iniciação Cientifica, tem como objetivo compreender como os 
materiais digitais, especificamente os memes humorísticos na internet, que são 
usados por jovens adultos como uma forma de amenização do sentimento de 
ansiedade. Para esse fim, a metodologia empregada foi a de uma pesquisa quali-
tativa de cunho exploratório, a partir de levantamentos de dados bibliográficos, 
como forma de explicar o fenômeno do consumo de materiais humorísticos di-
gitais na internet e seus efeitos em jovens adultos, como redutor do sentimento 
ansioso. Os resultados encontrados apontam que o jovem adulto está propenso 
a sentir-se ansioso pela percepção e exigências da vida adulta e as redes sociais 
virtuais são formas que encontram para expressar suas vivências, com uma for-
ma de comunicação através dos memes, em que muitos tem teor humorístico, 
em que o humor tem como função amenizar uma situação sofrível. Consequen-
temente, o humor em forma de memes podem aliviar uma situação que provo-
que ansiedade através da descarga de energia provocada pelo riso. 

PALAVRAS-CHAVE 

Ansiedade, humor, internet. 

1. INTRODUÇÃO

Diante do cenário atual que é de instabilidades e exigências sociais, muitos jo-
vens preferem adiar a entrada no mundo adulto, sendo o momento de explorações, 
inconstâncias (pessoais e sociais) e as exigências podem marcar este período com o 
sentimento de ansiedade, apreensão de não saber se conseguirá atender todas essas 
demandas que surgem. As tecnologias que trouxeram facilidades e possibilidades na 
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sociedade atual podem ser vistas como uma ferramenta de conexão e expressão entre 
os jovens. Sendo uma possível ferramenta que contribui para amenizar as sensações 
angustiantes pelo compartilhamento de suas experiencias, que pode ser realizada 
através dos memes, muitas vezes, com teor humorístico. Sendo assim, a pesquisa 
busca como objetivo compreender materiais digitais, especificamente os memes hu-
morísticos, que são usados por jovens adultos como uma forma de amenizar o sen-
timento de ansiedade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A produção partiu de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, com 
base em fontes bibliográficas diversas em bancos de dados eletrônicos, livros impres-
sos e digitais que versam sobre o cenário da pesquisa para explicar o fenômeno do 
consumo de materiais digitais na internet de cunho humorístico como redutor do 
sentimento ansioso em jovens adultos. Para o levantamento de dados foram utiliza-
dos palavras-chaves e seus sinônimos, entre elas: “jovem adulto”, “ansiedade”, “hu-
mor”, “internet”, “redes sociais”, “memes”, com abrangência de vinte anos, a partir da 
atualidade, em bancos de dados eletrônicos como Google Scholar, SciELO, Scien-
ceDirect, Portal Capes. Os livros utilizados foram os clássicos de Sigmund Freud, 
“Inibição, sintoma e ansiedade” (1925/1976); “Os chistes e sua relação com o incons-
ciente” (1905/1996); “O Humor” (1927); Paulo Dalgalarrondo em “Psicopatologia 
e semiologia dos transtornos mentais” (2008); Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais – 5º edição (2014); Pierre Lévy em “Cibercultura” (1999); Griffa 
e Moreno em “Chaves para a Psicologia do Desenvolvimento – Tomo 2”; Papalia e 
Feldman em “Desenvolvimento Humano” (2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Griffa e Moreno (2001) mostram que o início da vida adulta costuma oferecer 
para os jovens uma “moratória”, ou seja, um prolongamento do tempo para que ex-
plore papeis sociais até encontrar o seu próprio e assumir as responsabilidades da 
vida adulta. Sobre este período, Ponciano e Seidl-de-Moura (2017), ressaltam que 
muitos jovens começam a ingressar o mercado de trabalho e a profissionalização. Po-
rém, na sociedade atual, com economia instável e concorrência no mercado, muitos 
prolongam o tempo de estudos permanecendo na casa dos pais e a uma dependência 
financeira. Esse fenômeno é conhecido como “adultez emergente”, termo cunhado 
por Jeffrey Arnett em 2004 no livro “Emerging adulthood”, neste fenômeno, o jovem 
compreende a vida adulta como sendo permeada de responsabilidades, com inde-
pendência financeira e atitude independente. O jovem pode não se ver como adulto 
por não estar, ainda, munido dessas características, mas, também, não é mais um 
adolescente, essa percepção pode gerar ansiedade. 
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A ansiedade tem origem no latim “anxius”, anseio; na psiquiatria, seu conceito 
está associado a humor desagradável, um sentimento de temor e apreensão, inquieta-
ção de que alguma ameaça possa vir. (ANDRADE, et al, 2019; DALGALARRONDO, 
2008; DSM V, 2014). 

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) a partir 
de uma pesquisa realizada em 2015 e publicada em 2017, houve um crescimento de 
14,9% entre 2005 e 2015 nos diagnósticos de ansiedade pelo mundo e, de acordo com 
a OMS, apontam uma tendência para o aumento ao longo dos anos. Essa pesquisa 
mostrou que o Brasil é o país líder em taxa de ansiedade e depressão, seguida pelo 
Estados Unidos. 

Do ponto de vista da Psicanálise, Freud (1926/1976, p. 162), denomina a ansie-
dade como algum afeto de desprazer. Sempre que houver a possibilidade de a situa-
ção de perigo ocorrer, a ansiedade será acionada. As situações de perigo referem-se a 
um perigo que é conhecido, mesmo que seja inconsciente, “a ansiedade é um produto 
do desemparo mental (...)”. 

Ellison, Steinfield e Lamp (2007) apud Papalia e Feldman (2013), entendem que 
uma das formas que o jovem pode lidar com situações estressoras seria pelas relações 
sociais, que apresentam benefícios ao bem-estar e contribuem para o desenvolvimen-
to da personalidade; sendo a relação face a face ou através de redes virtuais – onde a 
maioria dos jovens também se encontra. 

As redes sociais virtuais, permitiram que pessoas distantes se aproximassem em 
espaços curtos de tempo, facilitou a produção e compartilhamento de informações, 
trazendo uma nova possibilidade de compreender, conhecer, acessar e interagir com 
o mundo como um todo (MORAN, 1995). 

Na internet há inúmeras possibilidades para se comunicar, acessar informações, 
obter conhecimento, facilitar atividades rotineiras, um meio de buscar prazer e di-
versão, o qual Lévy (1999) designou como ciberespaço, em que permite o acesso a 
distância e dos recursos oferecidos, como informação e comunicação. Uma forma de 
comunicação na internet nos dias atuais é através de memes. 

Horta (2015) e Jesus (2020), mostram que o conceito de meme surge no livro 
“O Gene Egoísta” do Richard Dawkins em 1976, em que o meme é uma unidade de 
replicação cultural a partir da imitação. O conteúdo dos memes na internet, em geral, 
refletem a cultura de onde ela é criada, com efeitos chamativos, imagens engraçadas, 
frases icônicas, performances de personagens do entretenimento, eventos populares, 
entre outros. O compartilhamento de memes reflete a conexão entre as pessoas de 
uma cultura, que é transformada a cada compartilhamento através de novos sentidos 
que nela o compõe. É muitas vezes associado com o humor.

Etimologicamente, a palavra humor vem do latim “humor” ou “humore” que 
significa líquidos e na Antiguidade Clássica era usado para classificar os estados 
emocionais e patologias a partir da Teoria Humoral de Hipócrates e desenvolvida 
por Galeno (MARTINS et al, 2008; NETO, 2010; JERÓNIMO, 2015). 



433

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

Jerónimo (2015, p. 69), relata que os gregos no século VI a.C. institucionaliza-
ram “o sentido do humor numa forma de representação que designavam por comé-
dia”. A comédia deriva do vocábulo grego komoidia, que caracteriza uma peça com 
personagens divertidos ou com uma história dramática, mas ao final traz uma possi-
bilidade de os personagens vencerem as adversidades e terminava com sucesso e um 
final feliz. Tem como proposito divertir o público estimulando a alegria e criando um 
ambiente leve, através de piadas e trocadilhos. 

O autor também mostra em suas pesquisas, a dificuldade de classificar e definir 
o humor, que é estudado sob diferentes perspectivas e teorias. Uma das teorias que 
mais aparecem quando o assunto é humor, é a teoria do alívio, que foi construída na 
psicologia e na fisiologia; tendo o riso a função de descontrair e liberar tensões pro-
vocando relaxamento. 

Uma das principais teorias que ligam a psicologia ao humor, segundo Jeronimo 
(2015), é a teoria do alívio, que pode ser atribuída a Freud, onde o humor traria pra-
zer e alegria, através do riso, liberando tensões. Em 1927, Freud apresenta o artigo “O 
Humor”, que postula o humor a fonte de prazer derivado de uma economia de ener-
gia em relação a um afeto. O humor apresenta sua grandeza através dos processos de 
evitar o desprazer e sofrimento, a partir do triunfo do narcisismo e do princípio do 
prazer, no qual o ego se recusa a ser assolado por uma realidade opressora, “insiste 
em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo” (FREUD, 1927/1974. 
p. 191); o humor seria um rebelde que não se conforma com a realidade imposta e 
tira proveitos, prazer, dela. O humor seria o processo saudável que a mente encon-
trou para afastar os sofrimentos, dando ênfase na invulnerabilidade do ego diante da 
realidade e sustentar o princípio do prazer.     

Desse modo, ao analisar os resultados dos objetos que compõem o fenômeno 
pesquisado, é possível encontrar a expressão destes nas redes virtuais, com páginas 
na internet dedicadas aos memes e ao humor. No ciberespaço, segundo Lévy (1999), 
é possível trocar e compartilhar informações e mensagens diversas e se conectar com 
outras redes, outras pessoas. 

O contato com as redes sociais, segundo Ellison, Steinfield e Lamp (2007) apud 
Papalia e Feldman (2013), pode vir a contribuir para o bem estar e amenização dos 
sintomas ansiógenos, as redes sociais virtuais contribuem como elemento de conexão 
com a rede independente do espaço geográfico. As redes socias virtuais contribuem 
para o vínculo com pessoas do mesmo grupo e a possibilidade de conhecer outras 
que compartilham das mesmas experiências. 

Uma forma que jovens encontram para compartilhar suas experiencias e sua 
realidade é através da comunicação entre memes, que segundo Jesus (2020) e Horta 
(2015) expressa uma conexão entre as pessoas que compartilham algo em comum, 
como um costume ou comportamento. A criação dos memes de forma chamativa 
com frases engraçadas e imagens icônicas mostram outras formas de enxergar uma 
cultura. 
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A comédia antiga dos gregos, pode se comparar com a comédia dos memes, 
onde contam uma história dramática, mostrada em imagens e frases que o torna en-
graçada, este riso ao final mostra que mesmo diante de uma realidade dramática há 
de ter uma alegria, uma esperança. 

Para Freud (1927/1974), a função do humor é essa, que mesmo diante de uma 
realidade massacrante poder olhar para ela e não se conformar, rir. Faz se lembrar o 
ditado, “quem ri por último ri melhor”, conseguir rir e tirar proveito de uma situação 
apreensiva evidencia a invulnerabilidade do ego, que alcança o prazer em situações 
que muitos não conseguem, por isso Freud (1927/1974) recorda que o humor é um 
dom raro e precioso. 

A nova realidade da pandemia trouxe sentimentos diversos que foram externa-
lizados na internet em forma de memes, como uma forma de se ter algum controle 
sobre essa situação nova e desconhecida que gera apreensões sobre o futuro. O hu-
mor visto nos memes é uma forma de afastar essas incertezas. O momento atípico da 
pandemia do novo coronavírus que obrigou, segundo a Organização Pan-Americana 
de Saúde (2020), fez com que países adotassem medidas de contenção do vírus a 
partir do fechamento de estabelecimentos e instituições, para evitar a aglomeração de 
pessoas e mais contaminações de um vírus que não se tem medicamento ou vacina. 
A seguir dois memes que ilustram esse momento: 

Figura 1 – Meme Preparo Pandemia

Fonte 1 – Página Twitter Brazilian Rev. Memes1

1 Disponível em https://twitter.com/BRevolutionary_ Acesso em 26 jul. 2020
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Figura 2 - Meme Pandemia x Trabalho

Fonte 2 - Página Instagram MemesTwitter2

O primeiro meme (figura 1) com o atual presidente do país e a utilização de 
forma errônea da máscara, que segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 
(2020) é recomendada como medida de proteção e redução da propagação do vírus; 
e a sobreposição da frase “estamos preparados para enfrentar o coronavírus” provoca 
o riso pela incongruência entre o estar preparado e não demonstrar esse preparado 
com a utilização correta do uso da máscara. Nota-se ao final da imagem os números 
de compartilhamento e curtidas que pode a vir a evidenciar que este sentimento re-
vela o que uma comunidade sente. 

O segundo meme (figura 2) apresenta dois aspectos angustiantes, a situação 
pandêmica e a relação com o mercado de trabalho. Na imagem um animal (cachorro) 
está no computador com o de fundo de explosões, enquanto que na frase sobreposta 
explica o motivo “mandando currículo em meio a uma pandemia”. O efeito do riso 
está em um animal com uma característica humana em que utiliza um computador 
para procurar empregos e a imagem de fundo se referindo ao caos que a pandemia 
trouxe e a frase evidencia a incerteza do mercado de trabalho frente a nova realidade 
e mesmo assim buscar novas oportunidades de emprego.

2 Disponível em https://www.instagram.com/memestwitter/ Acesso em 26 jul. 2020
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a elaboração da pesquisa o objetivo foi alcançado, em que o jovem está 
propenso a cargas de ansiedade sendo derivado das exigências sociais e pessoais, 
como as suas percepções de ser adulto, e da sociedade, vinda da instabilidade econô-
mica, profissionalização e aceleração do tempo advindas das tecnologias, que vieram 
para contribuir nas funções cotidianas e mudaram a realidade, possibilitando otimi-
zar tarefas, acessar inúmeras informações de qualquer lugar do mundo, conectar e se 
relacionar com pessoas que fazem parte do círculo de relacionamento ou fora dele, 
pessoas desconhecidas. Através do se relacionar, do contato com o outro há a possi-
bilidade de se expressar, ser ouvido, de compartilhar experiências de sua realidade. 
A internet, através dos conteúdos multimídias, com textos, imagens e sons, revelam 
uma face da realidade social que está, muitas vezes, permeada de humor. O conteú-
do dos memes é a prova de que é possível compreender e entender a realidade por 
um outro viés, a partir de um lado que é possível rir, mas sem desconsiderar a pró-
pria realidade. É uma forma de quem utiliza a internet compartilhar o sentimento e 
sua compreensão da realidade, e em paralelo perceber que outros compartilham dos 
mesmos sentimentos. Uma válvula que leva para uma outra direção, o da amenização 
de uma realidade que pode ser opressora, angustiante, apreensiva; ao invés de tentar 
ir contra ela ou de agir de forma que não seja saudável, usar o humor, como uma for-
ma de olhar a realidade e dizer que sim, ela é causadora de inquietação mas, o ser, o 
jovem é mais forte porque ri na cara dessa realidade opressora, não se conformando. 
Os resultados foram alcançados a partir da pesquisa bibliográfica serão desdobrados 
em um trabalho de conclusão de curso. 
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RESUMO

A violência se constitui em um fenômeno que preocupa os mais diversos se-
tores da sociedade apresentando proporções exponenciais. Independente da classe 
social, a violência contra crianças e adolescentes assume registros crescentes nos mais 
diversos países do mundo, gerando sofrimento e comprometendo o desenvolvimen-
to, sendo que os sintomas depressivos se mostram presentes nesse contexto. Diante 
dessas considerações, o presente estudo teve como objetivo relacionar a presença de 
sintomatologia depressiva em crianças vítimas de violência doméstica. Para tanto, 
utilizou-se como delineamento metodológico a revisão bibliográfica, partindo da 
consulta de artigos científicos nas bases de dados: Scielo e Google Acadêmico. Como 
descritores foram apontados: violência contra crianças, violência doméstica e depres-
são infantil. Os resultados encontrados, portanto, identificou que se faz necessário in-
vestimentos em pesquisas nessa área para criação e ampliação das políticas públicas 
de atendimento, com uma visão integral e abrangente do ser humano, que englobam 
a família, comunidade, escola e rede de suporte social. 

PALAVRAS-CHAVE

Violência Contra Crianças e Adolescentes; Depressão Infantil; Desenvolvimen-
to da Criança.

1. INTRODUÇÃO

A depressão tem sido alvo de vários estudos nas últimas décadas, devido ao seu 
substancial crescimento na população em geral. Bahls (2002) afirma que pesquisas 
sobre depressão em crianças e adolescentes começaram a ser desenvolvidas a partir 
da década de 1970, antes disso não havia muitos estudos que mostrassem as espe-
cificidades da depressão nessas fases do desenvolvimento, através das pesquisas foi 
possível verificar sintomas e comportamentos indicadores de depressão na infância e 
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adolescência diferentes da fase adulta. No que se refere as dificuldades sobre a iden-
tificação desses sintomas, Bahls (2002) aponta as dificuldades no diagnóstico nessas 
fases da vida, sendo que muitos adultos que apresentam depressão desde jovens, só 
tiveram seus diagnósticos quando adultos. 

Essa pesquisa teve como finalidade investigar a relação entre a presença da 
sintomatologia depressiva e a violência. Dell’ Aglio e Hutz (2004) considera que os 
ambientes nos quais a criança e o adolescente estão inseridos, podem contribuir de 
forma significativa para o surgimento e desenvolvimento do adoecimento emocional 
prematuro. Ao se discutir sobre os aspectos ambientais nos quais a criança convive, 
Dell’ Aglio e Hutz (2004) consideram como fator de proteção a frequência escolar e o 
convívio familiar, visto que essas crianças sofrem menos prejuízo no desenvolvimen-
to intelectual e emocional, comparados com crianças abrigadas. 

Conforme pontua Avanci, et al (2009), os prejuízos são ainda maiores na cor-
relação com a violência, já que formação de personalidade e identidade estão sendo 
estruturadas, e isso pode promover o ciclo da violência, sendo que ao chegarem a fase 
adulta tais crianças e adolescentes mantenham o mesmo padrão de violência viven-
ciado por toda a vida, e repitam com seus próprios filhos, na sociedade ou em ambos.

Para Bahls (2002) a presença de transtornos depressivos na infância e a adoles-
cência são comuns e graves o suficiente para merecer a atenção de clínicos e pesquisa-
dores, a reincidência de depressão pode-se estender para a vida adulta, com prejuízos 
próprios da patologia e, quando negligenciada, em casos extremos, poderá chegar ao 
suicídio. Com isso, a pesquisa se mostra relevante para compreender importância do 
diagnóstico e tratamento, bem como a sua relação com ambientes violentos que, por 
sua vez, facilitam e promovem o surgimento da sintomatologia depressiva.

A partir dessas considerações, a atual pesquisa teve como objetivo relacionar a 
presença de sintomatologia depressiva em crianças vítimas de violência doméstica, 
por meio de uma revisão bibliográfica.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

O projeto inicial para o desenvolvimento da presente pesquisa pretendia a rea-
lização de uma pesquisa campo, no entanto, os desdobramentos ligados as medidas 
sanitárias impostas pela pandemia mundial, impuseram uma mudança no percurso 
metodológico, se constituindo, portanto, em uma pesquisa de natureza bibliográfica. 
Assim foram consideradas teses, dissertações e artigos científicos encontrados a par-
tir das bases de dados: Google Scholar, SciELO, utilizando-se como descritores para 
investigação: violência contra crianças; violência doméstica e depressão infantil. O mé-
todo de revisão bibliográfica expõe resumidamente as principais ideias já discutidas 
por outros autores que trataram do problema levantando críticas e dúvidas, quando 



442

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

for o caso. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) 

Etapas – 1º e 2º Semestre da Iniciação Científica

O levantamento bibliográfico foi realizado entre setembro de 2019 e maio de 
2020, por meio de consulta virtual nas bases de dados indicadas para esta pesquisa. 
Esta busca possibilitou a seleção de conteúdos científicos sobre pesquisas acerca da 
violência contra crianças e adolescentes e depressão infantil, além de aspectos his-
tóricos e prejuízos no desenvolvimento da criança, em especial, comprometimentos 
cognitivos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A leitura e análise do material selecionado na investigação bibliográfica permi-
tiu a sistematização dos conteúdos em tópicos, a saber: a) Fatores históricos e sociais; 
b) Depressão na criança; c) Implicações no desenvolvimento infantil; d) sintomato-
logia depressiva e violência doméstica.     

a) Fatores históricos e sociais 

A violência contra crianças e adolescentes está presente na trajetória da hu-
manidade, desde a antiguidade até os dias atuais. O conceito de infância surgiu na 
sociedade moderna, onde apareceu as primeiras preocupações com essa fase do de-
senvolvimento humano, assim, para superar essa cultura adultocêntrica, dominadora 
e patriarcal predominante no Brasil se faz necessário desnaturalizar ações violentas 
como educativas. Para isso, os movimentos de reconhecimento da cidadania des-
se grupo social, tornou crianças e adolescentes sujeitos de direito, em vários países, 
e nessa dinâmica social inclusiva, nosso país está inserido (SANCHEZ; MINAYO, 
2006).  

A violência contra crianças e adolescentes no Brasil, pode ser expressada de 
diferentes formas, entre todas as suas faces, as manifestações abordadas por Sanchez 
e Minayo (2006) são as seguintes: estrutural, intrafamiliar, institucional e delinquen-
cial. Assim, temos: 

A violência estrutural é aquela naturalizada, vivida no âmbito macropolítico 
através das desigualdades sociais, situações de extrema pobreza, luta pela própria 
sobrevivência, atividades de trabalho infantil, ou absorvidos pelo sistema vivendo 
em instituições de privação de liberdade, como definem Sanchez e Minayo (2006). 

A violência intrafamiliar acontece dentro do lar, aparece como uma forma de 
comunicação dentro da família, as crianças são as maiores vítimas por conta da sua 
fragilidade física e de personalidade, também é apontado por alguns estudos realiza-
dos por Sanchez e Minayo (2006) que esse tipo de violência é funcional, por provocar 
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uma homeostase no lar.  
Azevedo e Guerra (1995) caracterizam os tipos de violência doméstica como 

atos e/ou omissões praticados por pais, parentes ou responsáveis em relação à crian-
ça. As autoras explicam que uma transgressão do poder e do dever de proteção do 
adulto acontece quando dor ou dano de natureza física, sexual, e/ou psicológica é 
causada à criança, assim como acontece uma coisificação da infância.

Sanchez e Minayo (2006) diz que a violência institucional possui uma comu-
nicação agressiva e cruel, produzindo danos físicos, emocionais, sexuais, e por vezes 
pode chegar a morte, mas sempre como uma justificativa de educar e corrigir erros 
de comportamentos, essa forma de se relacionar está presente no interior das famí-
lias, na escola e em instituições como albergues e internatos. 

A Violência delinquencial segundo Sanchez e Minayo (2006), ganhou um es-
paço de destaque na mídia e na opinião pública, em uma sociedade com imensas de-
sigualdades sociais, essa temática pode ser associada a violência estrutural, ligados as 
questões de classe, pois quase na totalidade dos casos os jovens que cumprem medida 
socioeducativa, são adolescente pobres de ambos os sexos.

A violência contra crianças e adolescentes impacta a vida destes em uma pro-
porção enorme, com desdobramentos emocionais significativos, e para dar conta de 
uma temática tão complexa, é necessário unir os saberes para construir juntos pontes 
de superação. Compreender a historicidade e as definições sobre a violência contra 
crianças e adolescentes é um ponto crucial, para entender a dinâmica da violência em 
seu contexto mais abrangente, e como ele se manifesta no âmbito individual afetando 
a subjetividade. 

b) Depressão na criança

Ajuriaguerra (1980) e Marcelli (1998) destacam que a existência da depressão 
da criança, agora frequentemente estudada, foi durante algum tempo objeto de críti-
cas e de negação, sendo considerada abusiva a utilização do termo “depressão” para 
casos ocorridos em momento anterior ao período da adolescência. A confirmação 
desta existência, conforme os referidos autores, trouxe consigo algumas especificida-
des que diferenciam o quadro infantil do quadro adulto, entendendo-se que o con-
teúdo do primeiro difere do segundo, além das variações em função da idade e das 
etapas vivenciadas no desenvolvimento da criança.

Antes de discutir mais atentamente tais especificidades, pode-se considerar, a 
partir das descrições encontradas no Manual de Diagnóstico e Estatística das Per-
turbações Mentais (DSM-5, 2014) e da Classificação Estatística Internacional de Do-
enças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10, 2008), o que se entende por 
um Episódio Depressivo Maior no sentido de diagnóstico. Assim, de acordo com 
os referidos manuais, o Episódio Depressivo Maior é caracterizado por um período 
proeminente ou persistente de humor deprimido, diminuição acentuada de prazer 
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em todas ou quase todas as atividades, a perturbação causa sofrimento clinicamente 
significativo, prejuízo social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do 
indivíduo, existe evidências através de exames laboratoriais de que a perturbação é 
consequência fisiopatológica de outra condição médica.

c) Implicações no desenvolvimento 

No que tange o desenvolvimento das crianças, as que apresentam sintomas de-
pressivos tem um prejuízo no processo de aprendizado, confirmando o que a lite-
ratura tem apontado entre depressão e baixo nível intelectual e baixo desempenho 
escolar. O prejuízo significativo acontece em todas as matérias, principalmente em 
Português e Ciências, quando comparadas a crianças sem a presença dos sintomas 
depressivos (DELL’AGLIO; HUTZ, 2004).

Na infância, as crianças tendem a acreditar piamente na palavra dos pais, tendo 
eles como sua maior figura representativa, diferentemente da fase da adolescência, 
onde os jovens iniciam um questionamento e separação das figuras parentais, pas-
sando a considerar outras fontes de informações. Essas diferenças pertinentes as fases 
do desenvolvimento, parece ser um fator de proteção individual significativo para os 
adolescentes.  Entre esses fatores estão o sucesso na vida escolar, envolvimento em 
atividades extracurriculares, competência social, autopercepção positiva, competên-
cia intelectual, relações sociais positivas e suportes sociais adequados. Quando essa 
série de condições ambientais são supridas, passa a existir uma menor probabilidade 
de surgimentos de sintomas depressivos (DELL’AGLIO; HUTZ, 2004).

d) Sintomatologia depressiva e violência doméstica

Durante os estudos para a realização da pesquisa, observou-se que os sintomas 
depressivos em crianças e adolescentes se apresentam vinculados a outras situações 
adversas, podendo-se dizer que é necessário existir eventos negativos para o surgi-
mento da sintomatologia depressiva. 

Os resultados das análises bibliográficas indicaram que a não-vivência de expe-
riência violenta pela criança é um aspecto protetor contra a manifestação do com-
portamento retraído/depressivo, mostrando os benefícios de conviver em um am-
biente não violento, revelando a probabilidade de padrões relacionais pautados nos 
diálogos para resolutividade de problemas (AVANCI, et al, 2009). 

Apesar de carecer de aprofundamento em pesquisas para estabelecimento de 
causa e efeito entre violência-depressão-criança, é possível dizer que crianças depri-
midas apresentam a tristeza como principal emoção, além de ideias de perda, morte 
e fracasso, marcando todas as suas experiências, alterando sua percepção, e promo-
vendo passividade, lidando com situações violentas através da evitação e retraimento, 
como explicam Avanci, et al (2009).
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Os referidos autores advertem ainda que, embora as experiências de violência 
e rejeição prejudiquem o desenvolvimento infantil, nem todas as crianças que vivem 
em ambientes violentos desenvolvem problemas depressivos ou psicopatológicos, 
diante dessa realidade, cria-se uma lacuna importante para investigação de fatores 
individuais e coletivos que contribuem para proteção e promoção em saúde mental, 
como por exemplo a presença de amigos e rede de suporte social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, o estudo de manifestações de sintomas depressivos em crianças e ado-
lescente em diversos contextos propicia a compreensão da complexa temática, sendo 
que a pesquisa é uma importante ferramenta para revelar a dura realidade de uma 
parcela das crianças que vivem situações de extrema vulnerabilidade e violação de 
diretos, podendo contribuir com a proposição de programas que melhorem a quali-
dade de vida das crianças e jovens brasileiros.

A sintomatologia depressiva está vinculada a vários problemas de saúde men-
tal, tornando-se um tema relevante para a saúde pública. Considerando-se que esta 
pesquisa teve como objetivo relacionar a presença de sintomatologia depressiva em 
crianças vítimas de violência doméstica, os resultados demonstraram que a violência 
doméstica influencia no estado de humor das crianças e adolescentes, e essas altera-
ções pode causar sérios danos à saúde, incluindo a presença de sintomas depressivos, 
além de prejuízos cognitivos. 

Historicamente observou-se que muitos pais e cuidadores tem exercido o seu 
poder familiar de forma errônea e ao invés de proteger, são algozes de seus próprios 
filhos, historicamente esse comportamento é explicado pelo entendimento errado de 
que os seus filhos são suas posses, e tudo lhe é permitido.  

Embora exista a necessidade de preencher algumas lacunas através das pesqui-
sas para entender melhor como as condições de vida estão presentes na formação da 
subjetividade humana, podemos dizer que a não experiência violenta é uma aspecto 
protetor contra a manifestação do sintomas depressivos, mostrando os benefícios de 
se desenvolver em um ambiente saudável e não violento, seja na família, na escola ou 
na sociedade, criando um repertório de vida pautado na resolutividade de conflitos 
a partir do diálogo.    

O presente estudo apresenta limitações, considerando-se que seria interessante 
uma investigação de campo com o uso de instrumentos validados e cientificamente 
confiáveis como o Inventário de Depressão Infantil - Childrens Depression Inventory 
(CDI) e o Inventário de Frases Sobre Violência Doméstica (IFVD), para a identi-
ficação mais específica da relação entre violência contra crianças e adolescentes e 
sintomatologia depressiva e, desse modo, buscar resultados atualizados e avanços 
científicos mediante essa temática. 

Portanto, se faz necessário investimentos em pesquisas nessa área para criação e 
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ampliação das políticas públicas de atendimento, com uma visão integral e abrangente 
do ser humano, que englobam a família, comunidade, escola e rede de suporte social. 
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RESUMO

O presente projeto intitulado “O pensamento de Paulo Freire na Baixada San-
tista: mapeando proposições e práticas”, articula-se ao projeto “O pensamento 
de Paulo Freire: política, teoria e prática”, desenvolvido no Grupo “Currículo e 
Formação de Professores: Diálogo, Conhecimento e Justiça Social”. Vincula-se, 
também, à pesquisa desenvolvida na Cátedra Paulo Freire da UniSantos, que 
tem entre seus objetivos investigar, de modo sistemático, a atualidade, a ma-
terialidade e possibilidades de recriação do legado freireano. A pesquisa, com 
enfoque qualitativo, buscou recuperar informações sobre a influência de Paulo 
Freire em experiências educativas na Baixada Santista, por meio de pesquisa 
bibliográfica realizada em produções acadêmicas desenvolvidas nessa região, e 
registradas no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Católica de 
Santos. Concluiu-se que existem indícios de recriação e adesão ao pensamento 
de Paulo Freire nas proposições e práticas educativas analisadas e registradas 
nas pesquisas acadêmicas examinadas e que há um crescimento anual do inte-
resse pela obra de Freire. Contudo, pode-se dizer que o referencial freireano não 
é hegemônico, se comparado o número de produções que utilizam Freire como 
autor central ao número de pesquisas produzidas por ano na UniSantos. Essa 
pesquisa oferece contribuições importantes para a pesquisa acerca do legado e 
reinvenção do ideário freireano no Brasil e na RMBS, ao mapear experiências 
já estudadas e apontar os principais conceitos freireanos utilizados nas análises 
realizadas.

PALAVRAS-CHAVE

Paulo Freire. Mapeamento. Práticas educativas. Tramas Conceituais Freireanas.
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1. INTRODUÇÃO

Essa pesquisa vai ao encontro da necessidade urgente de buscar conhecimentos 
que permitam gestar ações comprometidas com a transformação da ordem social vi-
gente. A obra de Freire é um convite à construção de uma esperança ativa e crítica de 
que uma sociedade, mais justa e fraterna, é possível. Um aspecto crucial é, portanto, 
localizar os sujeitos e contextos que estão, cotidianamente, buscando superar as con-
tradições intrínsecas à relação teoria-prática e, desenvolver, com coerência, ao lado 
dos oprimidos, outras formas de compreender e realizar a Educação.

A pedagogia freireana carrega fundamentos filosóficos, antropológicos, episte-
mológicos e políticos sobre a Educação, compondo um quadro teórico de referência 
cujos princípios e valores permitem situar a diferentes práxis pedagógicas. Logo, o 
mapeamento de proposições e práticas que estejam em sintonia com esse referen-
cial, permitirá lançar novas luzes sobre questões que estarão sempre no espectro de 
preocupação dos educadores: para quê, por que, a favor de que, contra quem se faz 
educação? As respostas dadas à essas perguntas, tendo como referência o pensamen-
to de Paulo Freire, poderão auxiliar na denúncia de situações e circunstâncias de 
desumanização, na educação, e na tarefa crítica de anunciar a novidade. 

Nesse sentido, os objetivos que norteiam esta pesquisa são: de buscar recupe-
rar informações sobre a influência de Paulo Freire em experiências educativas no 
município de Santos, por meio de pesquisa documental e em produções acadêmicas 
desenvolvidas nessa mesma região e registradas no site da Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações da Católica de Santos. Em acréscimo, deu-se continuidade a processos 
de identificação e mapeamento de proposições e práticas que possuam indícios de 
adesão e/ou reinvenção da proposta pedagógica de Paulo Freire nas mesmas produ-
ções acadêmicas realizadas na Instituição de Ensino Superior Universidade Católica 
de Santos, localizada na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

Inicialmente, o projeto de pesquisa “O pensamento de Paulo Freire na Baixa-
da Santista: mapeando proposições e práticas” assumiu duas vertentes: 1) mapear a 
presença de Freire em teses e dissertações da Universidade Católica de Santos e 2) 
mapear contextos educativos que possuam indícios de uma pedagogia freireana e 
seus conceitos na prática. 

Como base para o desenvolvimento do estudo, optou-se por ler e fichar as se-
guintes obras de Freire: Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, Educação 
como Prática de Liberdade, Pedagogia da Esperança, Medo e Ousadia, além do Di-
cionário Paulo Freire. A utilização do Dicionário foi importante para que se pudes-
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se observar o nível de articulação e consistência dos conceitos freireanos utilizados 
pelos autores das pesquisas (Dissetações e Teses) selecionadas para análise e o sen-
tido dos conceitos que pode ser apreendido nas obras do autor. Além desses livros, 
também foi lida a obra “Mitos, Emblemas e Sinais”, de autoria de  Carlo Ginzburg, a 
fim de que fosse possível conhecer a noção de “Paradigma Indiciário”; o texto “Uma 
Trama Conceitual Centrada no Currículo Inspirada na Pedagogia do Oprimido”, de 
Alexandre Saul e Ana Maria Saul, para melhor clareza do significado e forma de 
construir Tramas Conceituais Freireanas; e o Capítulo II do livro “Pesquisa Social: 
teoria, método e criatividade”, de Minayo, Deslandes, Neto e Gomes, tendo em vista 
o aprendizado sobre pesquisa qualitativa e mapeamento.

Compreendendo melhor o ideário de Paulo Freire, iniciamos a primeira verten-
te da pesquisa: realizar um levantamento de dissertações e teses da UniSantos, com 
vistas a levantar um quantitativo de produções e formas de utilização do pensamento 
do autor. O primeiro passo foi realizar uma busca na Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da Católica de Santos, utilizando o filtro, com as aspas, “Paulo Frei-
re”. Inicialmente, foram localizadas 57 dissertações de diversos Programas. Contudo, 
fora estabelecido que, como um primeiro critério, seriam investigadas apenas as dis-
sertações que continham mais de 10 citações do nome “Freire” em suas pesquisas, 
sobrando, nesse sentido, apenas 29.

Dessa forma, criamos uma planilha no Excel para que pudéssemos organizar e 
melhor compreender as dissertações, com os seguintes elementos: a) data do docu-
mento; b) referência completa da obra, na qual podemos observar nome completo 
do autor, título e subtítulo, ano, número de folhas, tipo (tese ou dissertação) e área do 
conhecimento, universidade, cidade e estado; c) programa (exemplo: mestrado em 
educação); d) orientador; e) objeto/tema de pesquisa; f) palavras-chave colocadas 
pelo autor; g) problema da pesquisa (decorrência do tema); h) principal(is) autor(es) 
de referência, observando, neste instante, se Paulo Freire está incluso como um dos 
principais; i) conceitos mais utilizados do pensamento de Freire; j) relação do tema 
com a concepção freireana (ex: Quantas vezes o pesquisador se referiu a Freire no 
trabalho? A pesquisa trouxe Freire em seu córpus teórico ou tratou-se da utilização 
de uma epígrafe do autor?) e; k) link de acesso à obra. 

Para a segunda vertente do projeto, foi planejada uma pesquisa de campo, a fim 
de observarmos e, por conseguinte, mapearmos, contextos que possuíssem algum 
indício do pensamento de Paulo Freire nas práticas que realizam. Contudo, devido à 
conjuntura que se caracterizou pela crise socioeconômica, política e principalmente 
(e a mais grave) a crise sanitária, causada pela pandemia do novo corona vírus ou 
COVID-19, o projeto de pesquisa assumiu nossos rumos.  

Após uma reflexão sobre quais caminhos seriam tomados, fora decidido que 
o mapeamento seria de conceitos e não mais de contextos, como se havia previsto. 
Reajustou-se o foco para o aprofundamento da leitura das dissertações já revisadas, 
visando um olhar agora mais vertical, ou seja, uma percepção mais sofisticada dos 
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conceitos freireanos utilizados nas dissertações selecionadas (Como os conceitos uti-
lizados nas pesquisas se articulam com o tratamento dado por Freire a esses mesmos 
conceitos em suas obras?). 

Pensando na elaboração desse novo foco teórico-prático, estudaram-se as se-
guintes especificações: 1) Escolha das dissertações que receberiam o olhar vertical, 
sendo estas as seis que mais se aproximaram do pensamento de Paulo Freire, a partir 
de análises realizadas na primeira vertente da pesquisa; 2) Observação do sumário 
dessas produções, com o objetivo de identificar qual seria o capítulo dedicado às 
explicações do pensamento de Freire; 3) Levantamento de obras usadas para as ex-
planações; 4) Leitura crítica dos conceitos com o auxílio do “Dicionário Paulo Freire” 
e, por fim; 5) Tentativa de apreensão da forma de articulação dos conceitos freireanos 
utilizados nas pesquisas, com o suporte de tramas conceituais.

Assim, foi elaborada uma nova planilha em Excel para visualização e organiza-
ção dos seguintes elementos: a) Data; b) Referência Completa; c) Objeto de pesquisa; 
d) Capitulo (e subcapitulo), escolhidos para leitura e análise; e) Conceitos/Categorias 
de Freire mais utilizados; f) Principais obras de Freire e autores correlatos utiliza-
das; g) Compreensão dos conceitos freireanos utilizados (se as compreensões dos 
conceitos, nas produções, expressavam : 1) consonância, 2) complementaridade, 3) 
dissonância, 4) oposição – com trecho da dissertação para exemplificar essa relação); 
h) Trecho do “Dicionário Paulo Freire”, a fim de comparar a compreensão expressada 
pelo autor da Dissertação/Tese, com a concepção apresentada no Dicionário; i) Ob-
servações (que outras obras utilizadas; articulação com outros conceitos; articulação 
com outros autores) e; k) link de acesso à obra.

Por fim, produziu-se o mapeamento dos conceitos a partir do delineamento de 
tramas conceituais freireanas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 29 Dissertações, referentes à primeira vertente da pesquisa, resultaram ape-
nas 6 trabalhos que parecem apresentar maior articulação com pensamento de Freire 
e com os temas desenvolvidos por ele em suas obras. Assim, identificada as 6 pesqui-
sas que mais se aproximaram do pensamento freireano, segundo os critérios ante-
riormente mencionados, essas foram escolhidas para a execução da segunda vertente 
da pesquisa: o mapeamento dos conceitos. Dessa outra etapa, concluiu-se que, das 6 
pesquisas analisadas, 2 expressavam consonância e complementaridade com concei-
tos freireanos, conforme trabalhados no Dicionário Paulo Freire e em obras de Freire 
ali referenciadas. Outras 2 expressavam apenas complementaridade, e 2 expressaram 
apenas consonância. Nenhuma expressou dissonância ou oposição. 

Por fim, foram elaboradas as tramas (figuras 1, 2, 3, 4, 5, e 6) para cada 
dissertação e, ao final do processo, foram identificados os 4 conceitos freireanos 
mais utilizados, resultando em uma trama síntese (figura 7) que teve em seu centro o 
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conceito Diálogo/Dialogicidade, visto que foi o mais citado dentre todas as produções 
analisadas. Abaixo, imagens dos resultados das tramas conceituais.

Figura 1: Primeira Trama

Fonte: imagem da autora

Figura 2: Segunda Trama

Fonte: imagem da autora
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Figura 3: Terceira Trama

Fonte: imagem da autora

Figura 4: Quarta Trama

Fonte: imagem da autora
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Figura 5: Quinta Trama

Fonte: imagem da autora

Figura 6: Sexta Trama

Fonte: imagem da autora
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Figura 7: Trama Síntese (resultado de todas as tramas)

Fonte: imagem da autora

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude da crise sanitária causada pela pandemia do novo corona vírus, a 
pesquisa, que havia sido pensada para uma direção, tomou um novo rumo, em di-
reção ao aprofundamento da compreensão de Dissertações analisadas em uma pri-
meira etapa. Para tanto, a realização das leituras previstas na fase inicial da pesquisa 
bibliográfica se mostrou pertinente e importante.  

Conclui-se que, das 57 dissertações levantadas no primeiro momento da pes-
quisa, apenas 29 destas foram classificadas com algum indício mínimo de adesão ao 
pensamento freireano, o que representa aproximadamente 50,9% do total. Dessas 29 
pesquisas, apenas 6 apresentaram níveis mais profundos de articulação dos temas 
pesquisados com a obra de Paulo Freire, representando aproximadamente 20,7%. 
Assim, analisando desde o primeiro momento até o resultado final obtido, pode-se 
dizer que 10,5% das dissertações analisadas demonstraram com força e grande con-
sistência o potencial de recriação do legado de Paulo Freire na atualidade, podendo 
inspirar políticas públicas e práticas pedagógicas com esse compromisso, em diferen-
tes contextos. 

Isto posto, concluiu-se que existem indícios de adesão e recriação da concepção 
freireana em proposições e práticas educativas nas pesquisas acadêmicas desenvolvi-
das na Instituição de Ensino Superior da Universidade Católica de Santos. Contudo, 
ainda se demonstra uma adesão limitada, se levarmos em conta o número de profis-
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sionais que se formam e defendem Dissertações e Teses todos os anos. Nesse sentido, 
evidencia-se a necessidade de um adensamento do número de pesquisas que podem 
ser feitas sobre e a partir do referencial de na UniSantos, e do fortalecimento e am-
pliação das pesquisas e ações realizadas a partir da Cátedra Paulo Freire.
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RESUMO

Este projeto tem como objetivo selecionar os MIP mais vendidos, e consumidos 
de maneira inadequada e indiscriminada, para analisar os principais proble-
mas relacionados ao seu uso. Foram selecionados o Paracetamol, Ibuprofeno, 
Dipirona, Dorflex, Neosaldina e Ácido acetilsalicílico, por meio de pesquisas 
de volume de vendas no mercado de varejo nacional. Os principais cuidados 
na administração destes medicamentos estão relacionados à hepatotoxicidade, 
complicações renais, náuseas e vômitos, transtornos de coagulação, úlceras es-
tomacais, hipertensão, erupções de pele, agranulocitose, glaucoma, miastenia 
gravis, sedação e risco de queda. Conclui-se então que, principalmente para 
pacientes idosos e com uso de polifarmácia, é extremamente necessária uma 
triagem para que se oriente de forma adequada, e indique as possíveis intera-
ções medicamentosas, fazendo o manejo de segurança deste paciente.

PALAVRAS-CHAVE

MIPS; Efeitos Colaterais; Uso indiscriminado; Automedicação.

1. INTRODUÇÃO

A prática da automedicação é uma realidade e acontece pela falta de informação 
e por conta do fácil acesso aos fármacos isentos de prescrição, em que a população 
procura para o alívio imediato de seus sintomas (SILVA et al, 2016). Esse hábito pre-
valece principalmente em idosos, pois são eles que normalmente, por conta da idade, 
buscam medicamentos para sanar suas enfermidades, realizando normalmente o uso 



457

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

de polifarmácia. (OLIVEIRA et al, 2018).
Dessa maneira cabe ao farmacêutico orientar a utilização e riscos dos fármacos, 

promovendo uma assistência farmacêutica, trazendo maior qualidade de vida aos 
pacientes e evitando a propagação do uso irracional de medicamentos. (FERREIRA; 
TERRA-JUNIOR, 2018)

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Foram empregadas as mais conceituadas bases de dados disponíveis, incluindo 
aquelas não gratuitas, que fazem parte do repertório presente no portal da Univer-
sidade Católica de Santos, para que se buscasse material científico que consolidasse 
a preocupação prévia existente nos pesquisadores, no que tange a segurança dos pa-
cientes que fazem uso de forma indiscriminada dos MIP. 

Para se determinar quais eram os medicamentos mais comercializados dentre 
os MIP no mercado brasileiro, foram realizadas buscas de desempenho no mercado 
de varejo farmacêutico, e portais de instituições representativas desta área, como a 
ABRAFARMA - Associação Brasileira Redes Farmácias Drogaria, para que fosse des-
cartado o viés de seleção por parte dos pesquisadores.

De posse destas duas informações (MIP mais vendidos, e artigos que discutem 
os agravos à saúde por uso indiscriminado de medicamentos), foi elaborada uma 
tabela de orientação a ser dada no momento de dispensação destes medicamentos, 
criando-se uma padronização para que se busque a manutenção da saúde do pacien-
te, afastando a possibilidade de riscos ao mesmo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos durante a pesquisa, os medicamentos Pa-
racetamol, Ibuprofeno, Dipirona, Dorflex, Neosaldina e Ácido acetilsalicílico, são 
citados como os fármacos mais vendidos de maneira inadequada. Dessa maneira, é 
importante ressaltar a importância do farmacêutico no controle da automedicação, 
a qual ocorre principalmente entre os idosos, por conta da falta de informação e 
posteriormente pelo fato do aparecimento de patologias acometidas decorrente da 
idade. 

Apesar dos medicamentos isentos de prescrição serem considerados seguros eles 
podem gerar efeitos colaterais da mesma forma, portanto a facilidade de adquirir esses 
fármacos torna-se prejudicial a saúde dos consumidores se ingeridos de forma indis-
criminada. Além disso, se observarmos que o consumo desses medicamentos pode 
chegar em média a 30 milhões de indivíduos que fazem uso concomitante de AINES, 
a venda anual superaria a 30 bilhões de comprimidos, de acordo com dados obtidos 
pelos Estados Unidos. Sendo assim a procura pelos antinflamatórios não esteriodais é 
relativamente alta quando o intuito é minimizar ou tratar os sintomas relatados.
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Conclui-se então que, principalmente para pacientes idosos e com uso de po-
lifarmácia, é extremamente necessária uma triagem para que oriente-se de forma 
adequada, e indique as possíveis interações medicamentosas, fazendo o manejo de 
segurança deste paciente. Vale ressaltar que o farmacêutico é o profissional com 
maior propriedade para auxiliar e fazer a orientação sobre fármacos, retirando todas 
dúvidas para que a pessoa possa ter uma adesão correta ao tratamento. (MOTA et 
al.,2012)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que para pacientes com quadros de hipertensão arterial e 
ocular, problemas circulatórios, diabéticos, doenças crônicas respiratórias, deficiên-
cias de atividade renal ou hepática, problemas gástricos, ou que façam uso de medi-
camentos para tratamentos de alguma outra patologia devem ser muito bem orien-
tados durante a dispensação de medicamentos isentos de prescrição, pois apesar de 
seguros, podem gerar sintomatologias bastante severas.

Em particular, pacientes idosos, devido as suas modificações metabólicas que 
já propiciam o uso de polifarmácia, deve-se uma atenção especial para que se crie 
uma relação empática, para que se minimizem os problemas relacionados aos me-
dicamentos. Portanto, deve-se criar uma forma de que, apesar de desnecessária a 
prescrição, a realização de uma triagem e investigação/entrevista durante a aquisição 
destes medicamentos possa ter a orientação otimizada.
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RESUMO

Esse artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre o Drag Sled, equipamento 
comumente utilizado no exterior por departamentos de trânsito, para a deter-
minação do coeficiente de atrito efetivo em cenas de acidentes viários. O traba-
lho iniciou-se com um estudo exploratório onde são apresentados os benefícios 
de seu uso quanto a sua própria limitação. Também são apresentadas as com-
patibilidades dos resultados medidos pelo Drag Sled com outros ensaios de uso 
corrente para a medição da aderência, como o Pêndulo Britânico, a Drenabili-
dade e a Mancha de Areia.

PALAVRAS-CHAVE

Drag Sled, Atrito, Aderência.

1. INTRODUÇÃO

A indústria automobilística está presente no cotidiano de grande parte da popu-
lação brasileira. Com o aumento da tecnologia nos veículos e pavimentos presentes, 
a prática de maiores velocidades é realizada e que pode resultar no aumento da gra-
vidade dos acidentes. Dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) apontam que acidentes de trânsito provocaram a morte de 35,3 mil pessoas 
em 2017 (Ministério da Saúde, 2019), gerando gastos de aproximadamente R$ 260,7 
milhões com internações.

Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2006), 
a principal propriedade do pavimento no que diz respeito à segurança é a sua ca-
pacidade de prover aderência e atrito entre sua superfície e a dos pneus do veículo. 
Em Santos, grandes esforços estão sendo realizados para a reurbanização de vias. A 
Administração Municipal desenvolveu um programa que injetou R$ 88,1 milhões em 
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128 km de asfalto novo para 286 vias entre 2013 e 2019. Somente entre 2019 e este 
ano (2020), serão investidos R$ 10 milhões no programa. 

Conforme Bernucci et al. (2006), o pavimento surge da necessidade de uma so-
ciedade em garantir que uma estrutura seja capaz de resistir aos esforços de repetição 
de cargas uma vez que o solo natural é insuficiente para isso. Assim, cria-se uma es-
trutura de camadas múltiplas capaz de resisti-los e também, propiciar boas condições 
de rolamento ao usuário, conforto, economia e segurança.

As duas classes de textura importantes para o estudo da aderência são a 
microtextura, responsável pelo atrito por adesão na superfície pneu-pavimento, 
e a macrotextura, responsável pela drenagem de água na superfície do pavimento, 
demonstrados na Figura 1 a seguir:

Figura 1 - Micro e macrotextura na superfície de um revestimento asfáltico

Fonte: Bernucci et al. (2006)

Para Aps (2006), a camada superficial dos pavimentos, macro e microtextura, 
devem provir resistência ao deslizamento suficiente para parar um veículo em uma 
situação emergencial de freio.

Existem vários parâmetros usados para a medição da textura. Para a macrotex-
tura é comumente utilizado o Método da Mancha de Areia e o Drenômetro, entre 
outros. Já a microtextura é avaliada pela medição de atrito da superfície pavimento. 
Para a microtextura existe uma relação maior de equipamentos que podem ser uti-
lizados, no Brasil normalmente encontramos o Pêndulo Britânico, o Mu-Meter e o 
Grip-tester, entre outros. 

De acordo com (Fuentes, 2009), cada equipamento utilizado para sua medição 
apresentará resultados diferentes associados a suas características a peculiaridades de 
avaliação. Em meio desse problema, o Comitê de Características de Superfície (C1) 
da PIARC (Permanent International Association of Road Congress) estabeleceu cor-
relações entre os equipamentos por meio do índice internacional IFI (International 
Friction Index), Wanbold et al., 1995. É importante notar que interação pneu-pavi-
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mento, como o nome diz, é uma propriedade dependente de ambas as características 
das superfícies para ser mensurada, macrotextura e microtextura.

Conforme Aps (2006), a segurança em pistas molhadas é essencial para que se 
evite o fenômeno da hidroplanagem ou aquaplanagem, que ocorre quando os pneus 
perdem o contato com o pavimento devido à presença de lâmina de água. Em altas 
velocidades, essa lâmina de água é capaz de desenvolver pressões hidrodinâmicas na 
área de contato do pneu e do pavimento, levantando-o e causando o deslizamento 
do veículo. Um grande fator que influencia na redução do atrito é o aumento da 
velocidade entre as superfícies envolvidas. O contato entre pneu e pavimento é uma 
interação complexa que precisa da revisão de certos fenômenos para completo en-
tendimento.

Neste contexto, este trabalho enfatiza a importância de avaliar a aderência pro-
duzida nesse contato entre pneu-pavimento, principalmente em dias de chuva, para 
que possa garantir as garantindo condições de rolamento seguras.

Este trabalho visa estudar o equipamento Drag Sled que é comercialmente mui-
to utilizado nos EUA para a medição do coeficiente de atrito efetivo em reconstru-
ções de acidentes de trânsito por peritos da área (Negrini Neto, et al., 2009, apud 
Kanako e Câmara, 2018), como uma alternativa para a medição de atrito com outra 
finalidade além da reconstrução de acidentes, como por exemplo liberar seções pavi-
mentos novos, reconstrução de trecho ou recapeamentos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Este trabalho iniciou-se com um estudo exploratório, que consistiu na pesquisa 
bibliográfica, e a seguir seriam executados ensaios de campo e de observação. Devido 
a atual situação do COVID-19, o trabalho realizado foi limitado a uma ampliação da 
revisão literária do assunto, com aproveitamento dos dados obtidos e apresentados 
no Trabalho de Conclusão de Curso de autoria dos alunos Kaneko e Câmara (2018) 
sobre o equipamento Drag Sled, também sob orientação da Profa. Dra. Marcia Aps.  
Esse trabalho também deverá servir de subsídio, para a continuidade de pesquisa, 
com um possível projeto de mestrado a ser apresentado na Universidade de São 
Paulo.

Desse modo, o procedimento da pesquisa constituiu em: a) Referencial teóri-
co da compreensão do fenômeno de aderência pneu-pavimento, avaliando a influ-
ência da macro e microtexturas da superfície da via e como esta correlaciona com 
a segurança que deve ser garantida por um sistema viário. b) Revisão bibliográfica 
dos ensaios padrões que avaliem essas características de superfície, como também 
os equipamentos utilizados na medição destes. c) Revisão bibliográfica de literatura 
estrangeira do equipamento Drag Sled, buscando os métodos de como ele é utilizado, 
os tipos diferentes de Drag Sled existentes e papéis científicos sobre a sua eficácia. d) 
Avaliação do equipamento Drag Sled para a medição de coeficiente de atrito buscan-
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do uma correlação entre os equipamentos usuais de medição de atrito com a utiliza-
ção de dados do trabalho de Kaneko e Câmara (2018) e Bartlett et al. (2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O equipamento Drag Sled é um equipamento relativamente simples, constituído 
de uma seção de circunferência de roda, e um puxador equipado com um dinamô-
metro, observado na Figura 2. Este equipamento está disponivel para comercializa-
ção nos EUA com o preço de aproximadamente U$ 300,00 para a venda no país de 
origem, ou seja, excetuando-se os impostos de iportação e os valores de frete que 
elevam bastante esse custo inicial. Tendo em vista não ter sido encontrado nenhum 
equipamento disponível no Brasil, Kaneko e Câmara (2018) elaboram um projeto e 
construíram um protótipo para pesquisas realizadas pelo do Grupo de Pesquisa En-
genharia Urbana da UNISANTOS.

Figura 2 - Aferição de peso do Drag Sled

Fonte: Kaneko e Câmara (2018)

O procedimento consiste em apenas posicionar o equipamento no local em que 
se deseja efetuar a medição e puxá-lo com uma força constante com o dinamômetro 
equipado. O valor referente à força com que o Drag Sled é puxado reflete no dinamô-
metro. 

Assim como em outros equipamentos, pelas leis da física o coeficiente de atrito 
μ é obtido pela utilização das Leis Clássicas do Atrito, esquematizado a seguir:

onde:

a) μ = coeficiente de atrito a ser calculado entre as superfícies do Drag Sled e do 
pavimento asfáltico a ser estudado;
b) m = massa do Drag Sled a ser usado;
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c) g = aceleração da gravidade.

Após a construção do equipamento Drag Sled, para verificar a sua correlação 
com dados obtidos entres os equipamentos usuais como o Pêndulo Britânico, o 
Drenômetro, e o ensaio de Mancha de Areia, foi estabelecida uma programação de 
ensaios em cinco trechos dentro do campus da POLI-USP com os equipamentos 
cedidos para a pesquisa pelo Laboratório de Tecnologia de Pavimentação – LTP, da 
Escola politécnica da Universidade de São Paulo. – EPUSP, Kaneko e Câmara (2018), 
cujos resultados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Comparativa dos valores obtidos no levantamento de dados

Fonte: Adaptado Kaneko e Câmara (2018)

Percebe-se a partir desses dados que o equipamento Drag Sled apresenta medi-
das menores se comparado aos do Pêndulo Britânico, entretanto, ele apresenta uma 
proporcionalidade comparável.  Essa proporcionalidade pode ser observada com a 
Matriz de Correlação Linear (Pearson) entre os equipamentos utilizados para os en-
saios nos trechos analisados na Figura 3 a seguir.

Figura 3 – Matriz de Correlação Linear.

Fonte: Kaneko e Câmara (2018).

Pela matriz, pode ser observada a correlação entre os ensaios da Mancha de 
Areia e Drenabilidade. Por ser ensaios utilizados para a avaliar a macrotextura de um 
pavimento, apresentam correlação satisfatória. Do mesmo modo, observa-se uma 

Trecho Pavimento 
Macha de 

Aareia 
Pêndulo 
Britânico 

Drenabilida
de 

Drag sled 
Seco Molhado 

Altura Hs Média l/s Força Força 
1 Concreto Asfáltico 0,72 65,4 0,144 52,20 50,20 
2 Concreto Asfáltico 0,42 45,4 0,121 46,80 37,60 
3 Concreto Asfáltico 0,39 62,4 0,035 51,20 46,80 
4 Concreto Asfáltico 0,53 36,0 0,041 44,00 33,20 

5 Concreto de Cimento 
Portland 0,53 48,8 0,086 52,60 42,80 

 

 

Fator Mancha 
de Areia 

Drenabili
dade 

Pêndulo Dragslee
d

Mancha 
de Areia 

1 0,58 0,21 0,39

1 0,98

Drenabili
dade 

0,58 1 0,26 0,36

Dragslee
d

0,39 0,36 0,98 1

Pêndulo 0,21 0,26
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correlação muito forte entre o Pêndulo Britânico e o Drag Sled. Ambos ensaios uti-
lizados para avaliar a microtextura de um pavimento, o que possibilita o Drag Sled 
como um equipamento capaz de inferir valores para a análise de microtextura da 
superfície de pavimentos.

Bartlett et al. (2006) discutem em seu trabalho a usabilidade do Drag Sled se 
comparado aos equipamentos com roda bloqueada a partir de uma grande base de 
dados de ensaios realizados nos EUA. Eles partem da premissa que o equipamento 
Drag Sled pode ser calibrado em uma superfície em que o coeficiente de atrito é 
conhecido e medem o resultado das avaliações com o Drag Sled. A partir desse re-
sultado, eles comparam com o valor conhecido e determinam um fator de correção. 

Bartlett et al. (2006) estudam diversas situações para que possam ser observa-
das as variabilidades de um Drag Sled. Entre elas, buscou-se avaliar o efeito que um 
pré treino pode ter nas medições realizadas. A medição teste consistiu em um único 
modelo de Drag Sled com pesos variados e com 26 participantes, entre eles experien-
tes e inexperientes com o uso do Drag Sled. Todos foram instruídos igualmente e os 
resultados que obtiveram são apresentados a seguir na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados dos testes com o Drag Sled por peso

Fonte: Adaptado Bartlett et al. (2006)

Como o Drag Sled é um método de ensaio que apresenta muitas variáveis como 
ângulo de arraste e as dimensões do equipamento, a criação de um treino a fim de 
padronizar o procedimento pode reduzir grande parte da variabilidade apresentada. 
Isso pode ser verificado com a análise do desvio padrão dos testes realizados com o 
treino, que demonstra resultados consistentes de acordo com a Figura 4 a seguir.

Peso do Drag Sled 

lb(kg) 
Número 

Arraste médio 

g 
Desvio Padrão 

48,0 (21,8) 10 0,754 0,015 

54,7 (24,9) 7 0,758 0,021 

61,2 (27,8) 9 0,739 0,011 
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Figura 4 – Resultados com o Drag Sled genérico

Fonte: Adaptado Bartlett et al. (2006)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o equipamento Drag Sled é capaz de inferir bons resulta-
dos para a medição do coeficiente de atrito na interação pneu-pavimento. Com uma 
forte correlação o equipamento Pêndulo Britânico, nota-se que os valores do Drag 
Sled podem ser equiparados com um fator de correção determinado a partir de uma 
superfície já conhecida.

Verificada a forte correlação do Drag Sled com o Pêndulo Britânico, infere-se 
que este equipamento pode atender as agências de trânsito em estudos de acidentes, 
para verificar in loco as condições de aderência pneu-pavimento em pistas molhadas. 
O baixo custo do equipamento poderá ser um fator adicional. Par tal, pesquisas adi-
cionais devem ser realizadas e a confecção de um Manual para construção e operação 
se faz necessário, uma vez que que se deseja que o equipamento forneça reprodutivi-
dade e repetitividade. 

Pretende-se dar sequência a esta pesquisa por meio da apresentação de projeto 
de pesquisa a ser desenvolvido no programa de Pós-Graduação a nível de Mestrado 
no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Universidade de São Paulo.
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RESUMO

O aquífero regional está sujeito a intrusão salina, fenômeno comum a aquíferos 
litorâneos. A condições naturais os riscos a qualidade do aquífero são baixos, o 
que pode ser alterado se estes forem indevidamente explorados, causando sua 
contaminação, afetando a qualidade das águas subterrâneas. Através do méto-
do geofísico de refração obter informações de subsuperfície referente as águas 
subterrâneas, com os resultados classificar as camadas subsuperficiais, localizar 
a profundidade do lençol freático, identificar a presença de água doce/salgada, 
e verificar a possível contaminação pela ação da intrusão salina. A fim de se 
entender o panorama atual da situação das águas subterrâneas, e nortear futu-
ros projetos de explorações na região estudada, para que estes se desenvolvam 
de forma sustentável, evitando as possíveis contaminações. Os dados utilizados 
foram adquiridos em anos anteriores, em coletas realizadas pelo Laboratório de 
Engenharia Geofísica, em eventos denominados de Geofísica na Praia. Os dados 
geofísicos foram processados no software ZondST2D. Partindo de sismogramas 
dos dados brutos, foram feitas filtragens de sinal/ruído e o procedimento de 
“pickagem” dos sinais de primeiras quebras das ondas refratadas, o que possibi-
litou a elaboração do modelo geológico do local. O modelo geológico, forneceu 
as velocidades das ondas refratadas nas camadas, e com sua interpretação, foi 
possível estimar as estruturas das camadas subsuperficiais, que se encontram 
saturadas por água doce.

PALAVRAS-CHAVE

Água subterrânea, intrusão salina, modelo geológico.
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1. INTRODUÇÃO

A Baixada Santista apresenta em seu território diferentes dinâmicas socioes-
paciais que caracterizam a região, e que resultam em diversas fontes potenciais de 
contaminação superficial. Devido às características geológicas do solo de cobertura 
superficial regional, que é constituído predominantemente por material arenoso, a 
região apresenta grande vulnerabilidade à contaminação proveniente das fontes su-
perficiais.

As contaminações podem atingir os aquíferos subterrâneos locais, devido ao 
fato deste ser raso e predominantemente arenoso (alta porosidade e permeabilida-
de), e muito suscetível à contaminações de diversos tipos. Além das diversas fontes 
antrópicas, os aquíferos regionais estão sujeitos a contaminações devido ao avanço 
das intrusões salinas.

Regiões costeiras apresentam altos índices de urbanização, os aquíferos costei-
ros se caracterizam como fontes importantes abastecimento nestas regiões. Nas zonas 
litorâneas, devido à proximidade do mar, em condições normais os aquíferos litorâ-
neos estão em contato com a água subterrânea do mar, que geralmente se apresenta 
em forma de cunha, localizado abaixo da água doce. (BEAR E VER-RUIJT, 1987)

A Região Metropolitana da Baixada Santista apresenta episódios de falta de 
água, principalmente em épocas de verão, quando há o aumento significante da po-
pulação regional, causado pelo fenômeno da população flutuante. A região possui 
grande potencial em relação as reservas de águas subterrâneas, porém estas são pou-
co estudadas na região, gerando incertezas relacionadas a qualidade destas águas.

O trabalho utiliza o método geofísico de refração para investigação das águas 
subterrâneas, e verificação da qualidade da mesma, se está se encontra contaminada 
por agua salgada subterrânea, em região especifica de Santos, com isso fornece infor-
mações que auxiliem a gestão local das águas subterrâneas.

2. AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS

Para a aquisição de dados sísmicos são realizados os levantamentos sísmicos, 
para isso são utilizados equipamentos específicos, que formam os sistemas de aquisi-
ção referente ao método utilizado, estes possibilitam a coleta de dados sísmicos. Para 
a sísmica de refração o sistema é composto por uma fonte de disparo, um ou mais 
receptores (geofones) e um sistema de gravação digital. A fonte é acionada por uma 
marreta (sísmica rasa), o impacto causa a perturbação do solo, os receptores, fixados 
em pontos na superfície, captam os pulsos resultantes da perturbação, convertem o 
movimento do solo a uma tensão elétrica analógica chamado de sinal sísmico, que 
é transmitido, através de cabos ao sistema de gravação, chamado de sismógrafo que 
armazena e processa a informação recebida. (PELTON, 2005).
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Figura 1 - Levantamento Sísmico.

Fonte: American Socyety for Testing And Materialls (ASTM, 2000).

2.1 Equipamentos sísmicos

Os principais equipamentos sísmicos utilizados em um levantamento sísmico 
são sismógrafo, geofone, bateria automotiva 12V, trigger, cabo do trigger, marreta, 
disco de ferro e cabo tipo flauta. Estes equipamentos conectados compõem o sistema 
de levantamento sísmico, as figuras 2 e 3 apresentam um sismógrafo e um geofone 
respectivamente.

Figura 2 - Vista frontal sismógrafo modelo SUMMIT X Stream Pro, marca DMT.

Fonte: Própria do Autor.
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Figura 3 - Geofone 14Hz.

Fonte: Própria do Autor.

2.2 Processamento dos dados

Os equipamentos apresentados, são de posse do Laboratório de Engenharia 
Geofisica da Unisantos, os equipamentos são novos e foram entregues a instituição 
próximo ao final do ano de 2019, neste ano foi realizado levantamento para teste 
e calibração, a obtenção de dados com estes equipamentos não foi bem sucedida, 
impossibilitando a sua utilização para a pesquisa. A situação atual de pandemia, im-
possibilitou a realização de novos levantamentos para a aquisição de dados para a 
pesquisa. Os dados utilizados na pesquisa foram adquiridos no ano de 2016, em le-
vantamento realizado pelo LEG, em praia de Santos localizada entre os canais 1 e 2, 
os levantamentos foram realizados com equipamentos similares, que se diferem pelo 
ano de produção e fabricante.

Os dados utilizados foram adquiridos aplicando as seguintes configurações, es-
paçamento de 1m entre os geofones, foram utilizados 24 geofones, totalizando uma 
linha de 23 metros. Foram realizados ensaios alterando se as posições das fontes 
(ponto de tiro), respectivos T1, T2, T3, T4 e T5. A Figura 6 apresenta a configuração 
da linha dos geofones, fontes e as respectivas distancias. Para o dimensionamento 
da geometria do arranjo no software, a fonte T5 foi adotada como distancia 0m,  as 
posições das fontes T1, T2, T3 e T4 foram dimensionadas a partir de T5. 
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Figura 6 – Geometria de arranjo.

Fonte: Adaptado de IACOPPUCI, 2017.

Para a realização do processamento, inicialmente os dados foram organizados, 
para cada fonte foi criada a sua respectiva pasta, contendo todos os dados brutos das 
coletas. Após, a utilização do software Zond2ST2D, os sismogramas gerados pelos 
dados brutos foram ajustados quanto a sua orientação e amplitude das frequências, 
então foram escolhidos os dados que apresentavam melhor reação sinal/ruído e as 
primeiras quebras mais claras. As Figuras 7 e 8, retratam respectivamente o layout do 
software ZondST2D, e um dado bruto.

Figura 7 - Layout ZoundST2D.

Fonte: Própria do autor.
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Figura 8 - Dado bruto.

Fonte: Própria do autor.

Após escolhidos os melhores dados para cada ponto de tiro, foram adicionados 
no software as posições das fontes (Sx) e dos geofones (Rx), adotando-se os valores 
das respectivas posições na geometria considerada (Figura 6). 

Em sequência foi realizado o processo conhecido como “pickagem”, no qual são 
identificadas e marcadas as primeiras quebras, que correspondem ao primeiro sinail 
que chega a cada geofones, e representa as ondas refratadas. 

As “pickagens” foram feitas manualmente para os dados de cada fonte, após 
este processo, os dados foram agrupados em um único arquivo. Com isto foi possível 
visualizar o hodografico, que relaciona o tempo x distância, partindo de cada fonte e 
chegando aos receptores. Na Figura 9, a linha em vermelho no sismograma a esquer-
da retrata a “pickagem” realizada em um dado, os pontos verdes marcam as quebras 
identificadas em cada geofone. A direita é apresentado o hodograma gerado a partir 
deste processo. 
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Figura 9 – “Pickagem” e Hodograma.

Fonte: Própria do autor.

Por fim foi realizado o processo de inversão, onde as curvas reais (medidas) do 
holograma, são ajustadas pelo software a uma curva calculada. A Figura 10 apresenta 
o holograma antes da inversão, as linhas pretas representam as curvas reais obtidas 
nas aquisições em campo, em vermelho são representadas as curvas calculadas pelo 
software.

 O resultado é o modelo geológico do local, onde as diferentes camadas são 
classificadas em função da velocidade do sinal em profundidade. A figura representa 
o modelo geológico obtido com a inversão. 

Figura 10 – Hodograma, antes de inversão

Fonte: Própria do autor.
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O resultado é o modelo geológico do local, onde as diferentes camadas são clas-
sificadas em função da velocidade do sinal em profundidade. Nesta pesquisa foram 
realizadas as inversões utilizando dois conjuntos de dados, que se diferenciam pela 
utilização da fonte central T3 do arranjo, a fim de se comparar o desempenho do 
software quando removido um dado de aquisição. A figura 11 retrata o processo de 
inversão considerando a fonte T3 e o modelo geológico obtido com estes dados. A 
figura 12 retrata a inversão removendo a fonte T3, e o respectivo hodograma gerado. 

Figura 11 - Modelo Geológico 1, com a Fonte T3.

Fonte: Própria do autor.

Figura 12 – Modelo Geológico 2, sem a fonte T3.

Fonte: Própria do autor.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando os modelos geológicos 1 e 2, é possível observar no modelo 1 ir-
regularidades nas primeiras camadas, as alterações de velocidades pontuais repre-
sentadas pelas cores verde (1.2 – 1.6 Km/s) e lilás (2.8 – 3.0 Km/s) muito próximas, 
e isoladas na camada onde a velocidade predominante é correspondente ao valor 
em azul (0.4 – 1 Km/s). Estes dados correspondem a valores anômalos, analisando 
o modelo 2, estes eventos não são repetidos, representando melhor desempenho do 
software quando removida a fonte T3 dos dados. Devido a qualidade do modelo ge-
rado, a interpretação foi baseada no modelo 2.

A interpretação foi feita foi feita considerando apenas a regiao localizada abaixo 
dos geofones, por esta apresentar maior confiabilidade nos valores obtidos. Anali-
sando a camada geológica podemos observar que a primeira interface a 1m de pro-
fundidade, a segunda camada está aproximadamente localizada entre 1 e 2,5m de 
profundidade e a terceira parte de 2,5m até aproximadamente 3,5m. Os valores a 
profundidades maiores que 3m não são confiáveis devido ao alcance do arranjo ser 
raso, por este utilizar espaçamentos de 1m apenas.

A velocidade da primeira camada corresponde a aproximadamente 0,8 Km/s, 
o que pode representar a presença de areia pouco compactada a segunda camada 
apresenta velocidade de aproximadamente 1.5 Km/h o que indica a presença de agua 
em solo arenoso, e na terceira camada ocorre o aumento significativo da velocidade 
aproximadamente 2.0 Km/s, isto devido ao maior compactação do solo a estas pro-
fundidades, não sendo possível determinar se a esta profundidade o solo apresenta-
-se saturado por água.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o método sísmico de refração apresenta boa aplicabilidade em 
regiões costeiras, através deste método foi possível classificar as camadas subsuper-
ficiais, relacionando a litologia do local com as informações de velocidade obtida 
através do método.

Não foi possível verificar a contaminação pela ação da intrusão salina na re-
gião, o ideal é que se utilize métodos sísmicos integrados, que complementem os 
dados referentes as propriedades físicas de subsuperfície. Os métodos geoeletricos 
possibilitam uma melhor análise referente a presença de água salgada no aquífero 
subterrâneo, uma vez que as propriedades físicas destes materiais respondem melhor 
a propagação de ondas elétricas, apresentando maiores amplitudes em relação aos 
valores observados. 

O ideal é que se utilizem métodos alternados, para que as diferentes proprieda-
des físicas sejam investigadas, resultem em diferentes respostas para um mesmo alvo. 
Além utilização de informações diretas sobre a subsuperfície local, que são utilizadas 



481

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

para confirmar os valores obtidos pós processamento, confrontando os resultados 
obtidos com as informações diretas dos poços, reduzindo assim as dúvidas e ambi-
guidades relacionadas a subsuperfície.
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RESUMO

A pesquisa buscou investigar os jogos eletrônicos para estudar o porquê de es-
tarem em voga e o quanto isto pode influenciar na vida social de crianças e 
adolescentes.  O estudo focou em trabalhos científicos sobre jogos eletrônicos 
sem violência quanto a sua intelectualidade, complexidade e como isso pode 
ter significado a quem joga, tendo como objetivo levantar as estratégias pro-
postas nos jogos eletrônicos que motivam os jovens a vencer os desafios sem 
utilizar a violência. A metodologia foi qualitativa com delineamento de revisão 
bibliográfica sistemática sobre jogos eletrônicos sem violência na faixa etária de 
10-15 anos, no período de 2015-2020, dividida em três etapas: 1) Estudo sobre 
o desenvolvimento moral da criança em sua capacidade de imitar, explorar o 
ambiente, seu corpo e objetos, para satisfazer seus desejos; 2) Levantamento de 
artigos, dissertações e teses na Biblioteca Virtual da UniSantos, Scielo, Portal 
de Periódicos Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD), sobre jogos eletrônicos sem violência, que contribuíssem com o de-
senvolvimento moral, contendo esportividade, competição, aventura ou desafio 
sendo individual ou grupal; 3) Análise dos trabalhos selecionados que corrobo-
raram a esta pesquisa de forma conivente com os jogos eletrônicos sem violên-
cia. Verificou-se que os jogos eletrônicos estão ocupando mais espaço na vida 
das pessoas, pois estes propõem interação, comunicação, raciocínio, imagina-
ção e imersão no universo gamer. Os jogos mais consumados são sem violência, 
estratégicos, guerra, aventura, e fazem com que o jovem tenha seus prazeres, de-
sejos e fantasias preenchidos, além de fazer catarses em momentos estressantes. 

PALAVRAS-CHAVE

Jogos eletrônicos sem violência, Desenvolvimento moral, Prazer.
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1. INTRODUÇÃO

Jogos eletrônicos são um tema necessário para ser pesquisado, a fim de compre-
ender todo o processo de interação dos jovens consumidores dos produtos. Confor-
me aponta Lepikson (2017), vivemos em um período massivo com grandes tecnolo-
gias, onde se encontram a maior jogabilidade dentro do mundo virtual presente em 
celulares, computadores e tablets. 

Os jogos eletrônicos, atualmente, vêm ocupando cada vez mais espaço no mer-
cado de trabalho (existem profissionais que gravam vídeos para a internet), inferindo 
os seus objetivos para que cada jogador deva cumprir. Muitas vezes, crianças e ado-
lescentes recorrem aos jogos como “fuga da realidade”, isto é, sentem-se à vontade 
para fazer o que na vida real, não é permitido. A isso, dá-se a confirmação da contri-
buição dos jogos na vida social do sujeito.     

Anastácio (2017) pontua que os jogos eletrônicos propõem um universo de pra-
zer, atividades lúdicas, sem imposições e, consequentemente, ocasiona ao jogador 
ter um mundo de imaginação e fantasias. Eles podem propor: o aprendizado de um 
novo idioma; desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento complexo; ca-
pacidade de pensar em uma solução de algum problema/desafio; e maior interação 
entre jogadores (SOARES, 2018). Com isso, a pesquisa se mostra relevante para com-
preender os mecanismos que os jovens levam para usufruir esse produto.  

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

A metodologia foi qualitativa por meio de revisão bibliográfica sistemática da 
literatura nacional a respeito de jogos eletrônicos sem violência que possuem espírito 
de competitividade, aventura, esportividade na faixa etária de 10-15 anos. Foi reali-
zado um levantamento de pesquisas de 2015 a 2020, sendo dividida em três partes: 1) 
Revisão de literatura dos clássicos envolvendo o estudo de desenvolvimento moral; 
2) Plataformas de buscas para pesquisas sobre jogos eletrônicos sem violência; 3) 
Seleção das pesquisas analisadas.

A pesquisa foi fundamentada à luz da obra de Jean Piaget (1990), A Formação 
do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação, a qual denota 
os estudos concretizados sobre os primeiros anos de vida da criança, além da impor-
tância do brincar, o simbolismo dos jogos e dos sonhos. Foram ponderadas as fases 
do desenvolvimento infantil, em sua capacidade de imitação, exploração do ambien-
te, do seu corpo e dos seus objetos, isto é, a mesma tem a capacidade de imitar, ma-
nipular objetos, e de representar imagens e satisfações inconscientes que simbolizam 
os seus desejos.       
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1ª etapa – Plataformas de buscas para pesquisas sobre jogos eletrônicos 
sem violência

O levantamento foi realizado entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020, por 
meio de consulta na Biblioteca Virtual da UniSantos, na qual pôde mostrar artigos, 
dissertações e teses do Scielo, Portal de Periódicos Capes e na Biblioteca Digital Bra-
sileira de Teses e Dissertações (BDTD). Nesta etapa, foram levantados conteúdos 
científicos sobre pesquisas de jogos eletrônicos sem violência, os quais crianças e 
adolescentes de 10-15 anos se enquadram; no entanto, os critérios de exclusão foram 
pesquisas sobre jogos eletrônicos com violência, educacionais, e que não se enqua-
dram na faixa etária de 10-15 anos.   

2ª etapa – Seleção das pesquisas analisadas 

Aqui, foram levantadas 30 pesquisas científicas, as quais classificamos como ar-
tigos, dissertações e teses, porém, selecionamos 10 que coadunaram com os objetivos 
e o tema da referida pesquisa. O conteúdo construído é a respeito de trabalhos cien-
tíficos sobre jogos eletrônicos sem violência, com isso, para atender os devidos fins 
da pesquisa, optamos por fazer a análise de 4 trabalhos – um artigo, dois mestrados 
e um doutorado – para compreender o aporte dos jogos no desenvolvimento moral 
de crianças e adolescentes, e também o progresso da indústria tecnológica e mercado 
de trabalho. Dessa forma, ratifica-se que a investigação acerca dos jogos eletrônicos 
sem violência tem importância para concebermos o porquê esta categoria é tão con-
sumida por seus usuários, fazendo com que o universo gamer cresça cada vez mais.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo do clássico de Jean Piaget (1990), A Formação do símbolo na criança: 
imitação, jogo e sonho, imagem e representação, serviu de base para compreendermos 
como o sujeito desenvolve as suas capacidades de autonomia, de reciprocidade, de 
brincar e jogar. Ademais, o mesmo, durante o jogo, possui o livre arbítrio para mani-
pular determinadas regras, e tem independência para usufruir de todos os prazeres 
que o jogo elucida.      
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Tabela 1. Pesquisa de Jogos Eletrônicos 

Fonte: elaborada pelo autor com base na Biblioteca Virtual da UniSantos, Scielo, Portal de Periódicos 
Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

1. Jogos eletrônicos na atenção à saúde de crianças e adolescentes: 
revisão integrativa. Isabelle de Araújo Brandão. Universidade Federal 

da Bahia, 2019. Artigo científico.  
 

2. Os jogos e o fazer: a produção de conteúdo pelas comunidades de 
jogadores e suas motivações. Nilson Valdevino Soares. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2019. Tese de doutorado.  

 

3. O uso de jogos eletrônicos e suas relações com o bem-estar. Fábio 
Spricigo Coser. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2019. 

Dissertação de mestrado. 

 

4. Produção simbólica e reprodução cultural do consumo de jogos 
eletrônicos como prática esportiva. Karin Borges Senra. Universidade 

Estadual de Maringá, 2019. Tese de doutorado.  

 

5. Paraísos virtuais: um estudo sobre jogos eletrônicos e moralidade 
no mundo contemporâneo. Vítor de Morais Alves Evangelista. 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista Filho, 2018. Tese de 
doutorado.  

 

6. Características da disseminação de conhecimento sociocultural em 
jogos digitais. Rafael Mariano Caetano Arrivabene. Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2017. Dissertação de mestrado.  

 

7. Jogos eletrônicos: formação e compulsão do indivíduo na 
contemporaneidade. Alexandre Crispim Pires Doia. Universidade 

Federal de Goiás, 2017. Dissertação de mestrado.  

 

8. Cultura de consumo e virtualidade: problematização em torno dos 
jogos eletrônicos. Mauricio Pessoa Peccin. Universidade Federal de 

Goiás, 2017. Dissertação de mestrado.  

 

9. Uso de internet e de jogos eletrônicos entre adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social. Maria Paula Magalhães Tavares 
Oliveira. Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, São Paulo, SP, 

Brasil; Universidade Federal de São Paulo, Projeto Quixote, São Paulo, 
SP, Brasil; Universidade de São Paulo, Departamento de Psicologia 
Experimental do Instituto de Psicologia, São Paulo, SP, Brasil, 2017. 

Artigo científico.  
 

10. Autobiografia no jogo: a formação dos avatares e das histórias no 
jogo The Sims 3. Danielle de Macedo Leite. Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 2015. Dissertação de mestrado.  
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Para compreender os jogos eletrônicos e a sua relevância no desenvolvimento 
moral da criança e do adolescente, deve -se pontuar o estudo de Jean Piaget sobre 
a construção das regras e do desenvolvimento moral. Iniciando pela anomia, esta é 
explicada com veracidade de que nascemos sem a noção do que é certo ou errado, 
todavia, poderemos ter ou não, consciência de valores morais ao longo do nosso 
crescimento e amadurecimento (PIAGET, 1994). A heteronomia e autonomia são 
estágios sucessores, cujas definições são:  

Heteronomia significa ser governado por outros, fora de nós; [...] 
Por outro lado, quando decidimos seguir certas regras, normas 
e leis por vontade própria, independente das consequências ex-
ternas imediatas, estaremos sendo autônomos. Na autonomia a 
obediência a uma regra se dá pela compreensão e concordância 
com sua realidade universal. Obedecemos porque concordamos 
que os motivos para a ação poderiam tornar-se “leis universais”: 
seriam um bem para todos... Na heteronomia, a obediência a 
uma regra se dá pelo medo à punição ou pelo interesse nas van-
tagens a serem obtidas pessoalmente. (MENIN, 1996, p. 40/41).

Com isso, busca-se compreender como os jovens se comportam diante de um 
jogo e suas regras, e como avaliam. Se a maioria do público consumidor de jogos 
encontra-se ao final da infância e adolescência, podemos levantar hipóteses: 1) se um 
sujeito não tem compressão por regras, o mesmo não obtiverá um bom resultado, já 
que é necessário ter um conhecimento prévio do jogo; 2) conseguintemente, a con-
tribuição dos adultos é válida para o assentamento de regras a quem vai jogar, então 
o sujeito vai construir a sua moral autônoma; 3) em um nível mais avançado, pode-se 
afirmar que regras podem ser manipuladas e alteradas pelo jogador conforme a sua 
necessidade, e, também, estas corroboram a um bom convívio social. 

Leite (2015), em sua pesquisa, objetiva o estudo no processo narrativo autobio-
gráfico que o jogo The Sims 3 denota, tendo a capacidade de apresentar histórias nas 
quais os jogadores simulam a vida real, e podem realizar qualquer alteração do seu 
avatar, da sua vida, da sua casa, e do possível desfecho. A respeito desse jogo, pode-se 
afirmar que os jogadores estão consumando os seus desejos e prazeres, perpetuando 
características da sua personalidade, a autobiografia presente na história e no avatar 
apontam elementos de quem está jogando, e o jogador pode emergir dentro deste 
universo.   

Quanto aos jogos eletrônicos e tecnologia, pode-se mencionar que estes fazem 
parte da vida cotidiana das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, faci-
litando a interação e comunicação por meio de grupos em redes sociais e jogos on-
line (OLIVEIRA, 2017). Estes recursos são encontrados em aparelhos como tablets, 
computadores e celulares, passando a ser a forma de entretenimento mais preferida 
entre os jovens, e utilizados em todos os lugares, por exemplo, na escola e principal-
mente em casa, como uma forma de lazer na maioria das vezes. Com isso, muitos 
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jogam massivamente, podendo acarretar prejuízos em diversos setores de suas vidas 
(DOIA, 2017), por isso, há um aumento de centros de ajuda e convivência a jogadores 
compulsivos, devido a queixas em relação a problemas escolares e convívio social.

De acordo com Soares (2019), os jogos eletrônicos fazem parte de nossa vida 
emocional, pois podemos nos conectar com nós mesmos, com quem nos circunda, 
com nossos sentimentos e nossas memórias. Além disso, estimulam a maneira como 
pensamos, como atuamos no mundo e exercitamos o nosso raciocínio, portanto, essa 
mídia interativa está completamente atrelada aos nossos pensamentos (TURKLE, 
1984). Por isso, há a ratificação de que os jogos influenciam os jogadores, nos seus 
pensamentos e comportamentos, na maior parte dos casos.     

Os jogos eletrônicos proporcionam prazer e diversão e, muitas vezes, são uma 
válvula de escape a quem está passando por alguma dificuldade. Esse prazer ocorre 
quando o sujeito está diante de uma situação desagradável e agressiva, salientando 
a necessidade de estar em um universo paralelo ao da realidade, suplantando-a fre-
quentemente. O conflito vivenciado pelos jovens diz respeito à compulsão que mui-
tos apresentam devido aos seus desejos e vontade de realizá-los, fixando-se, assim, 
em um objeto para encontrar desfastio, como os jogos eletrônicos.       

Dentre os jogadores, constatou-se que muitos preferem jogos de estratégia, guer-
ra, competição, enquanto outros optam por jogos sem violência, aventura, humor. A 
partir do levantamento bibliográfico realizado e análise das pesquisas, verificou-se 
que os jogos eletrônicos, independente da sua categoria, são utilizados pelos jovens 
como uma prática esportiva, ou seja, utilizam para seu próprio prazer. Por mais que 
tenham alguns jogadores profissionais, e que seguem profissão dentro do universo 
gamer, em primeira instância, jogam para proporcionar prazer e encontrar satisfação 
no que estão fazendo. Aos que jogam como um hobby, sentem a necessidade de des-
cansar e liberar estresse diante de uma situação aversiva e difícil do cotidiano, em que 
os jogos são muitas vezes um recurso de catarse para os sujeitos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi levantado nesta pesquisa que os jogos eletrônicos, em especial os jogos sem 
violência, possuem uma capacidade de despertar o interesse dos jovens, ocasionando 
a uma prática esportiva, ou até mesmo como uma profissão. Os jogadores, ao en-
trarem nesse universo, estão perpetuando seus desejos, prazeres e características da 
sua personalidade, fazendo com que emerjam dentro de cada jogo, que dispõe uma 
história, regras e outras finalidades.   

A tecnologia e os jogos eletrônicos convivem conosco, e fazem parte principal-
mente da vida de crianças e adolescentes, sendo estes um recurso de interação e co-
municação em meio a grupos de amigos. Todos os jogos são utilizados para o próprio 
prazer dos jovens, e os que seguem como profissão, ainda assim, encontram prazer 
e satisfação no que estão fazendo. Com isso, foi constatado que o universo gamer é 



488

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

uma catarse (liberação de sentimentos oprimidos) para quem joga, isto é, o jogador 
foge da realidade diante de uma situação desagradável a qual está vivendo.
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RESUMO

O presente trabalho busca provocar o leitor a desconstruir quaisquer precon-
ceitos existentes, de forma que consiga analisar seu conteúdo amplamente. Traz 
dados históricos sobre a construção dos direitos das mulheres ao longo do tem-
po e suas maiores dificuldades em positiva-los. Traz, ainda, o acesso à educação 
como uma potente arma contra as desigualdades entre gêneros, que já foram 
todas previamente superadas pela Constituição Federal/88, restando enraiza-
das apenas dentro da sociedade como um todo, resultado de um conflito cul-
tural. Em suma, o trabalho versa sobre como os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, e suas respectivas metas, contidas na Agenda 2030, todas regidas 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), poderão contribuir para que o 
empoderamento feminino venha a ficar mais atrativo (visto que já é urgente), 
utilizando-se como artifício a educação, para que meninas e mulheres com-
preendam que o seu lugar na comunidade é onde quiserem.

PALAVRAS-CHAVE

Acesso à Educação. Igualdade entre Gêneros. Empoderamento Feminino. 
Agenda 2030. Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

O acesso à educação é um direito humano e fundamental, permitindo, por meio 
da configuração da educação formal e/ou informal, que se molde o comportamento 
das pessoas no ambiente em que estão inseridas, possuindo a capacidade de formar 
cidadãos críticos e engajados nas necessidades das presentes e futuras gerações, ca-
pazes de praticar empatia (tendo em vista que algumas coisas nem deveriam precisar 
ser ditas e pensar de forma mediana deveria ser inaceitável). Para tanto, o traba-
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lho, primeiramente, busca trazer à tona a reflexão (através da metodologia de análise 
de referencial bibliográfico acerca da temática) sobre a amplitude do significado da 
palavra “educação”, tendo como premissa de que esta não se restringe ao conteúdo 
aprendido na formação escolar. Em seguida, o trabalho traz informações acerca da 
construção dos direitos das mulheres, repleta de desafios – ainda atuais. Após, busca 
expor a história de Malala Yousafzai, ativista paquistanesa. Indica, logo em seguida, 
a importância da Agenda 2030 (principalmente no que se refere ao ODS nº. 4 e 5), 
da ONU, potencializando caminhos para a construção do empoderamento feminino 
por meio de políticas públicas, ao viabilizar o fortalecimento das mulheres e a equi-
dade de gênero, que ganham atenção na Agenda 2030 Por fim, busca expor a impor-
tância da educação de mulheres e meninas para que se fortaleça o empoderamento 
feminino.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi realizada através de uma metodologia crítica dedutiva, obtida 
por meio de análise de referencial bibliográfico a respeito do assunto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Educação: conceito no âmbito da pesquisa

Freire destaca que os ausentes da democracia são os que perdem o crescimento 
intelectual no instante em que defendem que o tempo pare. São aqueles que aceitam 
as condições pelas quais passa o país, valendo-se do argumento de que o desemprego 
seria uma fatalidade do século, ou aceitar que passar fome já se tornou banal. (FREI-
RE, 2019, p. 36-39).

Pequenos gestos são os poderosos impulsionadores dos cidadãos em formação. 
Deve-se compreender que cada um possui uma história, uma família, um problema, 
sendo a escola o lugar onde poderá refugiar-se. (FREIRE, 2019, p. 41-45). Não tem 
como educar uma pessoa sem conscientizar-se sobre o que ela já conhece, por onde 
passou e o que já viveu. (FREIRE, 2019, p. 62). 

Mércio Pereira Gomes, nesse sentido, relaciona a cultura com a participação do 
agente na sociedade. Segundo o antropólogo, dependendo do contexto em que se é 
inserido, ou onde convive, as visões de mundo podem ser diferentes e, então, com-
preendidas. As culturas existem de acordo com o que determinada geração resolve 
conservar ou deixar para trás, criando-se assim, princípios e valores a serem etica-
mente seguidos (tão importantes como o conteúdo acadêmico na formação de um 
cidadão), mas também o sustento de ideologias (GOMES, 2017, p. 44-46), o que se 
leva a refletir acerca da inexistência de uma única verdade.

Por sua vez, Antonio Candido, em seu ensaio intitulado “O Direito à Literatura”, 



493

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

valoriza o peso do conhecimento como meio de atingir a evolução dos direitos hu-
manos (CANDIDO, 2004, p. 173-174).

Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer 
que aquilo que consideramos indispensável para nós é também 
indispensável para o próximo. Esta me parecer a essência do 
problema, inclusive no plano estritamente individual, pois é ne-
cessário um grande esforço de educação e autoeducação a fim 
de reconhecermos sinceramente este postulado. Na verdade, a 
tendência mais funda é achar que os nossos direitos são mais 
urgentes que os do próximo. (Candido, 2004, p. 172).

Continuando sua leitura, Antonio Candido prossegue com os seguintes dizeres:
Nesse ponto as pessoas são frequentemente vítimas de uma 
curiosa obnubilação. Elas afirmam que o próximo tem direito, 
sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, comida, 
instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje 
em dia que sejam privilégios de minorias, como são no Brasil. 
Mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a 
ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de Bethoven? (CANDIDO, 
2004, p. 172).

Em outras palavras, os direitos humanos deveriam abranger mais do que abran-
gem de fato. Tanto a literatura como a arte trazem diversas formas de, a partir delas, 
construir uma visão de mundo e, devido a elas, enxergá-lo de uma forma mais bran-
da.

3.2 Breves relatos da construção do direito das mulheres

Na Idade Média, a mulher era sempre guardada e dependente de um homem. 
No período Colonial, a violência contra a mulher era institucionalizada e, olhando 
para a história é possível compreender que, em pleno século XXI, tenha sido necessá-
ria a edição de uma lei que combatesse a violência doméstica contra a mulher, como a 
Lei Maria da Penha (11.340/2006). (LEITE et al., 2013, n.p.). O movimento feminista 
deu seus primeiros sinais de vida no século XIX. (LEITE et al., 2013, n.p.).

De acordo com o censo de 1872, somente a parcela de 550.981 mulheres livres 
sabiam ler e escrever. A educação, que já era considerada um problema, se agravava 
quando se tratava de mulheres. A primeira legislação brasileira que abarcava moças e 
meninas em relação à educação veio à luz em 1827, admitindo-as em escolas elemen-
tares. Em 1870, as mulheres brasileiras ainda eram impedidas de entrarem em uma 
instituição de ensino superior, apenas surgindo tal possibilidade em 1879. (LEITE et 
al., 2013, n.p.).

As feministas se organizaram contra as restrições políticas e o resultado foi que 
o Código Eleitoral de 1932 deu pleno o direito de voto das mulheres, nas mesmas 
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condições que dos homens, sendo consolidado em 1934. (LEITE et al., 2013, n.p.).
O constituinte de 1988 levou a sério o compromisso de dirimir as discrimi-

nações e preocupou-se sobremaneira com a igualdade entre os gêneros. Porém, foi 
constatado que “todos são iguais perante a lei” não seria suficiente, acrescentando 
ao texto legal que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos ter-
mos desta Constituição”, em seu artigo 5º, inciso I. Acrescentando, ainda, a igualdade 
dentro da família, ao dispor que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”, em seu artigo 226, parágrafo 
quinto. (LEITE et al., 2013, n.p.).

3.3 Malala Yousafzai: a garota que defendeu o direito à educação e foi 
baleada pelo Talibã

A história de Malala é uma das grandes referências de meninas que não se cala-
ram diante da da violência apontada aos seus direitos.

Malala nasceu dia 12 de julho de 1997 e é filha do casal Tor Pekai e Ziauddin Yu-
safzai. Ziauddin conseguiu fundar a escola Khushal no vale do Swat, que foi escola de 
Malala durante quase toda sua vida, onde ambos defendiam o direito de as meninas 
estudarem, muito embora tenham tido dificuldades, como o preconceito enorme por 
parte dos grupos extremistas. (YOUSAFZAI, “Eu Sou Malala”, 2013, p. 11-18)

Ocorre que, as palavras revolucionárias anti-talibã de Malala custaram caro. 
Voltando para casa, em 2012, aos 15 anos de idade, um jovem barbudo vestido em 
cores claras invadiu a pista a fim de que o ônibus parasse, perguntando se aquele seria 
o ônibus da escola Khushal, ao passo que apareceu outro rapaz por trás do ônibus, 
indagando em seguida quem seria Malala e, desferiu-se, então, três tiros, tendo o pri-
meiro deles acertado o alvo. (YOUSAFZAI, “Eu Sou Malala”, 2013, p. 11-18)

Depois do atentado, a história de Malala comoveu o resto do mundo. Malala 
Yousafzai recebeu indicação ao prêmio Nobel, e, atualmente, discursa em organi-
zações incentivando o direito à educação de todas as mulheres do Paquistão e do 
mundo inteiro (YOUSAFZAI, “Eu Sou Malala”, 2013, p. 11-18), sendo esses direitos 
objeto das metas da Agenda 2030. 

3.4. Agenda 2030 da ONU e seus objetivos de desenvolvimento susten-
tável nº 4 e 5

Chefes de Estado e de Governo e altos representantes, reunidos na sede das 
Nações Unidas de Nova York, em 25 a 27 de setembro de 2015, decidiram acerca dos 
novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais, empenhados em 
alcançar o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – econômica, social 
e ambiental. Os novos ODS entraram em vigor no dia primeiro de janeiro de 2016 e 
orientaram, desde então, as decisões a serem tomadas ao longo dos próximos anos, 
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até o ano de 2030. (ONU, 2015, online). 
A Agenda 2030, pensando nas presentes e nas futuras gerações, é um plano de 

dezessete objetivos e 169 metas universais integradas e indivisíveis, a serem cumpri-
das tanto pelo Estado como pelas pessoas, fazendo uso de medidas ousadas e trans-
formadoras, voltado à conquista da paz socioambiental e à diminuição da desigual-
dade no plano social, até o ano de 2030. Todos os países e todas as partes interessadas, 
atuando em parceria colaborativa, implementam esse plano. (ONU, 2015, online).

O acesso à educação é o ODS 4 aplicável a todos os países da Agenda 2030 e, 
por meio dele, busca-se garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a 
um desenvolvimento de qualidade na primeira infância e ensino superior, resultando 
em cidadãos com altos níveis de aprendizagem e eficientes. (ONU, 2015, online). Está 
inserido, ainda, o aumento global do número de bolsas de estudo aos países (em es-
pecial, os menos desenvolvidos), instalações tecnológicas, bem como o aumento do 
contingente de professores qualificados. (ONU, 2015, online).

Faz parte do plano, no ODS 5, ensejar com que cidadãos desde jovens possam 
alcançar o entendimento da importância de igualdade de oportunidades entre me-
ninos e meninas, dando à mulher independência, acesso à educação, lugar de fala 
e uma função efetiva na construção da sociedade. (ONU, 2015, online). O objetivo 
planeja dirimir a violência e exploração sexual contra mulheres, bem como outras 
práticas nocivas como casamento prematuro e a garantia da responsabilidade de casa 
forma compartilhada. Planeja, ainda, assegurar o acesso universal à saúde sexual e 
reprodutiva e os direitos reprodutivos. (ONU, 2015, online).

3.5 Por que é importante o acesso à educação no combate das desi-
gualdades entre os gêneros?

É muito comum que pessoas de ambos os sexos apareçam em eventos para 
conversar sobre assuntos irrelevantes e teorias, mas, alguns homens têm a tendência 
de explicar às mulheres, ou ainda, interrompê-las para explicar o próprio assunto do 
qual elas estão abordando. mulher entende dessa sensação, das ideias preconcebidas 
que dificultam as coisas para qualquer mulher em todas as áreas; que impedem as 
mulheres de ousar falar, e serem ouvidas ao fazê-lo; de criar, de serem levadas a sério. 
Essas ideias esmagam as mulheres desde jovens e as reduzem ao silêncio. (SOLNIT, 
“Os Homens Explicam Tudo Para Mim”, 2014, n.p.). Até para convencer os tribunais 
de uma violência, ou conseguir uma ordem judicial de afastamento, é exigida credi-
bilidade. (SOLNIT, “Os Homens Explicam Tudo Para Mim”, 2014, n.p.).

Por estas razões, deve ser diversificado o ensino de jovens meninos e meninas, 
para que o cidadão e homem em construção entenda que a mulher possui direitos 
reconhecidos pela CF/88 em equidade com os seus, e para que a cidadã mulher em 
construção não reproduza estereótipos e machismos, tampouco os aceite e se limite.

Nesse sentido, Chimamanda Ngozi Adichie, feminista e escritora nigeriana, 
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ressalta que mulheres devem ser condicionadas desde jovens a não deixar de fazer 
ou a fazer alguma coisa em razão da condição do gênero feminino, sob a condição 
“porque você é menina”. Dessa forma, Chimamanda propõe que, desde jovens, as 
meninas sejam ensinadas a ter gosto pelos livros, bem como serem questionadoras. 
Como exemplo: quando a expressão “princesa” é utilizada na educação de meninas 
subentende-se uma fragilidade que não há. Assim, a elas devem ser propiciadas situa-
ções em que possam ir à luta combater esse desiquilíbrio e almejar conquistar sua in-
dependência (emocional e financeira). Sendo assim, o casamento não deve ser visto 
como uma meta de vida ou sinônimo único de felicidade. (ADICHIE, “Para Educar 
Crianças Feministas”, 2017, p. 14-46)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, percebe-se que, a cada vez que um indivíduo se posiciona em 
favor dos direitos de uma categoria social será levantada uma discussão violenta, que 
gera reação de comoção de um lado e, de outro, tentativa de opressão, e é justamente 
disso que se trata sair do plano da mediocridade, indignar-se, não se conformar em 
restringir a alta capacidade humana do poder pensante, pois, soluções estão sempre 
dispostas a serem encontradas. No entanto, a cada vez que esse indivíduo a exigir 
seus direitos for uma mulher, essa discussão será ainda maior, causando indignações 
de todos os lados, até mesmo por parte de algumas mulheres, as quais foram con-
dicionadas a não acreditar em si mesmas. Dessa forma, os ODS e metas da Agenda 
2030, da ONU, são só um novo início de revolução, pois, ainda neste ano de 2020, 
muitas condutas devem ser transformadas, e ensinadas a não mais serem produzidas 
por parte de todos, senão, não há que se falar em um Estado Democrático de Direito, 
uma vez privada a liberdade de parcela de seus indivíduos. 
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RESUMO

Introdução: A gravidez é um evento fisiológico que representa o período da for-
mação de um novo ser. Contudo, as mudanças metabólicas que ocorrem nesse 
período podem levar a comprometimentos da saúde da gestante ou do concepto. 
Objetivos: Verificar o perfil socioeconômico e demográfico das puérperas e ges-
tantes de alto risco do munícipio de Praia Grande atendidas no Hospital Guilher-
me Álvaro-Santos/SP Métodos: Foi realizado um estudo caso controle com 92 
participantes, sendo distribuídas em dois grupos, caso (CA, n = 51) e o controle 
(CTL = 41). Foi realizado entrevista com aplicação de questionário autoaplicável 
desenvolvido pelo Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental (GAERA) 
da Universidade Católica de Santos. Além disso, foi realizado análise espacial das 
gestantes de acordo com o código postal, sendo analisados no software QGIS, 
bem como calculada a densidade Kernel (r= 800 metros). A análise estatística dos 
dados foi realizada no programa GraphPad Prism 6.0, com utilização dos testes 
de Qui-quadrado, Kolmogorov-smirnov e Teste T ou Teste U. O nível de signifi-
cância adotado foi de p ≤ 0,05. Resultados: Verificou-se que o grupo CA apresen-
tou diferença estatística em relação ao grupo CTL nas seguintes variáveis: idade, 
sendo que as mulheres com mais idade apresentaram maior risco. Além disso, 
mulheres com maior escolaridade apresentaram maior risco. No entanto, verifi-
camos que a maior densidade de gestantes de alto risco encontra-se em bairros 
em desenvolvimento. Conclusões: Verificou-se que a ocupação das mulheres não 
apresentou diferença entre os grupos, e que a idade foi o principal fator de risco.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes, hipertensão, gestantes de alto risco, trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

A gravidez é um evento fisiológico e natural que representa o período da forma-
ção de um novo ser. Inicia-se na concepção e estende-se por cerca de 40 semanas, ter-
minando com o parto (RODRIGUES et al., 2017). Conforme Sampaio et al. (2018), 
as mudanças metabólicas que ocorrem nesse período podem levar a comprometi-
mentos da saúde da gestante ou do concepto. Devido essas alterações necessitarem de 
recursos específicos e assistência de saúde especializada, estabeleceram-se critérios 
que permitissem diferenciar gestações comuns daquelas de alto risco (RODRIGUES 
et al.,2017). 

A avaliação de risco gestacional consiste da análise de características individuais 
da mulher, condições sociodemográficas, história reprodutiva, condições clínicas e 
obstétricas na gravidez atual, e comorbidades que podem propiciar uma gestação de 
alto risco (RODRIGUES et al., 2017; SAMPAIO et al., 2018).

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS), é um fenômeno que pode apresentar 
características variáveis, mas todas relacionadas com o aumento da pressão arterial 
sistêmica (PA) com valores da pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e pressão arte-
rial diastólica ≥ 90 mmHg. Entidades como a Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO (2017), compreendem que as síndromes 
de hipertensivas esporádicas na gestação, acarretam risco real e impacto significativo 
nos indicadores relacionados à saúde materna e infantil.

A International Society for the Study in Hypertension and Pregnancy-ISSHP, 
classifica a HAS como crônica quando o diagnóstico é realizado até a 20ª semana 
gestacional, em geral relacionada a história familiar de hipertensão e frequentemente 
acompanhada de sobrepeso; enquanto a Hipertensão Gestacional (HAG) é classifi-
cada como a hipertensão que surge após a 20ª semana da gestação, sem estar acom-
panhada de nenhum sinal, sintoma ou alteração laboratorial que caracterize a pré-e-
clâmpsia (BROWN, M.A. et al., 2018; MOURA et al., 2011).

Além das síndromes hipertensivas, alterações no metabolismo glicêmico pos-
suem intrínsecas relações aos eventos adversos ao binômio mãe e filho. Conforme a 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2015), o diabetes mellitus gestacional (DMG) 
é a intolerância aos carboidratos diagnosticada pela primeira vez durante a gestação 
e que pode ou não persistir após o parto. 

Além dos aspectos biológicos capazes de gerar vida, a gestante é um ser social 
que por meio das suas relações com outros seguimentos da sociedade é capaz de ge-
rar riquezas por meio do trabalho. Portanto, agravos a saúde da gestante, não possui 
somente uma dimensão biológica, mas também econômica.

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU), adotou durante a cúpula 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, tendo como uma das metas a 
redução drástica da mortalidade materna. Atualmente, o município de Praia Grande 
ocupa a 4ª colocação de mortes maternas na Região Metropolitana da Baixada San-
tista (RMBS) (Tabela 1):
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Tabela 1- Casos notificados de morte materna conforme localidade nos anos de 2013 a 2017. 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), nov/2019.

Apesar de Praia Grande ter apresentado aumento do Índice de Desenvolvimen-
to Humano Municipal (IDHM), de 0,538 para 0,754, não houve mudança da taxa de 
mortalidade materna (Tabela 2) (PNUD,2015).

Tabela 2- Índice de Desenvolvimento Humano conforme localidade nos anos de 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010.
*Região Metropolitana da Baixada Santista

Localidade 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil  65.104 63.977 63.590 65.481 62.650 

Estado de São Paulo 13.211 13.118 13.049 13.223 12.414 

Bertioga 16 13 22 27 17 

Cubatão  48 44 41 45 52 

Guarujá 128 133 120 113 119 

Santos 136 119 116 118 125 

São Vicente 132 129 115 120 133 

Praia Grande 130 92 109 99 105 

Mongaguá 20 23 25 28 18 

Itanhaém 41 34 42 37 34 

Peruíbe 24 21 19 24 28 

 

Localidade 1991 2000 2010 

Brasil 0,615 0,584 0,752 

Estado de São Paulo 0,578 0,702 0,783 

RMBS * - 0,700 0,777 

São Paulo 0,626 0,733 0,805 

Bertioga 0,510 0,634 0,730 

Cubatão 0,517 0,634 0,737 

Guarujá 0,497 0,636 0,751 

Santos  0,689 0,785 0,840 

São Vicente 0,561 0,689 0,768 

Praia Grande 0,538 0,686 0,754 

Mongaguá 0,516 0,640 0,754 

Itanhaém 0,523 0,652 0,745 

Peruíbe 0,493 0,655 0,749 
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Dessa forma, ressalta-se a relevância em conhecer as condições das munícipes. Por-
tanto, o objetivo primário desse trabalho consiste em avaliar a relação entre exposição a 
contaminantes ambientais e gestação de alto risco; verificar o perfil socioeconômico e de-
mográfico das puérperas e gestantes e realizar o mapeamento das participantes com e sem 
diagnóstico de alto risco encaminhadas para o Hospital Guilherme Álvaro-Santos/SP.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Este estudo faz parte dos trabalhos desenvolvidos pelo GAERA do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unisantos com aprovação pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da Unisantos (CAAE: 79306417.0.0000.5536) e pelo Comitê de Ética 
do Hospital Guilherme Álvaro- HGA (CAAE: 79306417.0.3001.5448), localizado em 
Santos-SP. Os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi realizado um estudo caso controle com 92 participantes, sendo distribuídas 
em dois grupos, caso (CA, n = 51) e o controle (CTL = 41). A coleta de dados foi re-
alizada por meio de aplicação de questionário autoaplicável no período de fevereiro 
de 2018 a março de 2019. 

A análise espacial das gestantes foi realizada de acordo com o código de endere-
çamento postal, sendo analisados no software QGIS, bem como calculada a densida-
de Kernel (r= 800 metros), função não-paramétrica que estima a função probabilísti-
ca da densidade de uma variável aleatória, usada para calcular uma área preenchida 
por pontos ou polígonos em um mapa.

A análise estatística foi realizada no programa GraphPad Prism 6.0. As variáveis 
qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos e relativos e as 
variáveis quantitativas foram apresentadas como média e desvio padrão. Para avaliar 
a associação entre as variáveis qualitativas foi utilizado o teste de Qui-quadrado e/
ou teste exato de Fisher, e para as variáveis quantitativas a normalidade e homoce-
dasticidade foram avaliados pelos testes de Kolmogorov-smirnov e Levene, respec-
tivamente. Para as variáveis que apresentaram esses dois princípios satisfeitos foram 
utilizados testes paramétricos (Teste t de Student, ANOVA), caso contrário utilizados 
os testes não paramétricos (Teste U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis).  Foi utiliza-
do o modelo de regressão logístico para avaliar os fatores de risco para a gestação de 
alto risco. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que existe uma diferença significativa na média de idades entre os 
grupos, sendo que o grupo CTL possui média de idade inferior significativamente 
em relação ao grupo CA (tabela 3). Além disso, ao classificarmos as gestantes em 
faixa-etárias com diferentes graus de riscos à saúde durante a gestação, verificou-se 
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que o grupo CTL não possuía gestantes com 36 anos ou mais, somente jovens com 
faixa-etária entre 15 e 35 anos. No grupo CA verificou-se que sua constituição é com-
posta principalmente por mulheres jovens (tabela 3).

A média de idade do grupo CA se mostra relevante na configu-
ração do grupo considerando que as gestações após os 35 anos 
de idade, também denominado gravidez tardia, apresentam maior 
frequência de complicações para a gestante e para o concepto, isso 
ocorre pelas mudanças fisiológicas da mulher nessa faixa etária 
como defeitos estruturais nos óvulos, frequência de patologias 
crônicas, entre outros (ALVES, 2017). Referente ao tempo de es-
tudos verificou-se que não houve diferença em relação à média do 
tempo em relação ao estudo. No entanto, ao estratificarmos veri-
ficou-se que havia maior diferença significativa entre as mulheres 
do grupo CA que estudaram 12 anos ou mais. Esse resultado pode 
ser justificado considerando que as gestações tardias podem estar 
associadas a fatores como melhor nível socioeconômico e maior 
nível educacional, dessa forma, a maior quantidade de anos de es-
tudo apresentado pelo grupo CA pode estar diretamente relacio-
nado a gestação em idade avançada (GONÇALVES, 2012).

Além disso, verificou-se que não há diferença significativa nas variáveis estado 
civil, raça e ocupação.

Tabela 3- Dados sociodemográficos de gestantes do grupo controle e do grupo caso da cidade de 
Praia Grande. São Paulo, 2019.

 Fonte: tabela da autora.
*Teste t e teste chi-quadrado 

 Controle Casos p 
Faixa etária (anos)     

15 a 35 41 (100%) 35 (68,5%)* 0,007 
36 ou mais 0 16 (31,3%)* < 0,001 
Média de idade 25,49±4,29 31,82±6,93 * < 0,001 

Escolaridade (anos de estudo)    
1 a 8 8 (19,5%) 8 (15,6%) 0,687 
9 a 11 25 (60,9%) 30 (58,8%) 0,709 
12 ou mais 7 (17%) 12 (23,5%) * 0,050 
Média de anos de estudo 10,41±3,33 10,73±0,40 0,632 

Estado civil    
Casada ou vivia com companheiro 36 (87,8%) 45 (88,2%) 0,960 
Não possuía companheiro ou não convivia 
com ele 5 (%) 6 (%) 0,949 

Raça/cor    
Branca 19 (46,3%) 26 (50,9%) 0.663 
Negra 2 (4,8%) 2 (3,9%)  
Parda 18 (43,9%) 21 (41,1%)  
Indígena 1 (2,4%) 0  
Oriental 1 (2,4%) 1 (1,9%)  

Ocupação    
Dona de casa 17 (41,4%) 26 (50,9%) 0.199 
Realizam atividade laboral remunerada 25 (58,3%) 25 (46,9%)  
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Na década de 90, com as mudanças urbanas passaram a utilizar de forma co-
tidiana divisões da cidade de Praia Grande em 3 zonas.  A zona 1 compreende os 
bairros residenciais litorâneos correspondendo a área da praia até a Avenida Expressa 
Sul. A zona 2 compreende os bairros localizados entre a Avenida expressa Sul e as 
encostas da Serra do Mar, e a zona 3 corresponde a bairros próximos da serra do mar 
e do mangue. Em relação à localização residencial das gestantes selecionadas para a 
amostra do estudo, é possível observar que o grupo CA e o grupo CLT tem maior 
concentração na zona 2. Essa região é considerada predominantemente residencial, 
abrangendo zonas comerciais dispostas conforme as principais ruas e avenidas e zo-
nas mistas, abrangendo áreas residenciais e comerciais em proporção similar (PRAIA 
GRANDE- SP, 2007).

Figura 1- Localização residencial de gestantes do grupo controle e grupo caso da cidade de Praia 
Grande. São Paulo, 2019.

Fonte: Imagem da autora, Qgis, 2019.
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Figura 2- Distribuição das gestantes do grupo caso conforme zona territorial em Praia Grande. 
São Paulo, 2019.

Fonte: Imagem da autora, Qgis, 2019.

Conforme o mapa é possível observar que a maior parte das gestantes que com-
põem o grupo caso residem na zona 2 da cidade, onde concentram-se grandes cen-
tros comerciais, fábricas e distribuidoras. Além disso, na zona 02 encontra-se um 
maior número de bairros em desenvolvimento, possuindo famílias com poder aqui-
sitivo classificados como baixo ou médio. Além disso, a figura 03 demonstra maior 
densidade pelo índice de Kernel em bairros como: Melvi, Samambaia, Nova Mirim, 
Anhanguera e Quietude respectivamente.

Figura 3- Distribuição das gestantes do grupo caso conforme densidade de Kernel. São Paulo, 
2019.

Fonte: Imagem da autora, Qgis, 2019.
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Outro dado que nos chama atenção é que a densidade diminui gradativamente à 
medida que os casos se distanciam das áreas de maior aglomeração, apresentando gru-
pos de concentração moderada nos bairros Flórida, Tupiry, Tupi, Antártica e Aviação. 
Áreas de menor densidade podem ser observadas nos bairros Solemar, Caiçara, Mirim, 
Sitio do Campo e Boqueirão. Os bairros restantes não apresentaram casos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados encontrados, concluímos que a ocupação laboral das mulhe-
res não apresentou diferença entre os grupos, e que a idade foi o principal fator de 
risco. Além disso, verificamos que o tempo de estudo pode ter um impacto impor-
tante na composição do grupo CA. No entanto, reconhecemos que há necessidade de 
se aprofundar mais nesse tópico.
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RESUMO

O presente artigo trata da apresentação da participação feminina na história da 
diplomacia brasileira ao longo do século XX. O objetivo do projeto consiste em 
analisar a inserção da mulher na diplomacia dentro do Ministério das Relações 
Exteriores – o Itamaraty. A rara presença feminina exercendo carreiras de des-
taque e ocupando os cargos do consulado e da embaixada, torna necessária e 
urgente a reflexão acerca deste contexto, buscando no devir histórico, persona-
gens femininas que romperam com este paradigma. Para tanto, voltamos nosso 
olhar para Maria José de Castro Rebello Mendes, primeira mulher a ingres-
sar na carreira diplomática em 1918, cuja trajetória e de outras mulheres que 
a sucederam, será estudada por meio da pesquisa qualitativa, buscando infor-
mações através de fontes bibliográficas e documentais. Como metodologia de 
análise, utilizaremos os referenciais teóricos dos estudos de gênero, da história 
das mulheres e da diplomacia brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE

Diplomacia Brasileira, Mulheres, História, Relações Internacionais

1. INTRODUÇÃO

A partir da segunda década do século XX, o Itamaraty presenciou a entrada das 
primeiras mulheres em cargos que, normalmente, eram exclusivamente destinados 
aos homens. Num contexto em que a voz feminina não tinha força, a inserção da 
primeira mulher como diplomata, Maria José de Castro Rebello Mendes, aprovada 
em primeiro lugar no concurso público em 1918, merece destaque ao ter seu nome 
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gravado na memória da diplomacia brasileira.
A carreira diplomática no país era um ambiente exclusivamente masculino des-

de seu início, principalmente com a notória presença do Barão do Rio Branco, minis-
tro das Relações Exteriores de 1902 a 1912, e, desde então, acreditava-se que apenas 
os homens seriam capazes de exercer um cargo tão importante para o âmbito político 
brasileiro.

Com o Decreto-lei nº 791, de 14 de outubro de 1938, houve a junção de ambos 
os corpos, deixando apenas existente a carreira diplomática, e com isso a proibição 
feminina tornou-se oficial de acordo com o Artigo 30 do Decreto-Lei: 

Art. 30. A admissão à carreira de “Diplomata” será para a classe 
J, mediante concurso de provas ou de títulos. Parágrafo único. 
A esse concurso só poderão concorrer candidatos do sexo mas-
culino.

Anterior a este decreto, somente vinte mulheres haviam ingressado no Itama-
raty para a carreira diplomática, sendo que a elas, era destinado apenas a carreira 
consular. E, logicamente, com a unificação, ficou previsto o cargo diplomático para 
apenas o papel masculino.

O principal ponto de análise deste artigo é visualizar os fatos que fizeram com 
que fosse tão difícil para as mulheres conseguirem um espaço igualitário dentro do 
Ministério das Relações Exteriores, apresentar a trajetória das ausências e conquis-
tas femininas na inserção do mercado de trabalho até a sua participação dentro do 
Itamaraty, questionar e refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que 
desejavam a carreira diplomática.

2. INSERÇÃO DAS MULHERES NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

A diplomacia brasileira, durante muitos anos, foi exclusivamente masculina, os 
homens eram os únicos que possuíam direitos e condições de se prepararem para 
a carreira. As mulheres, por serem julgadas pela sociedade como uma figura frágil, 
pertencentes ao lar e sendo atribuídas apenas as atividades domésticas e cuidados de 
seus filhos, acabaram deixadas de lado no âmbito político e principalmente diplomá-
tico. No Brasil, a ausência da figura feminina na diplomacia foi passada despercebida 
até meados de 1918, com a entrada da primeira mulher concursada no Ministério das 
Relações Exteriores (MRE

2.1 A primeira funcionária concursada do MRE: Maria José de Castro 
Rebello Mendes

Maria José de Castro Rebello Mendes nasceu no dia 20 de setembro de 1890, em 
Salvador na Bahia, filha de uma professora e um advogado. Após a morte de seu pai, 
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Maria José precisou de uma solução para ajudar a mãe viúva com seu sustento. Após 
aprender diversas línguas estrangeiras, Maria encontrou uma vaga no Ministério das 
Relações Exteriores e acreditou ter conhecimento suficiente para candidatar-se. Após 
algumas dificuldades na hora da inscrição, com ajuda de Rui Barbosa, advogado amigo 
de seu falecido pai, Maria finalmente prestou o concurso e passou em primeiro lugar.

Maria José começou a trabalhar no Itamaraty no início de outubro de 1918, se 
tornando colega de trabalho de aproximadamente 235 homens, que trabalhavam nas 
diferentes categorias das carreiras existentes no Ministério das Relações Exteriores, 
baseando-se nisso, a participação feminina no Itamaraty era menos que 0,5% (FRIA-
ÇA, 2018, p.77). Mesmo ocupando um cargo de subordinação, como era o de Tercei-
ro Oficial, Maria era muito criticada, porém, existiam também muitos elogios, como 
em uma seção de cartas da Revista da Semana, que destacou a importância do pio-
neirismo de Maria José, dizendo que “Todas as brasileiras contrairam comvosco uma 
divida de gratidão. Não sei se mais deva agradecer-vos do que felicitar-vos.” (CARTAS 
de Mulher, 1918) 

2.2 As reformas do Ministério das Relações Exteriores

A reforma de 1931 ficou conhecida como Reforma Mello Franco, e basicamente 
aboliu-se a Secretaria de Estado. A transferência dos funcionários, que antes esta-
vam na carreira de oficial de Secretaria, foi distribuída entre as outras duas existentes 
(Consular ou Diplomática). Vale ressaltar que a partir da reforma Mello Franco criou 
uma regra extremamente restritiva para o sexo feminino. Enquanto os homens po-
deriam ser encaminhados tanto para o corpo Consular, quanto para o Diplomático, 
as mulheres somente deveriam ficar no corpo Consular.

Até 1938, 19 mulheres entraram na carreira consular do Itamaraty, figuras femi-
ninas no meio de um Ministério quase que masculino. Entretanto, em 1938, o então 
chanceler Oswaldo Aranha traz a segunda reforma do Itamaraty, que compreende a 
unificação total das carreiras, tendo existência agora apenas a carreira diplomática e 
proibição total do ingresso das mulheres, seja ele, através de concurso ou promoção. 
A proibição perpetuaria até 1954, onde apenas uma exceção nesses quatorze anos de 
proibição foi permitida, Maria José Monteiro de Carvalho, transferida de arquivista 
para a diplomacia em 1945. 

2.3 Bertha Lutz

Um exemplo feminino que teve uma participação notável na luta das mulheres 
por igualdade foi Bertha Maria Júlia Lutz, uma das líderes mais importantes que de-
dicou sua vida para uma maior inclusão feminina dentro do âmbito político. Um dos 
seus maiores feitos foi a luta pela aprovação da legislação que autorizou o direito às 
mulheres de votar. 
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Sua atuação parlamentar foi marcada por proposta de mudança 
na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, vi-
sando, além de igualdade salarial, a licença de três meses para a 
gestante e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas 
diárias. (SENADO, 2015)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A volta das mulheres no Itamaraty aconteceu de fato somente em 1954, com a 
revogação da: “letra “a” do artigo 2º, do 9.032, de 6 de março de 1946, e o parágrafo 
único do artigo 1º, do Decreto-lei de número 9.202, de 26 de abril de 1946” (FRIAÇA, 
2018, p. 192). Por fim, a lei que trouxe a permissão da retomada feminina no Minis-
tério foi a 2.171, de 18 de janeiro de 1954, que em seu primeiro artigo dizia:

Ao ingresso na classe inicial da carreira de Diplomata são ad-
mitidos os brasileiros natos, sem distinção de sexo, nos têrmos 
e observadas as demais condições do Decreto-lei de número 
9.032, de 6 de março de 1946.

Mesmo com a concessão da entrada feminina no âmbito diplomático, a igual-
dade de gênero ainda estava distante, tanto no campo profissional, quanto no social. 
Entretanto, o reingresso feminino foi um grande passo na luta que se perpetua até 
os dias atuais, onde mulheres do Brasil e do mundo se esforçam para que um dia o 
empate com o masculino seja uma realidade próxima. Mulheres como Maria José 
de Castro Rebello Mendes e Bertha Maria Lutz, citadas no presente trabalho, torna-
ram-se um exemplo de força e superação, para que outras mulheres se espelhassem e 
criassem anseio para uma mudança de rótulos e padrões que a sociedade impunha. 

Tabela 1. QUADRO: A PRESENÇA FEMININA NO ITAMARATY (1918 – 1959)1.

1 A tabela completa encontra-se no Relatório Final.

Nomes Período de Atuação 
Maria José de Castro Rebello 
Mendes. 

28 de setembro de 1918 até 15 de 
agosto de 1934. 

Wanda Vianna Rodrigues. 09 de julho de 1928 até 29 de 
outubro de 1943. 

Celina Porto Carrero. 15 de novembro de 1922 até 14 de 

fevereiro de 1947. 

Zorahyma de Almeida Rodrigues 30 de abril de 1929 até 12 de 
dezembro de 1946. 

Leontina Licinio Cardoso 19 de fevereiro de 1934 até 14 de 
outubro de 1942 

Beata Vettori 31 de julho de 1934 até 3 de 
dezembro de 1971 

Myriam Leonardo Pereira 9 de abril de 1935 (não é informado 

seu último dia). 

 
Odette de Carvalho e Souza 13 de fevereiro de 1936 até 2 de 

outubro de 1969 

Vera Regina Amaral Sauer 15 de fevereiro de 1936 até 1º de 

outubro de 1974 

Chiquita Marcondes Bernardes 31 de agosto de 1936 até 26 de 

maio de 1942 

Maria Luiza Fialho de Castro e Silva 
(Mary Castro e Silva) 

6 de agosto de 1936 até 17 de 
setembro de 1973 

Margarida Guedes Nogueira 7 de abril de 1937 até maio de 1970 
Zuleika Barroso Lintz 28 de dezembro de 1937 até 30 de 

agosto de 1963 
Jenny de Rezende Rubim 9 de fevereiro de 1938 até 30 de 

abril de 1969 
Dora Vasconcellos da Cruz Cordeiro 19 de fevereiro de 1938 até 25 de 

abril de 1973 
Maria de Lourdes Castro Silva de 
Vincenzi 

6 de outubro de 1938 até outubro de 
1977. 

Marina de Mendonça Moscoso 
(Marina Moscoso Rodié) 

6 de outubro de 1938 até 29 de 

janeiro de 1969 

Odette Gasparoni Outubro de 1938, até agosto de 

1943. 

Zilah Mafra Peixoto 6 de outubro de 1938 até 16 de 

outubro de 1972 

Maria José Monteiro de Carvalho 28 de dezembro de 1945 até 2 de 
fevereiro de 1967 
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Fonte: FRIAÇA, Guilherme José Roeder. Mulheres diplomatas no Itamaraty (1918-2011). 2018

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a inserção da mulher na diplomacia dentro do Ministério das Rela-
ções Exteriores – o Itamaraty, notou-se que a participação feminina no meio diplo-
mático foi de fato conturbada e cheia de obstáculos, onde, mesmo com o pioneirismo 
das mulheres com suas conquistas e destaques, anteriormente citados e no levanta-
mento feito de mulheres a partir dos dados apresentados, não deixou de existir uma 
restrição da parte masculina. Essa exclusão persiste até os dias atuais, de acordo com 
o Itamaraty, em 2019, apenas “366 mulheres integram o quadro de diplomatas do Ita-
maraty, composto de 1576 servidores (23% do total).”, confirmando que, mesmo com 
o aumento das mulheres em cargos notáveis atualmente, sua participação continua 
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relativamente baixa em comparação aos funcionários masculinos.
Conclui-se então, que a participação feminina nos cargos diplomáticos do Ita-

maraty ainda é baixa e confirma a desigualdade de gênero que existe no Ministério, 
além de reforçar a dificuldade que as mulheres encontraram em conseguir entrar 
para o quadro de funcionários de uma maneira justa e igualitária aos homens. Vale 
ressaltar que o pioneirismo das vinte primeiras mulheres inseridas no quadro diplo-
mático constituiu-se de tamanha importância, sobretudo para que as mulheres que 
fazem o concurso atualmente tenham mais segurança e confiança para continuarem 
lutando pelo direito a igual participação nos âmbitos do Ministério das Relações Ex-
teriores. 
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da pandemia nos diversos 
contratos civis e como isso afetou as relações jurídicas entre as partes envol-
vidas, de forma que os atos jurídicos formados e em formação pudessem ser 
alcançados com medidas salutares propostas na lei civil. A questão que se coloca 
é se houve o enfrentamento da situação com a solução oferecida pela teoria da 
imprevisão, de forma a viabilizar a reestruturação da equação econômico-finan-
ceira, restabelecendo o desequilíbrio gerado pela pandemia na álea econômica 
da relação contratual. No curso do trabalho se investigou como os três poderes 
buscam solucionar alguns dos principais efeitos causados pelo distanciamento 
social, sobretudo por meio da MP 948 de 2020 e da Lei de sua conversão nº 
14.046, de 2020, e como isso vem afetando positivamente às relações negociais. 
Também aqui se estudam os principais atos normativos e decisões em prol de 
soluções acertadas ou não sobre o que fazer no período e como a decisão está 
descentralizada pelos diversos entes subnacionais. O método aqui empregado 
foi o hipotético dedutivo, diante do acerto ou não das medidas tomadas. A me-
todologia empregada buscará solução na melhor bibliografia oferecida e nos do-
cumentos existentes que puderam responder à questão que se enfrentou. Como 
solução possível é dado que não somente prazos e benesses foram concedidos, 
mas também isenção de juros e outros fatores para que as empresas se mante-
nham dento de seu nível mínimo de funcionamento.

PALAVRAS-CHAVE

Pandemia; contratos civis e comerciais; equilíbrio da equação econômico-fi-
nanceira; medidas governamentais; distanciamento social; covid-19; teoria da 
imprevisão.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho se justifica ao alinhar as principais teorias em prol do equilíbrio 
econômico financeiro relacionado aos contratos civis e outros atingidos pelas me-
didas tomadas em prol de se evitar contato e viabilizar o distanciamento social. É 
sabido que estas medidas geraram problemas socioeconômicos relevantes, sobretudo 
com forte diminuição na atividade econômica, o que redundou em completo dese-
quilíbrio de grande parte dos contratos existentes.

Os impactos gerados pela pandemia serão sentidos por longo termo em todos 
os países sobre o globo. O que se observou é que a saúde foi colocada diante da eco-
nomia, demonstrando as prioridades entre os seres humanos. Por outro lado, a eco-
nomia também é essencial para todos. Principalmente aos grupos mais vulneráveis 
economicamente, esses que sofrem ainda mais com desemprego e com a responsa-
bilidade legal e social de cumprir com os seus deveres como cidadãos e consumidor. 

Os três Poderes passaram a cogitar das medidas possíveis a fim de se remediar 
a pandemia e trazer melhor alívio para as pessoas e estabelecer melhores bases para 
o desenvolvimento da atividade econômica. No Brasil ainda houve agravantes, pois 
o Poder Executivo passou a emitir medidas provisórias no sentido de suspender os 
contratos de trabalho e outras previsões que mais vieram a prejudicar que auxiliar 
nessa complexa situação. Diante disso, houve revogações, reedições e mesmo deci-
sões do Judiciário que facultaram ações mais acertadas.

O objetivo principal deste trabalho é analisar os impactos e seus possíveis re-
médios e os secundários seriam estudas as medidas tomadas, verificar as medidas 
tomadas pelo Brasil e como se cuidar para que a economia se reerga de maneira a 
proporcionar a todos estabilidade.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A metodologia aqui empregada é a bibliográfica e documental; já o método, 
como descrição de como o estudo foi realizado, tem nas características do estudo 
quantitativo e qualitativo das relações existentes durante a época de distanciamento 
social a fórmula mais adequada para a obtenção de dados; o método explorou a fór-
mula hipotético-dedutiva levando em consideração afirmações próprias dadas neste 
período, que devem ser confirmadas ou negados ao final deste trabalho. Tudo se deve 
voltar para as diversas possibilidades existentes como opções para que as economias 
possam voltar a ser saudáveis e apresentar bons sinais para que a economia volta à 
normalidade. Os procedimentos para coleta e análise de dados envolveram pesquisa 
nos principais periódicos brasileiros. Os resultados exteriorizados devem indicar os 
principais achados do estudo, mormente os efeitos mais daninhos gerados pelas me-
didas expedidas pelo governo federal.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao primeiro momento, e sem análise significativa, os contratos consistem em 
uma simples troca de vontades, para o seu conceito é possível utilizar o termo francês 
que muito se equipara com a essência utilizada pelo Código Civil brasileiro, “O con-
trato é um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas com o objetivo de criar, mo-
dificar, transmitir ou extinguir obrigações”. Assim, o ajuste consiste em regulamentar 
o desejo das partes gerando efeito jurídico de caráter patrimonial, dito isso é possível 
compreender a extensão de seu encargos, pois sua complexidade é demonstrada no 
desenvolvimento e em sua resolução obrigacional de suas cláusulas que terão funcio-
nalidade até o efetivo cumprimento contratual. 1

Entre os princípios fundamentais que reguem o direito contratual encontram-se:
a) Autonomia de vontade: tem como principal encargo a inde-
pendência, acarretando a autonomia sobre os temas dispostos. 

I. Liberdade de contratação: concede a liberdade de contratar 
quando desejar e se de fato deseja contratar;

II. Liberdade de quem contratar: o contratante tem liberdade de 
escolha ao decidir com quem deseja que seja comprido o negó-
cio jurídico;

III. Liberdade para escolher o proposito contratual: liberdade 
para escolher o conteúdo do contrato e a modalidade contratual 
que melhor se adequa aos seus interesses. 

É preciso ressaltar que a liberdade material não é ilimitada e incontestável, pois 
está sujeito aos ditames do Código Civil que exprime: “A liberdade contratual será 
exercida nos limites da função social do contrato2”, ou seja, ainda que expresse que 
os princípios apresentem autonomia ainda serão regidos obedecendo a solidarieda-
de, entre elas: a livre circulação de serviços, ao equilíbrio econômico, as morais so-
ciais, assim como a dignidade humana, em resumo todos os princípios citados pela 
Constituição Federal, como dito no Código Civil “Nenhuma convenção prevalecerá se 
contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para 
assegurar a função social da propriedade e dos contratos3.”. A influência dos valores 
sociais aos contratos detém grande importância para matéria, pois com isso é possí-
vel a intervenção do Estado democrático de direito em busca da reparação por meio 
do princípio da revisão dos contratos podendo reformar a relação contratual visando 
equilíbrio ou até mesmo resultando na exoneração do contrato favorecendo a parte 
1 França. Portaria n° 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016. Art. 1.101. Código Civil Frances: Capítulo 
I – Disposições Preliminares. Tradução da autora.
2 Brasil. Lei No 13.874, de 2019. Art.421. Código Civil:  Título V – Dos Contratos Em Geral.
3 Brasil. Lei No  13.874, de 2019. Art. 2.035, parágrafo único. Código Civil:  Livro Complementar – Das 
Disposições finais e Transitórias.
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lesada.
O princípio da revisão dos contratos encontra-se na legislação civil e está na 

necessidade de que a convenção chegue ao final e não desobrigue simplesmente as 
partes contratantes ou reduzam a situação a uma simples solução com perdas e da-
nos. O que se quer aqui aventar é como a teoria da imprevisão é fundamental neste 
período pandêmico e como isso tem auxiliado a todos a encontrar uma solução ao 
seu grave problema.

O princípio da obrigatoriedade da convenção gira em torno do conceito em 
latim “pacta sunt servanda”, significando que os dizeres do contrato deverão ser fiel-
mente cumpridos, e com o não cumprimento das cláusulas contratuais, poderá o 
Estado intervir em favor do contratante lesado buscando assegurar a vontade que 
constituiu o contrato, pois ao firmar-se é o equivalente a uma norma de direito, que 
não pode ser desconsiderada. Os princípios, por mais que apresentem subdivisões 
diferenciadas para o melhor entendimento do assunto, sempre defendem ideias in-
terligadas que condizem com o cumprimento fiel do que foi avençado entre as partes, 
como por exemplo: o da obrigatoriedade muito se conecta com o princípio da imuta-
bilidade contratual, já que se defende que, após a contratação das cláusulas, não seria 
algo simples as mudanças; deve-se respeitar a irrefutabilidade e inviolabilidade das 
cláusulas pactuadas com a consensualidade, a menos que em apresentem três situa-
ções, mostrando que o princípio da “pacta sunt servanda” não é absoluto, pois há suas 
exceções: caso fortuito, força maior e rescisão contratual.

O princípio da imprevisão, princípio da equivalência contatual ou do equilíbrio 
contratual, está previsto no artigo 317 do Código Civil; é o princípio que deixa de 
ser simplesmente consuetudinário. Ele também está previsto em norma legal. Não 
se validam apenas com o costume da sociedade que estão inseridas. São normas ju-
rídicas positivadas. O princípio da imprevisão impõe as partes e, caso não encon-
trem unanimidade, ao juiz,  o poder de viabilizar uma recomposição do equilíbrio 
contratual  que os contratos deveriam manter. É oposto ao enriquecimento ilícito e 
a desigualdade contratual; assim também sobressai o princípio da boa-fé contratual, 
um dos mais relevantes do Código Civil vigente. Em latim “rebus sic stantibus” é um 
instrumento da teoria da revisão dos contratos ou  princípio da imprevisão, o ins-
trumento se tem materialização no artigo 478 do Código Civil, onde seu conteúdo 
expressa em virtude de acontecimentos extraordinários e se tornando devido a este 
fato, o excesso de onerosidade para uma das partes e concluindo vantagens a outra, 
poderá ser solicitado o desfecho do contrato pela parte lesada, porém, como continua 
no artigo 479, do Código Civil, esta resolução poderá ser evita se a parte causadora, 
por ação voluntaria modificar as condições do contrato, continuando no artigo 480, 
do Código Civil, a contradição as cláusulas mais uma vez é mencionada, em busca do 
equilíbrio contratual.

Em união dos dois temas, o princípio da imprevisão e a pandemia atual, são ne-
cessárias breves informações sobre as decisões tomadas em busca de não reprimir a 
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economia e suas relações, embora as decisões não tenham sido todas coerentes, algu-
mas tentaram de fato balancear as posições de poder, enquanto outras foram contra-
ditórias e assumiram o objetivo de prestigiar aqueles que não precisam de proteção. 

Por mais que a doença COVID-19 tenha sido declarada com pandemia em solo 
nacional apenas em 26 de fevereiro de 2020; as medidas só passaram a ser tomadas 
pelo governo brasileiro em 16 de março de 2020, quase completou um mês depois da 
primeira confirmação. Em 8 de abril de 2020, foram tomadas medidas de extrema re-
levância ao estudo, pois com ela anunciou-se o cancelamento de serviços, de reservas e 
de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Propôs-se maneiras 
de como se deveria realizar renegociações e os demais procedimentos4. Na hipótese de 
cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, o prestador de serviços ou a socie-
dade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, 
desde que assegurem:a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancela-
dos;a disponibilização de crédito para uso poderá ser utilizado pelo consumidor no 
prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pú-
blica ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas 
respectivas empresas; ououtro acordo a ser formalizado com o consumidor.

Em caso de o consumidor optar pelo cancelamento ocorrerão sem custo adicio-
nal, taxa ou multa ao consumidor, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de 
noventa dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida.

Ainda no Art.5º da mesma medida provisória, expressa que as relações de con-
sumo regidas por esta medida caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior 
e não cabem danos morais, aplicação de multa e outras penalidades, engessando des-
sa forma a maior defesa das empresas em relação aos consumidores. 

Na medida em que os eventos alcançam a realidade observa-se que as medidas 
não lograram calcular o quanto tempo durará a pandemia. A Lei 14.046, de agosto 
de 2020, converteu em Lei a MP 948, de 2020, e reafirmou todos os conceitos es-
tabelecidos no ato normativo e indicou novas datas, mais prováveis com possíveis 
ocorrências.5

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É patente o desequilíbrio das relações de consumo neste período pandêmico. 
Isso sem mencionar a vulnerabilidade do consumidor, que se tornou mais frágil, 
diante do desemprego, da falta de recursos e da incapacidade de obter recursos em 
sua atividade labora. O reconhecimento dessas circunstâncias não abre discussões, 
pois é notório e, portanto, inegável.
4 Medida Provisória nº 948, de 8 de abril de 2020. Revogada. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm. Acesso em: 20 ago. 2020.
5 BRASIL. Lei nº 14.046, de 2020. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L14046.htm. Acesso em: 20 ago 2020.
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Neste sentido, as nações no mundo providenciaram normas para assistir pesso-
as de baixa e média renda nesse período sem precedentes. É incontestável o número 
de economia informal neste país. O que o transforma em uma economia vulnerável e 
seus atores, entre eles pessoas de baixa renda, podem se aniquilar pela completa falta 
de recursos para prover necessidade básicas.

As medidas tomadas pelo governo atual estão sendo suficientes para manter a 
subsistência de pessoas de baixa renda. É certo que reduziu pela metade o benefício, 
mas continua sendo imprescindível para manter alguma espécie de distanciamento 
social.

No tocante aos contratos é inegável a existência de relações disparatadas neste 
período. O estudo e reconhecimento das lacunas propostas e encontradas nas rela-
ções contratuais devem ser a base do reconhecimento para a aplicação da teoria da 
imprevisão. Ela é assegurada pela lei civil e o Código Civil estabelece que as autorida-
des devem envidar esforços para que não se terminem os contratos que estejam sob 
a ocorrência de movimentos totalmente imprevistos, tal como os que atualmente se 
evidenciam. 

A teoria da revisão dos contratos, especificamente, a teoria da imprevisão, bus-
ca requalificar as relações contratuais em geral e a equipara as relações de consumo, 
mesmo que sua aplicação seja específica para esses casos. Esta parece ser uma solução 
viável aos contratos omissos de uma cláusula própria e específica que possa estabele-
cer qualquer espécie de reequilíbrio.
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RESUMO

O projeto consiste em compreender a relação e limites entre concepção estrutu-
ral e arquitetônica, tendo como objeto de estudo o Centro Cultural e Desportivo 
do Sesc Santos e seus principais sistemas estruturais: o anel de compressão e a 
laje em grelha. Estudando afundo estes sistemas estruturais foi possível compre-
ender tanto o objetivo principal do limite entre arquitetura e técnica estrutural, 
mas também o comportamento e distribuição das forças e cargas dos elementos 
que compõem o sistema. Foi a partir de modelos físicos, analíticos e volumé-
tricos, que começaram as primeiras experimentações dos sistemas estudados, a 
fim de compreender a dinâmica e comportamento estrutural dos sistemas. As-
sim como pesquisa teórica e técnica deles, cálculos e diagramas de distribuição 
de forças das peças e sistema.

PALAVRAS-CHAVE

Concepção estrutural, partido arquitetônico, sistema estrutural

INTRODUÇÃO

Deve ser breve, justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se re-
visão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.

1. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa teve início com coleta e análise de dados a respeito do objeto de 
estudo – Sesc Santos – onde iniciou-se a busca online de informações básicas da 
obra e, posteriormente, o contato com a instituição Sesc-SP. Busca em revistas como 
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Monolito e Módulo, onde foi possível verificar ficha técnica, algumas descrições de 
partido arquitetônico por parte dos arquitetos, desenhos técnicos como planta térrea, 
cortes e elevações, no qual possibilitou a análise de eixos estruturais e as primeiras 
compreensões do partido estrutural no projeto, assim, identificando os principais 
sistemas estruturais que seriam estudados durante o período da pesquisa -anel de 
compressão e laje grelha.

A partir do livro Botti Rubin Arquitetos, uma coletânea dos projetos do es-
critório de arquitetura, foi possível identificar projetos análogos ao Sesc Santos em 
relação aos sistemas estruturais identificados – anel de compressão e laje em grelha. 
Uma linha do tempo produzida possibilitou melhor visualização cronológica destes 
projetos e a relação estrutural e arquitetônica entre eles de forma mais evidente.

Paralelamente, o grupo organizou um cronograma estruturante dos passos da 
pesquisa, distribuindo os principais momentos em módulos – I. investigação de ba-
ses do projeto – descrita acima –; II. investigação e compreensão estrutural do pro-
jeto; III. concepção estrutural e arquitetônica –, dentro de cada módulo distribui-se 
etapas de trabalho. Nesta primeira etapa, a pesquisa foi desenvolvida até o segundo 
módulo, compreensão estrutural e arquitetônica.

A investigação se fundamenta no desenvolvimento de pesquisa biográfica do 
objeto e seus autores, projetos análogos em relação ao sistema estrutural, modelos 
analíticos e maquetes representativas.

Por conta de um novo contexto de pandemia a pesquisa sofreu algumas adap-
tações durante seu processo. A segunda etapa que consistiria no desenvolvimento de 
modelos analíticos para ensaios estruturais comparativos e modelos representativos 
para compreensão volumétrica e espacial, não foi possível.

Para dar continuidade na pesquisa, objetivando visualizar o limite entre o apelo 
estético da concepção arquitetônica e a técnica estrutural, foi desenvolvido, a partir 
dos desenhos técnicos, cálculos e diagramas de distribuição de cargas nas peças es-
truturais dos sistemas estudados.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Centro Cultural e Desportivo do Sesc Santos foi projetado e construído entre 
1980 e 1985 pelo escritório Botti Rubin Arquitetos. O programa estabelecido con-
sistia em um centro esportivo e cultural com piscina ao ar livre, ginásio, teatro, salas 
de estar, biblioteca e um estacionamento previsto no subsolo. O principal partido 
tomado pelos arquitetos foi em relação ao tipo de solo, as sondagens demonstraram 
condições desfavoráveis, com um solo praticamente aflorado, camadas de lodo de 
resistência mínima até 30 metros. A solução foi elevar o piso do térreo e cavar estacas.
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Figura 1 – Sesc Santos: anel de compressão em fase de construção. / Figura 2 – Sesc Santos: anel de 
compressão, visão aérea. 

Fonte fi g.1: Jornal da Orla / Fonte fi g 2: Wikimapia

Figura 3 e 4 – Sesc Santos: saguão princiál, laje em grelha em uma trama hexagonal. 

Fonte: Pedro Vannucchi Fotografi a.

O edifício conta com dois importantes sistemas estruturais que funcionam de 
forma independente entre si: anel de compressão, responsável em sustentar o vão 
de mais de 50 metros do ginásio esportivo. E a laje em grelha, localizada no saguão 
principal do Sesc, uma estrutura em concreto aparente sobre uma grelha hexagonal, 
esta grelha proporciona luz e sombra nos espaços de iluminação zenital no interior 
do edifício.

O primeiro sistema a ser estudado foi o anel de compressão, devido sua maior 
complexidade de distribuição de forças e elementos, os estudos foram feitos a partir 
de diagramas estruturais, identifi cando os elementos que compunham o sistema e 
como as forças se distribuíam. O projeto análogo escolhido para execução do mo-
delo foi o Senac Presidente Prudente e o objeto de estudo em questão, Sesc Santos. 
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O modelo foiexperimentado primeiramente em madeira, com os elementos estrutu-
rais produzidos isoladamente para, na montagem, compreender qual melhor encaixe 
representaria o comportamento dos vincos estruturais. Com a experimentação em 
madeira se mostrou ineficiente no ensaio de encaixes do sistema, decido a própria 
materialidade. A partir deste teste, o grupo optou pelo EVA como um material mais 
leve para os ensaios. Os projetos análogos foram selecionados a partir dos sistemas 
estruturais identificados no objeto de estudo. O anel de compressão foi utilizado pe-
los arquitetos primeiramente em 1972/1974, no Centro Campestre do Sesc Rio Boni-
to. Além do sistema estrutural, há congruências com o Sesc Santos no programa de 
necessidades, na expressão arquitetônica brutalista, na espacialidade interna e circu-
lação, uso de vegetação interna e externa ao edifício, proporcionando uma ambiência 
semelhante.

Figura 5 - Sesc Rio Bonito: Anel de compressão. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O Senac Presidente Prudente foi a segunda experiência dos arquitetos com este 
sistema estrutural, o projeto foi de 1978 à 1980, desta vez utilizaram o anel de com-
pressão como principal partido estrutural e arquitetônico. A planta circular que abri-
ga o programa de necessidades voltado para um pátio central.
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Figura 6: Sesc Rio Bonito: vista externa.  / Figura 7: Sesc Rio Bonito: vista interna

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

Figura 8 – Senac Presidente Prudente: vista aérea da obra. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos
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Figura 9 e 10 – Senac Presidente Prudente: pátio central aberto. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O Senac Presidente prudente foi a obra análoga escolhida para análise estrutural 
a partir de modelo analítico em conjunto com o Sesc Santos. Neste primeiro semestre 
foi desenvolvido o modelo representativo da obra.

Figura 11 e 12: Modelo representativo Senac Presidente Prudente: arco de compressão.

O modelo produzido em madeira não possibilitou a investigação pretendida 
pelo grupo, mas evidenciou a concepção estrutural atrelada a espacialidade arqui-
tetônica obtida a partir deste sistema estrutural. Compreensão de como a geometria 
dos elementos estruturais interfere no comportamento do sistema e, consequente-
mente, na arquitetura do espaço, distribuição programática, acessos e circulação, 
plasticidade.

A obra que precedeu o Sesc Santos com o uso do arco de compressão o edifí-
cio Residencial Koraicho Tower, entre 1979 e 1984. Além do arco de compressão a 
obra também possui uma expressão arquitetônica brutalista de concreto aparente. O 
edifício circular abriga um programa de necessidades residencial, de forma que as 
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unidades habitacionais confi guram o entorno de um átrio central coberto a partir do 
anel de compressão que proporciona uma iluminação zenital.

Figura 13: Edifício Residencial Karaicho Tower: anel de compressão. / Figura 14: átrico central do 
edifício. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

Um ano depois, é construído o Sesc Santos utilizando o anel de compressão 
como sistema estrutural do ginásio esportivo. Foi executado modelo representativo 
em madeira desde anel de compressão.

Figura 15 e 16: Modelo representativo do anel de compressão Sesc Santos
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Figura 17 – Detalhe de modelo representativo anel de compressão Sesc Santos.

A partir dos modelos estudados – anel de compressão Senac Presidente Pru-
dente e Sesc Santos – o grupo pôde compreender a relação entre a geometria de cada 
elemento estrutural com o comportamento das forças presentes no sistema, além da 
espacialidade e volumetria proporcionada.

A laje em grelha foi outro sistema estrutural identificado no Sesc Santos. Foi em 
1975, no Residencial Morumbi que os arquitetos utilizaram este sistema estrutural 
para obter um maior vão livre na residência, a partir de uma modulação quadrada 
homogênea, esta modulação foi utilizada não apenas estruturalmente, mas na organi-
zação programática e de acessos da residência. A casa possui uma expressão brutalis-
ta de concreto aparente e vegetação interna e externa.

Figura 18 – Morumbi Residence: vista externa / Figura 19 – Morumbi Residence: Vista interna. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

No mesmo período, entre 1973 e 1977, foi projetado e construído o Edifício 
Plantar, um dos últimos projetos da série de concreto aparente. O edifício possui 
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uma característica minimalista, sendo a estrutura básica a expressão arquitetônica da 
obra. As lajes se configuram numa grelha ortogonal de vigas 11 por 70 centímetros, 
apoiada em colunas limítrofes que, no primeiro pavimento, são apoiadas em vigas de 
transição que, apoiam-se em pilares no térreo, proporcionando uma área de passa-
gem mais livre.

Figura 20 – Edifício Plantar: pilares limítrofes na fachada do edifício. / Figura 21 – Edifício 
Plantar: laje em grelha. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

Figura 22 – Edifício Plantar: Térreo. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

A segunda etapa da pesquisa consistiu na aproximação estrutural dos sistemas 
estudados – anel de compressão e laje em grelha –, primeiramente em uma aborda-
gem teórica e conceitual, a partir deste entendimento do sistema, a pesquisa parte 
para os cálculos e diagramas que demonstrem a distribuição de cargas nos elementos 
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estruturais dos sistemas. Isolando cada peça do sistema, calculamos a carga/peso de 
cada elemento, aferindo seu peso e, assim, o peso total de cada sistema estrutural.

No sistema anel de compressão buscamos compreender melhor o comporta-
mento estrutural a partir da cúpula, trazendo o exemplo do Panteão. O tamanho ma-
ciço do Panteão é acompanhado por um tremendo peso. Os arquitetos romanos usa-
ram um design engenhoso para criar uma estrutura estável sem o uso de suportes 
internos. O tremendo peso da pedra sobre as entradas, janelas e passagens causaria o 
colapso. Os arquitetos resolveram esse problema com o uso de arcos. Os arcos pegam 
a tremenda força da pedra acima dela e redirecionam essa força através de seus lados 
para as paredes e pilares de apoio do Panteão. Essas paredes e pilares de apoio forne-
cem uma força normal horizontal para neutralizar a força da pedra acima dos arcos. 
O peso da estrutura é canalizado através dos pilares para a sua fundação.

Figura 23 – Panteão: distribuição de forças. 

Fonte: Brew Minate.

As cúpulas mantêm sua forma através de um equilíbrio de forças de tensão e 
compressão. As linhas verticais da cúpula são chamadas meridianos. No topo da cú-
pula, os meridianos se unem sob o peso da cúpula, criando forças de compressão. Em 
direção ao fundo da cúpula, os meridianos estão empurrando para fora, esticando a 
cúpula com forças de tensão horizontal. Em um certo nível em todas as cúpulas, há 
uma área que não está em tensão ou compressão. As forças de tensão e compressão 
devem ser tratadas para permitir que o domo fique em pé. Para lidar com as enormes 
forças de tensão, os arquitetos romanos derramaram várias camadas de concreto ao 
redor da base da cúpula. Essas camadas são chamadas de anéis escalonados e for-
necem uma força normal para empurrar para dentro contra as forças de tensão que 
empurram para fora. Os anéis também ajudam a redirecionar as forças de tensão para 
as paredes da base.
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Figura 24 – Panteão: distribuição de forças estruturais, compressão e tração. 

Fonte: Brew Minate.

Surpreendentemente, exatamente onde as forças de compressão são as maiores 
na cúpula (o topo), os arquitetos romanos optam por não ter nada além de ar. O 
óculo mede aproximadamente 8 metros de diâmetro e produz um anel de cerca de 1 
metro de espessura. O anel age exatamente como um arco, exceto que suas extremida-
des são unidas. As forças de compressão são redirecionadas ao longo do corpo do anel. 
A única diferença entre o anel e o arco é que as forças de compressão vêm de todas as 
direções. Essas forças unem as pedras do anel firmemente. As forças de compressão 
se cancelam e o topo da cúpula é deixado em um estado de equilíbrio horizontal.

Figura 25 – Panteão: compressão no óculo. 

Fonte: Brew Minate.
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Outro exemplo é o Kingdome de Seattle, implodido no ano 2000. A estrutura 
contava com 41 arcos de compressão, em formato parabólico, que diminuíam de lar-
gura a medida que se aproximavam do topo, e eram mantidos estáveis por 324 cabos 
de aço circundando a estrutura, funcionando como anéis de tração.

Figura 26 – Kingdome durante sua construção, em Seattle, 1973. 

Fonte: Ivar Boom.

A Catedral de Brasília é outro excelente caso do sistema anel de compressão. A 
catedral de Brasília se estrutura em 16 pilares, apoiados entre si, onde sua sustenta-
ção é feita por dois anéis de concreto armado. O superior, onde os pilares se apoiam 
e formam uma circunferência de 6,8 m, absorvem os esforços de compressão, assim, 
denominado como anel de compressão. O anel inferior, com 60 m de diâmetro, no ní-
vel do chão, absorve os esforços de tração, funcionando como uma espécie de tirante, 
denominado como anel de tração.
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Figura 27 e 28 – Catedral de Brasília em construção. 

Fonte: Blog da Arquitetura.

A catedral de Brasília se estrutura em 16 pilares, apoiados entre si, onde sua 
sustentação é feita por dois anéis de concreto armado. O superior, onde os pilares se 
apoiam e formam uma circunferência de 6,8 m, absorvem os esforços de compressão, 
assim, denominado como anel de compressão. O anel inferior, com 60 m de diâme-
tro, no nível do chão, absorve os esforços de tração, funcionando como uma espécie de 
tirante, denominado como anel de tração.

Figura 29 – Catedral de Brasília: modelagem estrutural. 

Fonte: Blog da Arquitetura.
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Por fim, o princípio da roda de raios foi uma outra analogia utilizada para bus-
car compreender o sistema de anel de compressão.

Figura 30 – Princípio da roda: sistema de compressão. 

Fonte: University of Technology Delft.

O sistema de anel de compressão mostra características iguais às do aro de bici-
cleta. Uma das principais diferenças é a maneira como as cargas principais atuam na 
estrutura. Devido às cargas transversais, os raios e o cubo central cederão, causando 
uma carga radial. A partir daí, a estrutura se comporta de maneira semelhante à roda 
da bicicleta.

No caso de um sistema de anel de compressão com raios, a zona afetada pela car-
ga é maior em comparação com a roda da bicicleta. A distribuição da carga transver-
sal devido ao peso estrutural, intempéries etc. é geralmente melhor em comparação 
com a pequena carga afetada na roda da bicicleta. A carga pode ser dividida em mais 
raios, no entanto, a distância entre os raios de um sistema de anel de compressão é 
maior comparado a uma roda de bicicleta. Como consequência, a carga radial não é 
igualmente distribuída ao longo do anel.

A segunda principal diferença é a maneira como a estrutura é suportada. Em 
uma roda de bicicleta, apenas o cubo central é lateralmente suportado, em um siste-
ma de anel de compressão com raios, este é o caso do anel completo.

Para usar a ação do anel em extensão total, a translação radial do anel deve ser 
livre. Quando esta tradução é bloqueada, a carga transversal somente será absorvida 
pela ação do feixe dos raios. Para evitar altas dobras em alguns momentos, suportes de 
rolo ou rolamento oscilante precisam ser usados como estrutura de suporte para o anel.
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O anel deve fornecer ação suficiente para evitar que ele se deforme demais. A 
translação fornecida pelos suportes de rolos ou mancais oscilantes deve ser limitada 
para evitar altas translações e cumprir requisitos estruturais.

A partir dessas diferenças em relação à roda da bicicleta, pode-se concluir que a 
ação do anel em uma estrutura de telhado não depende apenas da curvatura, rigidez 
extensional do anel e das cargas, mas também da translação do anel.

Com essas conclusões, uma parte da segunda subquestão foi respondida. A ques-
tão era: “Como o princípio da roda de raios pode ser aplicado como uma estrutura de 
telhado para um estádio de futebol?”

O sistema de roda de raios mostra que é adequado para uso como estrutura de 
telhado. Para aplicar um teto de roda com raios, o engenheiro deve encontrar soluções 
para suportar cargas transversais e a maneira de suportar o teto para chegar a um 
nível design eficiente.

Os parâmetros de projeto que influenciam a rigidez e a força da roda da bicicleta 
(tabela também são responsáveis pelo teto da roda de raios.

A estrutura do teto da roda de raios pode ser aplicada como uma estrutura do 
telhado do estádio de futebol devido às diferentes adaptações possíveis pelos enge-
nheiros no passado. Essas adaptações são resumidas brevemente.

A aplicação do teto da roda com raios foi aumentada devido às diferentes adapta-
ções que foram aplicadas à estrutura do telhado ao longo dos anos. A primeira adapta-
ção foi criar uma abertura na estrutura do telhado. Criar uma abertura no teto causa 
uma diminuição da rigidez e resistência radial e lateral da estrutura, a menos que a 
quantidade de pré-tensão seja suficiente.

A adaptação a seguir teve maiores consequências para o comportamento es-
trutural da estrutura do telhado. O oval a estrutura do teto em forma de tornado se 
tornou menos eficiente em comparação com o teto original da roda com raio circular. 
Devido à forma oval, o raio da estrutura do anel não é constante em todo o telhado. 
Nos lados longos, o raio aumentou causando uma diminuição da ação do anel. Por-
tanto, a quantidade de tensão e deformação aumentou. Um anel mais forte estrutura 
(aumento da rigidez extensional) é necessária para fornecer rigidez e resistência su-
ficientes.

O uso de um anel de compressão duplo em vez de um anel de tensão dupla tem 
consequências para a quantidade de flacidez e uso de material. O ponto de gravidade 
está mais próximo dos suportes, resultando em menor queda na mesma pré-tensão. o 
A desvantagem é o maior uso do material. A última adaptação mencionada é o uso de 
raios não pré-tensionados. Em vez de cabos, outros perfis de aço (CHS, HE, etc.) pode 
ser usado. Esses perfis têm uma rigidez à flexão e também podem receber cargas por 
flexão (ação da viga).

A laje grelha é um tipo de laje com estrutura muito similar à nervurada. Ela tam-
bém é constituída por nervuras, que resistem aos esforços de tração, e uma mesa-alma 
que resiste às forças de compressão. A diferença entre elas é os eixos de nervura.
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As lajes nervuradas contam com uma distância menor, normalmente abaixo de 
100 cm, a laje de grelha conta com um espaçamento entre as vigas maior que 110 cm, 
segundo a NBR 6118/2003 (Projeto de estrutura de concreto). As grelhas podem ser 
feitas em aço, concreto armado ou protendido.

Figura 31 e 32 – Laje em grelha Sesc Santos. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos

O piso pode ou não colaborar na resistência das grelhas. Essa independência 
entre as duas partes permite maior liberdade para experimentações arquitetônicas, 
com a criação de domos ou pisos de vidros, como é o caso da laje em grelha do Sesc 
Santos, com pirâmides de vidro na cobertura.

Figura 33 – Cobertura da laje em grelha Sesc Santos. 

Fonte: Botti Rubin Arquitetos
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Cálculo de distribuição de cargas anel de compressão: viga

Comprimento: 30,5 m (30 sessões)
Sessão: b x h = 0,5m x X m P= b x h x 2,5
Total= 83,12 tf

Cálculo de distribuição de cargas anel de compressão: anel

Total: P1 + P2 + P3 + P4
Peso Total= 574 tf/m

Cálculo de distribuição de cargas anel de compressão: pilar (5 pilares) 

H: 17,1 m Seção: b x h = 2 m x 0,5 m  P= 2,5 tf/m

Cálculo de distribuição de cargas laje em grelha: viga
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A: 3,65 m de comprimento
B: 5 m de comprimento (diagonal); 3,5 de comprimento (ortogonal) Sessão A: 
b x h = 0,1 x 1,5
Sa= 0,1 x 3,5
Sa= 0,35 m²
Sessão B: b x h = 0,05 x 1,5 Sb= 0,05 x 3,5
Sb= 0,175 m² Sessão C: b x h = 0,05 x 5
Sc= 0,05 x 5
Sc= 0,25 m²
Módulo (33 módulos) Total= Pa + Pb + Pc 
Total: 0,775 m² x 33 = 25,57 m² Ptotal= 25,57 x 2,5 = 63,93 tf/m

A partir dos cálculos, no software Ftool, geramos diagramas que demonstras-
sem a distribuição das cargas na peça, podendo então compreender melhor o com-
portamento estrutural do sistema, como as cargas e as forças agem na peça e, por 
fim, conseguir visualizar a linha tênue que existe entre o partido arquitetônico que 
desenha esteticamente a peça e a concepção estrutural.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo desta pesquisa é o entendimento da relação entre concep-
ção estrutural e partido arquitetônico, compreender como estas duas áreas relacio-
nam-se no projeto de arquitetura e como a concepção estrutural interfere no desenho 
e espacialidade arquitetônica. Estudando estes dois sistemas estruturais paralelamen-
te, foi possível compreender a maneira como cada elemento estrutural e sua geome-
tria proporcionam uma solução à determinado espaço projetado.

Com o anel de compressão, por exemplo, ficou claro esta relação. Apesar de 
ser o mesmo sistema estrutural, sua geometria varia em cada obra, o que interfere 
diretamente na dimensão estrutural e na plasticidade da obra. Além deste sistema 
independer do programa de necessidades do local, havendo caso de abrigar desde 
uma escola técnica à um edifício residencial.

Os arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin evidenciam este método de se fazer 
arquitetura, onde evidenciam a concepção arquitetônica a partir da estrutura do edi-
fício. Todos os projetos análogos aos sistemas estudados demonstram esta caracterís-
tica do escritório.
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RESUMO

A pesquisa, que dá continuidade a “Segregação socioespacial em Santos/SP: 
morfologia urbana, qualidade dos espaços livres públicos, mobilidade e co-
bertura do sistema de transportes em uma perspectiva comparada”, projeto da 
aluna Júlia dos Santos de Pádua em conjunto com o orientador Prof. Dr. José 
Marques Carriço, teve como objeto a Zona Noroeste, parte da investigação das 
formas de parcelamento que ocorrem na região, dando forma a um “mosaico 
urbano”. Por meio da criação de uma planilha, catalogando as informações de 
cada empreendimento a ser explorado, houve a análise das normas federal e 
municipal vigentes no ano de implantação de cada loteamento, foi possível ob-
servar sua influência na forma de parcelamento e no desenho urbano. Coteja-
-se os principais parâmetros das leis analisadas e a partir disso elabora-se uma 
reflexão crítica sobre os tipos de empreendimentos públicos ou privados, que 
adotaram distintas formas de parcelamento do solo, resultando na produção de 
lotes originados de loteamentos, lotes condominiais originados de desmembra-
mentos, ou por loteamentos decorrentes de projetos de regularização fundiária 
com reurbanização de favelas, com lotes urbanizados. Desde essa categorização, 
foram estabelecidos os impactos da monofuncionalidade do solo e da ausência 
na uniformidade no traçado urbano na vida das comunidades que residem na 
região.

PALAVRAS-CHAVE

Traçado urbano, Zona Noroeste, Santos.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, intitulado “Empreendimentos residenciais e desenho urbano em 
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Santos/SP”, que dá segmento à pesquisa “Segregação socioespacial em Santos/SP: 
morfologia urbana, qualidade dos espaços livres públicos, mobilidade e cobertura 
do sistema de transportes em uma perspectiva comparada”, projeto da aluna Júlia 
dos Santos de Pádua em conjunto com o orientador Prof. Dr. José Marques Carriço, 
aborda como as diferentes formas de produção do tecido urbano são consequência 
da atuação dos diferentes agentes urbanizadores, públicos e privados, e da aplicação 
das leis vigentes de parcelamento e de zoneamento correspondentes às épocas em 
que foram implantados os loteamentos na Zona Noroeste de Santos/SP.

Segundo o arquiteto e urbanista Philippe Panerai (2006), o tecido urba-
no é constituído pela superposição de três fatores: a rede de vias, os parcelamen-
tos fundiários e as edificações. Seguindo estes preceitos, foi feita a análise do tecido 
urbano fundamentada na sua origem e nas suas relações com as regulamentações 
urbanísticas. Entende-se que o processo de industrialização da Baixada Santista na 
década de 1940 implicou na expansão urbana na Zona Noroeste.

Os objetivos do trabalho consistiram em mapear a Zona Noroeste no município 
de Santos, classificando os empreendimentos analisados pela forma de parcelamento 
do solo e de seu desenho urbano. O estudo da morfologia urbana, sob a perspectiva 
das normas federais e municipais, possibilitou a divisão dos empreendimentos em 
quatro tipos: lotes condominiais/desmembramento, urbanização de favela, lotes ur-
banizados e loteamentos. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O desenvolvimento desta investigação é o segmento de uma pesquisa realizada 
pela aluna Júlia dos Santos de Pádua em conjunto com o orientador Prof. Dr. José 
Marques Carriço, no âmbito do projeto “Segregação socioespacial em Santos/SP: 
morfologia urbana, qualidade dos espaços livres públicos, mobilidade e cobertura 
do sistema de transportes em uma perspectiva comparada”. O plano de trabalho da 
primeira etapa, intitulado “Regularização fundiária urbana na região metropolitana 
da Baixada Santista” teve a metodologia ajustada, em face do maior foco no desenho 
urbano, com a nova denominação de “Empreendimentos residenciais e desenho ur-
bano em Santos/SP”. O método de pesquisa da primeira etapa baseou-se no estudo 
de bibliografia e legislação urbanística sugeridas pelo orientador, assim como na pro-
dução de fichamentos dos empreendimentos da Zona Noroeste de Santos/SP, com 
pesquisa em processos administrativos, fichas do setor de licenciamento urbanístico 
da Prefeitura Municipal de Santos e reprodução de cartografia e material iconográfi-
co referente aos empreendimentos.

A metodologia seguida na segunda etapa partiu da leitura da bibliografia suge-
rida pelo orientador, que se baseou, principalmente, na compreensão da influência 
do desenho urbano na vida das comunidades e da produção habitacional na região 
desde o início da implantação de loteamentos na Zona Noroeste. Dado como com-
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pleto este processo, houve o avanço para a análise do material produzido na pesquisa 
antecedente, identificando os padrões de loteamento de maneira comparativa. A in-
vestigação das leis urbanísticas federais e municipais que provavelmente nortearam 
o licenciamento dos empreendimentos foi essencial para traçar um método de com-
paração e na produção de mapas que pudessem auxiliar na análise dos padrões de 
conectividade e permeabilidade do traçado urbano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da revisão bibliográfica e da análise dos empreendimentos, foi pos-
sível constatar que a década de 1950 foi marcada pelo início das implantações dos 
loteamentos na Zona Noroeste, concomitante à necessidade de enfrentar o déficit 
habitacional no município, que começava a ficar evidente. O desenvolvimento da 
Zona Noroeste pode ser comparado ao de uma “cidade-satélite”, e por isso tem um 
resultado muito semelhante quanto à monofuncionalidade residencial, em relação ao 
uso do solo. E assim como as cidades-satélites, a Zona Noroeste tem a pendularida-
de como consequência dessa monofuncionalidade. É perceptível a influência que as 
normas tiveram neste efeito. 

3.1 Normas federais 

Com o Decreto-lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937, que surge da necessida-
de de um regulamento a respeito do parcelamento do solo urbano, passou a existir 
mais critério quanto a compra e venda de imóveis. Ele não permeava o ordenamento 
urbanístico e enfatizava, principalmente, questões sobre a comercialização de lotes 
resultantes do parcelamento do solo urbano.

 Em 19 de dezembro de 1979, foi sancionada a Lei nº 6.766. Nela, o loteamen-
to foi conceituado como “a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias existentes” (§ 1º do Art. 2º) e desmembramento 
“a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do siste-
ma viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes” (§ 2º 
do Art. 2º). 

A lei que disciplina os condomínios é a Lei nº 4.591, de 1964, que “dispõe sobre 
o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias”. esta lei foi aprovada 
inicialmente para regulamentar as incorporações em edifícios verticais, em uma fase 
da urbanização brasileira em que muitas cidades se verticalizavam. Todavia, ela tam-
bém trata de condomínios horizontais.
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3.2 Normas municipais

A Lei nº 1.831, de 8 de maio de 1956, modifica o Decreto-lei nº 403, de 15 de 
setembro de 1945. Ela foi responsável por alterar o zoneamento do município de 
Santos e aumentar a Zona Rural (ZN) da atual Zona Noroeste. Esta lei também con-
figurou a ampliação das áreas de uso portuário sobre as zonas residenciais da atual 
Zona Noroeste.

O intenso processo de urbanização de país na década de 1960 gerou uma de-
manda por políticas habitacionais, que, em conjunto com a inflação e taxas de juros, 
viabilizou um significativo déficit habitacional, estimado em oito milhões de habi-
tações (IBMEC, 1974 apud SANTOS, 1999). Em 1965, no auge dessas políticas que 
visavam suprir o déficit habitacional, foi criada a COHAB-ST.

Em abril de 1968 é aprovado o primeiro Plano Diretor do município, a Lei nº 
3.529. O Plano Diretor Físico do Município instituiu um novo zoneamento, revogan-
do o Decreto-lei nº 403/1945. 

A partir do estudo de experiências exitosas em municípios como Santo André e 
Recife, foi elaborada a Lei Complementar nº 53, de 15 de maio de 1992, que “dispõe 
sobre a criação de zonas especiais de interesse social – ZEIS, que teve como principal 
objetivo a adequação da propriedade do solo à sua função social.

A partir de um projeto estatal, os empreendimentos implantados após a apro-
vação desta lei apresentam soluções de parcelamento distintas, como loteamentos ou 
desmembramentos com produção de lotes condominiais para a população de baixa 
renda. Entretanto, por uma decisão da Câmara Municipal, durante a aprovação da 
Lei de ZEIS, houve o impedimento na criação de ZEIS nos bairros da orla de Santos.

3.3 Análise da morfologia

Com base na legislação analisada, os 40 empreendimentos (Figura 1) fichados 
foram divididos entre quatro tipos de parcelamento do solo (Figura 2), sendo eles: lo-
tes condominiais ou desmembramentos, loteamento com lotes urbanizados, urbani-
zação de favela e loteamento comum (público ou privado). Por meio de uma planilha, 
os empreendimentos foram categorizados a partir de suas formas de propriedade, 
traçado urbano, tipologia predominante das edificações, quantidade de lotes e de 
unidades habitacionais.
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Figura 1. Mapa dos empreendimentos com ficha na Zona Noroeste.

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 2. Mapa com empreendimentos categorizados por tipos.

Fonte: Elaboração própria.

Entre os lotes condominiais públicos analisados, 70% têm seu ano de implan-
tação posterior à Lei Complementar nº 53, de 15 de maio de 1992. Essa porcenta-
gem evidencia o impulso na verticalização na Zona Noroeste pela necessidade de 
barateamento do custo da moradia, nos projetos habitacionais para baixa renda, que 
somente na década de aprovação da lei de ZEIS passaram a ser majoritariamente do 
tipo vertical, com unidades tipo apartamento.

Dentre os 4 loteamentos originados de urbanização de favela, 3 têm seu dese-
nho urbano consistindo num traçado orgânico, apresentado como consequência da 
adequação urbanística de uma ocupação não planejada, mas prevista na Lei de ZEIS, 
um fator aos três loteamentos posteriores a esta lei. Contudo, no caso dos empreen-
dimentos do Dique, o traçado é mais retilíneo, pois as unidades foram resultado de 
um parcelamento novo.

A implantação dos 4 lotes urbanizados analisados consistiu na elaboração de 
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um plano urbanístico, pelo agente promotor, que implanta o loteamento com a infra-
estrutura e equipamentos comunitários.

Em todos casos de loteamento (se descartados os loteamentos originários de 
urbanização de favela e lotes urbanizados) há uniformidade na morfologia urbana, 
fazendo uso do traço reticulado, já que este traçado otimiza as áreas do loteamento 
disponíveis para comercialização, potencializando a produção da maior quantidade 
possível de unidades – objeto de interesse para o mercado imobiliário. No entanto, 
embora semelhantes morfologicamente, não houve por parte do Município uma pre-
ocupação em criar uma diretriz de desenho de toda a área, o que resultou em várias 
situações de descontinuidades e desconexões do tecido urbano, criando um aspecto de 
“colcha de retalhos”, que caracterizou o processo de parcelamento da Zona Noroeste.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada exprime as consequências das normas vigentes no teci-
do urbano. Pôde se observar que os loteamentos implantados sob a vigência da Lei 
Municipal nº 1.831/56 não demonstram atenção à conectividade do sistema viário. 
A partir da Lei nº 3.529, que instituiu o plano diretor físico do município de Santos 
em 1968, houve uma maior inclinação à estruturação dos loteamentos em disposição 
retilínea. 

Desde a aprovação da Lei Complementar nº 53 em 1992, que dispõe sobre a 
criação de ZEIS, todos os loteamentos implantados na Zona Noroeste correspon-
diam a zonas especiais de interesse social. A concentração de empreendimentos des-
tinados a população de baixa renda na Zona Noroeste foi um projeto estatal, mas 
limitado principalmente a este espaço, por uma decisão da Câmara Municipal, du-
rante a aprovação da Lei de ZEIS, que impediu a criação de ZEIS nos bairros da orla, 
área preferencial do mercado imobiliário. Isto acentuou a segregação socioespacial 
no município.

Nota-se, então, que a Zona Noroeste possui uma grande diversidade morfoló-
gica, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação e com os interesses 
do agente promotor, promovendo a descontinuidade do traçado urbano. E mesmo 
aquelas áreas que cumprem parcialmente os preceitos estabelecidos pelas normas, 
possuem uma alta carência de áreas de lazer e da ampliação da qualidade da cami-
nhabilidade das ruas, por se tratar de uma infraestrutura urbana que dá prioridade a 
deslocamentos em automóvel privado.
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RESUMO

O projeto desenvolvido teve como objetivo o estudo sobre a responsabilidade 
jurídica do Estado ante a atual situação de acesso a pessoas em situação de rua 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). Abordou as legislações vigentes, no âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, todas relacionadas ao direito ao acesso à saúde e 
ao dever do Estado de proporcionar acesso a saúde a toda população, em espe-
cial àqueles que estão em situação de vulnerabilidade; sua falha na efetividade 
dessas normas e no cumprimento de seu dever constitucional. Além disso, foi 
abordado artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que também 
trata do direito de todos ao acesso à saúde. Ademais, buscou o entendimento 
das possíveis falhas existentes no sistema de saúde. A problemática desta pes-
quisa consiste na seguinte questão: se o acesso à saúde é um direito de todos e 
um dever do Estado, qual é a responsabilidade jurídica deste, ante ao não cum-
primento das normas. Como hipótese, consideramos que, apesar de claro o não 
cumprimento desse dever estatal, pouco tem-se feito em relação a sua responsa-
bilização. Ressalta-se a atuação do Ministério Público, Defensoria Pública e de 
profissionais de saúde de projetos como o Consultório na Rua e do Centro Pop, 
que ameniza o impacto da falha do Estado. Apesar de todo esforço realizado, 
essa atuação ainda está muito distante do cenário ideal. Por fim, ante a situação 
de isolamento social, buscamos analisar também o protocolo de atendimento 
das pessoas em situação de rua durante a pandemia de Covid-19.

PALAVRAS-CHAVE

Sistema Único de Saúde, Pessoa em situação de rua, Responsabilidade do Esta-
do.
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1. INTRODUÇÃO

O número de pessoas em situação de rua é alarmante, porém a falta de dados 
fidedignos torna mais complexo o entendimento do nível real dessa problemática e 
também a magnitude da necessidade de políticas públicas para o enfrentamento.

Conforme dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), consi-
derando apenas a cidade de São Paulo, em 2015 existiam 15.905 pessoas em situação 
de rua. Se projetarmos esse número a nível estadual e federal, têm-se um número 
exorbitante de pessoas que não possuem suas necessidades mínimas para sobrevi-
vência atendidas. Paralela a essa situação, constata-se que a estrutura atual da saúde 
pública não é suficiente para atender a maior parte da população que precisa efetiva-
mente desse tipo de serviço.

Nossa Constituição Federal elenca o acesso a saúde como um direito de todos e 
um dever do Estado. Em contrapartida, de acordo com dados do IBGE, em pesquisa 
atualizada em 26/11/2018 14h17, apesar da grande evolução advinda da criação do 
Sistema Único de Saúde, o acesso a saúde pública ainda é insuficiente. Isso se dá 
ante o baixo investimento realizado anualmente, a título de exemplo, em 2018 apenas 
3,6% do orçamento do Governo Federal foi destinado a saúde. O número de pessoas 
que ocupa a camada mais pobre da sociedade é bastante elevado e o acesso a saúde 
privada é um privilégio de poucos, ante aos custos elevados. Soma-se a toda essa 
problemática a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil, que é alarmante, 
conforme será detalhado. Portanto temos um serviço de saúde pública deficitária e 
uma taxa de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema bastante elevada. O 
grande desafio é encontrar o equilíbrio para harmonia da questão. 

Dessa forma a presente pesquisa faz-se necessária, visto que a responsabilidade 
do Estado precisa ser apurada e entendida ante a realidade de unidades de atendi-
mento, buscando entender os motivos da deficiência de acesso a saúde pública por 
pessoas em situação de rua.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para melhor entendimento da questão, foi realizado estudo de caso do atendi-
mento pelo Sistema Único de Saúde na baixada santista, mais especificamente no 
município de Santos. 

Visou-se entender os procedimentos atuais para o atendimento de pessoas em 
situação de rua no Sistema Único de Saúde, quando necessária marcação de con-
sultas para atendimento de enfermidades e situações que não envolvam emergência 
aparente. 

Ante a pandemia de Covid-19 (coronavírus) analisou-se também os protocolos 
de atendimento à pessoa em situação de rua, durante os períodos críticos de tentativa 
de controle da pandemia.
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Ao final do estudo de caso foi realizado um comparativo das informações ad-
quiridas com as normas vigentes e apontados os conflitos existentes.

Para o desenvolvimento desta pesquisa de Iniciação Científica foi adotado o 
método dialético, ou seja, da pesquisa qualitativa para compreender uma situação 
sob diferentes visões. Ante a necessidade de isolamento social, devido a pandemia 
de Covid-19, algumas etapas pretendidas anteriormente precisaram ser adaptadas. 
Desta forma, foram realizadas:

1 - Pesquisas em livros, artigos, jurisprudências, revistas científicas e sites de 
entidades governamentais e não governamentais;
2 - Análise do cenário atual através de conversas com profissionais da área da 
saúde, observação e análise da legislação e de alguns projetos locais que atuam 
com o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade na Baixada Santista.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É importante destacar que devido ao isolamento social necessário, devido a 
pandemia de Covid-19, e todas os desdobramentos deste cenário para os profissionais 
da área da saúde, as entrevistas pretendidas para esta pesquisa foram bastante 
prejudicadas, visto que além da impossibilidade conversar pessoalmente com os 
profissionais, estes estão enfrentando uma rotina de trabalho muito intensa, que os 
privou durante alguns meses de tempo para realização de quaisquer outras atividades.

Após análise dos números existentes de pessoas em situação de rua e também da 
legislação existente, fica claro e evidente que o Estado é falho em seu dever de propor-
cionar acesso a saúde pública a toda população, em especial aos que estão em situação 
de vulnerabilidade, grupo este em que se incluem as pessoas em situação de rua. 

Algumas medidas para minimizar tal falha são tomadas pelo Ministério Público 
e Defensoria Pública que trabalham para assegurar o direito do acesso à saúde, das 
pessoas em situação de rua.

Além disso, existem iniciativas que aproximam os profissionais da saúde das 
pessoas em situação de rua para facilitar o acesso deles a atendimentos básicos e en-
caminhamento ao Sistema Único de Saúde sempre que necessário.

Essas medidas são de extrema importância para minimizar o impacto da falha 
do Estado que não cumpre o seu dever, porém ainda não são suficientes para gerar 
um resultado significativo ante a amplitude da questão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os números relacionados às pessoas em situação de rua, apesar de não serem 
exatos, são alarmantes. Dentre todas as necessidades básicas desse grupo, o acesso a 
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saúde é um dos pontos de grande preocupação.
A nossa Constituição Federal, além de diversas outras leis de âmbito Federal, 

Estadual e Municipal, além da Declaração Universal de Direitos Humanos são claras 
em seus textos ao indicar que o acesso a saúde é um direito de todos e um dever do 
Estado.

Apesar disso, na prática, a realidade é muito diferente, pois o Estado não asse-
gura acesso à saúde a todos aqueles que necessitam.

Ante o verificado ficou evidente que o acesso a saúde é direito de todos e Estado 
possui o dever garantir acesso a saúde pública a toda população, principalmente as 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Além disso, ficou evidente também que o Estado é falho em seu dever de garan-
tir acesso a saúde pública as pessoas em situação de rua.

Tal situação trata-se de um impasse, visto que apesar de existir o dever consti-
tucional do Estado e do esforço do Ministério Público, Defensoria Pública e profis-
sionais da saúde, para que seja minimizada essa falha, ainda estamos muito distantes 
do cenário ideal.

Existe também outro complicador que são as peculiaridades e desafios enfrenta-
dos pelas pessoas em situação de rua, que, em muitos casos, dificulta a continuidade 
de tratamentos de saúde.

Apesar disso, é de suma importância que o Estado e toda a sociedade continuem 
se esforçando para minimizar os danos causados a essa parte da população.

O deslinde de tal questão ainda mostra-se distante, visto que são necessárias 
muitas políticas públicas focadas para que as pessoas em situação de rua possam ter 
condições mínimas de vida digna.
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RESUMO

O presente trabalho urge à medida que há um número crescente de pessoas que 
se encontram em extrema vulnerabilidade social, optando por viver em situação 
de rua na Região Metropolitana da Baixada Santista, ao mesmo tempo que se 
considera essencial o papel das políticas públicas em viabilizar direitos estabe-
lecidos pela Constituição Federal e outras legislações e atuar como meio trans-
formador da sociedade. Assim, a pesquisa visa verificar e analisar de que modo 
as políticas públicas implantadas e destinadas a este grupo social na cidade de 
São Paulo – notadamente mais desenvolvida nesta seara – são criadas, imple-
mentadas e avaliadas, a fim de instigar um modelo no município de São Vicente.  
Assim, poder reinserir essa população à sociedade civil e conceder efetividade 
aos direitos reconhecidos no ordenamento jurídico, sobretudo, no que se refere 
a proteção à dignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVE

População de rua, políticas públicas, baixada santista.

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente, é imperioso ressaltar que a investigação acerca das condições de 
vida das pessoas em situação de rua se justifica pelo crescente número de indivíduos 
que se sujeitam a viver nas ruas, sendo necessário o desenvolvimento de um olhar 
científico para busca de respostas que expliquem a tomada de decisões por parte de 
cidadãos que, saem de suas casas, e fazem das ruas seu novo lar.

Deste modo, não se pode negar que – a sociedade como um todo – não desen-
volveu uma preocupação crítica com a concretização de direitos deste grupo, tido, 
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muitas vezes, como invisíveis à estrutura social. Ademais, faz-se necessária a distin-
ção entre escolha e falta de oportunidades para determinados segmentos da socieda-
de, que enfrentam – diuturnamente – dificuldades pessoais, dentre elas a administra-
ção financeira e socio-afetiva de um lar.  

Neste desiderato, a comunidade científica através do estudo analítico e aplicado 
deste grupo, deve se preocupar com questões de exorbitante relevância, tais como: as 
principais dificuldades enfrentadas por essa população; o que esperam do Estado e 
dos demais cidadãos; a existência e quais as formas de exigibilidade e concretização 
de seus direitos; a relação com o mecanismo repressivo de um estado higienista, etc.  

Sucede-se que, para propor uma revolução em nossa estrutura social, no que 
toca estritamente à reinserção social deste grupo, é preciso analisar, questionar, idea-
lizar, dialogar continuamente com seus integrantes, para identificar os problemas 
reais. Também, cabe propor, conjuntamente, políticas públicas reais, de máxima efe-
tividade e cumprimento, responsáveis por facilitar o acesso e o exercício de direitos 
reconhecidos em nosso ordenamento jurídico, em atenção primordial à axiologia 
constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana (cf. art. 1º, inc. III, CF/88).    

À vista disso, políticas públicas têm como objetivos a promoção e a garantia 
de determinados direitos em sentido lato, sendo principalmente justificadas pelos 
objetivos da República Federativa do Brasil: em construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; em erradicar a pobreza e a marginalização, sem prejuízo da redução 
das desigualdades sociais e regionais; e em promover o bem de todos os cidadãos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (cf. art. 3º, CF/88).  

Assim sendo, o presente trabalho tem o intento precípuo de analisar as condi-
ções de vida dos moradores de rua; compreender – na ótica de um mecanismo estatal 
acolhedor – as políticas públicas consolidadas e aplicadas no município de São Paulo, 
notadamente mais avançado nestas lutas institucionais de combate à desigualdade; e 
propor, por fim, de modo simples e sistematizado, um modelo de variadas políticas 
públicas e de outras organizações, capazes de alterar a realidade desse grupo social 
na cidade de São Vicente.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

Para realização da pesquisa foram coletados: dados a partir de sites oficiais das 
Prefeituras de São Paulo e de São Vicente; leitura de literatura científica cujo objeto 
principal verse sobre as temáticas abordadas; entrevista com agentes que atuam dire-
tamente nas Secretarias de Assistência Social das cidades de São Paulo e São Vicente 
e consulta à legislação correlata.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em vista de o Brasil ser um país-continente, é essencial que sejam criadas e asse-
guradas as políticas públicas, cujo objetivo é oferecer planejamento em convergência 
entre os Poderes, a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população. Na 
pesquisa, observa-se o ciclo das políticas públicas – agenda, formação de políticas, 
tomada de decisão, implantação e avaliação – e o papel essencial das seguintes legis-
lações de alcance nacional: Constituição Federal (1988), Lei Complementar Federal 
nº 131/09 (altera a Lei da Transparência e assegura participação da sociedade civil na 
tomada de decisões) e a Lei Federal nº 13.019/14 (que orienta os convênios públicos 
com o terceiro setor). Afinal, tais termos serão base para a criação e aplicação em 
grande parte dos programas voltados à população em situação de rua.

Ainda, destaca-se o Decreto Executivo nº 7.053/09, que instituiu a Política Na-
cional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompa-
nhamento e Monitoramento, que tem como princípios: o respeito à dignidade da 
pessoa humana, a valorização e respeito à vida e à cidadania e o atendimento hu-
manizado e universalizado. Também em nível federal, a Lei nº 8.742/93, também 
conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que desemboca na Po-
lítica Nacional de Assistência Social – PNAS de 2004 e a Norma Operacional Básica 
– NOB/2005, que contribuirá para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A partir da luz desses termos, observa-se que, em 2019, a Prefeitura de São Pau-
lo informava que 11,6 mil pessoas estavam acolhidas em Centros de Atendimentos 
Municipais (SUAS), mas outras 12,6 mil viviam nas ruas. Mesmo assim, a capital 
mais populosa da América Latina é quem mantém, por mais que com dificuldades de 
precisão de dados, pesquisas qualitativas sobre as razões desses indivíduos optarem 
pelo êxodo familiar e permanecerem nas ruas, com riscos de sofrerem diferentes 
formas de violências, problemas de saúde e até no alcance de vícios em consumo de 
drogas lícitas e ilícitas, entre outros desdobramentos que intensificam a situação de 
marginalização.

As pesquisas que embasam este trabalho demonstram que a principal fonte 
de renda das pessoas que vivem na rua consiste no desenvolvimento de atividades 
dentro do mercado informal, como o trabalho de flanelinha, na construção civil, na 
reciclagem de materiais, carregadores e estivadores e, uma pequena parte, pedinte. 
Cumpre ressaltar que diante destas características, esta população não é formada por 
mendigos, mas sim por trabalhadores do mercado informal que, em comum, não 
possuem moradia.

Nesse contexto, a Prefeitura de São Paulo executa suas políticas públicas a partir 
de sua estrutura administrativa, nesse caso, por diferentes pastas e setores. Em rela-
ção às políticas para população em situação de rua, há programas geridos de modo 
transversal pelas secretarias municipais: de Saúde; de Assistência e Desenvolvimento 
Social; de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC); de Habitação; e de Desenvolvi-
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mento Econômico e Trabalho. Ressalta-se que políticas unificadas para este segmen-
to social são asseguradas por causa da SMDHC ter uma Coordenação de Políticas 
para População em Situação de Rua (CPSR), à frente do Plano Municipal de Políticas 
para a População em Situação de Rua (Plano PopRua) e do Comitê Intersetorial da 
Política Municipal para a População em Situação de Rua. 

O orçamento do Poder Executivo já prevê programas específicos e verbas advin-
das dos níveis federal e estadual para a abordagem e acompanhamento da população 
em situação de rua. A maior parte da verba é relacionada ao Fundo Municipal de 
Assistência Social, que, conforme o SUAS, repassa para centenas de contratos e con-
vênios com terceiro setor a gestão de programas para este público alvo.

Entre os programas de média e alta complexidade do SUAS, há núcleos de con-
vivência para crianças, adolescentes, adultos nessa mesma situação. Há o Programa 
Operação Trabalho, antes vinculado ao De Braços Abertos (DBA), um programa de 
redução de danos de pessoas em situação de rua e de drogadição que previa saúde, 
assistência, moradia, alimentação, formação cidadã e profissionalizante e geração de 
renda. Com nova administração, o DBA foi desmembrado em diferentes iniciati-
vas: Redenção nas áreas assistencial e de saúde; Trabalho Novo, Acessuas e POT Pop 
Rua, nas áreas formativa e de geração de renda. Também há a Locação Social, Baixas 
Temperaturas, Coral PopRua e Circuito Cultural PopRua, entre outros programas 
públicos.

Por sua vez, em São Vicente, existe a Secretaria de Assistência Social, que visa 
atender a população em situação de rua, e até há outras pastas similares à de São Pau-
lo, mas que não desenvolvem projetos integrados como ocorre na capital. Na secre-
taria municipal, existem o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, ou seja, não há legislações ou um olhar exclusivo para 
este grupo em situação de vulnerabilidade social, com exceção da Coordenadoria de 
Abordagem de Rua, que tão somente contribuirá para a transferência do público-alvo 
para serviços de acolhimento, mas não da efetividade da reinserção social.

Logo, a cidade conta com um Centro Pop (Centro), uma Casa de Passagem 
(Centro) e uma Casa de Acolhimento (Esplanada dos Barreiros), além de um pro-
grama voltado à abordagem de rua (Operação Dignidade), em que encaminha o in-
divíduo há um destes espaços municipais, no entanto, carece de uma política mais 
eficiente, como também de pesquisas e indicadores que analisem as causas e modos 
de garantir a autonomia e o protagonismo desta população tão invisível e margina-
lizada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do observado com o acompanhamento, coleta de dados e avaliação dos 
resultados, verificou-se que as Políticas Públicas implementadas para a população 
em situação de rua na cidade de São Paulo apresentaram resultados positivos no que 
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se refere à concretização de direitos aos indivíduos. Consecutivamente, nota-se que, 
para obtenção de resultados ainda melhores, estes projetos devem ser aprimorados 
e expandidos com a finalidade de atender um número maior de pessoas, sobretudo, 
no que se refere às políticas públicas de moradia, que se apresentaram como as mais 
transformadoras. 

É necessário que o trabalho das equipes de Assistência Social se realize em 
conjunto com atividades de setores de Saúde e Psiquiatria para que enfermidades 
sejam identificadas e tratadas, diminuindo os fatores que levam este grupo social ao 
consumo de álcool e outras drogas.

Em contraponto, a cidade de São Vicente não apresenta legislação específica ou 
políticas públicas próprias destinadas para a população em situação de rua visando 
à integralidade da dignidade humana, sendo que as atividades desenvolvidas para 
este público são regidas pelo SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Afinal, é o 
SUAS que desenvolve papel fundamental na aplicabilidade dos Serviços Tipificados 
de Assistência Social que acompanha famílias em situação de vulnerabilidade e ofe-
rece abrigo aos indivíduos que optam por viver nas ruas, oferecendo novas possibili-
dades de reinserção social.

Assim, a criação de uma legislação municipal que viabilize a criação de par-
cerias com o terceiro setor, através de organizações não-governamentais, vindas da 
própria sociedade civil, bem como a criação de um comitê que – a exemplo da capital 
paulista, inclua entre seus membros agentes públicos, sociedade civil e a população 
em situação de rua –, podem vir a trazer resultados positivos que melhorem o defi-
ciente tratamento as especificidades dessa população.
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RESUMO

A cafeína é uma substância de suma importância comercial. Tem um consumo 
estimado em mais de 20.000 toneladas/ano somente em produtos comuns na 
dieta. Além da indústria alimentícia, tem grande utilidade na indústria farma-
cêutica, cosmética e química. A cafeína é benigna ao ser humano e ao meio 
ambiente até determinado teor, e, excedido o mesmo podem ocorrer grandes 
consequências nocivas. O mercado do café é um dos mais importantes no mun-
do, mais de 1,5 bilhões de xícaras de café são consumidas diariamente, sendo 
que esse número representa somente o que é aproveitado do café. Se levarmos 
em conta os resíduos como a borra do café, a porcentagem de cafeína desper-
diçada e descartada de forma incorreta é enorme, causando malefícios ao meio 
ambiente. O presente trabalho propõe uma metodologia para a extração e quan-
tificação da cafeína presente na borra do café, sem causar impactos ao meio 
ambiente ou se tornam economicamente inviáveis. Logo nosso principal foco é 
obter um método que seja economicamente e ecologicamente viável e assim dar 
um destino correto de reaproveitamento para borra do café e a cafeína extraída. 

1. INTRODUÇÃO

Num primeiro momento foi necessário fazer um levante bibliográfico sobre a 
história do café, já que ele seria a fonte do nosso resíduo: 

Historicamente o primeiro relato da descoberta do café foi realizado através de 
Kaldi, um pastor de cabra que viveu na Etiópia. Ele percebeu que após suas cabras 
mastigarem uma planta desconhecida, as mesmas se tornavam mais lépidas e ativas. 

Kaldi interessado nos dotes da planta experimentou o fruto e confirmou tais 
estímulos e logo a notícia se espalhou pela região. 

Os etíopes utilizavam o consumo do fruto ou utilizavam suas folhas para o 
preparo de chá, porém coube aos árabes o domínio inicial da técnica de plantio 
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e preparação do produto. Sendo que o processo de torrefação foi desenvolvido 
no século XIV e assim a bebida adquiriu forma e gosto como a conhecemos hoje 
(Martins, et al 2012).

A primeira muda de café foi transportada por Francisco de Melo Palhete para o 
Brasil em 1727. Foi possível manter uma produção devido as condições climáticas fa-
voráveis do país. Tal produção que gerou mais de 100 anos de histórias até sua conso-
lidação, relacionando o café por inúmeros acontecimentos importantes para o Brasil. 

A partir daí o Brasil se tornou um dos principais produtores mundiais de café, 
tendo como suas principais regiões cafeeiras situadas nos Estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e Paraná como demonstrado no gráfico 01. 

Gráfico 01: Divisão da produção total de café cru no Brasil.

Fonte: Autor.

O mercado do café é um dos mais importantes do mundo ficando somente atrás 
do petróleo em valor no mercado mundial (Brochure, et al 1999). Segundo a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Café – ABIC somente no Brasil entre o período de 
novembro de 2017 a outubro de 2018, houve um consumo de 21 milhões de sacas de 
café, havendo um aumento de 4,80% com relação ao período anterior de novembro 
de 2016 a outubro de 2017. 

Sendo que esse número deve continuar em expansão com uma tendência de 
crescimento contínuo até 2021, com evolução estimada em 3,5% ao ano no consumo 
de café (gráfico 02).
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Gráfico 02: Consumo mundial de café e projeção para 2030.

          Fonte:http://www.sapc.embrapa.br/arquivos/consorcio/publicacoes_tecnicas/Consorcio-Embra-
pa-Cafe-Evolucao-3-6-20.pdf.

Com o levante bibliográfico sobre a história do café descobriu-se que o mesmo 
é um grande mercado que só tende a crescer, e que logo nosso projeto teria sentido, 
uma vez que a geração deste resíduo só irá aumentar e junto com ele a necessidade de 
um destino correto também. 

A partir daí o projeto focou em conhecer a matéria primária do café,  onde foi 
visto que, como demonstrado na figura 01, é uma planta que pode chegar a medir 
de dois a cinco metros de altura (em sua fase adulta) sendo então considerado uma 
árvore pequena ou um arbusto perene. Seu ciclo de vida é longo, pertence à família 
das Rubiáceas, possui frutos ovoides com cores vermelhas ou amarelas, contendo 
duas sementes cartilaginosas, envoltas em uma polpa adocicada e comestível. O alto 
valor desta planta reside quase que exclusivamente na sua semente, com as quais se 
prepara a bebida denominada café (SILVA, et al 2005).
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Figura 01: Ramo de café da espécie Coffea arábica.

Fonte: Wikipédia (2012).

Podemos evidenciar também que algumas características são predominantes 
para a classificação do tipo de café, sendo uma delas a quantidade de cafeína como 
relacionado na tabela 01.

Tabela 01: Características do Café Arábica e Robusta.

          Fonte: ICO, et al 2012.

 

Características da Planta 

 Arábica Robusta 

Faixa de temperatura 15 – 24 °C 24 – 30 °C 

Precipitação ótima 1500 – 2000 mm/ano 2000 – 3000 mm/ano 

Altitude ótima 1000 – 2000 metros Abaixo de 700 metros 

Tamanho e forma Arbusto baixo e denso Árvore pequena (até 10m de altura) 

Época de floração Após a chuva Irregular 

Resistência a doenças Mais suscetível Mais resistente 

Produtividade Menor produtividade Maior produtividade 

Características da 

bebida 

Maior qualidade, menor teor de 

cafeína, mais leve, mais ácido 

Menor qualidade, maior teor de cafeína, 

encorpado, mais amargo 
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Estudando sobre o café foi possível analisar que nossa molécula de interesse, a 
cafeína, é de suma importância para o mesmo, pois dependendo do seu teor ela pode 
amargar a bebida e também pode ser um dos motivos do café ser considerado um 
antioxidante em potencial (BUDRYN et al, 2009). 

A cafeína foi descoberta e isolada do café pelo químico Ferdinand Runge em 
1820 na Alemanha, sendo ela uma molécula conhecida quimicamente por 1,3,7-tri-
metildioxipurina, com características apolares, como demonstrado na figura 02 (Ma-
zzafera, et al 1996). É classificada como do grupo das bases de purina, mesmo que a 
purina não ocorre na natureza, mas inúmeros derivados são biologicamente signifi-
cativos (Andrade, et al 2004).

Figura 02: Representação molecular da cafeína.

Fonte:https://blognoticiasdoparceiro.blogspot.com/2015/10/para-que-serve-cafeina-anidra.html?m=0.

A cafeína como qualquer molécula, tem suas propriedades físico-químicas par-
ticulares, como demonstrado na tabela 02.  Em estudos foi possível analisar que a 
maneira como se prepara o café pode alterar o teor de cafeína extraído e dependendo 
do método de extração a concentração pode ser maior (Camargo, et al 1998).

 1,3,7-trimetildioxipurina 
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Tabela 02: Propriedades físico-químicas da Cafeína.

Fonte: KOPCAK, U. Extração de cafeína da planta do guaraná (Paullinia cupana) com dióxido de car-
bono supercrítico e co-solventes. 2003. 237 f. Dissertação (Mestrado Engenharia Química) – Universi-

dade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.   

A partir daí o rumo do projeto foi entender os malefícios da cafeína e o porquê é tão 
emergente que o resíduo tenha um destino correto. Atualmente ela é livremente comer-
cializada e encontrada em mais de 63 espécies de planta. É  também classificada como 
uma droga devido seus efeitos farmacológicos de ação estimulante para o sistema nervo-
so central, e, excedido o teor, pode gerar aumentos nos batimentos cardíacos, na secreção 
de ácido no estômago e na diurese, além de causar elevações do nível de ácidos graxos no 
plasma sanguíneo (GRAHAM, et al 1978; IFT, et al 1983; COUPER-SMARTT, et al 1984; 
LEONARD, et al 1987; STAVRIC, et al 1988; CHOU, et al 1992; IFIC, et al 1993).

A toxicidade da cafeína é um problema preocupante, pois como demonstrado 
na tabela 03, os malefícios não estão direcionados a todo ecossistema.

Tabela 03: Toxicidade da cafeína.

Fonte:https://owlcation.com/stem/Caffeine-Its-effects-on-animals-plants-and-the-environment

 

Propriedades físico-químicas da água deionizada 

Ponto de ebulição (K) 628,2 

Volume molar a 298 K (mL mol-1) 144 

Densidade (g cm-3) (C.N.T.P) 1,321 – 1,333  

Espectro de absorção UV em água (ʎ) (nm) 273 – 280  

Momento dipolo (Debye) 3,83 

Ponto de sublimação (K) 451 

Pressão de sublimação (bar) 
313 K 3,717 x 10-9  

333 K 4,769 x 10-8  

Ponto de fusão (K) 508 – 511  

Entalpia de fusão no ponto de fusão (J mol-1) 21118 

 

Toxidade de cafeína segundo estudos  

Humano Sensibilidade, alergia e em super dosagem letal 

Aranha Impacto negativo em seus neurônios cerebrais alterando seu 
comportamento e em super dosagem letal 

Cão Altera drasticamente as frequências cardíacas e respiratórias e em 
super dosagem letal 

Papagaio Danifica o sistema digestivo e em super dosagem letal 

Insetos Prejudica o sistema nervoso e em super dosagem letal 

Plantas 
Letal para a maioria das espécies, até mesmo a plantação de café 
após determinado tempo necessita de realocação devido a 
toxicidade 
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Sendo uma molécula de alta toxicidade, tendo seu consumo mundial a 20.000 
toneladas/ano somente em produtos comuns na dieta e só na indústria de café solúvel 
para cada tonelada de café verde processada são gerados 650 Kg de borra, para 1 Kg 
de café solúvel produzido são gerados 2 Kg de borra úmida, fora os resíduos produ-
zidos em escalas menores, como bares, restaurantes, cafeterias que não são contabi-
lizados ficou evidente que a borra do café é um excelente resíduo a ser trabalhado 
(VEGRO, et al 1994).

A partir deste ponto do projeto foi necessário avaliar técnicas e solventes para 
fazer a extração da cafeína na borra. Sabendo que a cafeína possuí alta solubilidade 
em solventes orgânicos ou água como demostrado na tabela 03 (GRAHAM, et al 
1978), foi escolhido como solvente a água deionizada, que possui propriedades fí-
sico-químicas relacionadas na tabela 05 significativas para o andamento do projeto.

Tabela 03: Solubilidade da cafeína em água.

Fonte: SFREDO, M. A. Secagem de Café para Obtenção de Bebidas Finas. 2002. 197 f. Dissertação.

 
Temperatura (°C) Solubilidade (g por 100 g H2O)  

0 0,60 

15 1,00 

20 1,46 

25 2,13 

30 2,80 

40 4,64 

50 6,75 

60 9,70 

70 13,50 

80 19,23 
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Tabela 04: Propriedades físico-químicas da Água deionizada.

  Fonte:http://isofar.com.br/material/FISPQ%20Água%20deionizada%20Ref%200093.pdf.

Escolhido o solvente a ser utilizado, escolhemos como métodos de extração so-
xhlet, arraste a vapor, ultrassom, infusão e infusão com agitação, todos eles escolhi-
dos pela sua pequena ou nula exigência de temperatura. Uma vez que na torrefação 
do café, a temperatura alcançada pelo grão é superior a 200ºC, e esta temperatura 
excede o ponto de sublimação da cafeína (178ºC) o que sugere a possibilidade de 
consideráveis perdas dessa substância, logo gostaríamos de preservar o máximo pos-
sível da mesma (SFREDO, et al 2002). 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Método 1: Extração utilizando Soxhlet e Hexano.

Metodologia: utilizando o método de Soxhlet juntamente com Hexano como 
solvente. Essa extração foi escolhida para iniciarmos pois, de acordo com os arti-
gos estudados o método de Soxhlet é considerado um dos melhores, uma vez que 
o resíduo não é exposto a uma alta temperatura e isso preserva a molécula de inte-
resse, além da preservação da molécula o método é realizado em ciclos repetitivos 
por longas horas, ou seja, o solvente Hexano que tem grande afinidade com a cafeí-
na por conta da polaridade fica muito tempo no mesmo meio que o resíduo, tendo 
como consequência uma extração mais eficiente (CASTRO; PRIEGO-CAPOTE, et 
al 2010).

O hexano não foi o solvente escolhido para o projeto, mas precisávamos de um 
método já conhecido para compararmos o resultado. 

Materiais utilizados:

• Soxhlet;
• Condensador em bolas;
• Balão de fundo redondo de 250 mL com junta esmerilhada;
• Manta de aquecimento;
• Suporte Universal;
• Garras; 

 

Propriedades físico-químicas da água deionizada 

Ponto de ebulição (K) 373,15 

Ponto de fusão (K) 273,15 

pH neutro (K) 293,15 

Polaridade  Polar 
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• Papel filtro;
• Barbante;
• Gaze;
• 5 pérolas de vidro;
• Mangueiras;
• Bandeja;
• Gelox;
• Bomba de Aquário.

A extração foi realizada como demonstrada das imagens 5 a 8 e o sistema ficou 
em refluxo por 6 horas.

Fig 05: Borra de Café pesada em balança analítica

Fonte: Autor.

Fig 06: envelope com borra para extração.

Fonte: Autor.
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Fig 07: Solvente. Hexano p.a.

Fonte: Autor.

Fig 08: Extração com soxhlet e hexano.

Fonte: Autor.

2.2 Método 2: Extração utilizando Soxhlet e água deionizada.

Metodologia: esta extração foi realizada da mesma forma que o método 1. A 
diferença é a escolha do solvente onde desta vez utilizamos a água deionizada, um 
solvente de baixo custo e ecologicamente viável.  A cafeína tem grande afinidade 
com a água, solubilizando-se ainda melhor em temperaturas acima da temperatura 
ambiente, tendo como consequência uma extração mais eficiente e mais ecológica.  
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Materiais utilizados:

• Soxhlet;
• Condensador em bolas;
• Balão de fundo redondo de 250 mL com junta esmerilhada;
• Manta de aquecimento;
• Suporte Universal;
• Garras; 
• Papel filtro;
• Barbante;
• Gaze;
• 5 pérolas de vidro;
• Mangueiras;
• Bandeja;
• Gelox;
• Bomba de Aquário.

A extração foi realizada como demonstrada das imagens 9 a 11 e deixou-se o 
sistema em refluxo por 6 horas.

Fig 09: Borra de Café pesada em balança analítica.

Fonte: Autor.
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Fig 10: envelope com borra para extração.

Fonte: Autor.

Fig 11: Extração com soxhlet e água deionizada.

Fonte: Autor.                              

2.3 Método 3: Extração utilizando banho ultrassônico e água deioni-
zada. 

Metodologia: o banho ultrassônico funciona por um processo de cativação, 
onde ela é promovida primeiramente por uma vibração intensa no líquido que se 
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encontra dentro do tanque. Sendo a cativação a formação de colapso de milhões de 
pequenas bolhas microscópicas em um líquido. O efeito de cativação é produzido 
pela alternância entre zonas de altas e baixas pressão das ondas ultrassônicas se di-
fundindo pelo líquido. Nas zonas de baixa pressão as moléculas de água se separam, 
formando bolhas microscópicas, que são comprimidas e implodem ao serem atingi-
das por uma zona de alta pressão sonora. Assim, são gerados jatos microscópios de 
alta energia, energia essa que quebra as ligações entre a molécula de interesse e qual-
quer outra que esteja ligada na mesma, auxiliando na extração (LUQUE-GARCÍA; 
CASTRO, et al 2003).

Materiais Utilizados:

• Banho ultrassônico;
• Balão de fundo chato de 250 mL;
• Garra;
• Suporte Universal.

A extração foi realizada como demonstrado das figuras 12 a 14 e deixou-se em 
banho ultrassónico por 4 horas. 

Fig 12: Borra de Café pesada em balança analítica.

Fonte: Autor.
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Fig 13: Banho ultrassônico.

Fonte: Autor.

Fig 14: Balão de fundo chato.

Fonte: Autor.

2.4 Método 4: Extração por arraste a vapor com água tipo 1. 

Metodologia: No processo de arraste a vapor a água é aquecida na presença de 
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calor até que entre em ebulição. Através da pressão proporcionada ao sistema, a água 
em condição de vapor percorre uma tubulação apropriada até chegar em contato 
com a borra de café, a partir deste ponto, o vapor de água saturado e superaquecido, é 
a condição necessária para romper ligações pertinentes entre a molécula de interesse 
e outras do meio, e por fim extrai-se o óleo essencial (LEAL, et al 2008). 

Materiais utilizados:

• Sistema de arraste a vapor;
• Aquecedor magnético;
• Bomba de aquário;
• Gelox;
• 3 suportes universais;
• 3 garras.

A extração foi realizada como demonstrado nas figuras 15 e 16, deixando o sis-
tema extraindo até obter-se 150 mL.

Fig 15: Borra de Café pesada em balança analítica

Fonte: Autor.
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Fig 16: Extração de Arraste a Vapor.

Fonte: Autor.

2.5 Método 5: Extração com aquecimento. 

Metodologia: desta extração o agente atuante será o aquecimento, onde o mes-
mo solubiliza a molécula de interesse, extraindo a mesma com melhor facilidade. 

Materiais Utilizados:

• Aquecedor magnético;
• Béquer de 500 mL;
• Termômetro. 

2.6 Método 6: Extração por infusão com água deionizada ambiente. 

Metodologia: a metodologia desta extração tem como objetivo que o solvente 
adicionado, neste caso a água tipo 1, dissocie a molécula de interesse e por afinidade 
com o mesmo obtém-se o extrato.  

Materiais Utilizados:

• Béquer de 500 mL;

2.7 Método 7: Extração com agitação e com aquecimento.

Metodologia: a metodologia desta extração é exatamente como a do método 4, 
porém a agitação foi adicionada, prevendo que com uma entropia das substâncias, o 
extrato seja melhor obtido.  

Materiais Utilizados:
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• Aquecedor magnético com agitação;
• Barra magnética;
• Béquer de 500 mL;
• Termômetro. 

2.8 Método 8: Extração com agitação e sem aquecimento. 

Metodologia: a metodologia desta extração é exatamente como a do método 5, 
porém o aquecimento foi retirado para estudar a possível preservação da molécula 
de interesse.  

Materiais Utilizados:

• Agitador magnético 
• Barra magnética;
• Béquer de 500 mL;

As extrações 5,6,7,8 foram realizadas como demonstrado das figuras 17 e 18, 
deixando-se em obtenção por 2 horas.

Fig 17: Borra de café pesada em balança analítica.                                   

Fonte: Autor.
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Fig 18: Extrações.

Fonte: Autor.                             

Todos os extratos obtidos foram filtrados e congelados em sacos estéreis para 
prevenir qualquer tipo de proliferação de fungos e bactérias como demonstrado nas 
figuras 19 a 21, até que se pudesse analisa-lo por cromatografia líquida de alta efici-
ência (CLAE). 

Fig 19: Manuseio do sistema de filtração.

Fonte: Autor.
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Fig 20: Extrato filtrado.

Fonte: Autor.

Fig 21: Extrato ensacado em sacos plástico.

Fonte: Autor.

Um experimento complementar feito na residência da aluna, foi o estudo do 
tempo em que a borra demora para fungar em diferentes formas de preservação.

As imagens 22 a 25 mostram o dia em o experimento começou e as condições 
de cada borra. 
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Figura 22: Borra de café em temperatura ambiente, no começo do experimento dia 22/07/2020.

Fonte: Autor.

Figura 23: Borra de café em temperatura ambiente com um pouco de álcool 70%, no começo do 
experimento dia 22/07/2020.

Fonte: Autor.
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Figura 24: Borra de café em refrigerada em geladeira doméstica no começo do experimento dia 
22/07/2020.

Fonte: Autor.

Figura 25: Borra de café em congelada em freezer doméstico no começo do experimento dia 
22/07/2020.

Fonte: Autor.
As imagens na tabela 05 mostra a evolução da conservação da borra, onde po-

demos notar que a partir do décimo dia a borra em temperatura ambiente fungou, 
em quanto as demais até o presente momento continuam ideal para extração, viabili-
zando maneiras de conservação. 
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Tabela 05: Conservação da borra em diferentes ambientes.

Fonte: Autor.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

Deste projeto obtém-se um resultado literário, uma vez que diante do cenário 
atual que estamos passando, ficou impraticável as atividades e com isso ocorreu-se a 
não realização da quantificação de cafeína nos extratos obtidos. 

Por sua vez houve sim um resultado que é tão importante quanto a verificação 
da extração, após fazer todo o levante bibliográfico foi descoberto critérios para a 
execução e viabilidade do projeto (demonstrado na tabela 06).

Tabela 06: Critérios para elaboração do projeto.

Fonte: Autor.

Um estudo obteve um resultado positivo utilizando duas das mesmas técnicas 
realizadas no presente trabalho, atestado conforme tabela 07. Porém neste trabalho 
foi utilizado como por exemplo o solvente hexano, um solvente agressivo ao meio 
ambiente (PARAÍSO, et al 2001).

 

 

Critérios para elaboração de um projeto economicamente e ecologicamente 
viável 

Critérios Sim / Não 

Necessidade de um novo destino para o resíduo Sim 

Teor de cafeína tóxico no resíduo Sim 

Grande geração do resíduo e tendência de crescimento Sim 

Utilização de um solvente ecológico e econômico Sim 

Utilização de um método ecológico e econômico Sim 

Viabilidade de armazenar o resíduo Sim 
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Tabela 07: Rendimento global (X0) das extrações a baixa pressão, utilizando solventes com polari-
dade variadas.

Fonte:https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/95258/296786.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a extração da cafeína tem uma grande necessidade de 
viabilização, proporcionando um destino correto, uma vez que a geração do mesmo 
só tende a crescer e com ela sua toxicidade ao meio ambiente. Também que os mé-
todos estudados para a extração e o solvente é viável, sendo eles ecológicos e econô-
micos.

E por fim, ainda que os extratos obtidos não foram analisados para a verificação 
de cafeína, as experiências e conhecimentos que foram adquiridos no decorrer do 
projeto, desde o manuseio a novas metodologias, possibilitou a observação de que o 
produto obtido com extrato aquoso apresentou características semelhantes aos obti-
dos com outros solventes orgânicos.
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RESUMO

A pesquisa buscou analisar os jogos violentos com morte a fim de en-
tender o porquê estes possuem uma frequência de acesso maior do 
que outros que contemplam estratégia, concentração, esporte, entre 
outros, tendo como foco as etapas do desenvolvimento do indivíduo, 
compreendendo a seguir como a autonomia do sujeito e o simbólico + 
real pode influenciar no andamento do jogo com violência.  O objetivo 
foi investigar o porquê os jovens preferem esses tipos de jogos vio-
lentos correlacionando os resultados de pesquisas sobre a influência 
dos jogos eletrônicos com violência na vida de jovens de 14 a 21 anos 
dentro de uma perspectiva biopsicossocial. O método utilizado foi ex-
ploratório com revisão bibliográfica sistemática, através da biblioteca 
Virtual da UNISANTOS, Portal de Periódicos Capes, biblioteca eletrôni-
ca científica Scielo e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dis-
sertações (BDTD) entre 2010 a 2020 no Brasil. Como resultado foram 
selecionados 10 estudos, seguido do recorte de 4 destes para análise. 
Constatou-se que os jogos violentos podem influenciar na tomada de 
decisões dos sujeitos, e na sua autonomia pois o jogo permite que o 
jogador construa sua própria realidade. Verificou-se que os jogos não 
podem influenciar por si só, mas podem ser fatores que firmam esse 
processo, pois contribuem no rendimento do indivíduo ao responder 
dilemas e no seu aspecto social. 

PALAVRAS-CHAVE

Jogos eletrônicos, violência, desenvolvimento moral.
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1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da tecnologia os jovens estão sendo cada vez mais in-
fluenciados por esta, fazendo o maior uso para suas necessidades ou até mesmo para 
o lazer. De acordo com os Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2012 o uso da internet aumentou em 6,8% em relação ao ano anterior. 
No caso dos jogos eletrônicos, o estudo de Dias (2019) aponta que 37% dos jovens 
ficam conectados mais de 10 horas conectados enquanto 10% conseguiram ficar 24 
horas seguidas. 

Conforme visto no estudo de Dias (2019), os jovens estão cada vez mais conec-
tados nesse meio de entretenimento, e por isso, é de suma importância que isso seja 
analisado e discutido. A presente pesquisa tem como função ver a influência que 
esses jogos estão tendo a partir da perspectiva biopsicossocial, sendo apoiada na obra 
de Piaget (1896-1980) que será apresentada a seguir, além da análise dos estudos 
contidos na tabela feita a partir do assunto em questão. 

Com isso, será possível observar a influência dos jogos eletrônicos que conte-
nham violência na vida desses jovens de 14 a 21 anos. Como estes fazem uso dessa 
tecnologia, como são influenciados, quais são as consequências do uso e o quanto 
esses jogos estão presentes na atualidade. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

A pesquisa foi qualitativa com delineamento em revisão bibliográfica sistemáti-
ca dividida em duas etapas no seu procedimento

Foi realizada de agosto de 2019 a dezembro de 2019 uma revisão de literatura da 
obra clássica de Jean Piaget (1896-1980), A formação do símbolo na criança: imitação, 
jogo e sonho, imagem e representação (1975), obra que apresenta o desenvolvimento 
do sujeito desde a infância, ratificando a construção do simbólico em jogos e sonhos. 
A partir desse estudo primordial foi possível ter uma visão mais crítica na execução 
das etapas seguintes uma vez que possibilitou entender a formação do símbolo e do 
real no indivíduo e como esses influenciam na representação que o jogo violento 
tem na vida do sujeito. Além disso, a obra apresenta a importância do brincar pois 
este traz benefícios no desenvolvimento da criança como imitar, resolver problemas, 
explorar o meio, manipular objetos, imaginar e desenvolver mais sua autonomia de 
acordo com as suas vontades.

1ª etapa – Levantamento e coleta de estudos sobre jogos violentos.
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Coube a esta etapa da pesquisa (de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020) le-
vantar artigos e mestrados a partir dos resultados encontrados de 2010 a 2020. Foram 
achados aproximadamente 35 estudos através da biblioteca Virtual da UNISANTOS, 
Portal de Periódicos Capes, biblioteca eletrônica científica Scielo e na Biblioteca Digi-
tal Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), sendo coletados 10 que se encontravam 
dentro dos critérios de inclusão, formando assim uma tabela com estes para no final da 
segunda etapa e início da terceira 4 serem selecionados para discussão. Estes 4 estudos 
foram escolhidos pois se adequaram aos critérios de inclusão e ainda apresentaram um 
conteúdo dentro da perspectiva biopsicossocial. Como critérios de inclusão: 1.1 Jogos 
eletrônicos que contenham violência.1.2 Jogos eletrônicos que se enquadram para a 
faixa etária entre 14 a 21 anos. E como critérios de exclusão 2.1 Jogos eletrônicos que 
não se enquadram para a faixa etária abaixo de 14 anos. 2.2 Jogos eletrônicos sem 
conteúdo de violência

2ª etapa – Análise, discussão e resultados dos estudos selecionados da 
tabela. 

Na segunda etapa as quatro pesquisas começaram a serem analisadas, destacan-
do os principais pontos que auxiliaram à posteriori na discussão final. Assim, houve 
a coleta de informações que se adequavam ao objetivo da pesquisa e dos critérios de 
inclusão. Diante disso, as pesquisas sobre os jogos são importantes na medida em que 
nos possibilita obter resultados e fazer uma análise de quais jogos são mais acessados 
e o porquê, o que atrai esses jovens e o que os mantém entretidos. A revisão sistemáti-
ca desses artigos segue o conceito biopsicossocial, sendo abordados aspectos do juízo 
moral do adolescente, a afetividade e os jogos eletrônicos, violência – compulsivida-
de, comportamento social, a análise de alguns jogos específicos como Grand Theft 
Auto, e até a neuroimagem na dependência de jogos. Após a análise das pesquisas 
selecionadas da tabela, houve a discussão correlacionando os resultados encontrados 
em todas estas com a obra de Jean Piaget estudada na fundamentação teórica. Assim, 
em julho de 2020 foi realizada a união de todas essas informações obtidas durante a 
pesquisa, obtendo os resultados e considerações finais. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Pesquisa de Jogos Eletrônicos 

1. Jogos eletrônicos e juízo moral: um estudo com adolescentes do 
Ensino Médio. Daniela Karine Ramos. Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2012. Artigo científico.  
 

2. Neuroimagem na dependência de jogos eletrônicos: uma revisão 
sistemática. Igor Lins Lemos, Paula Rejane Beserra Diniz, Julio 

Fernando Prieto Peres,Everton Botelho Sougey. Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), Programa de Neuropsiquiatria e Ciências do 

Comportamento.  UFPE, Departamento de Medicina Clínica, Núcleo de 
Telessaúde (Nutes). Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de 

Medicina, Instituto de Psiquiatria (IPq), 2014. Artigo científico.   
 

3. A influência do design emocional na interação com jogos 
eletrônicos e seu reflexo na sociedade. Samir Hamad Timeni Filho. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017. Monografia de 

graduação.  
 

4. Jogos eletrônicos: corporeidade, violência e compulsividade. 
Jeferson José Moebus Retondar, Juliana Coutinho Bonnet e Elisabeth 
Rose Assumpcão Harris. Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IEFD/UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2015. Artigo científico.  
 

5. Influência dos jogos eletrônicos e virtuais no comportamento social 
dos adolescentes. Franciely da Silva Cavalli, Maria Teresa Ceron 

Trevisol, Thiago Vendrame. Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), 2011. Artigo científico.   

6. Retóricas do crime e poéticas do fora-da-lei: rastros de uma 
pedagogia do "mau-exemplo" nos videogames. Gilson Cruz Junior. 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 

2016. Tese de doutorado.  

7. Fúria assassina e carnificina: a experiência lúdica da violência no 
grand theft auto. Jair Rocha de Oliveira Neto. Universidade Federal de 

Pernambuco Centro De Filosofia E Ciências Humanas Programa De 
Pós-Graduação Em Sociologia, 2014. Dissertação de mestrado.  

8. “Respeita aí”: Os discursos e a subversão das regras como 
manifestações de violência simbólica de gênero nos jogos digitais 

Dota 2 e League of Legends. Gabriela Birnfeld Kurtz. Universidade 
Federal Do Rio Grande Do Sul, 2019. Tese de doutorado.  

 

9. Grand Theft auto: “Torne-se um cidadão de Los Santos”. Um 
estudo sobre jogos eletrônicos, violência, governo e 

subjetividades. Sérgio Estevam Carlos de Araujo. Universidade de São 
Paulo, 2019. Dissertação de mestrado.   

 



593

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

Fonte: elaborada pela autora com base na Biblioteca Virtual da UniSantos, Scielo, Portal de Periódicos 
Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)

Considerando o que foi pesquisado na primeira etapa da pesquisa, deve ser 
colocado em questão a fundamentação teórica baseada na obra de Jean Piaget 
(1896-1980) – A formação do símbolo na criança: Imitação, jogo e sonho, imagem 
e representação (1975). Para assim compreender como o jogo pode influenciar no 
desenvolvimento da criança no contexto biopsicossocial. A partir disso, discutir as 
pesquisas selecionadas da tabela tendo como base o que já foi colocado apresentando 
uma nova discussão. 

Para compreender a coerção corporal nos jogos eletrônicos deve-se acentuar 
em que parte do desenvolvimento moral a criança/jovem se encontra. Na presente 
pesquisa, a faixa etária estudada foram adolescentes de 14 a 21 anos, ou seja, segundo 
Piaget (1975) em sua obra, afirma que entre o real e o simbólico existe uma atividade 
assimiladora capaz de unir esses dois aspectos dando a ação para tal objeto. No jogo 
isso é visto com clareza uma vez que este expressa a realidade de dois meios, o real e 
o simbólico. 

O jogo ainda carrega elementos que foram cruciais no desenvolvimento do 
indivíduo para a formação do símbolo como a formação de uma imagem mental 
a respeito do “faz de conta” podendo estar presente em jogos de exercício simples, 
jogos de exercício de combinações com finalidade, jogos simbólicos ou jogos de re-
gras. “Toda criança sabe, perfeitamente, quando está ‘só fazendo de conta’ ou quando 
está só brincando’” (HUIZINGA, 2004). Ou seja, o jogo não pode se desprender do 
real, pois ele está apoiado nisso. O jogo violento como Grand Theft Auto presente na 
pesquisa de Neto (2014) funciona na dinâmica do simbólico em que as regras não 
estão presentes, dando ao jogador a liberdade e autonomia para tomar suas próprias 
decisões. 

Com isso, as regras colocadas por Piaget (1975) em sua obra seguem a ótica da 
autonomia e não da heteronomia como acontece muitas vezes na vida real. A hetero-
nomia é superada pela autonomia e com isso, o sujeito já é capaz de seguir sua pró-
pria lei, se permitindo experimentar sentimentos como culpa, arrependimento entre 
outros. No jogo, especificamente naqueles que contém violência, o jogador se afasta 

10. Combates mortais: análise metodológica de pesquisas 
experimentais sobre jogos digitais e violência. Louise de França 

Monteiro. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. 
Dissertação de mestrado.  
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das regras impostas para o convívio harmonioso da sociedade e guia suas ações de 
acordo com suas vontades. Esse excesso de autonomia pode criar uma habituação em 
cenas de violência, que de certa forma são cotidianas na dinâmica do jogo como colo-
ca Lemos (2014). Assim, há uma menor ativação do lobo frontal podendo afetar por 
conseguintes regiões responsáveis pela atenção e concentração como o lobo parietal. 

Com o sucesso constante dos jogos eletrônicos que contém violência deve-se 
observar todos os aspectos que possam influenciar os usuários de uma forma be-
néfica, mas de maneira maléfica também. Isso é de suma importância uma vez que 
apenas no Brasil de 10 jogos apontados pela empresa que fiscaliza e monitora o varejo 
(GFK), 6 eram considerados violentos. A procura por esses jogos se dá por diversas 
razões como uma realidade sedutora tendo segundo Neto (2014) “Imagem, som, en-
redo e controles desenvolvidos com o intuito de ampliar a imersão do jogador” e se 
mantém pela projeção que se faz do jogador na realidade do personagem virtual. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Monteiro (2017), há pelo menos 5 décadas houve a abertura de uma 
indústria multimilionária de entretenimento, a indústria dos jogos. Com ela, deve-se 
observar suas questões benéficas e maléficas que podem influenciar o indivíduo em 
seu contexto biopsicossocial. Assim a obra de Piaget (1975) facilitou nesse processo 
uma vez que entender a dinâmica da formação do símbolo no desenvolvimento do 
indivíduo, implica como este pode ser influenciado pelos estímulos presentes nos 
jogos, principalmente aqueles que contém violência. 

Os dois mestrados selecionados para análise, trouxeram o estudo do jogo Grand 
Theft Auto, o que o tornou interessante pois este jogo foi considerado o jogo violento 
mais vendido acompanhado do Call of Duty possuindo um conteúdo com ausência 
de regras, onde o objetivo não é muito bem definido e ausente de um roteiro pré-de-
finido. O próprio jogador constrói a realidade e ao mesmo tempo, lhe é apresentado 
missões simples e progressivamente mais agressivas, consequentemente mais desa-
fiadoras. Além disso, o jogo propicia ao usuário “a atuação” incorporando o vilão, o 
bandido, aquele que detém o poder. 

Como colocado, essa pesquisa trouxe uma análise dentro da perspectiva biop-
sicossocial do sujeito em questão, assim, é possível concluir que os jogos não podem 
influenciar por si só, mas podem ser fatores que firmam esse processo, uma vez que 
contribui na alteração de áreas cerebrais, no rendimento do indivíduo ao responder 
dilemas por exemplo e no seu aspecto social também. Tendo isso em vista, foi impor-
tante notar que os jogos violentos devem ser mais estudados de maneira individual 
uma vez que foi difícil achar estudos atuais que fizessem uma análise profunda dos 
jogos violentos mais vendidos no mundo e como estes podem influenciar no desen-
volvimento moral do jogador. 
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RESUMO

A queda da adesão popular à vacinação tem sido uma das pautas principais da 
comunidade científica no Brasil nos últimos anos. Em 2019 diversos meios de 
comunicação noticiaram a volta do sarampo no país, que possuía o certificado 
de erradicação da doença concedido pela Organização Pan Americana de Saúde 
(OPAS/OMS), em 2016. Atualmente diversos estudos apontam a relação de in-
dicadores socioeconômicos na não adesão da vacinação. Tendo em vista a capa-
cidade do geoprocessamento se unir em diferentes áreas para auxiliar a tomada 
de decisão do Poder Público, o presente trabalho possui como objetivo analisar 
a relação dos indicadores socioeconômicos com a cobertura vacinal da Hepatite 
B na Região Metropolitana da Baixada Santista, no ano de 2017, através das 
informações geográficas. Foram utilizados dados do censo de 2010 do IBGE 
como acesso ao saneamento adequado, taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 
idade, IDH e PIB per capita. A cobertura vacinal foi obtida pelo portal DATA-
SUS. Os resultados foram representados por mapas avulsos para cada indicador 
e mapas cruzados com base na cobertura vacinal. Constatou-se que o PIB per 
capita e IDH se mostraram indicadores irrelevantes para o estudo, no entanto, 
foi observada uma forte interação entre a cobertura e os indicadores de acesso 
ao saneamento e taxa de escolarização. Sugere-se ainda que os indicadores com 
forte interação com a cobertura sejam explorados de forma mais profunda, com 
metodologia específica, já que apresentaram resultados satisfatórios nesta etapa 
preliminar.

PALAVRAS-CHAVE

Hepatite B; geoprocessamento, cobertura vacinal.
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1. INTRODUÇÃO

Na última década, o Brasil sofreu uma queda considerável em sua cobertura 
vacinal. Desde 2013, o país que havia erradicado várias doenças de alcance mundial 
através da vacinação, como a varíola e a poliomielite, viu o índice de cobertura va-
cinal dessas e outras doenças diminuírem a cada ano (SANSON e CREMONESE, 
2018).

A não adesão das vacinas pode estar relacionada com diversos fatores, sobre-
tudo socioeconômicos. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta como hipóteses 
à redução vacinal: a deficiência de profissionais;  a  mobilidade  populacional  em  
esquemas  vacinais de doses múltiplas; a disponibilidade inadequada de insumos e 
locais de  aplicação de vacinas; o desconhecimento de esquemas vacinais; o horá-
rio insuficiente e inadequado para vacinação; a falsa segurança da não necessidade 
vacinal, dentre outros. Sanson e Cremonese investigaram, ainda, a participação das 
mídias sociais como veículo de compartilhamento de informações equivocadas sobre 
as imunizações, o que acaba por gerar dúvida aos pais sobre a eficácia das vacinas e os 
efeitos colaterais, que embora sejam raros, quando ocorrem ganham uma exposição 
expressiva na mídia.

O Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), lan-
çado em 2010, tem como objetivo justamente integrar informações sobre os indiví-
duos imunizados, como o endereço residencial e seu histórico de vacinas já aplicadas, 
possibilitando a elaboração de relatórios precisos referentes à cobertura vacinal dos 
municípios. Embora o Sistema enfrente obstáculos como ausência de equipamentos 
de informática nas salas de imunização e a insuficiência de funcionários para regis-
trar as informações, Sato (2015) aponta uma boa relação custo-benefício do SI, com 
melhor rendimento nas regiões em que a cobertura é baixa e a operação maior.

Como forma de ilustrar e complementar os relatórios desenvolvidos pelo SI-P-
NI, o uso do geoprocessamento tem sido cada vez mais integrado à área da saúde ano 
a ano. A elaboração de mapas que indiquem as regiões com menores coberturas tem 
se mostrado um grande aliado do Poder Público na tomada de decisão. Além de di-
recionar os investimentos das políticas públicas, o uso de mapas pode, ainda, indicar 
os motivos pela queda da cobertura em uma determinada área.

Por conta da queda da cobertura vacinal no Brasil e dos motivos apontados 
pela literatura para justificar tal acontecimento, o presente projeto tem como objetivo 
analisar a relação dos indicadores socioeconômicos com a cobertura vacinal da He-
patite B na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) no ano de 2017 através 
das informações geográficas.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi segmentada em duas etapas: revisão bibliográfica, para contex-
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tualizar a problemática, e a montagem do banco de dados, que corresponde à etapa 
prática do projeto.

2.1 Revisão bibliográfica

Para entender a questão da cobertura vacinal na RMBS e como os indicadores 
socioeconômicos podem influenciar em seus valores, buscou-se, primeiro, compre-
ender o processo de criação e atualização do Programa Nacional de Imunizações, 
sobretudo seu sistema de informação. A contextualização das imunizações e da es-
truturação do Calendário Vacinal nacional e do Estado de São Paulo foram essenciais 
para a compreensão da problemática, de forma geral.

Já de forma mais específica, a Hepatite B foi contextualizada. O surgimento da 
doença, casos registrados no Brasil e na Região, taxa de mortalidade e, principalmen-
te, a cobertura vacinal dos anos últimos anos foram pesquisados durante a revisão.

Em seguida, buscou-se estudos semelhantes ao presente projeto, com intuito de 
analisar as metodologias utilizadas e comparar, posteriormente, os resultados obti-
dos. Oliveira (2007) submeteu em sua pesquisa mais de 300 adolescentes escolares 
previamente identificados como suscetíveis ao VHB à entrevista e aplicação das três 
doses da vacina da Hepatite B. O intuito do estudo consistiu em analisar os fatores, 
sobretudo socioeconômicos, relacionados à não aceitação da vacina por estes jovens.

Por fim, em relação ao geoprocessamento, foi realizada uma busca por conceitos 
e definições voltadas à área. Neste contexto, analisou-se como obras e trabalhos de-
senvolvidos nos últimos anos colaboraram para que hoje, as informações geográficas 
se relacionem tão oportunamente com a saúde. Após realizar um breve histórico de 
estudos amplamente conhecidos e referenciados nesta integração, analisou-se como 
o avanço da tecnologia e computação eletrônica, a partir da década de 1960, tornou 
possível a criação de softwares que auxiliam a análise espacial, como o QGis, lançado 
em 2002.

Para compreender o como a tecnologia pode se unir às informações espaciais e 
à saúde, buscou-se trabalhos que abrangessem ambas áreas. Entre diversos estudos, 
analisou-se em especial o sistema de Monitoramento Inteligente da Dengue (MI-
-Dengue), desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Este projeto permite mapear as áreas críticas de proliferação do vetor da doença atra-
vés da instalação de um equipamento que atrai o mosquito Aedes aegypti e notifica 
o sistema (Figura 1).
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Figura 1 - Mapa das regiões críticas na proliferação da dengue desenvolvido através do MI-Dengue.

Fonte: Mariuzzo (2017).

2.2 Montagem do banco de dados

Após obter as referências necessárias, o projeto seguiu para a parte prática. Ini-
cialmente foram definidos os indicadores socioeconômicos. Conclui-se que o acesso 
ao saneamento básico adequado, o IDH, o PIB per capita e a taxa de escolarização 
de 6 a 14 anos de idades seriam indicadores primários que já demonstrariam algu-
ma relação com a cobertura vacinal. Em seguida, com os indicadores selecionados, 
iniciou-se a montagem do banco de dados. Embora o ano de estudo do presente 
trabalho seja 2017, optou-se por utilizar os indicadores divulgados no censo de 2010 
do IBGE. Por mais que existam projeções para os anos mais atuais, decidiu-se manter 
os dados de 2010, justamente por serem informações concretas e que mais se apro-
ximam da realidade. Os dados da cobertura vacinal foram obtidos pelo DATASUS. 
A partir da conclusão da montagem e estruturação do banco de dados, foi possível 
elaborar os mapas avulsos e cruzados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos através da revisão bibliográfica correspondem em gráficos 
que demonstram a evolução dos casos registrados de óbitos relacionadas à Hepatite B no 
Brasil, de forma geral (Figura 2), e a taxa de detecção da doença por Regiões (Figura 3).
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Figura 2 - Evolução dos casos registrados de óbitos relacionados à Hepatite B no Brasil entre os 
anos de 2000 e 2009.

Fonte: adaptado de Tauil (2011).

A Figura 2 permite observar uma certa tendência no aumento das mortes regis-
tradas pela Hepatite B, a partir de 2002. Já a Figura 3 aponta as Regiões Sul e Norte 
como as detentoras das maiores taxas de detecção da doença entre 2007 e 2017 e 
mostra ainda, que a Região Sudeste se encontrou abaixo da média em todo o período 
em questão, ficando atrás apenas do Nordeste como Região com menor taxa.

Figura 3 - Taxa de detecção da Hepatite B no Brasil, por região, entre os anos de 2007 e 2017.

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Boletim Epidemiológico de 2018, MS.

 

 



602

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Figura 4 - Evolução da cobertura vacinal da Hepatite B na Região Metropolitana da Baixada 
Santista entre os anos de 1995 e 2018

Ao avançar para a RMBS e considerando a cobertura vacinal, pode-se notar 
que a Região conta com uma série histórica consideravelmente oscilante (Figura 4). 
O maior valor foi relatado em 1999, com o pico de 109,13%. Em 2016, após atingir 
o valor de 95,97% no ano anterior, a Baixada Santista viu sua cobertura despencar 
para 42,31%. Cabe ressaltar que a cobertura vacinal recomendada pelo Ministério 
da Saúde é de 95%. Na revisão bibliográfi ca realizada não foi encontrada uma causa 
para justifi car o acontecimento, com isso, acredita-se que o motivo seja interno, pos-
sivelmente provocado por uma eventual mudança no sistema de monitoramento ou 
cadastro das informações.

Partindo para a etapa prática dos resultados, optou-se por elaborar mapas avul-
sos para cada indicador socioeconômico e para a cobertura vacinal e, em seguida, 
elaborar os mapas cruzados. A Figura 5 mostra que o município de Cubatão apresen-
ta a menor taxa de acesso ao esgoto tratado entre as demais cidades da Região e que 
entre as melhores taxas estão Praia Grande, Santos e São Vicente.
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Figura 5 – Mapa da taxa de acesso ao esgotamento sanitário adequado nos municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, em 2010.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010.

Figura 6 – Mapa do valor do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos municípios da Re-
gião Metropolitana da Baixada Santista, em 2010.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010.
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Figura 7 – Mapa da taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade nos municípios da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, em 2010.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010.

Figura 8 – Mapa do valor do PIB per capita nos municípios da Região Metropolitana da Baixada 
Santista, em 2010.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010.
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Figura 9 – Mapa da cobertura vacinal da Hepatite BhHe nos municípios da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, em 2017.

Fonte: elaborado pelo autor com base no DATASUS.

A Figura 6 aponta que a maior parte dos municípios da RMBS estão na mesma 
faixa (0,73 – 0,752) de IDH. Os municípios de Mongaguá, Praia Grande, São Vicente 
e Santos se encontram em uma faixa mais elevada, tendo Santos o maior Índice. Ob-
servando a Figura 7 é possível afirmar que a taxa de escolarização se mostra de forma 
mista na Região, uma vez que todas as faixas foram representadas por pelo menos um 
município. No entanto, cabe ressaltar que apenas Guarujá apresentou a menor faixa 
(95,9 – 96,44%).

Em relação ao PIB per capita, a grande maioria dos municípios da RMBS se en-
contram na mesma faixa (R$30.717 – R$46.994), exceto Santos e Cubatão, pelas ati-
vidades portuárias e do Polo Industrial, respectivamente (Figura 8). Por fim, a Figura 
9 demostra a cobertura vacinal da Hepatite B nos municípios da Região. As melhores 
coberturas estão nos municípios de Itanhaém, Santos e Bertioga, enquanto as piores 
estão nos municípios de Cubatão e Mongaguá. Em seguida, foram elaborados os ma-
pas cruzados, sempre em referência ao mapa da cobertura vacinal.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



606

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Figura 10 – Relação do indicador acesso ao esgotamento sanitário com a cobertura vacinal da 
Hepatite B, nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010 e no DATASUS.

A Figura 10 mostra que o acesso ao saneamento básico possui forte relação 
com a cobertura vacinal, uma vez que o município de Cubatão apresenta as piores 
colocações na cobertura e na taxa de acesso. Praia Grande e Santos, que apresentam 
coberturas mais elevadas, correspondem em municípios com as melhores taxas de 
acesso ao saneamento adequado.

Figura 11 – Relação do indicador IDH com a cobertura vacinal da Hepatite B, nos municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010 e no DATASUS.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



607

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

A Figura 11 aponta uma interação fraca entre o IDH e a cobertura, já que Ita-
nhaém possui o sétimo melhor IDH dos nove municípios da Região e a melhor co-
bertura. A taxa de escolarização se mostrou um indicador com forte relação, assim 
como o acesso ao saneamento básico, uma vez que Santos, Bertioga e Peruíbe apre-
sentam elevadas taxas de escolarização e, também, altas coberturas. Enquanto São 
Vicente apresenta a segunda menor taxa de escolarização e a terceira menor cobertu-
ra (Figura 12). A Figura 13 demonstra que, assim como o IDH, o PIB per capita não 
se mostrou um bom indicador para o presente estudo, já que Cubatão apresenta o 
maior PIB per capita e a menor cobertura e Itanhaém o terceiro menor PIB per capita 
e a maior cobertura da Região.

Figura 12 – Relação da taxa de escolarização com a cobertura vacinal da Hepatite B, nos municí-
pios da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010 e no DATASUS.
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Figura 13 – Relação do valor do PIB per capita com a cobertura vacinal da Hepatite B, nos municí-
pios da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Fonte: elaborado pelo autor com base no censo do IBGE de 2010 e no DATASUS.

Neste contexto, ao observar os mapas constatou-se que os resultados obtidos 
no presente projeto desviaram do que Oliveira (2007) relatou. A autora concluiu em 
seu estudo que a baixa renda das comunidades está associada com a baixa adesão à 
vacinação. No entanto, a metodologia utilizada pelo estudo referenciado pode ser  
apontada como a causa de tal discrepância.

No presente estudo, o município de Cubatão se mostrou o detentor do maior 
PIB per capita da Região, porém a pior cobertura. Ainda que esse resultado seja di-
vergente comparado à literatura, cabe ressaltar que a metodologia usada por Oliveira 
consistiu em entrevistas e, para este projeto, foram utilizados dados secundários que, 
como no caso do indicador PIB per capita, não se mostraram bons indicadores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na etapa teórica do projeto foram realizadas revisões bibliográficas com o intui-
to de contextualizar as vacinas - levantando um breve histórico; o Programa Nacional 
de Imunização, bem como o seu Sistema Informatizado; a cobertura vacinal geral e 
específica para a Hepatite B no Brasil e na Região Metropolitana da Baixada Santista; 
e a relação da vacinação com indicadores socioeconômicos, com base em um estudo 
que abordou as mesmas variáveis na Região Metropolitana de Goiânia.

No presente projeto, os nove municípios da Região Metropolitana da Baixada 
Santista foram submetidos à análise de relação entre quatro indicadores socioeco-
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nômicos e a coberta vacinal da Hepatite B. Constatou-se que os indicadores PIB per 
capita e IDH não se mostraram relevantes para este estudo de caso, podendo ser 
substituídos por outros indicadores semelhantes que, eventualmente, sejam coleta-
dos através de outra metodologia, como a realização de entrevistas.

Os indicadores de acesso ao saneamento básico e taxa de escolarização de 6 a 14 
anos de idades apresentaram forte interação com a cobertura nesta análise prelimi-
nar. No entanto, cabe ressaltar que embora a relação tenha sido constatada, é neces-
sária a comprovação por outros meios específicos para tornar verídica a afirmação da 
existência de tal interação.
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RESUMO

Os opioides tem origem no ópio, extraído da papoula, podendo ser natural, 
semissintética ou sintética advinda deste metabólito. Nos Estados Unidos da 
América há uma crise de saúde pública pelo uso de opioides, registrados entre 
1999 até 2018, quase 450.000 mortes por overdose causados por uso de opioi-
des, prescritos ou não. Com base no artigo do American Journal of Public He-
alth em abril de 2018, intitulado “Rising trends of Prescription Opioid Sales in 
Contemporary Brazil, 2009-2015”, indicando aumento de 465% nas prescrições 
dos opioides, foram coletados dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
de anos posteriores, para avaliar se o aumento da dispensação de medicamentos 
opioides continuou crescente, e se o Brasil está caminhando para uma crise dos 
opioides. No mercado brasileiro, os opioides mais comercializados são fosfato 
de codeína, e o cloridrato de tramadol, com um desempenho muito acima das 
demais especialidades, podendo ser explicado por serem as especialidades mais 
presentes como analgésicos nas padronizações de medicamentos essenciais, 
portanto, com maior acesso para os prescritores e pacientes. Devido os opioides 
serem vendidos apenas com retenção de uma notificação especial, controlado 
pela Vigilância Sanitária, a comercialização no Brasil tomou rumos pouco dife-
rentes de outros países, pois percebe-se um maior consumo de medicamentos 
desta classe, porém em dosagens e formulações que descaracterizam este tipo de 
fiscalização, ou seja, dificultando afirmarmos se há ou não uma epidemia como 
esta no Brasil, pois inclusive o cloridrato de tramadol e o fosfato de codeína 
apresentaram quedas em suas vendas, apesar de serem bastante volumosas.

PALAVRAS-CHAVE 

Opioides, crise, opiáceos.
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1. INTRODUÇÃO

O ópio, a substância precursora dos demais medicamentos opióides é extraído 
de uma planta chamada popularmente como papoula, cujo nome científico é Papa-
ver somniferum. Sabe-se que seu uso ocorre a mais de 3.400 anos A.C e diversos 
povos como os assírios, egípcios, árabes, gregos, persas, chineses e romanos já conhe-
ciam e utilizavam o ópio. (MARTINS, 2012)

Os opióides são todas as substâncias naturais, semi-sintéticas ou sintéticas 
advindas do ópio. O termo “opiáceos” refere-se às substâncias naturais, como por 
exemplo: a morfina, codeína e a tebaína, também inclui algumas substâncias semi-
-sintéticas como a heroína, hidromorfona, oxicodona e hidrocodona. Os efeitos são 
semelhantes aos dos ligantes naturais dos receptores opióides (peptídeos opióides 
endógenos, endorfinas e encefalinas). O termo “narcótico” antes utilizado para refe-
rir-se às substâncias que pudessem induzir ao sono, com o passar dos anos passou a 
ser empregada para designar os opióides, ou qualquer outras substâncias com pro-
priedade de causar vício ou abuso. (BATISTUZZO, 2008)

1.1 Mecanismo de ação dos opióides

O conhecimento sobre o mecanismo de ação dos opióides torna-se útil para que 
se possa criar formas de tratamento e prevenção em casos de dependência a usuários 
de opióides.

Foram nos anos de 1970 que se descobriu os peptídeos chamados opióides en-
dógenos, encefalinas e endorfinas que atuam como neurotransmissores em células 
neuronais específicas portadores de receptores opióides. E é através destas interações 
que ocorrem  com  receptores  opióides  endógenos  que  se  obtém  os  efeitos  dos   
opiáceos. (BATISTUZZO, 2008)

Através de técnicas de ligação droga-receptor quatro classes de receptores opiói-
des foram identificados, sendo elas: mu (µ), delta (d) e kapa (k). (DUARTE, 
2015)

No Sistema Nervoso Central encontram-se distribuídos esses receptores. A 
medula espinhal, a substância cinzenta periaquedutal e as amígdalas são regiões 
envolvidas no efeito analgésico dos opiáceos. A área tegmental ventral e o núcleo 
accumbens são regiões críticas de recompensa que mediatizam de forma positiva as 
propriedades reforçadoras do abuso de drogas, portanto talvez possam representar 
o substrato que desempenha importante papel na dependência psicológica aos opi-
óides. (BATISTUZZO, 2008)
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1.2 Tolerância

A tolerância ao uso dos opióides pode variar de indivíduo para indivíduo, con-
siderando a experiência do usuário com a droga e também o nível de pureza que a 
droga possui. Mas sabe-se que com o uso crônico de opióides o organismo torna-se 
tolerante, em um indivíduo adulto do sexo masculino, normalmente uma dose de 
100 à 200 mg de morfina é capaz de provocar uma grande sedação assim como de-
pressão respiratória, anóxia e até levar a óbito. Porém, em indivíduos tolerantes doses 
de até 4.000 mg podem não apresentar efeitos adversos podendo considerar assim 
que o indivíduo se encontra tolerante. (BATISTUZZO, 2008)

Uma característica diferencial dos opióides é a capacidade de tolerância cruza-
da, que consiste em um indivíduo tolerante a heroína, tornar-se tolerante a fentanil, 
isso ocorre devido ao tipo de receptor que está presente na interação droga-receptor, 
caso seja o mesmo para as duas drogas, neste caso é o 𝜇-opióide. (BATISTUZZO, 
2008)

1.3 Dependência

Podemos caracterizar a dependência de três formas, sendo: dependência quí-
mica, dependência psicológica e ainda pseudo dependência. (BATISTUZZO, 2008)

A dependência química consiste na dependência psicológica ou física de uma 
ou mais substâncias psicoativas. Nesta condição, o organismo se acostuma com a 
presença da substância no corpo e pode ocorrer sintomas de abstinência caso haja a 
retirada abrupta da droga, diminuição da dose ou se for administrado um antagonis-
ta. A dependência psicológica é a necessidade da substância devido seu efeito positi-
vo ou ainda para que se possa evitar sintomas de abstinência. Já a pseudo dependên-
cia é caracterizado quando administrado dose baixa da substância para o tratamento 
da dor, porém ainda assim o paciente relata que sente dor. (NASCIMENTO, 2011)

1.4 Abstinência

A síndrome de abstinência consiste em sintomas físicos e/ou psíquicos que apa-
recem com a retirada abrupta ou diminuição significativa da dose da droga que vem 
sendo administrada. É derivada da condição em que o organismo trabalha para com-
pensar determinado efeito fisiológico que a droga provoca. Por exemplo, a morfina 
pode causar constipação e miose, com isso, a síndrome de abstinência irá acarreta-
rem diarréia e midríase. (BATISTUZZO, 2008)

A gravidade da síndrome de abstinência irá depender da droga/substância em 
questão, do tempo de uso e da resposta do organismo a ela. A quantidade de dose 
administrada pode ser indiferente para o aparecimento da síndrome de abstinência. 
(BATISTUZZO, 2008)
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1.5 Crise dos opióides na América do Norte

Os Estados Unidos da América (EUA) está enfrentando uma crise de saúde pú-
blica devido ao uso de opióides. Têm-se registrado que de 1999 até 2018 já ocorreram 
quase 450.000 mortes por overdose causados por uso de opióides, sendo incluídos 
tanto os opióides prescritos quanto os adquiridos ilegalmente. (CDC, 2020)

No século XIX não havia regulamentação das substâncias opióides, porém eram 
prescritas para diversas condições, tais como diarreia ou dores de dente. A regula-
mentação ocorreu em 2014 onde foi aprovado pelo governo o Harrison Narcotics 
Tax Act, que dispunha a respeito da fabricação, importação e dispensação dos 
opióides.11   Nesta época, o vício não era considerado uma doença e isso acarreto 
em um tratamento inadequado da dor. (VADIVELU, 2018)

Houve três fatores principais que contribuíram para a crise dos opióides, sendo 
eles: a consideração ao tratamento da dor como um direito humano; influência das 
empresas farmacêuticas ao uso das substâncias; e a resposta ao subtratamento da dor. 
(VADIVELU, 2018).

O primeiro fator se relaciona à Declaração de Montreal, em que trata a respeito 
do acesso ao tratamento da dor como um direito humano fundamental, com isso 
houve uma forte influência sobre a moral dos médicos em tratar o sofrimento e a dor 
de seus pacientes. (Declaration of Montreal, 2010)

O segundo fator diz respeito às indústrias farmacêuticas, em que exerceram 
grande influência para a prescrição e utilização dos opióides. Em 1996 a Purdue 
Pharma começou a fabricar o medicamento OxyContin e intensificou seu marketing, 
faturando mais de 1 bilhão de dólares em 2000 e levando o Oxycontin em 2004 a ser 
uma das principais drogas de abuso e dependência. (ART, 2009).

O terceiro fator predispõe ao subtratamento da dor, a American Pain Society 
determinou a dor como “o quinto sinal vital” que foi aceita em 2000 pela Joint Com-
mission, levando a promoção da avaliação da dor em cada avaliação clínica além 
da utilização dos opióides para o sintoma de dor, não se limitando apenas a dores 
oncológicas (ART, 2009). Devemos ressaltar que com isso muitos pacientes, especial-
mente os que já deviam estar apresentando vício e dependência, poderiam ir a uma 
consulta médica e solicitar ao médico a prescrição de opióides, alegando estar com 
um alto nível de dor mesmo não sendo a realidade.

Atualmente, têm-se estabelecido e criadas diversas políticas de saúde como pro-
gramas de tratamento para o combate à dependência e vício aos opióides. Houve 
também a proibição do marketing de opióides e há o incentivo para que médicos bus-
quem outras alternativas de tratamento da dor. Mas infelizmente, não há perspectiva 
para quando, ou se terá um fim a essa crise dos opióides.



615

Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira

1.6 Crise dos opióides na América do Sul

Levando em consideração o que foi tratado anteriormente a respeito da crise 
dos opióides nos Estados Unidos e com base no artigo publicado no American Jour-
nal of Public Health (AJPH) em abril de 2018, nomeado “Rising trends of Prescrip-
tion Opioid Sales in Contemporary Brazil, 2009-2015” do qual aponta um aumento 
de 465% nas prescrições dos opióides. (KRAWCZYK, 2018). Foram coletados através 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dados de anos posteriores 
para que se possa avaliar se o aumento no número da dispensação de medicamentos 
opióides continuou em crescimento e se o Brasil está realmente caminhando para 
uma crise dos opióides assim como os Estados Unidos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa e análise da comercialização dos opioi-
des, foram selecionados dez especialidades farmacêuticas classificadas como opioi-
des, que apresentaram dados mais expressivos. Dentre essas especialidades incluem: 
Cloridrato de Metadona (CLORIMET), Cloridrato de Oxicodona (CLORIOXI), 
Cloridrato de Tramadol (CLORITRAM), Fentanila (FENT), Fosfato de Codeína 
(FOSFCOD), Sulfato de Morfina Pentaidratada (SULFMORFPENTI), Cloridrato de 
Oxicodona + Cloridrato de Tramadol “associação” (CLORIOXITRAM), Cloridrato 
de Oxicodona + Cloridrato de Tramadol + Fosfato de Codeína “associação” (CLO-
RIOXITRAMCOD), Cloridrato de Oxicodona + Fosfato de Codeína “associação” 
(CLORIOXIFOSFCOD) e Cloridrato de Tramadol + Fosfato de Codeína “associação” 
(CLORITRAMFOSFCOD).

Foram realizadas revisões bibliográficas nos sites de pesquisa acadêmica como 
Pubmed, Scielo e Medline, além de livros acadêmicos e também dados obtidos pelo 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), disponibi-
lizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pelo site e-sic, da-
dos esses contendo a quantidade de opioides dispensados por estado no período de 
2015-2018. Os dados foram contabilizados empregando-se o software Microsoft Excel, 
aplicando a fórmula “SOMASE” para a soma das quantidades de cada medicamento 
dispensados por ano, pois os mesmos encontravam-se divididos por estado, sendo ela-
borados gráficos no mesmo software para melhor visualização dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, os opioides estão contidos na Portaria 344/1998, onde se enquadram 
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na Lista A1 e A2 de prescrição com notificação amarela. Os opioides fortes tais como 
morfina, metadona e fentanil - transdérmico (Lista A1) são prescritos em receitu-
ários Tipo A, amarelo, que são dispensados ao médico na Secretaria de Vigilância 
Sanitária, após o médico preencher cadastro e levar carimbo com os seus dados com-
pletos. Esse tipo de controle minimiza a condição de uso abusivo destes medicamen-
tos, mas não impede que casos de uso sem a devida necessidade, levando o paciente 
a uma dependência do mesmo, pois o prescritor não precisa prestar contas sobre a 
patologia que indica o uso destas substâncias, mas sim, apenas controlar o talão des-
tas notificações.

Figura 1: Modelo de prescrição amarela Tipo A, com todas as informações que devem ser 
preenchidas pelo prescritor.

Fonte: Rapkiewicz e Grobe (2015)

Alguns medicamentos, segundo a legislação brasileira, podem ser mais empre-
gados nas prescrições devido a algumas facilidades encontradas, e que tiram do radar 
da fiscalização o uso dos opioides, como é o caso do cloridrato de tramadol, que 
em dosagens que não excedam 100mg por unidade posológica, ficam sujeitas não à 
prescrição em Notificação de Receita A, mas sim, à prescrição em Receita de Controle 
Especial, em duas vias, sendo esta sem controle de emissão pela Vigilância Sanitária.

Dentre os medicamentos selecionados para esta pesquisa, os que apresentaram 
aumento em sua dispensação, considerando o ano-base de 2015, pois é o período de 
realização deste estudo, foram:

• o cloridrato de metadona – de 2015 à 2017 apresentou aumento de 29% 
em relação ao ano de 2015. Porém, em 2018 houve uma queda desse per-
centual, voltando aos patamares de 2016, mesmo assim, 14% maior em 
relação a 2015;
• o cloridrato de oxicodona teve um aumento de 3% nas vendas em 2016, 
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seguido de uma ligeira queda de 1% nas vendas de 2017. Contudo, em 2018, 
apresentou uma venda 20% menor em relação à 2015;
• o cloridrato de tramadol teve seu maior resultado em 2017, com venda 18% 
maior do que 2015, mas em 2018 voltou aos mesmos valores e 2016, com uma 
queda de 7% em suas vendas com relação a 2015;
• a associação de cloridrato de tramadol + fosfato de codeína demonstrou cres-
cimento de 12% até o ano de 2017, mas assim como as demais especialidades, 
seu percentual caiu 6% em 2018 em relação ao ano de 2015;
• o fosfato de codeína apresentou aumento em 2016 de 7%, porém também 
houve uma queda intensa em suas vendas, resultando em valores 17% menor 
do que em relação à 2015;
• o sulfato de morfina pentaidratada apresentou aumento de 29% até 2017, to-
davia, em 2018 teve uma venda 7% maior do que 2015, mas ainda menor que os 
resultados de 2016;
• os demais medicamentos não apresentaram aumento de vendas durante os 
quatro anos que contemplam este estudo, e ao invés disso, houve queda de seus 
percentuais de venda, destacando-se a associação de cloridrato de oxicodona + 
cloridrato de tramadol + fosfato de codeína que demonstrou queda neste perío-
do, zerando suas vendas em 2018.

Tabela 1: Dados da comercialização por unidades de caixas das especialidades farmacêuticas sele-
cionadas para o estudo no período de 2015 a 2018.

Fonte: Autoria própria

Pelo gráfico 1, expressando os dados da tabela 1, percebe-se nitidamente que no 
mercado brasileiro, os opioides mais comercializados são fosfato de codeína, e o clo-
ridrato de tramadol, com um desempenho muito acima das demais especialidades, 
o que pode ser explicado pelo fato de serem as especialidades mais presentes como 
analgésicos nas padronizações de medicamentos essenciais, e portanto, com maior 

 
 

 2015 2016 2017 2018 

CLORIMET 152.748 174.854 196.644 174.241 

CLORIOXI 162.165 167.442 166.360 132.275 

CLORIOXITRAM 2.678 2.102 1.724 1.560 

CLORIOXITRAMCOD 1.183 572 463 0 

CLORIOXIFOSFCOD 1.899 1.849 1.524 964 

CLORITRAM 5.721.032 5.347.648 6.802.920 5.332.218 

CLORITRAMFOSFCOD 71.862 76.149 80.825 68.111 

FENT 9.253 8.500 7.650 5.932 

FOSFCOD 8.836.379 9.487.424 7.318.639 7.412.616 

SULFMORFPENTI 178.319 196.083 230.171 191.383 
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acesso para os prescritores e pacientes.

Gráfico 1: Desempenho da comercialização por unidades de caixas das especialidades 
farmacêuticas selecionadas para o estudo no período de 2015 a 2018.

Fonte: Autoria própria

A seguir, são apresentados uma série de gráficos que indicam o desempenho de 
vendas de cada uma das especialidades selecionadas neste estudo, para que seja evi-
denciado que, ao menos no Brasil, apesar de ainda possuirmos um número de vendas 
muito elevado, podendo crer que há ainda um uso abusivo destes analgésicos, não 
podemos caracterizar uma febre dos opioides como uma epidemia, como ocorre em 
outras nacionalidades, haja vista que o desempenho de vendas vem sofrendo quedas 
nos últimos anos aqui apresentados.
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Gráfico 2: Curva da comercialização do cloridrato de oxicodona no Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 3: Curva da comercialização do cloridrato de metadona no Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria
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Gráfico 4: Curva da comercialização do cloridrato de oxicodona + cloridrato de tramadol no 
Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 5: Curva da comercialização do cloridrato de oxicodona + cloridrato de tramadol + fosfato 
de codeína no Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria
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Gráfico 6: Curva da comercialização do cloridrato de oxicodona + fosfato de codeína no Brasil 
entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 7: Curva da comercialização do cloridrato de tramadol no Brasil entre 2015 e 
2018.

Fonte: Autoria própria
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Gráfico 8: Curva da comercialização do cloridrato de tramadol + fosfato de codeína no Brasil 
entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 9: Curva da comercialização da fentanila no Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria
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Gráfico 10: Curva da comercialização do fosfato de codeína no Brasil entre 2015 e 2018.

Fonte: Autoria própria

Gráfico 11: Curva da comercialização do sulfato de morfina pentaidratada no Brasil entre 2015 e 
2018.

Fonte: Autoria própria
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Mesmo para as especialidades que apresentaram aumento de vendas, percebe-
-se claramente uma mudança de comportamento a partir de 2017, com queda em 
suas vendas. Uma outra série histórica, quando os dados mais atualizados estiverem 
disponíveis para consulta pública por meio da rede, permitirá acompanhar se estes 
dados estão de fato caindo, ou se houve alguma política que aumentasse o critério 
para estas prescrições e/ou uma conscientização para seu uso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A febre dos opioides é conhecida pelo uso abusivo desta classe de analgésicos, 
com potencial efeito alucinógeno e enorme capacidade de causar dependência. Por se 
tratar de um medicamento vendido apenas sob a retenção de uma notificação espe-
cial, sob controle da Vigilância Sanitária local, a forma de comercialização no Brasil 
tomou rumos pouco diferentes de outros países, pois percebe-se um maior consumo 
de medicamentos desta classe, porém em dosagens e com formulações que desca-
racterizam este tipo de fiscalização, ou seja, sem uma real convicção para podermos 
afirmar se há ou não uma epidemia como esta no Brasil, pois inclusive o cloridrato 
de tramadol e o fosfato de codeína apresentaram quedas em suas vendas, apesar de 
serem bastante volumosas.
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RESUMO

No Estado de São Paulo cerca de 20 mil casos de tuberculose por ano são no-
tificados, e dos 647 munícipios que ele contém, 10 desses concentram 53% de 
novos casos de tuberculose, sendo que os mais atingidos estão concentrados na 
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS). Considerando que a vacina 
BCG é a melhor maneira de prevenir formas mais graves da doença, o objeti-
vo dessa pesquisa foi compreender a situação da cobertura vacinal da vacina 
BCG na RMBS em 2017.  Para a realização da mesma, foram utilizados dados 
coletados do Sistema de Informação Nominal do Programa Nacional de Imu-
nizações, referentes as doses aplicadas da vacina BCG em menores de 1 ano 
no período de 2017, nos municípios da RMBS , e, também, dados coletados do 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, ambos por meio do DATASUS. 
Esses, por sua vez, foram colocados no programa Excel e, a partir disso, foi cal-
culada a cobertura vacinal e classificada como muito baixa, baixa, adequada e 
não adequada conforme a classificação de Braz et. al (2016). Com base nisso, foi 
observado que tanto o Brasil, como o Estado de São Paulo e a RMBS estão den-
tro dos parâmetros desejados no que diz respeito a cobertura vacinal da BCG, 
ou seja, todos esses alcançaram a meta de 90% da vacina. Entretanto, quando 
analisamos os municípios de forma individual notamos que nem todos alcança-
ram a meta desejada da cobertura e isso pode se dá por diversos fatores, dentre 
eles a quantidade de maternidades existentes nesses locais.

PALAVRAS-CHAVE

Tuberculose, vacina BCG, cobertura vacinal. 
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1. INTRODUÇÃO

Proteger o organismo contra vírus e bactérias é de suma importância para a 
sobrevivência do ser humano, uma vez que esses microrganismos provocam alguma 
doença e podem levar até mesmo a morte. Para tanto, existem as vacinas, que tem 
como finalidade prevenir que o indivíduo adoeça devido a invasão de determinados 
micróbios. A partir do momento em que uma pessoa é imunizada por meio da vaci-
na, essa, por sua vez, está protegendo toda a comunidade em que vive. Dessa forma, 
quanto maior o número de pessoas vacinadas e protegidas, menor será a chance de 
qualquer uma delas adoecerem e consequentemente a transmissão e disseminação da 
doença não ocorrerá (BRASIL, 2003). 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) no ano de 1973 e institucionalizado 
em 1975 (ALEXANDRE; DAVID, 2008; BRASIL, 2016). Ao todo são disponibili-
zadas 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja proteção começa desde os recém-
-nascidos e pode se estender por toda a vida. Dentre tantas vacinas, o foco deste 
projeto é a vacina BCG (Bacilo de Calmete Guérin). Essa é composta por bacilos 
vivos de Calmette- Guérin (origem do nome BCG), atenuados de Mycobacterium 
bovis, glutamato de sódio e solução fisiológica (soro 0,9%). Esse imunobiológico 
tem como objetivo prevenir, principalmente, formas graves de Tuberculose, como 
meningite tuberculosa e tuberculose miliar, sendo administrada logo após o nasci-
mento e/ou até os 5 anos de idade (SBIM, 2016).

Apesar da vacina BCG não apresentar tanta eficácia na prevenção de tubercu-
lose pulmonar, estimativas provam que mais de 40 mil casos de formas graves da 
tuberculose podem ser prevenidos por meio da mesma e, por isso, tornou-se uma 
vacina de suma importância para todo ser humano (SBIM, 2016).

A TB é responsável por 4.500 óbitos no Brasil e 69 mil novos casos por ano, 
sendo classificada como a segunda maior causa de morte por doença infecciosa no 
mundo, perdendo apenas para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) de acordo 
com a classificação feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano de 2003 
(CARAVALHO, 2019; SILVEIRA, 2019). 

Segundo dados estatísticos, a tuberculose tem sido a causa básica de 800 óbi-
tos no Estado de São Paulo, sendo que a maior taxa de incidência é encontrada na 
RMBS (GALESI; FUKASAVA, 2015). Diante disso, a atual pesquisa busca analisar 
a cobertura vacinal da vacina BCG nos 9 municípios da RMBS (Bertioga, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente) correla-
cionando com as maternidades dos respectivos locais.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Coleta e análise dos dados  



628

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Para a realização dessa pesquisa, os dados foram coletados no Sistema de In-
formação Nominal do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) e no Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), ambos pelo DATASUS no dia 18 de 
fevereiro de 2020. Os dados correspondem às doses aplicadas da vacina BCG, em 
menores de 1 ano, nos 9 municípios da RMBS no ano de 2017, e os nascidos vivos da 
região nesse mesmo ano. O banco de dados que foi gerado contendo as devidas infor-
mações foi transferido para o excel, para que fosse possível organizá-los e cruzá-los 
com as maternidades da região.

A partir de então, foi calculada a cobertura vacinal (CV), termo esse que se 
refere ao percentual da população que está vacinada, com isso quanto mais pessoas 
receberem determinada vacina, maior será a cobertura vacinal. Por isso a eliminação 
ou controle de qualquer doença imunoprevenível depende da obtenção desse índice 
de sucesso.

A cobertura vacinal foi analisada sob dois aspectos: a cobertura vacinal calcu-
lada pelas doses aplicadas em crianças menores de 1 ano por Nascidos Vivos (NV) 
e a CV geral pela população estimada do SIPNI calculada pelo Ministério da Saúde 
(MS). 

1. Cobertura vacinal calculada pelas doses aplicadas em crianças me-
nores de 1 ano por Nascidos Vivos (NV)

Doses aplicadas de BCG em menores de 1 ano 
Total de nascidos vivos em 2017

2. Cobertura vacinal geral pela população estimada do SIPNI calcula-
da pelo Ministério da Saúde (MS). 

Doses aplicadas de BCG 
População estimada do IBGE de 2017 

Feito isso, a CV da vacina BCG foi classificada conforme Braz et al. (2016):

• Muito baixa: 0 a 49,9%
• Baixa: 50 à 89,9%
• Adequada: 90 a 120%
• Elevada: > 120%

Foi feita a associação da cobertura vacinal da BCG com as maternidades públi-
cas, privadas e total em cada município, além de ter sido feito o georreferenciamento 
da cobertura vacinal na RMBS. 

X 100

X 100

}

}
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A CV da BCG em menores de 1 ano por nascidos vivos na RMBS no ano de 
2017 teve uma média de 85,50%, com um valor mínimo de 10,97% e um valor máxi-
mo de 176,48%. Já a CV geral pela população estimada teve uma média de 87,53%, 
um valor mínimo correspondente a 11,85% e máximo de 188,98%. A partir disso já 
é possível observar que houve diferença nos resultados referentes a cobertura calcu-
lada com dados de menores de 1 ano por nascidos vivos e a cobertura calculada pelo 
MS utilizando as doses gerais pela população estimada, porém não foi signifi cante 
estatisticamente. 

Diante disso, o gráfi co 1 mostra a cobertura vacinal da BCG em menores de 
1 ano por nascidos vivos (NV) e a CV da BCG geral pela população estimada em 
2017 (de acordo com o MS), no Brasil, no Estado de São Paulo, na RMBS e em seus 
municípios. 

Gráfi co 1: A cobertura vacinal da vacina BCG na região da Baixada Santista, no estado de São 
Paulo e no Brasil, no ano de 2017.

Fonte: próprio autor.

Outro ponto a ser observado é que a cobertura vacinal do Estado de São Paulo 
se manteve maior que a CV do Brasil, e o município de Itanhaém teve uma cobertura 
vacinal maior que todos municípios, maior que o Estado de SP e maior que o Brasil.

A tabela 1 mostra a quantidade de maternidades públicas, privadas e total que 
cada município possui. 
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Tabela 1: Maternidades por Municípios

Fonte: próprio autor.

Por meio da tabela 1 é possível notar que 2 municípios não possuem nem ma-
ternidade pública e nem privada, por isso é necessário analisar se essa questão está 
interferindo na cobertura vacinal dessa região. Outro ponto a ser visto na tabela 1 é 
que 7 municípios não possuem maternidade privada, por outro lado, 7 municípios 
possuem pelo menos 1 maternidade pública. 

O quadro 1 mostra os municípios que receberam tais classificações.

Quadro 1: classificação da cobertura vacinal da BCG de cada município

Fonte: próprio autor.

Nela é possível observar de forma mais detalhada quais foram os municípios 
que receberam cada classificação e, ao comparar as duas coberturas vacinais, nota-se 
que os municípios classificados como cobertura vacinal muito baixa e elevada foram 
os mesmos tanto na cobertura vacinal em menores de 1 ano por NV, como na co-
bertura vacinal geral pela população estimada. Contudo, os municípios classificados 
como CV baixa e adequada foram diferentes em ambos. 

O quadro 2 relaciona a quantidade de maternidades que cada município possui, 
tanto públicas e privadas como ambas, com a classificação de cada município no que 
diz respeito a cobertura vacinal da BCG. 

 
 

Município Maternidade 
pública 

Maternidade 
privada 

Maternidade total  

Bertioga 1 0 1 
Cubatão 1 0 1 
Guarujá 1 1 2 
Itanhaém 1 0 1 
Monguaguá 0 0 0 
Peruíbe 0 0 0 
Praia Grande 1 0 1 
Santos 4 3 7 
São Vicente 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 COBERTURA  VACINAL DA BCG EM 
MENORES DE 1 ANO POR NV 

COBERTURA VACINAL DA BCG GERAL 
PEA POPULAÇÃO ESTIMADA 

       Munícipios          Municípios 
Muito baixa Cubatão, Monguaguá e Peruíbe Cubatão, Monguaguá e Peruíbe 

Baixa Bertioga, Praia Grande e São Vicente Praia Grande e São Vicente 
Adequada Guarujá Guarujá e Bertioga 
Elevada Santos e Itanhaém Santos e Itanhaém 
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Quadro 2: Quantidade de maternidades Versus Classificação da CV

Fonte: próprio autor.

Os municípios que não possuíam nenhuma maternidade foram classificados 
com cobertura vacinal muito baixa (Monguaguá e Peruíbe), tanto na CV menores de 
1 ano por NV como na CV geral pela população estimada.  Entretanto, o município 
de Cubatão, apesar de apresentar 1 maternidade, foi classificado também como CV 
muito baixa. 

Dois municípios se enquadram em uma classificação de CV elevada tanto na 
CV menores de 1 ano por NV, quanto na CV geral pela população estimada, são eles: 
Santos e Itanhaém. No caso do município de Santos, isso pode se dar, dentre outros 
fatores, o fato de o local ter uma grande quantidade de maternidades (7 no total), no 
entanto, o município de Itanhaém tem apenas 1 maternidade no total e mesmo assim 
foi considerado com um cobertura vacinal elevada, nesse caso podemos perceber que 
apesar da quantidade de maternidades que o município possuí interferir na cober-
tura vacinal, essa, por sua vez, não deve ser considerada um fator determinante no 
quesito classificação da cobertura vacinal.  

Realizando a associação entre a cobertura vacinal da BCG e o número de ma-
ternidades públicas não deu um resultado significante em ambas as coberturas. Já a 
relação entre a cobertura vacinal da BCG geral pela população estimada e o número 
de maternidades privadas apresentou um resultado significante. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cobertura vacinal é quem indicará se essas imunizações estão ou não acon-
tecendo de forma adequada e dentro do esperado. No caso da BCG, a CV adequada 
deve ser de 90%, por isso é essencial analisar se os municípios de cada região estão 
conseguindo atingir essa meta. 

Em suma, o estudo apresenta evidências de uma importante redução na co-
bertura vacinal da BCG em alguns municípios da Baixada Santista como Peruíbe, 

 
 

Município Maternidade 
pública 

Maternidade 
privada 

Maternidade 
total  

Cobertura 
vacinal de 
BCG  

Cobertura 
vacinal da 
BCG- MS 

Bertioga 1 0 1 Baixa Adequada 
Cubatão 1 0 1 Muito baixa Muito baixa 
Guarujá 1 1 2 Adequada Adequada 
Itanhaém 1 0 1 Elevada Elevada 

Monguagua 0 0 0 Muito baixa Muito baixa 
Peruíbe 0 0 0 Muito baixa Muito baixa 
Praia Grande 1 0 1 Baixa Baixa 
Santos 4 3 7 Elevada Elevada 
São Vicente 1 0 1 Baixa Baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



632

XV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Monguaguá, Praia Grande, São Vicente, Bertioga e Cubatão, isso de acordo com a 
CV menores de 1 ano por NV. Assim, é possível afirmar que as imunizações no Brasil 
variam de forma considerável entre os municípios e, por isso, para cada uma dessas 
regiões devem ser implantadas estratégias específicas de acordo com a necessidade e 
com as características de cada localidade, além de ampliar a humanização para que 
dessa forma as demandas da população sejam acolhidas e oportunidades perdidas 
de vacinação sejam evitadas. Essas medidas podem contribuir tanto para o controle 
da redução de cobertura vacinal como para o reaparecimento de doenças no Brasil. 
Adicionalmente, são necessários novos estudos acerca da temática no objetivo de 
compreender fatores associados a essas quedas de cobertura vacinal.

Os resultados do presente estudo apontam para a necessidade de se desenvol-
ver ações que busquem aumentar as coberturas vacinais nos municípios da RMBS 
que foram classificados com CV muito baixa e/ou baixa, por meio da busca ativa de 
crianças não vacinadas nos territórios, capacitação e sensibilização de todos os pro-
fissionais de saúde, principalmente o que trabalham na Estratégia Saúde da Família e 
na rede suplementar, sobre a importância de uma CV satisfatória. 
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RESUMO

O Subprojeto Mulheres em Situação de Rua: Perfil, Necessidades, Demandas e 
Visão sobre os Serviços de Atendimento no Município de Santos é um estudo 
de caráter qualitativo, que tem como objetivo conhecer o perfil da população fe-
minina em situação de rua, suas necessidades e demandas específicas, sua visão 
dos serviços de atendimento governamentais e não governamentais oferecidos 
em Santos e o trabalho do profissional de Psicologia nestes serviços. Integrado 
ao Projeto Observatório de Políticas Públicas de Promoção do Desenvolvimento 
e Prevenção a Vulnerabilidades, junta-se a outras pesquisas sobre a atuação dos 
profissionais de Psicologia nas políticas públicas de saúde, assistência social e 
educação na Região Metropolitana da Baixada Santista. Para atingir os objeti-
vos propostos, o Subprojeto abrangeu uma primeira etapa, desenvolvida no 2º 
semestre de 2019, de revisão bibliográfica de estudos e pesquisas sobre a po-
pulação feminina em situação de rua, cumprida com êxito até o momento. A 
segunda etapa, iniciada no 1º semestre de 2020, de coleta de dados, por meio 
de entrevistas individuais e observações participantes de mulheres em situa-
ção de rua foi impossibilitada pelas medidas sanitárias de isolamento social, 
decorrentes da pandemia de COVID-19. Frente a esta limitação, a população 
alvo passou a ser lideranças femininas ligadas aos movimentos de população em 
situação de rua e outros movimentos sociais, com maior possibilidade de serem 
entrevistadas de forma online. Entretanto, a dificuldade em obter retorno com 
o aceite formal do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, retardou muito 
a realização das entrevistas, inviabilizando a apresentação de resultados. Isso 
determinou a inscrição da ampliação do Subprojeto no Edital 63/2020 para o 
ciclo 2020-2021, que foi aprovada, e será desenvolvida no período de setembro 
de 2010 a agosto de 2021.
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1. INTRODUÇÃO

Desde tempos remotos, a rua é utilizada como moradia por uma parcela signi-
ficativa da população. No Brasil, a presença de pessoas vivendo nas ruas é um fenô-
meno existente desde a formação das primeiras cidades (DIAS et al, 2015). Resulta de 
um processo histórico de exclusão social, que envolve não só a dimensão econômica, 
mas também a falta de pertencimento social, a perda de autoestima e a restrição à 
emancipação social. 

Maria Lúcia Pereira, ex-moradora de rua, fundadora do Movimento de Popu-
lação em Situação de Rua da Bahia, compara a exclusão de grupos minoritários na 
Roma Antiga à forma como a população em situação de rua é vista e tratada nos dias 
atuais:

Todas as cidades de Roma, elas eram, elas tinham um grande 
muro para poder proteger contra invasões de outros reinos, de 
outras cidades. E aí eles aproveitavam isso para poder pegar to-
das as pessoas que eles não gostavam, que não eram benquistas, 
que eram feias, que eram horríveis de se ver, de conviver e bota-
vam do lado de fora da cidade. Parece com alguém? (AZMINA, 
2018, s/p).

Essa comparação revela sentimentos, significados e ações associados à condição 
de exclusão vivenciada por estas pessoas, que gera necessidades do eu, relativiza valo-
res e afeta a saúde, especialmente a saúde mental (CALIL STAMATO, 2016).

A Política Nacional para a População em Situação de Rua (BRASIL, 2009) de-
fine a população em situação de rua como pessoas que passam as noites dormindo 
nas ruas, sob marquises, em praças, embaixo de viadutos e pontes, em prédios e casas 
abandonados e carcaças de veículos, que têm pouca ou nenhuma higiene. 

Caracterizado como um grupo heterogêneo, os chamados “moradores de rua” 
originam-se de diferentes vivências e estão nessa condição por diversos motivos, 
apresentando situações comuns, como falta de moradia fixa, rua como lugar tempo-
rário ou permanente para dormir e vínculos familiares extremamente fragilizados ou 
interrompidos.

A maioria das pesquisas divulgadas, como a Estimativa da População em Si-
tuação de Rua, realizada em 2015 pelo Ministério do Desenvolvimento Social (NA-
TALINO, 2016), concentra-se em dados estatísticos, que quantificam e, no máximo, 
caracterizam de forma sócio-econômica essa população, sem investigação sobre os 
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fatores subjetivos que determinam sua ida e permanência nas ruas. 
Isso limita o conhecimento sobre esta população, revelando sua invisibilida-

de no âmbito das políticas sociais (NATALINO, 2016). E desqualifica sua condição 
de sujeitos, fundamental para a implementação de políticas públicas adequadas, que 
respeitem necessidades e especificidades, garantam direitos e cumpram o princípio 
da equidade.

Conforme pesquisa mais recente do Ministério de Desenvolvimento Social de 
2008, citada no site Politize (https://www.politize.com.br/pessoas-em-situacao-de-
-rua/), o número de mulheres em situação de rua representa 18% do total desta po-
pulação, tendo 21,17% entre 18 e 25 anos e 31,06% entre 26 e 35 anos. A faixa etária, 
agregada a características e necessidades específicas da condição feminina, como a 
questão da violência de gênero, ampliam suas fragilidades e condição de vulnerabili-
dade e aumentam as possibilidades de riscos e violação aos seus direitos de cidadania.

Este Subprojeto visou preencher a lacuna de conhecimento sobre os aspectos 
subjetivos desta população, abrindo espaços de escuta para o desvelamento de sua 
dimensão subjetiva, e analisando sua visão sobre o atendimento oferecido. 

Em função das restrições impostas pelas medidas de isolamento social decor-
rentes da pandemia de COVID-19, foi necessário readequar a população alvo do 
Subprojeto para lideranças femininas do Movimento de População em Situação de 
Rua e outros Movimentos Sociais, e os instrumentais se concentraram em entrevistas 
individuais semiestruturadas, realizadas virtualmente, por meio de whatsapp, e-mail 
ou google meet (hangouts), de acordo com as possibilidades e escolhas destas.  

O referencial teórico metodológico de análise dos dados foi a Psicologia Socio-
-Histórica, que conceitua a subjetividade como um processo em constante desen-
volvimento, resultante do contexto histórico, social e cultural em que os indivíduos 
estão inseridos (BOCK, 2001).

Outro objetivo deste Subprojeto é preparar estudantes para serem pesquisadores 
comprometidos com a produção de novos conhecimentos relacionados à realidade 
da população brasileira, visando contribuir para uma formação profissional alinhada 
ao compromisso social da Psicologia e ao aprimoramento de políticas públicas de 
defesa e garantia dos direitos humanos.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O referencial metodológico deste Subprojeto é a pesquisa qualitativa, por pos-
sibilitar a investigação de fenômenos ou grupos sociais, revelando aspectos da reali-
dade que não podem ser quantificados ou medidos, de forma a aprofundar o conhe-
cimento sobre o fenômeno estudado, e superar generalizações baseadas em dados 
estatísticos (ALVES, 1991).

Para González Rey (2002), a metodologia qualitativa é mais adequada para co-
nhecer, esclarecer e analisar fenômenos relacionados à subjetividade humana, por 
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desvelar crenças, percepções, sentimentos, valores e significados subjacentes às ações, 
atitudes e comportamentos dos indivíduos, que não se revelam de forma explícita.

Visando o aprofundamento e atualização da temática, a primeira fase do 
Subprojeto focou a pesquisa documental de legislações, publicações teóricas e téc-
nicas sobre a População Feminina em Situação de Rua e a Política de Atendimento a 
seus direitos, incluindo livros e capítulos de livros, artigos científicos, guias técnicos, 
referenciais legais e técnicos, matérias jornalísticas com dados estatísticos nacionais, 
regionais e locais, palestras e debates online (lives). 

A escolha pela pesquisa documental baseou-se em Gerhardt e Silveira (2009), 
ao citarem a afirmação de Fonseca, para quem:

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).

Simultaneamente à pesquisa documental, foi feita a atualização dos serviços, 
programas, projetos de atendimento e atividades oferecidas à população em situação 
de rua em Santos, a partir de dados levantados em pesquisas de IC e IC-EM anterio-
res sobre a temática. 

Diante das medidas de isolamento social, determinadas pela pandemia de CO-
VID-19, foi necessário readequar a população alvo e os instrumentais da pesquisa, 
com suspensão das observações participantes, e realização das entrevistas individuais 
semiestruturadas por whatsapp, e-mail ou google meet (hangouts) com lideranças 
femininas de movimentos sociais ligados à população em situação de rua, por trem 
mas possibilidade de recurso tecnológicos e acesso nos movimentos dos quais par-
ticipam. 

Utilizada em pesquisas qualitativas, a entrevista semiestruturada possibilita 
a expressão espontânea dos sujeitos, revelando conteúdos carregados de significa-
dos e sentidos, constitutivos das diversas configurações subjetivas dos entrevistados 
(GONZÁLEZ REY, 1997).

Mantendo o sigilo sobre a identidade dos participantes, as entrevistas foram 
norteadas por um roteiro norteador com as seguintes questões: identificação (ini-
ciais do nome, idade, sexo, escolaridade, estado civil, profissão, trabalho atual, último 
trabalho, representação no movimento, cargo/função); experiência de vida na rua e 
processo de saída;  visão sobre e sugestões aos serviços, projetos, programas e grupos 
de atendimento com relação às particularidades da mulher em situação de rua; ex-
periência como liderança de movimento social; integração e vivência no movimento; 
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visão sobre a relação e impacto dos movimentos para a população feminina em si-
tuação de rua.

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, com autorização das en-
trevistadas, para garantir a fidedignidade dos relatos.

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O levantamento documental, realizado com êxito, resultou em 07 (sete) artigos, 
dos quais 03 (três) foram aprofundados, em função de sua relação e pertinência com 
o tema. Em função da pesquisa inicial no Google Acadêmico e Scielo, a partir do 
descritor mulher em situação de rua, revelar um número escasso de resultados rele-
vantes sobre o tema, a busca foi ampliada para outros bancos de dados, como Google, 
BVS-Psi e Bireme, onde foram identificados novos artigos.

Foram levantados também documentos oficiais do Governo Federal (2008) e 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009) e do Conselho 
Nacional do Ministério Público (2015), com material de apoio e orientação. E pes-
quisadas Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em questão das Rela-
ções Raciais do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2017) e o Caderno Temático 17 Psicologia na 
Assistência Social e o enfrentamento da desigualdade social do Conselho Regional de 
Psicologia de São Paulo (CRP, 2016).

Os dados sociodemográficos, levantados junto à mídia escrita, mostraram o 
número de população em situação de rua aumentou em 18% nos dois últimos anos, 
atingindo o total de 4.233 pessoas, de acordo com Martinez (2018), em reportagem 
no jornal Diário do Litoral. 

Reportagens em Revistas, como AzMina, que produz conteúdo voltado aos 
mais diversos tipos de violência direcionados às mulheres brasileiras possibilitaram 
maior aproximação com a realidade das mulheres em situação de rua, com áudios 
das próprias mulheres nessa condição sobre relatos de vidas e dificuldades enfrenta-
das nas ruas.

O Caderno Especial “Mulher, na Rua” do Jornal online Sul 21, com histórias de 
mulheres em situação de rua nas mais diversas situações, destacou peculiaridades 
marcantes, como as de gestantes e mulheres transsexuais em situação de rua. E o Jor-
nal Vozes da Rua, de uma ONG do município mostrou a realidade da vida nas ruas 
da cidade de Santos.

Levantamento complementar de vídeos de canais fidedignos no YouTube am-
pliaram a aproximação com a realidade das mulheres nas ruas e o Documentário 
Cortina de Fumaça sobre a política de drogas vigente no mundo e suas consequ-
ências político-sociais em países como o Brasil, em particular na cidade do Rio de 
Janeiro foram importantes, por preparar a pesquisadora para a pesquisa de campo. 

Audiência Pública da Câmara Municipal de Santos, em setembro de 2019, com 
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o tema Consultório na Rua e a Garantia dos Direitos da População em Situação de 
Rua enriqueceu significativamente a experiência de levantamento de dados da pes-
quisa, por trazer a realidade tanto da população em situação de rua e dos profis-
sionais que trabalham na área, abrindo a possibilidade de futuros contatos para a 
realização da pesquisa.  

Palestras realizadas por meio de lives e debates on-line, assistidas no primeiro 
semestre de 2020, em complementação às atividades de pesquisa, foram muito signi-
ficativas para ampliar e acrescentar o conhecimento sobre a temática. 

Frente às dificuldades apontadas, os resultados obtidos até o momento concen-
tram-se na pesquisa documental e na realização de 02 entrevistas, com L.M.B., pro-
fissional da área da saúde que atua no controle da tuberculose e com T.M., ex-coor-
denadora da Comissão de Diversidade Sexual de Santos, que não foram transcritas 
na íntegra, nem analisadas. 

A continuidade do Subprojeto de IC no novo ciclo 2020-2021 possibilitará a 
análise das entrevistas já realizadas e a coleta de ados prevista inicialmente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo diante das limitações impostas pelo isolamento social determinado pela 
pandemia de COVID-19, que impediram a realização efetiva da pesquisa de campo, 
o aprendizado da situação vivenciada neste processo para a formação profissional 
desta pesquisadora foi muito importante para entrar em contato com os desafios en-
frentados na dinâmica do contexto do mundo da pesquisa.
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RESUMO

Este projeto de pesquisa estuda como a ideia de máquina era percebida no início 
do século XX e nos anos seguintes e como esse ideário influenciou as obras dos 
artistas estudados. A análise realizada abrange diferentes escalas projetuais, des-
de a escala do objeto ao da cidade. A partir da revolução industrial no séc. XVIII 
na Europa, uma nova sociedade foi vislumbrada por artistas e arquitetos nos 
séculos seguintes, na qual todas as atividades cotidianas seriam desenvolvidas 
em espaços que deveriam seguir a lógica da máquina, de racionalidade absoluta. 
Essa percepção foi defendida especialmente por Le Corbusier que associava a 
rotina doméstica ao funcionamento de uma máquina, propondo a criação de 
objetos para todas as funções, principalmente para a função de morar. Enquan-
to Le Corbusier manteve-se principalmente no campo teórico, outros arquitetos 
produziram no campo prático ideias que reproduzissem o papel de máquina, 
como Angelo Invernizzi, com a Villa Girasole, produzida entre 1929 e 1931, na 
Itália. Portanto o objetivo principal dessa pesquisa é a discussão do ideário da 
arquitetura moderna como máquina e a identificação de relações entre as obras, 
buscando paralelos entre as diferentes compreensões da ideia de máquina na 
arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura, máquina, cidade moderna.

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da máquina e o processo de industrialização iniciado no começo 
do século XVIII, muitos artistas e arquitetos acreditaram que a sociedade e a arquitetura 
sofreriam grandes transformações. Para analisar tal processo, essa pesquisa busca 
compreender como a ideia de máquina influenciou os projetos desenvolvidos nesse 
período e como esse conceito sofreu alterações ao longo dos anos e em diferentes 
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escalas projetuais. Como objetivos, buscou-se discutir a máquina como o ideário da 
arquitetura moderna e identificar as relações entre as obras, buscando paralelos entre 
as diferentes ideias de máquina na arquitetura e como se alterou entre o início do 
século XX e os anos 1930. 

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa iniciou-se a partir da consulta das referências 
bibliográficas indicadas pela orientadora. Após a leitura dos textos, foram realizados 
fichamentos, identificando o conceito dos autores sobre a ideia de máquina e como 
essa ideia se alterou entre 1903 e 1930. Foram consultados também sites e outras mí-
dias digitais, pesquisando dados específicos sobre as obras, como imagens e informa-
ções sobre seu processo construtivo e a relação do autor com elas. Essas informações 
foram importantes para analisar as obras e estabelecer relações entre elas, desde a 
materialidade utilizada até a forma pela qual elas foram concebidas. Foram analisa-
das obras dos seguintes autores: Josef Hoffmann, Antonio Sant’Elia, Vladimir Tatlin, 
Le Corbusier, Buckminster Fuller e Angelo Invernizzi, com trabalhos de diversas es-
calas, desde o projeto de mobiliário a um projeto urbano. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira obra analisada foi a Sitzmachine de Josef Hoffmann (arquiteto e de-
signer austríaco, 1870-1956). Cadeira projetada em 1905 como mobília pertencente 
ao projeto do Sanatório Perkersdorf, em Viena. Produzida em madeira curvada e 
madeira compensada apresenta uma fusão entre elementos estruturais e decorativos, 
como a relação entre os quadrados perfurados e o encosto da cadeira, a madeira cur-
vada e os botões em madeira que regulam sua inclinação. Na visão de Le Corbusier 
seria necessário produzir objetos de forma industrial buscando satisfazer o maior 
número de pessoas e foi esse o feito de Hoffmann, ao idealizar uma cadeira que ser-
viria a um usuário padrão.
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Figura 1 – Sitzmachine.

Fonte: MoMa (Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/3431). Acesso: 15/02/2020.

Como segunda obra de análise, foi estudado o projeto da Città Nuova (1912-
1914) de Antonio Sant’Elia (arquiteto italiano, 1888-1916), no qual idealizava a cida-
de símbolo de uma nova era, a Milão do ano 2000. Enormes estruturas mecânicas e 
arranha-céus entrelaçados com passarelas suspensas e viadutos. 

Figura 2 – Casa de granito com elevadores de quatro andares e Alojamento com elevadores exter-
nos e sistemas de conexão para diferentes níveis de rua de La Città Nuova, 1914.

Fonte: Artsy (Disponível em: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-the-futurist-architect-that-
-inspired-blade-runner-and-metropolis). Acesso: 20/06/2020.

A terceira obra, o Monumento à Terceira Internacional, obra de Vladimir Tatlin 
(pintor e escultor russo, 1885-1953), é um Monumento dedicado à Terceira Inter-
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nacional com o intuito de homenagear o trabalho desenvolvido pela Internacional 
Comunista. Tatlin acreditava que a arte deveria retratar o novo mundo industrial e 
utilizar formas, materiais e técnicas advindos da tecnologia moderna. Em 1919, o 
artista buscou representar os novos tempos e a dinâmica social maquinista e criou 
um edifício que apresenta um aspecto funcional e monumental. A torre teria cerca 
de 400 metros de altura e seria consolidada por uma estrutura em aço e ferro envolta 
em vidro, símbolos do progresso. 

Figura 3 - Desenho e maquete do Monumento à Terceira Internacional.

Fonte: Wikiart. Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/vladimir-tatlin/monument-to-the-third-in-
ternational-1920. Acesso em: 27 de abril de 2020.

A quarta obra analisada foi o livro Por Uma Arquitetura (1923), de Le Corbusier 
(arquiteto e urbanista franco-suíço, 1887-1965). Le Corbusier aborda a questão da 
casa moderna e de como a produção habitacional da década de 1920 ainda contava 
com “enormes pedaços de nossa vestimenta sentimental de outrora.” (LE CORBU-
SIER, 2013, p. XXV). O autor observava que as necessidades habitacionais da socie-
dade haviam sido transformadas junto à alteração dos meios de produção e que as 
coisas da arquitetura não respondiam mais à essas necessidades. A máquina de morar 
de Le Corbusier tinha como conceito a ideia de que o mecanicismo trazido pela in-
dustrialização seria aplicado até mesmo na fabricação de casas e no modo de vida das 
pessoas.  

O quinto projeto, a Dymaxion House (1927) de Buckminster Fuller (designer 
visionário, arquiteto e escritor estadunidense, 1895-1983), é uma casa pré-fabricada 
que tinha como conceito a ideia de que pudesse ser comercializada completa e como 
um objeto, como acontecia com os carros. A casa era estruturada por um grande pilar 
hexagonal localizado no centro dela e do seu topo partiam doze tensores, seis que 
sustentavam as extremidades da residência e outros seis que sustentavam a cobertura 
superior. Os tensores estariam conectados a vigas tubulares de alumínio afastadas do 
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limite da residência e destas vigas partiam outros tensores. Dentro do pilar hexagonal 
estavam contidos todos os equipamentos necessários para o funcionamento da casa, 
como o reservatório de água, o sistema de ventilação e climatização e o elevador de 
acesso aos pavimentos. O pilar hexagonal receberia uma estrutura cônica, coberta 
com uma tela translúcida de nicromo, uma liga de níquel, cromo e ferro.

Figura 4 – Diagrama dos equipamentos presentes no pilar hexagonal da Dymaxion House.

Fonte: Archdaily. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-130267/classicos-da-arquitetu-
ra-casa-dymaxion-4d-slash-buckminster-fuller>. Acesso em: 20/05/2020. 

O sexto projeto analisado foi a Villa Girasole (Itália, 1929-1931), do engenheiro 
italiano Angelo Invernizzi (1884-1958) realizado quando ele retornou à cidade de 
Marcellise. Observamos nesse caso que a ideia de casa como máquina se associa de 
forma mais evidente com a natureza em seu entorno.

A construção conta com duas partes principais: a base, em formato circular e 
com 44 metros de diâmetro na qual se encontra a entrada da residência; e a parte su-
perior, entre a asa em forma de L e a torre de 42 metros de altura localizada ao centro 
da base, funcionando como farol da residência. A asa possui dois pavimentos, sendo 
o primeiro de usos comuns e sociais, como a sala de jantar e a cozinha e o segundo 
com os quartos e banheiros. 
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Figura 5 – Fachada externa da residência revestida em alumínio.

Fonte: Architectuul (Disponível em: http://architectuul.com/architecture/villa-girasole). Acesso: 
10/09/2019.

 A rotação da casa ocorre impulsionada por dois motores alimentados a die-
sel que movimentam a asa em L sobre três trilhos circulares, nos quais 15 troles desli-
zam o edifício que demora cerca de 9 horas e 20 minutos para uma rotação completa. 

Figura 6 – Troles que deslizam o edifício.

Fonte: Architectuul (Disponível em: http://architectuul.com/architecture/villa-girasole). 
Acesso: 10/09/2019.

 Invernizzi não busca criar uma casa que seria produzida em série, ou que 
pudesse ser replicada por atender necessidades de um homem comum, mas sim se 
apropria de inovações trazidas pela industrialização para realizar seu sonho e criar 
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certa comodidade para sua família. Há uma aproximação a uma casa-instrumento, 
reafirmada pela semelhança da casa a um relógio e pelo emprego de instrumentos de 
locomoção ressignificados. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando as obras é possível concluir que todos os arquitetos e artistas perce-
biam que a revolução industrial alteraria a forma como a arquitetura seria produzida 
e consumida pela sociedade e inseriram conceitos e materiais trazidos pelo advento 
da máquina em suas obras, mas diferenciavam-se pela forma de trabalhá-los, bem 
como a relação que seria desenvolvida com o usuário final. 

Nota-se que no início do século XX os arquitetos acreditavam que a máqui-
na transformaria totalmente as cidades e as formas de produção da arquitetura. Tal 
visão é percebida nos projetos como o de Antonio Sant’Elia e Vladimir Tatlin, que 
representavam uma cidade e um edifício completamente diferente daqueles vistos até 
então. Esses projetos seriam obras que estariam sempre em movimento e transforma-
ção, pensadas por uma lógica da máquina e com o usuário apenas como observador, 
mas que diferentemente da estética clássica, agora também se locomove no espaço. 
Essa é a grande inovação: objeto e observador em movimento constante.

Essa crença também estava presente na teorização de Le Corbusier, mas de for-
ma mais relacionada aos usos cotidianos, no qual o usuário se apropriaria desses 
“maquinários” para executar todas as funções. Com o passar dos anos, é possível 
perceber que esse enfoque da transformação gerada pela máquina passa para a expe-
rimentação e com a aplicação do ideário de máquina mais relacionado com a produ-
ção em massa. Utilizam-se as inovações advindas das fábricas para projetos modelos, 
como no caso da residência projetada por Buckminster Fuller.

Na última obra, a Villa Girasole de Angelo Invernizzi produzida entre 1929 e 
1931, é possível perceber que o ideário da máquina passou a ser utilizado de forma 
pontual e experimental, com a apropriação das inovações trazidas pela industrializa-
ção com o enfoque em promover comodidade para os usuários desses projetos, não 
causando as grandes transformações sociais como previra Le Corbusier. 
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RESUMO

A presente pesquisa foi elaborada com intuito de compreender a definição de 
psicoterapia e transtorno de ansiedade em jovens adultos (18 a 28 anos). Teve 
como objetivo compreender os possíveis impactos que a ansiedade e suas carac-
terísticas podem vir a acarretar na vida do jovem adulto. Buscou-se entender 
como a psicoterapia auxilia o jovem adulto a um autoconhecimento maior, aju-
dando-o a pensar, encontrar e praticar métodos internamente ou externamente 
nos quais sejam eficazes para o melhor tratamento e possível diminuição da an-
siedade. Analisou-se, também, os possíveis impactos de situações extremas que 
tem ocorrido atualmente, como, por exemplo, a pandemia do vírus COVID-19. 
As precauções que devem ser tomadas por conta do vírus e as possíveis conse-
quências psicológicas que a atual pandemia pode causar na população. Como 
metodologia, foi utilizada a pesquisa exploratória de levantamento bibliográfico 
para a realização de um artigo cientifico a ser submetido. Os materiais pesquisa-
dos são compostos por livros, artigos científicos, materiais jornalísticos, além de 
pesquisas de material bibliográfico online através de banco de dados eletrônicos 
como Google Acadêmico, Scielo, Pepsic e e-books.

PALAVRAS-CHAVE

Prática psicoterápica, ansiedade, jovem adulto.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa compreende na análise de definições dos termos ‘ansiedade’ 
e ‘transtorno de ansiedade’, contendo suas respectivas definições dadas em amplas vi-
sões desde termos técnicos como o Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos 
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Mentais (DSM, 2014) que caracteriza a ansiedade como sendo a “antecipação de uma 
ameaça futura” (p.189) ou como a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saú-
de (2015) que a define como fenômenos que podem acarretar consequências preju-
diciais dependendo da intensidade e ocasiões. A produção foi realizada também em 
livros como Papalia e Feldman (2013) para se ter noção das mudanças e transforma-
ções que o jovem adulto, enquadrado na idade de 18 a 28 anos na presente pesquisa, 
no qual está submetido a passar. Com isso foram feitas outras pesquisas, como, por 
exemplo Han (2015) e Birman (2006), para os diversos âmbitos que o jovem adulto 
está inserido como faculdade, emprego, entro outros. Ademais, foi realizada, também 
pesquisa a respeito de estudos sobre o surgimento, modalidades e pequeno histórico 
do conceito de psicoterapia. O objetivo do trabalho realizado foi de obter informa-
ções e relações da importância e eficácia que a psicoterapia tem sobre a vida do sujei-
to jovem adulto no enfrentamento dos transtornos de ansiedade. Com o decorrer da 
produção de tal, foi vista a necessidade de abordar a situação extrema pandêmica em 
que todos estão vivendo. O que foi feito e realizado, encontrando assim correlações 
e resultados esperados.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

A pesquisa foi realizada com material de cunho bibliográfico como livros, ar-
tigos científicos, materiais jornalísticos, além de pesquisas de material bibliográfico 
online através de banco de dados eletrônicos como Google Acadêmico, Scielo, Pepsic 
e e-books. Através da obtenção do material de pesquisa exploratório, se teve a seleção 
do material, fichamento através de leitura e discussão com orientador e produção de 
conteúdo baseado nos dados obtidos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Han (2015), cada época, possui sua própria enfermidade, ou seja, cada 
período é constituído por algum tipo de patologia, seja esta viral, bacteriana, entre 
outras. Contudo atualmente a enfermidade mais notória, é a neuronal. São doenças 
neuronais que não necessariamente estão interligadas aos neurônios, mas também 
ao quesito psíquico como a depressão, transtornos de déficit de atenção, transtorno 
de personalidade, hiperatividade, ansiedade e transtorno de ansiedade, entre diversas 
outras. 

A saber, a ansiedade está mais interligada como algo rotineiro, em que é possí-
vel perceber um medo momentâneo a algo novo, uma preocupação passageira com 
algum problema, uma noite ou outra sem dormir, pensamentos ou expectativas em 
excesso, entre outros, ou seja, a ansiedade é algo considerado comum e positivo até 
determinado ponto, por levar o indivíduo a mover-se em relação a sua vida (CAS-
TILLO; RECONDO; ASBAHR; MANFRO; 2000). Porém, quando essa movimen-
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tação lhe tira a tranquilidade rotineira, tornando-se obsessiva, é acompanhada de 
insônia, de pensamentos excessivos e seguidos até de reações fisiológicas, pode signi-
ficar que o nível de ansiedade aumentou, podendo se tornar prejudicial ao indivíduo. 
(CASTILLO; RECONDO; ASBAHR; MANFRO; 2000). 

É relevante pontuar que existem duas formas de manifestação da ansiedade, 
sendo a traço e o estado. A primeira, a ansiedade traço, é interligada as propriedades 
individuais e tendenciais de cada sujeito, ou seja, cada pessoa possui dentro de si 
maneiras diferentes de lidar e encarar as situações de suas vidas, diferenciando de 
outros indivíduos. Sendo assim, cada sujeito possui seus próprios sintomas ansiosos, 
muito relacionado a personalidade de cada um. (FERREIRA; ALMONDES; BRAGA 
et al, 2009) Já a ansiedade-estado está relacionada ao momento ou situação individual 
de cada sujeito, sendo este estado considerado transitório e momentâneo, passando 
após determinada situação. (FERREIRA; ALMONDES; BRAGA et al, 2009)

Relacionando o tema ansiedade e a atual situação pandêmica do vírus CO-
VID-19 com a vida do jovem adultos, pode-se ter uma análise hipotética que, diante 
de tudo visto até o momento, a ansiedade pode ser gerada pelo medo, mas medo do 
que exatamente? Medo do novo, sendo assim, medo do que ainda não foi explorado, 
medo dos resultados, medo do estranho, do que está por vir, entre outros. Medo do 
estranho, que segundo Han (2015) o indivíduo contemporâneo tende a se arredarem 
do que é novo ou do que não traz mais tranquilidade, ou seja, de acordo com Han 
(2015) cada época, possui sua própria enfermidade, ou seja, cada período é consti-
tuído por algum tipo de patologia, seja esta viral, bacteriana, entre outras. Contudo 
atualmente a enfermidade mais notória, é a neuronal. São doenças neuronais que não 
necessariamente estão interligadas aos neurônios, mas também ao quesito psíquico 
como a depressão, transtornos de déficit de atenção, transtorno de personalidade, 
hiperatividade, ansiedade e transtorno de ansiedade, entre diversas outras. 

Doenças estas que saíram no campo de infecções e passaram a se tornar par-
te de algo “imunologicamente diverso”, pois tornou-se uma espécie de técnica para 
afastar a negatividade e aproximar a positividade, como forma de escape do que se é 
considerado estranho pela sociedade atual (HAN, 2015). Os indivíduos passaram a 
negar a negatividade, “negação da negação. O próprio sujeito se autoafirma em outro 
indivíduo, negando a negatividade do outro” (HAN, 2015, p.14). 

Trazendo a visão neuronal de Han, e correlacionando-a a psicoterapia, percebe-
-se que o tratamento psicoterápico é eficaz para a diminuição dos transtornos men-
tais, sejam estes de estresse, de ansiedade, transtorno do pânico, agorafobia, entre 
tantos outros tipos de transtornos mentais. (BAPTISTA, 1999). O tratamento psico-
lógico é necessário e torna-se eficaz para a melhoria de saúde mental do indivíduo, 
mesmo que este necessite de uso de medicamentos, quando em conjunto com a psi-
coterapia, há progresso e mudança no estado mental do sujeito. (BAPTISTA, 1999)

É pertinente citar que o terapeuta não tem a capacidade de “curar” o paciente, 
mas mostrar ao paciente aquilo que se encontra como barreiras dentro de si, do 
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paciente. (SCHLOMANN, 1966) Contudo, nota-se que o tratamento psicoterápico é 
eficaz e ajuda na saúde mental e emocional do indivíduo, portanto analisa-se também 
que a expectativa de cura não deve ser depositada em ambas as partes, paciente e pro-
fissional, mas que a psicoterapia é uma troca, no qual o intuito é buscar desenvolver 
o que se encontra dentro do paciente como potencialidade

Em suas reflexões, Freud (1996) traz à tona a sensação de estranheza e senti-
mentos despertados nas pessoas, quando estas passam por momentos até então não 
vivenciados, que em sua mente torna-se indefinido.

Diante disso, analisa-se a tamanha estranheza que o jovem adulto pode sentir 
com relação a nova vida que está por vir, quando este acabou de sair de sua adoles-
cência e precisa encarar a vida adulta com responsabilidades e possivelmente diferen-
te do que já tivera vivido.

Além disso, se encontrando na atual situação pandêmica, há a hipótese que há 
infinitas possibilidades da causa dessa estranheza, podendo causar ansiedade no su-
jeito. Contudo, pode-se relacionar também tais situações, a atual pandemia, com os 
momentos nos quais as pessoas sentem que vão morrer ou aqueles indivíduos que 
negam esse fato, quando atualmente tudo é indeterminado.

Contudo, a morte é um fato. Segundo Freud (1915/1974), é uma ocorrência 
que ninguém quer encarar como verdade, colocando-a assim de lado. Como se fosse 
possível silenciá-la. Porém, é algo primitivo e histórico, que vem a ocorrer desde a 
existência da humanidade, algo aprendido pelas crianças nas escolas e vivenciado na 
vida dos adultos.

Contudo, segundo a psicanálise, ninguém de fato acredita de que pode vir a fa-
lecer, assim, dizendo que no inconsciente, todos estão convencidos da imortalidade. 
Acreditando então no fato de que a não aceitação do ser humano para com a morte 
é devido ao homem primitivo, no qual chama de “homem primevo”, venha ter viven-
ciado a morte de alguém amado e revoltou-se com a verdade e aceitação (FREUD, 
1915/1974).

O ser humano, adulto, possui grandes dificuldades de enfrentamento com a 
morte, problemas até mesmo de falar sobre, sendo de maior facilidade para as crian-
ças, mas mesmo estas ainda com algumas restrições. Quando tal fato vem acontecer 
ao redor, é encarado com grande dor e sofrimento (FREUD, 1915/1974). Segundo 
Freud (1915/1974), o indivíduo não está sujeito somente a pressão de seu ambiente 
cultural, mas é influenciado também pela história cultural de seus antepassados. A 
partir de então, pode-se concluir que o ser humano não é apenas o presente, mas sim 
o conjunto de toda uma história, sendo assim, de um conjunto, biopsicossocial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a execução do trabalho foi se realizando, as hipoteses e pers-
pectivas que se tinha a respeito do tema central, foram se concretizando, como por 
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exemplo, as diferenças de Ansiedade e Transtorno de Ansiedade, a relação da ansie-
dade e sintomas ansiosos na fase de transformação do jovem adulto, a psicoterapia e 
suas modalidades, as fases do jovem adultos e suas possiveis dificuldades no processo 
de se tornar adulto, entro outros. Sabe-se então que o jovem adulto percorre por di-
versas transformações, que podem ser consideradas mudanças bruscas, com relação 
a transição da fase de adolescencia para a fase adulta.

Com isso essas modificações em decorrencia a mudança fase de vida como os 
costumes, hábitos, cobranças, identidade propria, entre outros, são fatos que o jovem 
adulto precisa passar e enfrentar para que assim, diante da sociedade, como vimos 
no decorrer da pesquisa, ele possa ser aceito como adulto e se sentir uma pessoa 
adulta. Do ponto de vista psicanalítico, o adolescente é visto como um indivíduo em 
processo de transformação. Este, passa a observar seu mundo interior como uma for-
ma analise, revendo desde a infância, de maneira que possa se adaptar as suas novas 
experiências, sendo elas relacionadas ao novo corpo, as suas novas sensação devido a 
puberdade, entre outros (EIZIRIK; KAPCZINSKI; BASSOLS, 2001). 

Isso faz-se entao que diante do que se precisa ser enfrentado gere ansiedade no 
jovem adulto, sem devida atenção e cuidado, podendo se tornar transtorno de 
ansiedade. Conforme dito até então, pode-se ter a hipótese que o medo do estranho, 
o vírus, se instalou nas pessoas. O temor pela morte, não somente de si próprio, mas 
dos entes ao redor, é hipotético que também tenha tido um aumento. Além disso, 
esse medo pode ter sofrido um aumento até porque segundo Han (2015), a sociedade 
atual é a que não se afeta por vírus ou doenças, contudo, nota-se que o desconhecido 
afetou a sociedade. Com isso, pode-se ter a relação de ambas, ou seja, o medo pelo 
estranho, pela doença até então desconhecida atingiu a população mundial de tal 
forma que não afetou somente o físico, mas o mental. Onde então, pode-se analisar 
os fatores de aumento de estresse, ansiedade, entre outros.
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RESUMO

As modificações que ocorrem no envelhecimento cutâneo fazem parte de um 
processo natural no qual podem ser observados o surgimento de várias alterações 
na pele. Estas alterações na aparência da pele podem influenciar diretamente o 
psicológico do indivíduo, levando a problemas de autoestima, principalmente 
devido ao avanço da idade cronológica. A pesquisa teve como objetivo estudar a 
Euterpe oleracea (Açaí),   uma fruta rica em compostos bioativos, como as anto-
cianinas e vitamina E ambos com ação antioxidante, responsável por combater 
os radicais livres, podendo ser usado no retardo ao envelhecimento da pele. A 
polpa da fruta foi cedida pela empresa Agroflorestal Vale do Acarai Ltda. (Na-
tuvalle) e, para determinar os melhores métodos de extração destes compostos 
foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados online. Das quatro 
extrações realizadas a com etanol 70% e ácido cítrico 6% foi a escolhida para 
obtenção do extrato concentrado a partir da polpa do açaí, que posteriormente 
seria analisado para determinação do teor de antocianinas totais e utilizado na 
manipulação do creme-gel antioxidante, o produto final seguiria para os testes 
de estabilidade. Infelizmente, devido a pandemia do COVID-19 não foi possível 
dar continuidade às atividades práticas, portanto a pesquisa foi adaptada para 
uma revisão bibliográfica de como seria feita a manipulação do produto e os 
testes de controle de qualidade físico-químico.

PALAVRAS-CHAVE

Açaí, envelhecimento, antioxidante.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento cutâneo é um processo natural inevitável que compreende 
um conjunto de alterações fisiológicas, morfológicas e bioquímicas (TESTON et al., 
2010). As principais  alterações observadas são decorrentes da degeneração do co-
lágeno, que acarreta a perda da elasticidade natural da ele e resulta na formação de 
rugas e flacidez. Além disso, com o desgaste das glândulas sudoríparas e sebáceas a 
epiderme perde umidade e lubrificação, transformando-se em uma pele seca e frágil 
(GOMES et al., 2013).

O bem-estar da pele está intimamente relacionado à autoestima do ser huma-
no, por esse motivo houve um aumento significativo no interesse da população por 
cosméticos e tratamentos estéticos de rejuvenescimento cutâneo. A procura por pro-
dutos mais naturais vem aumentando cada vez mais, obrigando as indústrias cosmé-
ticas a buscarem novas tecnologias mais sustentáveis (TOZZO et al., 2012). 

O cosmético é um produto que atua na superfície da pele e tem como função 
higienizar, lubrificar, hidratar, nutrir e retardar o envelhecimento (GOMES et al., 
2013). A fitocosmética é uma área da cosmetologia que estuda a inclusão de princí-
pios ativos extraídos de espécies vegetais nesses produtos (PIRES et al., 2017). 

O açaí (Euterpe oleracea) é uma fruta nativa da América Central e do Sul, no 
Brasil pode ser encontrado no norte e nordeste, tendo o Pará como principal produ-
tor. A E. oleracea é uma fruta rica em compostos bioativos, como as antocianinas e vi-
tamina E, ambos com ação antioxidante (GOMES et al., 2013; SILVEIRA et al., 2019; 
FERREIRA et al., 2016). O presente trabalho tem como objetivo realizar a extração 
destes compostos, incorporá-los em uma formulação para cuidados com a pele do 
rosto e realizar testes de estabilidade no produto desenvolvido.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Metodologia proposta

O estudo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica e prática sobre a 
Euterpe oleracea, conhecida como açaí. A princípio foram realizadas pesquisas de ar-
tigos científicos em bases de dados online, como SciELO e ResearchGate, e em livros 
disponibilizados pela biblioteca da universidade. Foram selecionados artigos e teses 
entre os anos de 2010 e 2020 nos idiomas português e inglês. As pesquisas serviram 
para comprovar os ativos presentes no açaí e suas principais propriedades, a extração 
desses ativos foi realizada com base na extração com etanol 70% e ácido cítrico 6%.

 Após a extração e quantificação de antocianinas a proposta foi criar uma formu-
lação cosmética com ação antioxidante para prevenção do envelhecimento cutâneo 
da pele. Os componentes da formulação e suas características físico-químicas foram 
retirados da literatura sobre ativos dermatológicos, dermocosméticos e nutracêuticos 
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(SOUZA&JUNIOR, 2020). Para os testes de controle de qualidade físico-químico, 
responsáveis por assegurar a estabilidade do produto foi realizada uma revisão de 
artigos e teses no SciELO e ResearchGate e em guias disponibilizados pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

2.2 Obtenção da amostra 

O açaí utilizado no presente trabalho foi cedido pela empresa Agroflorestal Vale 
do Acarai Ltda. (Natuvalle), sua plantação está localizada na Fazenda Nova Kênya, no 
município de Camamu, região baixo sul da Bahia e a colheita ocorre entre os meses 
de março e julho. 

O processo da produção da polpa do açaí acontece da seguinte forma, no dia 
seguinte a colheita manual o açaí, este é lavado e passa por um processo de separa-
ção dos frutos que não estão adequados para consumo, como os frutos verdes, por 
exemplo. Logo após é realizada uma nova lavagem com água quente e o açaí é então 
processado e congelado em seguida. 

2.3 Extração dos ativos

A partir de artigos pesquisados foram selecionadas algumas técnicas 
de extração e estas foram realizadas na prática: 

2.3.1 Extração com metanol 50%

A primeira extração foi baseada na metodologia descrita por Freire (2013), na 
qual foram utilizados 1,5g da polpa de açaí e 125mL de metanol. Essa mistura ficou 
em refluxo em banho maria de vaselina durante 30 minutos a temperatura constante 
de 80ºC. O extrato obtido foi armazenado em frasco âmbar a temperatura ambiente 
durante duas semanas e posteriormente filtrado em papel de filtro. 

2.3.2 Extração com etanol 70%

Partindo do princípio que as antocianinas são altamente solúveis em solventes 
polares (SIMÕES et al, 2007), uma mistura de 1g de polpa e 15mL de etanol foram 
aquecidas diretamente no bico de Bunsen por dois minutos. Após arrefecer o extrato 
foi filtrado em papel de filtro e submetido as reações de Shinoda e de hidróxidos al-
calinos para detecção de flavonoides. 

2.3.3 Extração com metanol 50%
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O mesmo procedimento realizado anteriormente com etanol 70% foi executado 
novamente tendo o metanol como líquido extrator, inclusive as reações de identifi-
cação de flavonoides.

2.3.4 Extração com etanol 70%

A última extração realizada foi baseada na metodologia proposta por Cipriano 
(2011). Foram centrifugadas 20g de polpa (Centrífuga Clínica Centribio 80-2B Digi-
tal) a 2500rpm durante 10 minutos a fim de separar lipídeos e sólidos insolúveis da 
fase aquosa. Adicionou-se etanol 70% na proporção de 1:2 (sobrenadante/ solvente) 
e a mistura foi acidificada com ácido cítrico 6% até pH 3,2. O extrato foi armazenado 
em frasco âmbar envolto por papel alumínio e ficou em repouso sob refrigeração por 
uma semana. Posteriormente o extrato foi filtrado em gaze e realizado qsp para 50mL 
com a solução extratora.

2.4 Preparo do extrato

Após realizadas as extrações foi escolhida a extração com etanol 70% e ácido 
cítrico 6% para o preparo do extrato concentrado. Este foi obtido através de uma me-
todologia também proposta por Cipriano (2011). Na qual utilizou-se um evaporador 
rotativo a vácuo (TE 210 – TECNAL) sob temperatura de 60ºC até massa constante. 
Em seguida foi feito uma tintura alcoólica a 3%, esta foi armazenada em frasco âmbar 
envolto em papel alumínio sob refrigeração para posterior identificação e quantifica-
ção de antocianinas.

2.5 Desenvolvimento do produto

2.5.1 Formulação 

Tabela 1. Formulação

Fonte: o autor, 2020.

 
 

COMPONENTE QUANTIDADE (%) 
Extrato de E. oleracea 5,0% 

Hostacerin® NCB 6,0% 

Optiphen® 1,0% 

Água destilada qsp 100,0% 
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2.5.2 Características físico-químicas e estudo crítico dos componentes da 
formulação

2.5.2.1 Hostacerin® NCB 

• Nome INCI: Sunflower Seed Oil (and) Polyglyceryl-2-Sesqui-Isostearate (and) 
Trilaureth-4-Phosphate (and) Ammonium Acryloyldimethyltaureate/VP copo-
lymer
• Características: base auto emulsionante de caráter aniônico usada na prepara-
ção de emulsões do tipo creme-gel a frio. 
• Estabilidade: estável em pH 4,0 a 9,0, em formulações com validade inferior a 
seis meses suporta pH mais ácido.
• Concentração usual: 3 a 10%

2.5.2.2 Optiphen®

• Nome INCI: Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol 
• Características: conservante
• Estabilidade: não há restrições de pH
• Concentração usual: 0,5 a 1,5%

2.5.3 Modo de preparo

Pesar todos os componentes separadamente e então misturá-los, com exceção 
do princípio ativo, manter sob agitação constante até formar emulsão. Adicionar o 
princípio ativo, acondicionar e rotular.

2.6 Controle de qualidade físico-químico

2.6.1 Características organolépticas

A observação das características macroscópicas permite avaliar a instabilidade 
do produto desenvolvido ao longo dos testes, quando comparadas ao tempo 0. O 
aspecto estima se houve separação de fases, precipitação ou turvação em relação a 
análise inicial (tempo 0). O teste colorimétrico pode ser realizado por comparação 
visual sob luz branca ou por espectrofotometria, sendo classificado como normal, 
levemente modificado ou modificado. O odor é avaliado pelo olfato do responsável 
pelos testes, sendo uma análise meramente qualitativa, este também é classificado 
como normal, levemente modificado ou modificado (FERREIRA&ZATTI, 2013; 
SILVA et al., 2019).
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2.6.2 Teste de centrifugação

Este teste avalia se houve separação de fases do produto e, apesar de não assegu-
rar sua estabilidade, indicar se a formulação pode ou não ser submetida aos demais 
testes de estabilidade sem a necessidade de uma reformulação (SILVA&TORRES, 
2019; SOUZA, 2019). Para sua execução é necessário pesar 5g da amostra em tubo 
cônico com capacidade de 10g em balança semianalítica, para então submetê-lo a 
rotações crescentes de 980, 1800 e 3000 rpm durante 15 minutos cada (FERREIRA&-
ZATTI, 2013).

2.6.3 Características físico-químicas

O pH deve ser compatível com o local de aplicação do produto, por esse motivo 
sua análise é primordial para garantir sua segurança e eficácia (SILVA et al., 2019). 
A viscosidade sofre influência do pH e temperatura e pode ser determinada com o 
auxílio de um viscosímetro (FERREIRA&ZATTI, 2013; LIS, 2019).

2.6.4 Teste de estabilidade acelerada

A formulação é submetida a diferentes temperaturas para avaliar sua estabilida-
de e tempo de vida útil, este teste deve ser realizado em triplicata e geralmente tem 
duração de 90 dias, as avaliações são efetuadas no tempo 0, 24 horas, 7 dias, 15 dias, 
30 dias, 60 dias e 90 dias. As temperaturas empregadas no teste variam de acordo com 
o local a ser estudado: estufa T = 40±2 ºC, geladeira T = 5±2 ºC e ambiente protegido 
de luz solar T = 24±2 ºC. Em todas as avaliações devem ser analisados as característi-
cas organolépticas e físico-químicas (ANVISA, 2004; SILVA&TORRES, 2019).

A exposição à radiação luminosa auxilia a determinar o melhor local para ar-
mazenamento do produto, pois este é submetido a luz solar ou lâmpadas com espec-
tro de emissão semelhando a luz solar por cerca de 90 dias  e avaliado nos mesmos 
intervalos das análises anteriores (ANVISA, 2004).

2.6.5 Teste de prateleira

Para a realização deste teste o produto deve estar armazenado na sua embala-
gem final, este é disposto em temperatura ambiente e analisado em períodos de tem-
pos pré-determinados para análise dos parâmetros descritos anteriormente, até expi-
ração do seu prazo de validade (ANVISA, 2004; FERREIRA&ZATTI, 2013; SOUZA, 
2019).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira extração realizada resultou em um extrato de coloração rosa claro 
que foi submetido aos testes de Shinoda e reação de hidróxidos alcalinos, sendo que 
ambas acusaram a presença de compostos fenólicos através da mudança de coloração 
do meio para rosa avermelhado e amarelo, respectivamente (SIMÕES, 2007).

Entretanto, devido a coloração rosa claro do extrato foi possível observar que 
não houve sucesso na extração das antocianinas (principal dos flavonoides visado 
neste trabalho), pois esta é a responsável pela coloração purpura de algumas flores 
e frutos, como é o caso do açaí. Sabe-se que a elevação da temperatura facilita o 
processo de extração, entretanto ela não deve exceder 60ºC para não degradar esses 
compostos fenólicos e comprometer a extração (CIPRIANO, 2011). A metodologia 
utilizada propôs uma temperatura de 80ºC, o que pode ter contribuindo para sua 
falha. Além disso o artigo original realizou esse processo em polpas congeladas de 
acerola, caju, goiaba e manga, apesar de todas essas frutas apresentarem compostos 
fenólicos em abundância, nenhuma possui essa coloração, o que pode justificar a 
falha apresentada nesse processo. 

Apesar do metanol ser mais eficiente na extração das antocianinas, sua toxici-
dade desse ser levada em consideração, principalmente pois o extrato preparado será 
posteriormente empregado na formulação de um produto de uso tópico (NOVELLO, 
2011). Sendo assim, foi preparado o último extrato tendo etanol como solvente e aci-
dificado com ácido cítrico 6%, o resultado foi um extrato de coloração roxo intensa, 
após sua concentração obtivemos uma pasta altamente pigmentada que serviu de 
base para o preparo o extrato hidroalcóolico. 

Por serem compostos muito instáveis, as antocianinas podem sofrer degradação 
durante o processo de extração, o processamento e a estocagem do fruto. Cipriano 
(2011) encontrou 74,38 mg de antocianinas por 100g de extrato concentrado na pol-
pa de açaí, para avaliar o teor de antocianinas no extrato obtido seria realizada uma 
espectrofotometria por metodologia relatada no mesmo estudo para comprovar a 
eficácia da extração. Por fim realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as demais 
etapas do projeto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Produtos com atividade antioxidante têm se mostrado importantes aliados na 
prevenção do envelhecimento cutâneo. Devido sua composição o açaí apresenta 
compostos antioxidantes, sendo indicado no combate aos radicais livres. Dessa for-
ma, o creme proposto com extrato de açaí tem como finalidade de retardar o proces-
so de envelhecimento da pele. 
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RESUMO

A idade reprodutiva dos, 10 aos 49 anos, é o período em que ocorre a maioria 
das violências praticadas contra mulheres. O objetivo da pesquisa é analisar a 
prevalência de agressões contra mulheres durante sua idade fértil, na cidade de 
Santos em 2017. É um estudo transversal com dados secundários obtidos no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do banco de da-
dos do Sistema Único de Saúde (DATASUS), foram considerados para a coleta 
de dados do CID-10 Y09. A fim de organizar foram criadas duas faixas etárias 
para a discussão, a primeira é dos 10 aos 19 anos, onde possui adolescentes e 
a segunda faixa etária são os adultos, de 20 aos 49 anos. Foi realizada a análise 
descritiva e o teste de Qui-quadrado com nível de significância de 5%. No to-
tal foram registradas 267 notificações de violências contra mulheres, a maioria 
destas eram brancas (50,6%), seguido por pardas (32,2%). A violência predomi-
nante foi a física (52,4%), com 63,5% dos casos ocorreu entre os 20 aos 49 anos. 
Porém quando analisada a violência sexual (20,6%), a faixa etária de maior pre-
valência foi entre os 10 a 19 anos (36%). A residência das foi o local de maior 
ocorrência das violências (64,8%), seguido das vias públicas (14,2%) e praticada 
principalmente pelos cônjuges (17,4%). Ao dividir as mulheres em adolescentes 
e adultas, as questões de vulnerabilidade se distinguem, evidenciando nas dife-
renças nas notificações dos tipos de violência, o principal agressor e o local de 
ocorrência entre as faixas etárias.

PALAVRAS-CHAVE

Violência, mulher, idade fértil.
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1. INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher foi considerada uma pandemia em 2018 segundo 
a Organização das Nações Unidas. Pelo menos 35% da população feminina já sofreu 
alguma violência sexual ou física (ONU, 2018).

O Brasil é o quinto país que mais se mata mulheres, apresentando um cresci-
mento de 30,7% durante a década de 2007 a 2017. Roraima é o estado com as taxas 
mais elevadas (10,6 vítimas em 100 mil mulheres), sendo então duas vezes maior que 
a taxa nacional (4.7). São Paulo apresenta a menor taxa (2,2 por 100 mil mulheres) 
(Instituto de pesquisa econômica aplicada- IPEA, 2019). Os dados mostram que há 
uma desigualdade de sexo presente na sociedade e que em algumas civilizações essa 
situação pode ser mais agravada. Esse não é um problema recente, a cultura do con-
trole de mulheres por meio da violência está enraizada a séculos na sociedade por 
questões de gênero e obrigações deles.  Foi em 1970 que a violência contra a mulher 
foi reconhecida mundialmente como um problema social e atualmente é conside-
rado como uma questão de saúde pública, econômica e é um dos direitos humanos 
(RUSSO, 2019). A cultura do estupro, a falta de incentivo a dependência financeira e 
sexual, torna as mulheres mais vulneráveis a violência (ROCHA, 2017).

 As internações dessas mulheres que sofrem agressões são categorizadas como 
Causas Externas, isto é, são situações em que há uma vítima e um agressor, em ca-
sos de espancamento, esfaqueamento, agressão física como socos e chute, exposições 
a armas de fogo e outras violências. Nessa classificação também estão presentes os 
acidentes de transporte terrestre, algo que será discutido futuramente neste trabalho 
(BRASIL, 2018). 

O custo social que as causas externas apresentam é alto, além de se mostrarem 
entre as três principais mortes no Brasil, os acidentes se mostram recorrentes e são 
caracterizados por deixarem implicações físicas e mentais as vítimas (BRASIL, 2018). 
Além de possuir um valor orçamentário pelas internações e mortalidades, o custo 
social também afeta a economia do país quando analisado os anos de vida perdidos 
(DALY), seja por incapacidade (YLD) ou por morte prematura (YLL). As vítimas 
afetadas podem perder seus empregos ou não conseguirem mais atuar em suas áreas, 
desta forma sua renda atual diminui e a arrecadação de impostos será prejudicada. 
(BID, 2017). No Brasil cerca de 373 bilhões, 5,9% do PIB, são gastos por ano para 
oferecer segurança pública e prisional, pagar pensões, aposentadorias e licenças mé-
dicas aqueles que sofreram algum tipo de violência (IPEA, 2019). Esta quantia é pra-
ticamente a mesma quando comparada com o investimento em educação, no ano de 
2018 foi aplicado aproximadamente 6% do PIB na área (BRASIL, AB, 2018).

A violência contra a mulher é classificada no Brasil em cinco categorias, sendo 
ela a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Essas agressões não 
necessariamente resultam em mortes, a violência não fatal é a mais recorrente no 
cotidiano. O fornecimento dos dados de violência não letal ajuda a compreender 
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o quadro atual, a formular ações governamentais que visam a diminuição das 
ocorrências por meios de campanhas contra a violência, alterações ou criação de leis 
voltadas a proteger vítimas, principalmente grupos de risco, como as mulheres por 
exemplo (DAHLBERG, 2006). O objetivo é analisar a prevalência de agressões contra 
mulheres durante sua idade fértil, na cidade de Santos em 2017.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

O Ministério da Saúde do Brasil define a idade fértil entre 10 a 49 anos (BRASIL, 
2004), em contra partida a Organização Mundial da Saúde define a idade reprodu-
tiva entre 15 a 44 anos em países desenvolvidos (OMS, 2018). Neste período de vida 
reprodutivo ocorrem os maiores números de agressões contra mulheres registrados 
(BRASIL, 2019). Na faixa etária 1 considerou-se mulheres na fase da adolescência, 
10 a 19 anos, a faixa etária 2 incluiu mulheres de 20 aos 49 anos (BRASIL, 2015). É 
um estudo transversal com dados secundários obtidos no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN), do banco de dados do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), foram considerados para a coleta de dados do CID-10 Y09, notificados 
no município de Santos. Foi realizada a análise descritiva por meio de seus valores 
absolutos e relativos. Para verificar associação entre as variáveis do estudo, foi utiliza-
do o Teste Qui-quadrado e ou o teste exato de Fisher. O nível de significância foi de 
5%, e o pacote estatístico foi SPSS24.0 for Windows.

As violências são computadas no sistema como: física, psicológica, moral, sexu-
al, patrimonial, tortura, tráfico, negligência em caso de menores. Para melhor com-
preensão da dinâmica da violência também se considerou o registro o local de ocor-
rência, se foi autoprovocada ou perpetrada por um autor (pai, mãe, padrasto, irmão, 
filho, cônjuge, namorado, ex-namorado e outros). Na modificação ainda foi possível 
coletar os seguintes dados: motivação (sexismo, homofobia, racismo, xenofobia, pre-
conceito contra pessoas com deficiências e outras razões, caso a vítima não saiba ou 
não informe o motivo é datado na categoria ignorado); agentes de agressão; tipo de 
violência, corporal, enforcamento, objetos contundentes, objetos perfurocortantes, 
objetos ou substancias que causem queimaduras, intoxicação por exposição a produ-
tos, armas de fogo, ameaças e Outros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram notificados 267 casos de violências contra mulheres na cidade de Santos 
em 2017, cerca de 84% destas moram na cidade. Pelo teste Qui-quadrado e Fisher foi 
possível analisar que a variável raça e escolaridade possuem associação com a faixa 
etária e as violências sofridas. Porém quando analisamos a Tabela 1 as maiores por-
centagens são mulheres brancas e pardas, com 5ª à 8ª série incompleta do ensino fun-
damental (26,1%). As notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos 
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de Notificação- SINAN, mostram que as agressões são majoritariamente causadas 
por um agressor, ou seja, são violências interpessoais (79,4%). 

Tabela 1: Análise bivariada da faixa etária e raça. Santos, 2017

Fonte: SINAN

A residência das vítimas foi o local de maior ocorrência das violências, com 
173 casos (64,8%) independente da faixa etária delas, seguido das vias públicas com 
38 registros (14,2%) no total. Há diferenças entre os principais locais de ocorrência 
quando analisa por faixa etária, mulheres de 10 a 19 anos possuem as vias públicas 
como principal local de agressão e mulheres na faixa etária de 20 a 49 anos possuem 
suas casas. O teste Qui-quadrado mostra que essa variável possui distribuição homo-
gênea, com p=0.130. 

Gráfico 1. Análise bivariada da faixa etária e local de ocorrência. Santos, 2017.

Fonte: SINAN
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A relação do agressor com a vítima também foi algo significativo segundo o 
teste Qui-quadrado e o teste de Fisher. Os agressores mais comuns no geral foram 
os cônjuges (17,4%) no total dos casos. Porém diferença que existe sobre o local de 
ocorrência também se reflete em seus agressores. Notificações da segunda faixa etária 
possuem como o principal agressor seus cônjuges, desconhecidos e namorados, já 
com as adolescentes os agressores mais recorrentes são suas mães, conhecidos e pais. 
Os resultados da Tabela 2 seguem o padrão da literatura que aponta que a maioria 
dos casos contra o sexo feminino são provocadas por seus parceiros ou por fami-
liares do sexo masculino, uma possível justificativa é justamente essa imposição de 
autoridade criada pelos homens sobre as mulheres e a submissão que se cria. Isso in-
felizmente possibilita que ocorra casos de humilhação, ameaças e diversas violências 
(SCHRAIBER, L.B. et al, 2012). As agressões cometidas por mães estão mais ligadas 
com o a violência da negligência. A negligência que ocorre pode ser tanto pelo uso da 
força física para educar filhos, um comportamento naturalizado na cultura latina. As 
notificações se atribuem a mãe, nos casos de falta de cuidado e abandono, pois é um 
papel associado com a figura feminina (GESSNER R, 2014). 

Tabela 2. Análise bivariada da faixa etária e autor da agressão. Santos, 2017.

Fonte: SINAN

Foram consideradas as violências física, sexual e a negligência. No total foram noti-
ficados 140 casos (52,4%) de violência física, com os casos ocorrendo majoritariamente 
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entre mulheres de 20 a 49 anos. Os casos de violência sexual é o segundo mais recorrente, 
55 casos (20,6%) no geral, porém mulheres de 10 a 19 anos são as mais violentadas. No 
Gráfico 2, nota-se as porcentagens dos casos segundo a faixa etária, o teste de Fisher apre-
sentou associação entre o tipo de violência em relação a faixa etária, com valores <0,001. 

Gráfico 2. Análise bivariada da faixa etária e tipo de violência. Santos, 2017.

Fonte: SINAN

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a década de 70 a violência da mulher é considerada um problema mun-
dial de questão de saúde, mulheres ainda são vistas como seres submissos que devem 
aceitar qualquer comportamento vindo de suas figuras masculinas. A mulher é vul-
nerável a violências em qualquer período de sua vida, sendo suas próprias residências 
o local em que essas mais ocorrem. Quando observado, as violências físicas são as 
mais reincidentes, porém quando se analisa em diferentes faixas etárias, adolescentes 
são as que mais sofrem com a violência sexual. Já mulheres adultas sofrem mais com 
as violências físicas realizadas por seus cônjuges, fazendo com que seu ambiente do-
méstico seja o ambiente mais vulnerável. 

As notificações têm suma importância, visto que possibilitam a análise do perfil 
de violência sofrida por mulheres com variáveis distintas. Além dos profissionais da 
saúde serem capacitados para o preenchimento da ficha, também deve se ter uma 
proteção para que a ocorrência seja registrada de maneira correta, evitando preen-
chimentos nas opções Desconhecido e Ignorado. A criação de debates sobre violên-
cias contra mulheres, conscientizar a população e o incentivo à denúncia, são fatores 
importantes para a diminuição de casos.
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RESUMO

Atualmente o Diabetes Mellitus é um dos maiores desafios de saúde publica, 
pois além dos problemas existentes decorrentes da mesma, ele favorece o au-
mento de morbidades e mortalidade por doenças secundárias, como renais e 
cardiovasculares, além de ter um gasto para o componente básico e especializa-
do da saúde publica. O Diabetes Mellitus do tipo 2 é uma síndrome metabólica 
adquirida, seja por maus hábitos alimentares, sedentarismo ou, em outros casos, 
até por medicamentos (como os corticoides). A modificação do comportamen-
to alimentar inadequado e a prática de exercícios físicos regulares são conside-
radas terapias de primeira escolha para o tratamento da síndrome metabólica, 
pois os mesmos favorecem a redução da circunferência abdominal e da gordura 
visceral, melhora a sensibilidade à insulina e diminuem as concentrações plas-
máticas de glicose, reduzindo o risco para as patologias secundárias. Porém, 
quando somente levar uma vida mais saudável não é o suficiente, deve-se entrar 
com outras terapias, como é o caso da medicamentosa, para que a mesma não 
evolua ao ponto da necessidade da insulinoterapia. Assim, esse parecer técnico 
cientifico objetivou descrever e analisar a demanda sobre a indicação de Inibi-
dores da DPP-IV no tratamento da Diabetes Mellitus no âmbito do SUS.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes Mellitus tipo 2, Gliptinas, Inibidores da DPP-IV, .

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus é uma patologia metabólica caracterizada por hiperglice-
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mia, resultante de defeitos na secreção de insulina e/ou em sua ação. Ela se manifesta 
por sintomas como poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia e visão turva ou por 
complicações agudas como a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar hiper-
glicêmica não cetótica (GROSS et. al, 2002).

É uma epidemia global, na qual o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países 
com o maior número de casos. Diversos fatores desempenham um papel importante 
nesse crescimento, tais como obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares. 
Além disso, complicações como doença renal, amputações, infartos e derrames ainda 
são comuns e frequentes (Ministério da Saúde, 2001). 

As causas da Diabetes Mellitus tipo 2 são menos conhecidas, pois a mesma é 
provavelmente desencadeada por múltiplos fatores (ambientais e genéticos). Seu tra-
tamento consiste em identificar o grau de necessidade e indicar algum tipo de fárma-
co ou técnica, como as Gliptinas, que agem estimulando a produção de insulina pelo 
pâncreas (Ministério da Saúde, 2020). 

O SUS oferece tratamento gratuito para os pacientes, onde são disponibilizados 
medicamentos através do Componente Básico de Assistência Farmacêutica (como 
a Glicazida, a Metformina e outros) e do Componente especializado de Assistência 
Farmacêutica as insulinas análogas de ação rápida (Lispro, Aspart e Glulisina) (Por-
taria Conjunta Nº 08, de 15 de Março de 2018) e de ação lenta (Glargina, Detemir e 
Degludeca) (Portaria nº 19, de 27 de Março de 2019).

Este Parecer Técnico Cientifico foi realizado como o objetivo de responder a de-
manda sobre indicação de Inibidores da DPP-IV no tratamento da Diabetes Méllitus 
no âmbito do SUS.

2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

2.1 Seção 

A busca dos estudos foi em bases de dados eletrônicas, BVS, PUBMED, LILA-
CS, SCIELO sendo Revisão sistemática e Ensaios clínicos controlados randomizados 
publicados de 2015 a 2020 em língua Português e Inglês. Para busca foram usados 
os descritores Diabetes Mellitus Tipo 2 and Gliptinas and Inibidores da DPP-IV. Os 
estudos encontrados nessa comparação entre as gliptinas foram analisados quanto à 
melhora do controle glicêmico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Diabetes Mellitus tipo 2 ocorre quando organismo não consegue usar ade-
quadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para a demanda 
pedida. 90% das pessoas apresenta o tipo 2. Ela se manifesta mais frequentemente em 
adultos, com maior prevalência conforme o aumento da idade, mas crianças também 
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podem apresentar. Dependendo da gravidade, ela pode ser controlada com atividade 
física e reeducação alimentar, mas em outros casos exige o uso de insulina e/ou me-
dicamentos para controlar a glicose (GRILLO & GORINI, 2007).

A história do diabetes existe há séculos, sendo a primeira referência da doen-
ça por meio do papiro de Erbers que consistia em um documento médico egípcio, 
descoberto pelo alemão Gerg Ebers em 1872. Neste documento, descrevia-se uma 
doença que tinha como característica uma emissão frequente e abundante de urina. 
Provavelmente este antigo documento era de 1.500 anos antes de Cristo. Entretanto, 
foi na Grécia Antiga, já na Era Cristã, que surgiu o nome “diabetes”, dado por Arateus 
(GOMES, 2015).

Os estudos epidemiológicos têm contribuído para esclarecer a definição mais 
precisa da doença, sua detecção precoce, seus antecedentes genéticos e ambientais, 
suas repercussões sociais e econômicas, os efeitos sobre a saúde pública, a qualidade 
de vida e também são fundamentais para o planejamento e prestação de serviços de 
saúde (SARTORELLI & FRANCO, 2003).

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), compartilhados no ano de 
2018, por Isabela Pimentel (Bio-Manguinhos/Fiocruz), apontam que 16 milhões de 
brasileiros sofrem de diabetes. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de incidência 
da doença cresceu 61,8% nos últimos dez anos. O Rio de Janeiro aparece como a 
capital brasileira com maior prevalência de diagnóstico médico da doença, com 10.4 
casos a cada 100 mil habitantes. Entre 2006 e 2016, o número de pessoas que dizem 
saber do diagnóstico de diabetes passou de 5,5% para 8,9%. As mulheres lideram o 
ranking: 9,9% da população feminina declarou possuir a doença contra 7,8% dos 
homens (SARTORELLI & FRANCO, 2003).

O crescimento do diabetes é uma tendência mundial, devido ao envelhecimen-
to da população, mudanças dos hábitos alimentares e prática de atividade física. De 
acordo com a Pesquisa Vigitel, 18% da população das capitais brasileiras consomem 
alimentos doces em cinco ou mais dias da semana, sendo maior entre mulheres 
(19,7%) do que entre homens (16,0%). O comportamento é mais comum entre jo-
vens de 18 a 24 (26,2%) seguido pela faixa etária de 25 a 34 (20,6%). O levantamento 
foi feito, a partir de perguntas que indagavam sobre a frequência semanal do consu-
mo de sorvetes, chocolates, bolos, biscoitos ou doces. Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, o número de portadores em todo o mundo ultrapassa os 415 Milhões. 
A previsão para 2040 é que sejam 642 Milhões (Ministério da Saúde, 2001).

O Diabetes Mellitus tipo 2 pode se desenvolver quando um indivíduo geneti-
camente susceptível tem um estilo de vida com ingestão calórica excessiva, sedenta-
rismo, obesidade, tabagismo, entre outros. 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos ou 
apresentam sobrepeso, porém, nem todo indivíduo obeso é diabético.

O tratamento do Diabetes do tipo 2 consiste na anamnese e no grau de 
necessidade terapêutica, podendo ser indicada somente atividades físicas para 
controle ou medicamentos, como os inibidores da alfaglicosidase (impedem a 
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digestão e absorção de carboidratos no intestino), as sulfonilureias (estimulam a 
produção pancreática de insulina pelas células) ou as Gliptinas (Ministério da Saúde, 
2020).

No caso das Gliptinas, são um novo alvo terapêutico em terapias baseadas em 
agonistas do glucagon-like peptide-1 (GLP-I) ou os inibidores da dipeptidil peptida-
se 4 (DPP-IV). O GLP-1 faz parte de uma classe de hormônios denominada de incre-
tinas, responsável por estimular a secreção de insulina, melhorar a função da célula 
beta e retardar o esvaziamento gástrico, porém sua produção é reduzida em pacientes 
com Diabetes do tipo 2, uma vez que o GLP-I é produzido e rapidamente degradado 
pela enzima DPP-IV (OLIVEIRA, 2013).

O primeiro inibidor da DDP-IV lançado foi a Sitagliptina, aprovado pelo FDA 
em 2006 e comercializado pela Merck & Co como “Januvia”. No ano seguinte foi 
sintetizado a Vildagliptina, patenteado e comercializada como “Galvus”. Já nos anos 
seguintes foram lançados 9 inibidores da DDP-IV no mercado – Saxagliptina (2009); 
Linagliptina (2011); Gemigliptina, Anagliptina e Teneligliptina (2012); Alogliptina 
(2013); Trelagliptina (2015); e atualmente estão sendo desenvolvidas as drogas Du-
togliptina (pela Phoenix Corporation e se encontra na Fase III de estudos clínicos) 
e Omarigliptina (MK-3102 – aprovada por hora somente no Japão e que pode ser 
administrada 1 vez na semana) (U.S. Food and Drug Administration, 2006).

Além disso, os inibidores da DPP-IV não possuem nenhum efeito sobre o peso 
corporal do paciente ou o risco de hipoglicemia na ausência de tratamento conco-
mitante com insulina ou sulfonilureias (como a clorpropamida e a tolbutamida, de 
primeira geração e a glibenclamida, a gliclazida e a glimepirida, de segunda geração). 
Seus efeitos colaterais comumente relatados incluem sensação de incômodo na gar-
ganta, cefaleia e nasofaringite. Apesar disso, sua segurança a longo prazo ainda não 
foi estabelecida (ARAUJO et al, 2000).

A dapagliflozina e a sitagliptina tiveram efeitos comparáveis na melhora da re-
sistência à insulina e no controle da glicose no sangue, e esses benefícios podem estar 
associados à melhora da inflamação sistêmica (Sun Y. et al 2020). Os achados de 
Peng, Y. Et al 2019, indicaram que vildagliptina + metformina têm melhor eficácia no 
DM2, pois podem melhorar a sensibilidade à insulina.

A monoterapia com saxagliptina pode prevenir ou retardar a progressão into-
lerância a glicose ou pré-diabetes para diabetes mellitus tipo 2 em pacientes obesos 
com pré-diabetes recém-diagnosticado (Wang, Z. et al 2017). No entanto em outro 
estudo de Rosenstock J, et al 2018, a dapagliflozina demonstrou maior eficácia glicê-
mica do que a saxagliptina, com benefícios adicionais no peso e na pressão arterial, e 
o perfil de segurança foi consistente com estudos anteriores.

Del Prato S. et al 2012, relata que linagliptina foi um tratamento eficaz e bem 
tolerado em indivíduos com DM2 e controle glicêmico insuficiente, tanto em mono-
terapia quanto em adição à metformina/metformina + sulfonilureia e Guthrie, 2020 
em um estudo indica que a linagliptina é uma escolha apropriada para uso em adição 
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a outros agentes em uma variedade de populações de pacientes.
Diferenças significativas indicando superioridade entre as gliptinas não foram 

observadas para os desfechos hemoglobina glicada, mortalidade e acidente vascular 
cerebral (AVC) na comparação entre as gliptinas dos estudos encontrados. Contudo, 
um estudo realizado nos EUA e no Canadá mostrou que as sulfoniluréias são mais 
rentáveis quando comparadas com os inibidores da DPP-4. E que o crescimento do 
uso dos inibidores da DPP-4 em relação aos medicamentos convencionais gera um 
aumento financeiro considerável. No entanto, estudos realizados em países Europeus 
afirmam que a sitagliptina e a saxagliptina poderiam ser opções mais econômicas 
quando comparadas com a sulfoniluréia associada à metformina. Por isso, o custo 
deve ser considerado na decisão terapêutica, para que o paciente consiga levar adian-
te o tratamento correto (SOUZA, 2012).

O Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 
(CVS/SES/SP) avaliou 2.318 notificações de suspeitas de reações adversas associadas 
ao uso destes medicamentos, recebidas no período de maio/2005 a dezembro/2013, 
e constatou-se que as reações pancreáticas, como neoplasia pancreática, cisto pan-
creático, pancreatites ou alteração das enzimas pancreáticas, constituíram 12% do 
total de reações adversas medicamentosas e que nestes casos, 51% das indicações de 
tratamento eram direcionadas para obesidade ou causa indefinida, caracterizando 
uso off label dos medicamentos (NOGUEIRA et al, 2014)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As gliptinas ou inibidores da DPP-IV promovem a melhora da resistência à in-
sulina e no controle da glicose no sangue, porém não foi detectado estudo que evi-
denciem superioridade entre elas.

A intervenção com essa classe terapêutica apresenta-se eficaz no controle gli-
cemico, em monoterapia e uso combinado, mas os custos devem ser considerados 
quando comparados a outros e medicamentos como a Metformina. Entretanto, a 
combinação dessas duas terapêuticas (inibidor da DPP-IV e Metformina) demons-
tram efetividade no uso corrente em algumas associações já conhecidas no mercado 
como sitagliptina com metformina e vildagliptina com metformina.

Num estudo a saxagliptina mostrou menor eficácia, em pacientes não controla-
dos com metformina, quando comparada com a dapagliflozina, medicamento de um 
outro grupo terapêutico já incorporado ao SUS.

Não foram encontrados trabalhos comparativos envolvendo todas as gliptinas 
disponíveis para avaliar a substituição entre elas. Portanto, para determinar evidencia 
segura é necessário mais ensaios clínicos na comparação, bem como vencer as limi-
tações das evidencias com estudos que utilizaram tratamentos heterogêneos como 
co-intervenções e comparadores (diferentes tratamentos padrões, incluindo drogas 
não disponíveis no SUS), além da inclusão de pacientes com diferentes co-morbida-
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des que podem influenciar nos resultados.
Diante dos dados apurados neste estudo, não foi possivel defender um um pare-

cer técnico favorável a indicação de Inibidores da DPP-IV no tratamento da Diabetes 
Méllitus no âmbito do SUS.
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