
IV CONEPE 
Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento 
Sustentável 

ANAIS DO IV CONEPE 
Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão 

23 a 25 de Outubro de 2019 

 Realização: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

Apoio: 

IV Mostra de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento Tecnológico da UFJ



ENVELHECIMENTO E SUICÍDIO: PERDA DE AUTONOMIA E 

DESVALORIZAÇÃO DO IDOSO NO CONTEXTO CAPITALISTA1 

MACIEL, Alana2 

Palavras-chave: Suicídio. Idosos. Envelhecimento. Autonomia.  

1 INTRODUÇAO/JUSTIFICATIVA 

 O suicídio é uma problemática atual com dados assustadores e preocupantes, 

ocupa uma das principais causas de morte no mundo todo. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (2002), o comportamento suicida inclui os pensamentos suicidas, 

as tentativas e o ato de acabar com a própria vida.  

 Segundo o Boletim Epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde (2017), 

o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) registrou 55.649 óbitos por suicídio 

no Brasil no período de 2011 a 2015, com uma taxa geral de 5,5/100 mil habitantes. 

Ainda de acordo com o boletim supracitado, comportamento suicida atinge a 

população de todas as idades. No que diz respeito à comunidade idosa, os índices 

são alarmantes, a faixa etária de 70 anos ou mais possui a maior taxa, com 8,9/100 

mil hab., a faixa etária de 60 a 69 anos com 7,7/100 mil hab. 

 São muitos os fatores determinantes para o suicídio na velhice, mas a presente 

pesquisa parte da hipótese de que a perda de autonomia e a desvalorização da 

pessoa durante o envelhecimento são fatores relevantes a serem analisados ao se 

tratar do suicídio na velhice. 

2 BASE TEÓRICA  

 Há várias perspectivas sobre o sentido do envelhecimento. Em uma 

experiência, Zimerman (2007) realizou a seguinte pergunta para dois grupos: “Quais 

são as características que definem a pessoa velha?”, sendo um grupo com a faixa 

etária de 18 a 21 anos e o outro com a faixa etária de 51 a 83 anos de idade. As 

respostas foram distintas. No primeiro grupo, o velho foi definido como uma pessoa 

chata, deprimida e solitária. Já o segundo, definiu a pessoa velha como alguém muito 
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vivido, com experiência, mais lento, tranquilo, com doenças e mais perto da morte. 

Portanto, percebe-se que o idoso sofre preconceitos e discriminações com base na 

idade pela sociedade (idadismo).  

 A polução idosa é submetida a muitas discriminações: 

Como se realiza a opressão da velhice? De múltiplas maneiras, algumas 

explicitamente brutais, outras tacitamente permitidas. Oprime-se o velho 

por intermédio de mecanismos institucionais visíveis (a burocracia da 

aposentadoria e dos asilos), por mecanismos psicológicos sutis e quase 

invisíveis (a tutelagem, a recusa do diálogo e da reciprocidade que forçam 

o velho a comportamentos repetitivos e monótonos, a tolerância de má fé 

que, na realidade, é banimento e discriminação), por mecanismos 

técnicos (as próteses e a precariedade existencial daqueles que não 

podem adquiri-las), por mecanismos científicos (as "pesquisas" que 

demonstram a incapacidade e a incompetência sociais do velho) (CHAUI 

apud BOSI, 1979, p. 18). 

Entretanto, a sociedade está inserida no sistema capitalista, e “[...] o 

desenvolvimento do capitalismo transformou o corpo humano em um instrumento de 

produção. Adoecer nesse contexto significa deixar de produzir, o que significa 

vergonha da inatividade, que deve ser oculta do mundo social” (PITTA 2006, p.210 

apud COMBINATO e QUEIROZ, 1999).  

O processo de envelhecimento não possui relação com a inutilidade e/ou 

exclusão social introduzida na comunidade idosa, haja vista que portar doenças ou 

disfunções orgânicas na maioria das vezes, não impossibilita a participação social 

(MORAES, 2012). A Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS, 2009) defende a necessidade do envelhecimento ativo, no qual 

se refere à participação contínua das pessoas em questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis, não limitando-se a atividades físicas ou a integração da 

força de trabalho.  

Em consonância a uma perspectiva marxista na qual diz que a base da 

sociedade, assim como a característica fundamental do homem, está no trabalho, 

pode-se dizer que a exclusão social e desvalorização do indivíduo idoso podem ser 

advindas da não adequação ao mercado de trabalho. Nesse contexto, vale ressaltar 

que os impactos são sentidos de formas distintas a partir da divisão social existente 

graças ao capitalismo. É principalmente a classe trabalhadora que sente os efeitos do 

envelhecimento dentro desse sistema (TEIXEIRA, 2009).  



3 OBJETIVOS 

 O objetivo desse trabalho é verificar se a perda de autonomia e a 

desvalorização oriundas do envelhecimento no contexto capitalista são fatores 

importantes e influenciadores para a ideação e o ato suicida entre pessoas idosas.  

4 METODOLOGIA 

   Será realizada um pesquisa bibliográfica com a finalidade de compreender a 

perda de autonomia oriunda do envelhecimento e a desvalorização dos indivíduos na 

velhice, proveniente da lógica capitalista, e assim avaliar a relação desses dois 

conceitos com o comportamento suicida em idosos. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A presente pesquisa encontra-se em desenvolvimento, por esse motivo, pode-

se apenas apontar algumas tendências sobre o tema.  

 É visível que o envelhecer tornou-se um processo difícil e doloroso. De acordo 

com Chauí (1979), envelhecer na sociedade capitalista é sobreviver sem projetos e 

sofrer com as adversidades de um corpo que se desfaz, viver com a imposição da 

velhice que existe mais para o opressor do que para si mesmo. 

 A sociedade burguesa tem como característica a transformação de tudo e todos 

em objetos de mercadoria, para a obtenção de lucro. A concepção capitalista sobre a 

população idosa, é de uma mercadoria desvalorizada (GOLDMAN, 2009). 

 Marx em sua obra “Sobre suicídio” (1846), aborda a relação entre o 

comportamento suicida e a opressão capitalista. Nesta obra, Marx nega o suicídio 

como um ato “antinatural”, colocando-o como um ato natural dentro da sociedade 

capitalista, um sintoma advindo de uma sociedade doente e opressora que necessita 

de uma transformação social e econômica radical. Desse modo, a crítica marxista 

enxerga a culpa do suicídio em questões sociais e econômicas, produzindo um 

sofrimento interno de cada indivíduo. 

 Ademais, espera-se que essa pesquisa ainda em andamento consiga alcançar 

efetivamente seus objetivos a fim de contribuir com estudos posteriores, e também 

proporcionar um maior conhecimento e discussão sobre o tema. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇOES FINAIS   



 A população global está envelhecendo. Estima-se que em 2050 terão 2 bilhões 

de pessoas com 60 anos ou mais (GLOBAL AGE WATCH, 2014). No Brasil em 2050, 

calcula-se que esse número chegue a 64 milhões - quase 30% da população (IBGE, 

2016).  

 Em vista disso, a realização de estudos sobre temas que envolvam a população 

em questão torna-se imperiosa. Entre os temas importantes, tem-se o suicídio na 

velhice, pois é fundamental compreender os diversos fatores que influenciam na 

decisão do indivíduo de tirar a própria vida, para que seja realizada a prevenção e 

conscientização acerca do comportamento suicida. 

REFERÊNCIAS  

BOSI, E. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. T. A. QUElROZ, EDITOR, 
LTDA: São Paulo, 1979. 

 

GLOBAL AGE WATCH INDEX. Global Age Watch Index 2015. [S. l.: s. n.], 23 ago. 
2019. Disponível em: http://www.helpage.org/global-agewatch. Acesso em: 19 ago. 

2019.  

 

GOLDMAN, S. N. As dimensões culturais, sociais e políticas do envelhecimento. In: 
JUNIOR, E. D. A. (org.). Envelhecimento e vida saudável. Rio de Janeiro: Apicuri, 

2009. p. 27-42. 

 

IBGE. Projeção da população. [S. l.: s. n.], 23 ago. 2019.Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistic Acesso em: 19 ago. 2019. 

 

MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006. 

 

MORAES, Edgar Nunes de. Atenção À Saúde do Idoso: Aspectos Conceituais. 1. 
ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 102 p. E-book.  

 

Organização Mundial da Saúde. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: 
OMS; 2002 [acessado em 6 dez 2017]. Disponível em: https://www.opas.org.br/wp- 

content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf  

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Plan de acción sobre la salud de las 
personas mayores incluido el envejecimiento activo y saludable. [49o Consejo 



directivo, 61a Sesión del Comité Reginal, Washington, D.C., EUA, del 28 de 
septiembre al 2 de octubre del 2009]. Washington: OPAS, 2009.  

 

PLANALTO. Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Política Nacional do Idoso. [S. l.: s. 
n.], 4 jan. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm. 

Acesso em: 20 ago. 2019.  

 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Perfil epidemiológico das tentativas e 
óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2017. Disponível em: 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-

epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-
saude.pdf. Acesso em: 14 ago. 2019.  

 

TEIXEIRA. Solange Maria.  Envelhecimento do trabalhador e as tendências das 

formas de proteção social na sociedade brasileira. ARGUMENTUM, Vitória, v1, n.1, 
p. 63-77, jul./dez. 2009. 

 

ZIMERMAN, Guite L. Velhice: Aspectos Biopsicossociais. Porto Alegre: ArtMed, 
2007.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/setembro/21/2017-025-Perfil-epidemiologico-das-tentativas-e-obitos-por-suicidio-no-Brasil-e-a-rede-de-atencao-a-saude.pdf


 
 

ALERGIA ALIMENTAR EM CRIANÇAS1 

                                        

SOUZA, Aline Alves2; ARRUDA, Camila Oliveira2; SANTOS, Thaís Freitas2; 

BARCELOS, Ivanildes Solange da Costa3 

 

Palavras-chave: Alergia alimentar. Crianças. Hipersensibilidade.  

                                                             

1. INTRODUÇÃO 

As alergias representam imunopatologias e são caracterizadas pelo 

reconhecimento de antígenos ambientais, macromoléculas não infecciosas, pelo 

sistema imunológico que responde contra moléculas presentes em alimentos, 

cosméticos, pólen de flores de diversas plantas, pelos de animais, partículas 

provenientes de ácaros e outras (ABBAS et al., 2019).  

 

2. BASE TEÓRICA  

Dentre as doenças alérgicas, destaca-se as alergias alimentares em crianças, 

que constituem foco de pesquisas e intervenções médicas visando garantir uma 

melhor qualidade de vida aos portadores dessas patologias. As alergias alimentares 

consistem em respostas imunes contra moléculas presentes nos alimentos ingeridos, 

uma ampla variedade de alimentos pode provocar reações de hipersensibilidade 

(GALLI et al., 2008). Foi demonstrada existência de associação entre alergia alimentar 

e predisposição genética decorrente de maior produção de anticorpos da classe IgE; 

outro fator relacionado corresponde as características da microbiota intestinal 

(HOOPER; LITTMAN; MACPHERSON, 2012). As respostas imunes desencadeadas 

por alimentos pode ser por hipersensibilidade imediata ou tardia. A hipersensibilidade 

imediata é uma resposta que se inicia de 15 a 30 minutos após à ingestão do alimento 

e as manifestações clínicas são decorrentes da ação dos grânulos liberados pelos 

mastócitos, principalmente a histamina, no trato gastrointestinal provocando edema, 

desconforto intestinal, vômitos e diarreia (VALENTA et al., 2015).  
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No trato respiratório pode provocar rinite, bronquite e asma. A forma mais grave 

dessa resposta é o choque anafilático se a reação ocorrer a nível sistêmico contra o 

alérgeno alimentar (ABBAS et al., 2019; KAI, 2001). 

 Na hipersensibilidade tardia, os indivíduos podem apresentar dermatite atópica 

caracterizada por prurido, urticária e eczemas na pele horas após a ingestão do 

alimento (BREUER et al., 2004). 

                                                                 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma revisão narrativa sobre alergia alimentar em crianças; relacionar 

os principais alimentos que provocam alergias e o impacto no desenvolvimento físico 

das crianças.          

                                                         

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura científica. As bases de dados 

utilizadas foram: PubMed (Public Medline) e Science Direct. Foi utilizado o descritor 

“alergia alimentar em crianças”, “food allergy in children”; “alergia alimentaria en niños” 

em português, inglês e espanhol, respectivamente. Foram incluídos artigos científicos 

publicados no período de 2009 a 2018; estudos primários; disponíveis na íntegra e 

com a presença do descritor no título, palavras chaves ou no resumo.  

                                                              

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados o total de 14 artigos científicos publicados em revistas 

indexadas, desses 13 foram publicados na língua inglesa e um em português. A 

distribuição dos artigos por ano demonstrou que 28,6% (quatro artigos) foram 

publicados no ano de 2013, dois por ano em 2010 e 2014, um artigo por ano em 2015, 

2016, 2017 e 2018 (Fig. 1). 

   

 

 

 



 
 

 

Figura 1 - Distribuição dos artigos selecionados por ano de 2009 a 2018.  

                            

 

Os estudos foram realizados nos países: Japão, Brasil, Reino Unido, Holanda, 

Polônia, Portugal, Ucrânia, Estados Unidos, Tailândia e Irã, sendo que a maioria foram 

realizados no Japão, três publicações. 

Os principais alimentos relacionados com alergia alimentar nos artigos 

analisados foram o leite de vaca (57%), trigo (28%), ovos (37%), amendoim (14,3%) 

e soja (14,3%) (Fig. 2). 
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Figura 2 – Principais alimentos relacionados com resposta de hipersensibilidade em  

                  crianças nas publicações analisadas  

 

 De acordo com os artigos, o leite de vaca tem sido introduzido na alimentação 

de crianças a partir de três meses de idade, durante o primeiro ano de vida, quando a 

amamentação natural é interrompida ou complementada, constituindo importante 

fonte de nutrientes para o desenvolvimento das crianças (SANTALHA et al., 2013). 

Em 60% dos artigos analisados, o leite de vaca foi relacionado com alergia, sendo 

considerado a principal causa de alergia alimentar em crianças até dois anos de idade.  

Muitas crianças com alergia alimentar desenvolvem tolerância ao leite de vaca e ovos 

de galinha por volta dos 2 anos de idade anos. No entanto, fatores de risco para uma 

alergia persistente ao leite de vaca ou ao trigo incluem histórico de anafilaxia e altos 

níveis de IgE específicos contra alérgenos alimentares, relacionado com histórico 

familiar de alergias (KOIKE et al., 2018).   

Dentre as manifestações clínicas das alergias alimentares foram evidenciadas 

nos artigos que as crianças apresentaram manifestações gastrointestinais (vômitos, 

diarreia e edema), respiratórias (bronquite, rinite e asma) e cutânea (pápulas, 

eczemas e dermatite atópica). Essas manifestações podem interferir na qualidade de 

leite de vaca trigo ovo de galinha soja amendoim



 
 

vida das crianças, seja pela restrição alimentar privando a criança de nutrientes 

importantes e causando a desnutrição, por exemplo: deficiência de Cálcio presente 

nos alimentos lácteos, que pode afetar o crescimento da criança e a presença de 

reações cutâneas que comprometem a autoestima, pois provocam alterações na 

aparência da pele. A deficiência de vitamina D foi evidenciada em um artigo publicado 

no Brasil associada a alergia alimentar ao leite de vaca (SILVA et al., 2017). A 

dermatite atópica foi relacionada com alergia alimentar em três artigos, representa 

uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por graves eczemas e prurido. 

Afeta 15 a 30% das crianças e 2 a 10% dos adultos, diminuindo seriamente a 

qualidade de vida das pessoas afetadas (CARROLL et al., 2005).      

            

6. CONCLUSÕES 

Essa revisão da literatura demonstrou que os principais alérgenos alimentares 

para crianças são proteínas presentes no leite de vaca, trigo, ovos, amendoim, soja e 

frutos do mar. Foi demonstrado que o desenvolvimento físico e a qualidade de vida 

das crianças podem ser afetados pelas manifestações clínicas desencadeadas pela 

alergia alimentar.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa 

desenvolvido em uma instituição de longa permanência de idosos (ILPI) de Jataí-GO, 

desenvolvido em conjunto com um projeto de extensão, ambos desenvolvidos pelos 

cursos de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí (UFG/REJ).  

A pesquisa se justifica por buscar contribuir para a compreensão do estado de 

saúde e qualidade de vida de idosos institucionalizados, no sentido de caracterizar 

seu estado físico e mental. A intenção inicial era de que os resultados poderão permitir 

repensar as metodologias e procedimentos de intervenção para o atendimento na 
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área de Educação Física e de Fisioterapia, que visem melhorar as condições de vida 

e capacidade funcional dos internos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Atualmente a demanda de vagas em instituições de longa permanência de 

idosos vem aumentando, pois, de acordo com Lisboa e Chianca (2012), alguns fatores 

têm interferido na manutenção do idoso em seu lar, tais como novas estruturas 

familiares, a falta de interesse pelos mais velhos, os problemas financeiros 

enfrentados e a interferência do capitalismo no padrão de vida.  

Somam-se a estes fatores os efeitos do envelhecimento, também preditores da 

institucionalização de idosos, especialmente os que interferem nos aspectos mentais 

e envolvem o equilíbrio mental, a demência e a cognição. A depressão e as demências 

podem gerar déficits de memória, linguagem, cognição, funções executivas, bem 

como gnosias e praxias, interferindo na autonomia, no desempenho profissional ou 

social do indivíduo (UNA-SUS, 2017). 

A institucionalização pode fazer com que o idoso vivencie perdas e se sinta 

vulnerável, gerando quadros depressivos que afetam os aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais (CARREIRA et al., 2011).  

As referências utilizadas para subsidiar a aplicação dos instrumentos de 

pesquisa foram: Oliveira e Tavares (2014) sobre o Índice de Barthel; Barker et al. 

(2007) que desenvolveu e validou o Aging Perceptions Questionnaire (APQ), 

instrumento validado por Ramos et al. (2012) no Brasil, ficando conhecido no país 

como Questionário de Autopercepção do Envelhecimento (QAPE); Silva et al. (2011) 

para avaliar os pacientes pós ictus que tiveram o Acidente Vascular Encefálico (AVE); 

e Nasreddine et al. (2005), que desenvolveu o instrumento de rastreio cognitivo que 

detecta comprometimento de déficit cognitivo leve (DCL). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta etapa da pesquisa foi traçar o perfil dos idosos 

institucionalizados no que se refere ao índice de massa corporal (IMC), sua 

funcionalidade e a autopercepção de envelhecimento, na intenção de coletar 



 
 

informações que possam ser úteis na prescrição de exercícios e no acompanhamento 

fisioterápico. Os objetivos específicos foram: avaliar o potencial funcional dos idosos 

na realização de atividades de vida diária (AVD) por meio da aplicação do Índice de 

Barthel; verificar as opiniões dos internos sobre o próprio envelhecimento, por meio 

da aplicação do Questionário de Autopercepção do Envelhecimento (QAPE); e aferir 

o IMC por meio da avaliação da massa corporal total e da estatura, de forma a obter 

uma avaliação antropométrica de cada participante. 

 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa, ainda em andamento, está sendo desenvolvida em uma ILPI de 

idosos de Jataí-GO, que tem aproximadamente 63 internos no ano de 2019, e em 

cada momento de aplicação dos instrumentos de pesquisa considerou-se o total de 

internos naquele momento, visto que este número oscila por saída de internos, 

entrada de novatos ou óbito. São considerados sujeitos da pesquisa os idosos que 

tenham acima de 60 anos, homens e mulheres, e que conseguem responder aos 

testes aplicados.  

Em levantamento inicial, após a aplicação de alguns instrumentos de pesquisa 

no ano de 2017 e início de 2018, constatou-se que um número reduzido de idosos 

consegue responder aos questionários e apresentam condição mental favorável à 

realização da pesquisa. A coleta de dados foi realizada mediante anuência dos idosos, 

observando-se os cuidados necessários, foi feita pelas duas voluntárias Pivic, com 

auxílio de outros alunos voluntários dos cursos de Educação Física e de Fisioterapia, 

todos devidamente treinados. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram: aplicação do 

questionário sobre o Índice de Barthel, realização do questionário de autopercepção 

do envelhecimento (QAPE), levantamento do IMC e avaliação da cognição pós ictus 

através do Montreal Cognitive Assessment (MoCA). 

Os dados foram tabulados em bancos de dados e submetidos à análise 

estatística descritiva, quando necessário, adequando aos objetivos propostos. 

 

 



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que se refere o instrumento aplicado Índice de Barthel e sobre as AVD, tais 

como alimentação, banho, atividades rotineiras, vestir-se, intestino, sistema urinário, 

uso do banheiro, transferência, mobilidade e escadas, os dados estão em fase de 

tabulação e análise, mas já sinalizam que nenhum dos 66 idosos é considerado 

totalmente independente nestes aspectos. 

Sobre a autopercepção do envelhecimento, os idosos do sexo masculino 

parecem ser mais afetados pelas consequências negativas do envelhecimento do que 

as mulheres, mas de um modo geral os internos da ILPI têm aspectos mais positivos 

do que negativos sobre o envelhecimento. Ainda, é maior o grupo não satisfeito com 

a imagem corporal do que o grupo que se caracteriza como satisfeito, os quais podem 

apresentar características que se associam às alterações negativas de saúde física e 

funcional. Este grupo insatisfeito pode estar inclinado a acreditar que o 

envelhecimento tem um impacto negativo em sua vida.  

Na verificação do IMC em função do sexo, a maior parte dos idosos do sexo 

masculino apresenta peso normal, e prevalece o sobrepeso entre as participantes do 

sexo feminino. Estes dados serão ampliados na próxima etapa da pesquisa, e será 

realizada a verificação do IMC com todos os internos, bem como será feita a avaliação 

antropométrica. 

A avaliação de cognição pós ictus demonstrou que todos os participantes da 

pesquisa ficaram abaixo do escore de corte.  Ao avaliar as propriedades psicométricas 

do teste notou-se que as que apresentaram maior índice de desempenho foram as de 

orientação e atenção, já a que apresentou o menor desempenho pela amostra 

estudada foram as de visoespacial/executiva.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, sabe-se que o desenvolvimento desta pesquisa teve 

por finalidade ampliar os conhecimentos sobre a realidade do idoso institucionalizado, 

que visa constituir um referencial teórico sobre suas condições de vida e saúde, 

especialmente que subsidiem a implementação de ações voltadas para a melhoria 

destas condições. O projeto de pesquisa, bem como o projeto de extensão vinculado, 



 
 

é desenvolvido por equipe constituída de professores e alunos dos cursos de 

Educação Física e Fisioterapia da UFG/REJ e por profissionais da própria instituição 

investigada.  

O projeto visa contribuir no processo formativo desta equipe pesquisadora, no 

sentido de relacionar a teoria e a prática e de compreender a realidade de atuação 

profissional. Espera-se que os resultados obtidos e divulgados em eventos científicos 

e periódicos da área estimulem o debate sobre a terceira idade e a qualidade de vida, 

e permitam repensar as políticas públicas de saúde e a atuação profissional das várias 

áreas envolvidas.  

É preciso debater e buscar alternativas para a inclusão dos mais velhos na 

sociedade, por meio de atividades voluntárias, atividades físicas e outras 

possibilidades que desenvolvam a interação deste público com a sociedade, mesmo 

os que já se encontram institucionalizados, pois o convívio social é salutar e 

necessário.  

Os idosos que são institucionalizados precisam de cuidados pessoais diários, 

mas não se pode esquecer do contato com a comunidade externa, garantindo 

possibilidades de carinho, afeto, desenvolvimento motor e social. E ainda, é relevante 

que qualquer indivíduo, em qualquer idade, se sinta livre para optar por uma vida ativa 

e desse modo promover bem estar físico e mental, contribuindo para uma velhice 

prazerosa e longa. 
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CORRELAÇÃO ENTRE ALTERAÇÃO HEMATOLÓGICAS SUGESTIVAS DE 

ERLIQUIOSE CANINA E DIAGNÓSTICO POR REAÇÃO EM CADEIA DA 

POLIMERASE¹ 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

Uma das principais doenças causada por um hemoparasita, sendo 

assim infecto-contagiosa, da ordem e do gênero, respectivamente, 

Rieckettsiales e Ehrlichia spp., é a Erliquiose, comumente conhecida como 

doença do carrapato, febre hemorrágica canina ou Tifo canino. São parasitas 

obrigatoriamente intracelulares , parasitando células hematopoiéticas maduras 

ou imaturas. A Ehrlichia canis é a principal espécie que acomete os cães, seu 

principal meio de transmissão é o vetor, o Rhipicephalus sanguineus (carrapato 

canino marrom comum). Outra maneira da infecção ocorrer é por meio da 

transfusão com sangue infectado de um cão doente para outro sadio (Silva, 

2015). 

O período de incubação da doença ocorre entre uma e três semanas, 

após isso, a erliquiose canina inicia seu estágio agudo. No período de 

incubação, o agente se prolifera por fisão binária dentro de células com apenas 

um núcleo (mononucleares). Que poderá ocorrer após um período de 

inatividade (sendo longo ou não), gerando a redução de todos os tipos de 

células sanguíneas, podendo assim contribuir para o desenvolvimento de 
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hemorragia, efusões serosas, edema, anemia, aumento do fígado, baço e 

linfonodos e infecções secundárias. Mecanismos imunológicos como, 

hiperglobulinemia e infiltração generalizada também podem surgir 

(KAEWMONGKOL et al., (2017). Segundo UENO et al., (2009), esta fase onde 

a doença segue no período inativo, antes de virar a forma crônica, pode durar 

por vários anos, acarretando assim, apenas leves alterações hematológicas, 

não havendo sintomas clínicos em evidência. 

A técnica de PCR permite um diagnóstico preciso, é muito utilizada para 

a detecção de DNA específico de um microorganismo em leucócitos presentes 

em sangue periférico, como explicam KAEWMONGKOL et al. (2017). 

2 BASE TEÓRICA: 

A Erlichia canis, causadora da Erliquiose canina, como apresentada 

anteriormente, é uma bactéria Gram negativa, com seu formato sendo 

classificada como cocobacilos, multiplicação por divisão binária, intracelular 

(sendo obrigatórios do leucócito - monócitos-), de células contendo um único 

núcleo (mononuclear) (SILVA,2015) sendo um parasita com prevalência em 

diversas regiões do Brasil. 

Seu ciclo contém três principais fases: primeiro ocorre à inserção dos 

corpos elementares em monócitos, onde eles irão permanecer em 

desenvolvimento por aproximadamente dois dias. Após isso, começa então a 

multiplicação do agente etiológico, que terá uma duração de 3 a 5 dias, 

formando um corpo inicial. E por último, ocorre a formação de corpos 

elementares (envoltos por membrana), que quando em conjuntos, formam as 

mórulas (SILVA, 2015). 

O diagnóstico clinico acaba sendo não eficaz para atestar a doença, pois 

seus sinais inespecíficos e comuns acabam exigindo um diagnóstico 

complementar laboratorial.  Apesar dos sinais clínicos mais comuns possam 

ser observados durante o desenvolvimento da infecção, não podem ser usados 

como resultados conclusivos, sendo assim necessário e indispensável o uso de 

técnicas como PCR para chegar em um diagnóstico final, uma vez que o meio 

de diagnóstico mais utilizado tem sido a pesquisa por mórulas em esfregaços 

sanguíneos. (UENO et al., (2009). 



Esta enfermidade, possui período de incuação de 8 a 20 dias e 

apresenta três estágios ao longo do seu desenvolvimento sendo estes 

definidos como fase aguda caracterizada geralmente por trombocitopenia, 

anemia e leucopenia, podendo ser ainda mais grave na presença de 

coinfecção;  a fase crônica que  apresenta alterações clínicas e laboratoriais 

mais severas como pancitopenia, glomerulonefrite pela deposição de 

imunocomplexos; hemorragias e aumento da suscetibilidade às infecções 

secundárias e a fase subclínica que geralmente apresenta altos títulos de 

anticorpos, com alterações hematológicas discretas e ausência de sintomas, 

onde os cães imunocompetentes podem se recuperar e eliminar o agente sem a 

fase crônica  (ANDEREG & PASSOS, 1999; ISOLA et al., 2012).   

3 OBJETIVOS 

Relacionar as alterações hematológicas sugestivas de erliquiose 

monocitica canina presentes no hemograma completo de cães assintomáticos 

com os resultados de exame por reação em cadeia da polimerase. De modo 

específico, avaliar o hemograma de cães adultos com relação a anemia, 

leucopenia e trombocitopenia. Além de evidenciar o resultado obtido por PCR 

nos mesmos animais.  

4. METODOLOGIA

Os pacientes foram provenientes do Projeto de Controle Populacional 

por meio de castração cirúrgica, realizado no Hospital Veterinário da UFG 

Regional Jataí. 

Foram selecionados 70 cães sem distinção de raça, sexo ou idades no 

período de junho de 2018 a maio de 2019. Durante a consulta foi constato pela 

anamnese e exame físico que o animais não apresentavam sintomatologia 

clínica sugestiva de doença. 

Para realização dos hemogramas, as contagens de leucócitos totais, 

hemácias e dosagem de hemoglobina foram realizados no analisador 

hematológico da LabTest SDH Vet®. A contagem de plaquetas, contagem



diferencial de leucócitos e analises morfológicas das células sanguíneas foram 

realizadas manualmente através de esfregaços sanguíneos corados com Kit 

Panótico® Laborclin e analisadas no microscópio óptico da Leica 

Microsystems® (x100). Os valores normais de referência utilização para 

comparação dos parâmetros hematológicos, foram obtidos das tabelas de 

referências da UFRGS segundo Kaneko (1997).   

Seguindo protocolo par realização da PCR estabelecido previamente por 

Aguiar et al. (2008), foram utilizados para a analise 2,5 μL de DNA de cada 

amostra, afim de amplificar um fragmento de 173 pb do gene DSB de E. canis, 

por técnica de PCR convencional. Para isso, foi utilizado o volume total de 

22,5μL para o Mix da reação, contendo: 8 μL de água ultrapura; 12,5 μL de 

master mix (Promega®); 1 μL de dsb-330 “sense” e 1 μL de dsb-481 

“antisense”; 2,5 μL do DNA extraído e reidratado. A amplificação desse 

fragmento, será realizado em um termociclador da Applied Biosystems® 

modelo Veriti 96 Well Thermal Cycler, que consiste em ciclos e temperaturas 

variáveis e ideiais para ocorrer as fases de desnaturação, anelamento e 

extensão. Como controle positivo, será utilizada amostra de referência de E. 

canis procedentes do Laboratório de Virologia e Rickettsioses da HOVET-

UFMT como controle negativo do mix, será utilizado água ultra-pura. 

A amplificação resultante foi visualizada em Gel de Agarose 1,5% 

(Agarose NA, AmershamBiosciences), após a eletroforese a 90 volts, durante 

15 minutos, com marcador de massa molecular de 100 pb (DNA Ladder100 

bpInvitrogen).  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Setenta cães assintomáticos foram utilizados como base de estudo, 

dentre o número total, todos tiveram resultados no exame de PCR negativo, 

porém, nos exames hematológicos apresentaram alterações comumente 

presentes em diagnóstico de E. canis, que também podem estar associada a 

outras enfermidades, uma vez que o resultado molecular foi negativo. 

Em relação aos achados no hemograma, dos 70 animais envolvidos 

neste estudo 44 (62,8%) apresentaram alguma alteração hematológica. Que 



consistiam em: anemia, policitemia, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia, 

trombocitose, hiperproteinemia, hipoproteinemia.  

A anemia ocorreu em 29,5% (13/44) dos animais com alteração 

sendo a mais frequente do tipo normocitica normocrômica em 61,5% (8/13), 

seguido de microcitica normocrômica em 30,7% (4/13). A policitemia foi 

destaque em 15,9% (7/44) dos animais.  

Em relação ao leucograma apenas 13,6% (6/44) apresentaram redução 

dos glóbulos brancos, caracterizando leucopenia em 13,6 % (6/1) por linfopenia 

em 66,6 % (4/6), neutropenia em 50% (3/6), monocitopenia em 16,6% (1/6), e 

leucocitose (13) por eosinofilia 84,6% (11/13), neutrofilia em 53,8% (7/13) e 

linfocitose em 7,7% (1/13).  

As plaquetas também estavam alteradas apresentado um quadro de 

trombocitopenia em 13,6% (6/44) e trombocitose em 13,6% (6/44). Além de 

alterações nos níveis de proteína plasmática gerando hiperproteinemia em 

22,7% (10/44) e hipoproteinemia em 2,3% (1/44).   

Nesses cães assintomáticos foi observado resultado negativo na PCR 

para presença de E. canis, e avaliando seu hemograma, foi notável a presença 

de algumas alterações sugestivas de erliquose, o que levaria a uma medida 

terapêutica desnecessária (KAEWMONGKOL et al., 2017). 

Uma vez que segundo Mendonça et al. (2005) as alterações do tipo 

leucocitose, hiperproteinemia e policitemia podem estar associadas a outras 

enfermidades, bem como ser atribuída a fatores fisiológicos ou pré-analíticos, 

sendo ela estresse durante a coleta, desidratação, uma vez que não é comum 

serem associadas a erliquiose. 

6 CONCLUSÃO 

Apesar dos resultados hematológicos sugestivos de ehrliquiose, o 

resultado em PCR demostrou que os animais assintomáticos, podem estar 

sendo acometidos por outras enfermidades. Portanto avaliando unicamente as 

alterações hematológicas em caso de suspeita de erliquiose assintomática, 

poderia geral uma medida terapêutica inadequada e desnecessária.    
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este estudo demonstra a importância da 

obesidade associada à síndrome metabólica no risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. O aumento de gordura visceral e excessiva liberação do 

hormônio aldosterona (Aldo), responsáveis por uma cascata de reações, culminam 

em processos de hipertrofia e fibrose cardiovascular e aumento na geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Este conjunto de eventos é capaz de 

promover aumento do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, 

contribuindo para elevação da pressão arterial, aumentando eventos de infarto 

agudo do miocárdio, aterosclerose e doenças da artéria coronária. Estudos com 

intuito de reduzir as complicações cardiovasculares geradas pela Aldo, utilizam 

antagonistas do receptor mineralocorticoide (MR), sendo um destes a 

espironolactona. Neste sentido, a espironolactona é um antagonista seletivo do 

receptor MR, capaz de inibir o agonismo mediado pela Aldo. Diversos estudos têm 

demonstrado a importância do tecido adiposo e seu papel parácrino no 

remodelamento dos tecidos cardíaco e vascular em condições de obesidade e 

síndrome metabólica. Drogas capazes de antagonizar os receptores MR, impedido 

assim, a ligação da Aldo, são promissoras para a terapêutica do remodelamento 

cardiovascular na condição da obesidade associada à síndrome metabólica1. BASE 

TEÓRICA: A obesidade é uma condição fisiopatológica crônica de origem 

multifatorial, definida pelo aumento da massa corporal (SALAS; PITA, 2003). Os 

1
 Resumo revisado pelo professor e orientador do projeto de pesquisa Prof. Dr. Rafael Menezes da 

Costa, código PI02950-2019. 
2

Acadêmica do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, 
amandaarf19@gmail.com 
3

Doutorando no programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP) – USP, julliano15@hotmail.com 
4

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Regional jataí, nayarabiomedd@gmail.com 
5 

Professor  Doutor da Faculdade de Biomedicina, Universidade Federal de Goiás (UFG), 
rafael.menezess@yahoo.com.br 



mecanismos que justificam o desenvolvimento da obesidade estão relacionados a 

diversos fatores como a oferta abundante de calorias derivadas da alimentação e a 

baixa prática de exercícios físicos (HILL, 2006). Está relacionada também a 

influência de fatores genéticos, que interagem entre si, e fatores sócio-ambientais, 

como estresse, sedentarismo, tabagismo e etilismo (BOUTIN; FROGUEL, 2001). 

Estima-se que aproximadamente 604 milhões de adultos e 108 milhões de crianças 

no mundo estejam obesos. (AFSHIN et al., 2017). Sendo assim, quando se associa 

obesidade com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, deve levar 

em conta não só a magnitude, mas também a distribuição da gordura corporal, 

sendo a mais patogênica a gordura presente na região visceral, encontrada 

primariamente na cavidade abdominal. Durante o sobrepeso e a obesidade 

observam-se alterações na morfologia e na função do coração e dos vasos 

sanguíneos. Nesta condição, é possível observar hipertrofia e hiperplasia do 

músculo estriado esquelético e do músculo liso vascular, fatores que contribuem 

significativamente para o aumento do débito cardíaco e da resistência vascular 

periférica e consequente possível aumento dos níveis pressóricos (SANTOS et al., 

2002; FERREIRA, 2016). Os mecanismos associados à disfunção cardiovascular 

durante a obesidade abrangem o aumento da descarga simpática no coração, 

aumento da atividade das enzimas gelatinases, como as metaloproteinases de 

matriz extracelular, a liberação exacerbada de fatores contráteis derivados das 

células endoteliais, mediadores inflamatórios, aumento na geração de EROs e 

consequente estresse oxidativo, e aumento de hormônios e peptídeos 

vasoconstritores liberados por resultante superativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) (NIGRO; FORTES; CARVALHO, 1990; COSTA et 

al., 2018). O SRAA é um dos principais sistemas regulatórios da pressão arterial, da 

perfusão tecidual e do volume sanguíneo (NAVAR, 2014). Resumidamente, o 

aumento do tônus contrátil, encontrado durante a obesidade, é capaz de diminuir a 

perfusão tecidual, incluindo a perfusão renal, o que resulta na superativação do 

SRAA, que libera ainda mais do hormônio Aldo e potencializa a vasoconstrição (FOX 

et al., 2004; WANG et al., 2008). Os efeitos da Aldo também estão presentes no 

coração e nos vasos, dependente da sua ligação ao receptor MR, gerando estresse 

oxidativo, fribrose e hipertrofia, culminando na disfunção do sistema cardiovascular 

(SANTOS; FAGUNDES-MOURA; SILVA, 2000). Estudos com intuito de reduzir as 

complicações cardiovasculares geradas pela Aldo, utilizam antagonistas do receptor 



MR, sendo um destes a espironolactona. OBJETIVO: Avaliar a contribuição do 

receptor MR no desenvolvimento da obesidade associada à síndrome metabólica. 

MÉTODOS: Todos os procedimentos experimentais foram analisados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí (protocolo 02/19), que segue os princípios éticos do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Camundongos Swiss machos, de 

aproximadamente 3 semanas de idade, foram adquiridos do Biotério Central da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia e acondicionados em ambiente 

com temperatura controlada de 22 ± 2ºC, umidade de 50 ± 5% e ciclos claro-escuro 

de 12 h, com livre acesso a água e alimento. Após uma semana de aclimatização, 

os camundongos receberam dieta controle ou dieta hiperglicídica por 18 semanas. 

Após 14 semanas de dieta os camundongos foram tratados por gavagem com 

veículo ou espironolactona (50mg/kg) durante 7 dias. A dieta hiperglicídica consistiu 

em 33% de dieta controle (Nuvilab® CR1, Nuvital, Brasil), 33% de leite condensado 

e 7% de sacarose por peso (o restante é água) (COSTA et al., 2018b). O conteúdo 

energético foi de 12,16 kJ/g para a dieta controle e 13,35 kJ/g para a dieta 

hiperglicídica. Foi feita a caracterização antropométrica do modelo experimental por 

meio da avaliação do perfil nutricional, determinado pela análise do peso e gordura 

corporal. A massa corporal dos camundongos foi aferido semanalmente e a 

obesidade foi caracterizada pelo índice de adiposidade {[gordura corporal (g)/peso 

corporal final (g)]x100}, sendo a gordura corporal calculada pela soma das gorduras 

epididimal, retroperitoneal e visceral (COSTA et al., 2018). Avaliação do perfil lipídico 

e glicêmico, onde foram determinados os níveis séricos de colesterol total por 

método enzimático (kit Labtest), em amostras de soros provenientes da 

centrifugação do sangue total. A concentração de glicose foi determinada após o 

tratamento com dietas, em animais que permaneceram em jejum durante 8 horas. 

Teste oral de tolerância à glicose (TOTG) o qual foi realizado no final da 18ª semana 

de dieta, após 8 horas de jejum, a glicemia de cada camundongo foi verificada por 

glicosímetro, caracterizando a glicemia do tempo zero. Em seguida, glicose na dose 

de 2 g/kg foi administrada aos camundongos por gavagem. A partir desse momento, 

o cronômetro foi acionado e novas determinações da glicemia foram feitas nos

tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos (MENEZES et al., 2017). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A dieta hiperglicídica tornou os camundongos obesos, de acordo com 

avaliação do índice de adiposidade. O tratamento com espironolactona foi capaz de 



reverter tal efeito. Parâmetros antropométricos como massa corporal final, ganho de 

massa, depósitos de gordura epididimal, retroperitonial e visceral e gordura corporal 

total, foram também maiores nos camundongos mantidos em dieta hiperglicídica 

quando comparados ao grupo controle. Ainda neste contexto, o tratamento com 

espironolactona reduziu tais parâmetros naqueles camundongos mantidos em dieta 

hiperglicídica. Os camundongos mantidos em dieta hiperglicídica apresentaram 

aumento nas concentrações séricas de colesterol total, quando comparados aos 

camundongos mantidos em dieta controle. O tratamento com espironolactona foi 

capaz de reverter tal efeito. No teste oral de tolerância à glicose, a glicemia basal 

(antes da administração oral de glicose) foi significativamente maior no grupo obeso 

quando comparada à do grupo controle. O pico máximo de glicemia ocorreu após 30 

minutos da sobrecarga de glicose, com um declínio nas concentrações sanguíneas 

após este tempo. A área sob a curva da concentração de glicose sanguínea se 

mostrou diferente entre os grupos, com aumento significativo nos camundongos 

obesos. O tratamento com espironolactona foi capaz de reverter tal efeito. Com base 

nestes dados, confirma-se o desenvolvimento de obesidade associada à síndrome 

metabólica. Observou-se também a eficácia terapêutica produzida pela 

espironolactona, visto que houve redução nos parâmetros aumentados em 

camundongos obesos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dieta hiperglicídica promove o 

desenvolvimento de obesidade associada à síndrome metabólica e o tratamento 

farmacológico com espironolactona é eficaz na redução de tal condição, clarificando, 

de fato, o envolvimento da Aldo via receptor MR na fisiopatologia deste modelo 

experimental. 
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PERFIL MICROBIANO ENCONTRADO NO ÚTERO E NA VESICULA URINÁRIA 

DE CADELAS PORTADORAS DE PIOMETRA ABERTA OU FECHADA¹ 
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INTRODUÇÃO 

A piometra canina é o acumulo de pus dentro do lúmen uterino, ocorrendo 

tipicamente durante ou imediatamente após um período de dominância de 

progesterona. Pode ser classificada em piometra de cervix aberta ou fechada, a 

piometra com cervix fechada é particularmente mais perigosa, por isso precisa de 

reconhecimento precoce, diagnóstico e tratamento adequado (BAITHALU et al, 2010). 

A decisão entre o tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico deve ser 

baseada na estabilidade clínica da cadela, bem como a consciência do proprietário da 

cadela sobre os riscos associados ao tratamento e o valor e potencial reprodutivo. 

Cadelas que apresentam sinais clínicos graves da doença ou choque séptico devem 

ser estabilizadas apropriadamente antes que comece o tratamento (HAMM, 2012). 
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BASE TEÓRICA 

As bactérias mais comumente encontrada em cadelas com piometra é a 

Escherichia coli, mas também são isoladas em menor quantidade Enterobacter spp., 

Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus spp. 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

A adesão da Escherichia coli às células endometriais é fundamental na 

instalação da infecção, o andamento e continuidade da doença são dependentes da 

capacidade do hospedeiro de montar uma resposta imunitária eficaz (DINIZ, 2017). 

De acordo com KALENSKI (2012) a Escherichia coli é uma bactéria frequentemente 

envolvida com a sepse grave secundária à piometra. COGGAN et al., (2008) 

considera que os cães possuem um papel importante na transmissão de Escherichia 

coli para outros animais e também para seres humanos. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho foi isolar, identificar e testar a sensibilidade 

microbiana das bactérias encontradas nas amostras de conteúdo uterino e urina de 

cadelas com piometra de cervix aberta, cervix fechada e cadelas sem piometra 

advindas rotina de atendimento do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Jataí (HV/UFG/REJ). 

METODOLOGIA 

Durante o período de agosto de 2018 à julho de 2019 foram estudadas cadelas 

oriundas da rotina de atendimento do Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Jataí (HV/UFG/REJ) que se adequam com o objetivo, que é de 

cadelas com piometra de cervix aberta, piometra de cervix fechada e cadelas sem 

piometra submetidas a OSH eletiva.  

As cadelas foram avaliadas com uma anamnese direcionada ao sistema 

urogenital, exame físico para obtenção dos sinais vitais, ultrassom para confirmação 

do diagnóstico de piometra ou gestação nas cadelas submetidas ao procedimento de 

OSH eletiva.  



Foram coletadas em um meio asséptico amostras de 3 ml da secreção uterina 

e 3 ml de urina após a retirada do útero da cavidade abdominal e envidas ao 

laboratório de Microbiologia Veterinária da regional Jatai- UFG. Essas amostras foram 

semeadas por esgotamento em placas de Agar sangue, Agar nutriente ou Agar 

Padrão para Contagem (PCA) e colocadas em uma estufa microbiológica à 35-40°C 

por 24-48 horas, com o objetivo de isolar 5 colônias puras de bactérias. Cada colônia 

foi colocada em um tubo com caldo nutriente e, após 24 horas, foi feito a estocagem, 

colocando-se em eppendorf 500 μl de cultura bacteriana e 500 μl de glicerol a 40%, 

homogeneizados por um agitador de tubos e congelados em um freezer a -30°C.  

Posteriormente foi realizada a coloração de Gram, separando as amostras em 

gram positivas e gram negativas. As bactérias gram negativas foram cultivadas no 

meio Agar tríplice açúcar ferro (TSI), Meio Motilidade Indol Ornitina, caldo MR-VP, 

Agar citrato, Fenilalanina e Lisina e, após 48 horas, o resultado dos meios foram 

comparados com os resultados de KONEMAN (2001). As bactérias gram positivas 

foram armazenadas para futura identificação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Foram avaliadas 27 cadelas no total, sendo 11 cadelas com piometra de cervix 

aberta, 10 cadelas com piometra de cervix fechada e 6 cadelas sem piometra, 

submetidas a ovariohisterectomia eletiva.  

Das 11 cadelas com piometra de cervix aberta, foi observado crescimento 

bacteriano em 72,7% (8/11) das amostras de conteúdo uterino, sendo formado por 

50% Escherichia sp, 15% de bactérias gram positivas ainda não identificadas, 10% 

Klebsiella sp., 17,5% Serratia sp. e 7,5% Enterobacter sp. Foi observado crescimento 

bacteriano em 11,1% (1/9) das amostras de urina, composto por 80% Escherichia sp 

e 20% Klebsiella sp. 

Das 10 cadelas com piometra de cervix fechada, foi observado crescimento 

bacteriano em 50% (5/10) das amostras de conteúdo uterino, constituído de 56% 

Escherichia sp., 28% de bactérias gram positivas ainda não identificadas, 4% 

Edwardsiella sp, 4% Klebsiella sp., 4% Serratia sp. e 4% Enterobacter sp. Não foi 

observado crescimento bacteriano em nenhuma das 8 amostras de urina. 



Entre as amostras das 6 cadelas sem piometra, foi observado crescimento 

bacteriano em 16,6% (1/6) dos swabs uterinos, formados por 60% Escherichia sp. e 

40% Salmonella sp. Foi observado crescimento bacteriano em 33,3% (1/3) das 

amostras de urina, composto por 80% de bacterias gram positivas ainda não 

identificadas e 20% Shigella sp., 

Não foi verificada diferença significativa entre os dois tipos de piometra 

atendidas, divergindo com o estudo realizado por GORRICHO & CAMPOS (2012). 

Na presente pesquisa, 38,1% (8/21) das amostras de conteúdo uterino não 

obtiveram crescimento bacteriano, resultados semelhantes foram descritos por 

SANCHES et al., (2015) com 20% e 26,7% no estudo realizado por TRAUTWEIN et 

al., (2017) das amostras do conteúdo uterino de cadelas com piometra. A falta de 

crescimento bacteriano em algumas amostras de piometra pode ser determinada por 

um uso prévio de antibióticos ou devido à difícil diferenciação entre hidrometra, 

mucometra, hemometra e piometra, conforme verificado nas fichas de atendimento, 

corroborando OLIVEIRA et al., (2016).  

As bactérias gram negativas foram isoladas com maior frequência nas 

amostras de conteúdo uterino, concordando com os achados de OLIVEIRA et al., 

(2016). A bactéria mais comumente isolada foi a Escherichia coli (DINIZ, 2017), 

(SANCHES et al., 2015) o que corrobora o presente estudo. Também foram isoladas 

as bactérias Enterobacter sp, Klebsiella sp, como foi descrito por OLIVEIRA et al., 

2016  

De acordo com o estudo feito por HAGMAN & KUHN (2002), cadelas com 

piometra e infecção simultânea do trato urinário possuem os isolados de Escherichia 

coli do trato urinário e do útero indistinguíveis e atestaram a teoria de que cepas de 

Escherichia coli isoladas de cadelas se originam da flora bacteriana normal nas 

cadelas. Porém, no presente estudo foi observado crescimento de bacteriano na 

urina e no útero de apenas uma cadela de piometra de cervix aberta, ambas com 

amostras de Escherichia coli isoladas.  

Algumas bactérias isoladas nessa pesquisa, como a Escherichia sp. 

confirmaram que elas podem habitar tanto o útero de cadelas sadias como de cadelas 

com piometra, tal como foi descrito por CARNEIRO et al., 2005, que sugeriu que não 



necessariamente a bactéria isolada no útero da cadela com piometra é a causadora 

da patogenia da doença. 

CONCLUSÃO 

A piometra é uma infecção uterina muito comum em cadelas, não foi observada 

correlação entre as bactérias isoladas de cadelas com piometra de cervix aberta e 

cervix fechada. Foi obtido crescimento bacteriano em uma amostra de swab uterino 

de uma cadela sem piometra, sugerindo que as bactérias podem habitar esse útero e 

não causar infecção. 
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SÍNTESE DE   FOTOPROTETORES DERIVADOS DO PRODUTO NATURAL 

ÁCIDO CUMÁRICO1 

 GONÇALVES, Bianca Ferreira2; GABRIEL, Arthur Martins3; NEBO, Liliane4; 

ARANTES, Tatiane Moraes5; SILVA, Claudinei Alves6; MALAQUIAS, Karla S. 7 

Palavras-chave: Fotoprotetores naturais. Ácido cumárico. Éster. TiO2 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No Brasil os números de câncer de pele têm aumentado consideradamente a cada 

ano, portanto a necessidade do uso de protetores solares fortemente recomendado 

uma vez que, estes tem como objetivo reduzir a quantidade de radiação UV que é 

absorvida pela pele humana, servindo assim como uma barreira protetora. Uma das 

substâncias inorgânicas empregadas como fotoprotetor é dióxido de titânio (TiO2), que 

apresenta uma excelente proteção contra os raios UV e baixo potencial de irritação. 

Contudo ele está associado a capacidade de formar radicais livres, que se ligam a 

moléculas biológicas como, proteínas, lipídeos, DNA causando danos às mesmas. 

Neste contexto, surge a busca por moléculas derivadas de compostos naturais, foco 

do presente trabalho. 

2 BASE TEÓRICA 

O Sol é essencial para a vida na Terra e seus efeitos sobre o corpo humano 

dependem das características individuais da pele exposta, intensidade, frequência e 

tempo de exposição. Da radiação solar ultravioleta (RUV) proveniente do sol que 

1 Resumo revisado pela orientadora: Karla S. Malaquias. 
2 Voluntária do Programa de Bolsas Iniciação Científica (PIVIC). Universidade Federal de Goiás

(UFG), Curso de bacharelado em Química. bianca_aia@hotmail.com   
3 Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Curso de bacharelado em Química. arthurgabriel98@gmail.com 
4 Professora Doutora dos Cursos de Química, Universidade Federal de Goiás (UFG), colaborador(a) 

do projeto de pesquisa. lianbnb@hotmail.com 
5 Professora Doutora dos Cursos de Química, Universidade Federal de Goiás (UFG), colaborador(a) 

do projeto de pesquisa. tmarantes@yahoo.com 
6 Professor  Doutor dos Cursos de Química, Universidade Federal de Goiás (UFG), colaborador(a) do 

projeto de pesquisa. clalvess@gmail.com 
7 Professora Doutora dos Cursos de Química, Universidade Federal de Goiás (UFG), coordenadora do 
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atinge a superfície terrestre, 95% é UVA e 5% é UVB (COSTA, 1995). Os raios tipo 

UVC são bloqueados pela camada de ozônio. a radiação UVA tem a capacidade de 

penetrar mais profundamente nas camadas da epiderme e uma pequena parte chega 

a alcançar o tecido subcutâneo, por sua vez os raios UVB penetram somente até a 

epiderme e é responsável pela produção natural da vitamina D3, importante para a 

absorção de cálcio na estrutura óssea. Contudo, uma exposição demasiada aos raios 

UVB podem ocasionar sérios problemas cutâneos que vão desde queimaduras até o 

câncer de pele. A radiação ultravioleta localiza-se na faixa de radiação de 100 nm a 

400 nm e é considerada como pertencente à região não ionizante do espectro 

eletromagnético. Estas foram divididas em três regiões distintas, UVA  (UVA, 315-400 

nm), UVB (UVB, 280-315 nm) e UVC (UVC, 100-280 nm) (POLONINI, et al 2011). 

Um filtro solar consiste numa preparação cosmética que contém agentes 

fotoprotetores, que minimizam os efeitos deletérios dos raios UV através da absorção, 

da reflexão ou da difusão dos raios incidentes. A classificação para estas substâncias 

é em orgânicas ou inorgânicas, em função da sua respectiva natureza química. Em 

geral, os compostos orgânicos agem via absorção e os inorgânicos através da 

reflexão dos raios UV. As substâncias inorgânicas empregadas como fotoprotetores 

são o óxido de zinco e o dióxido de titânio (NASCIMENTO, et al 2014). O risco do uso 

de de ZnO e TiO2, em formulações antissolares, está associado a capacidade de 

formar radicais livres, moléculas são capazes de reagir com moléculas biológicas 

como, proteínas, DNA e lipídeos, causando danos às mesmas (FLOR, et al 2007). Por 

este motivo, a busca de outras moléculas com atividade fotoprotetoras tem sido cada 

vez mais recorrentes entre os produtos naturais.  

As estruturas moleculares dos fotoprotetores orgânicos apresentam, em 

comum, anéis benzênicos contendo pelo menos dois grupos substituintes nas 

posições orto ou para, sendo um grupo doador de elétrons e o outro um elétron-atrator. 

São substituintes que atribuem um efeito batocrômico pela extensão da conjugação e 

absorvem na região de interesse do UV.  Alguns exemplos conhecidos são: 

parabenos, ésteres benzoicos e seus isômeros e os os salicilatos (NASCIMENTO, et 

al 2014). 



3 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho foram: síntese de ésteres derivados do ácido 

cumárico por duas vias reacionais: Fisher e Steglich; Avaliação da atividade 

fotoprotetora dos compostos sintetizados em comparação ao composto comercial 

TiO2. Análise da toxicidade dos compostos sintetizados. 

4 METODOLOGIA 

4.1 Síntese 

A metodologia sintética iniciou-se pela produção dos ésteres denominados de 

cumaratos através de duas rotas sintéticas de esterificação: Fisher e Steglich, Fig. 1. 

Os álcoois utilizados foram: metílico, etílico e isopropílico que resultaram em ésteres 

de cadeias diferentes para permitir o estudo da relação estrutura-atividade. Os 

produtos foram caracterizados por espectrometria de massas. 

Figura 1. Esquema das rotas sintéticas para a síntese dos ésteres derivados do ácido cumárico. 

4.2 Atividade fotoprotetora 

Para análise da atividade fotoprotetora foi utilizado o espectrômetro UV-Vis 

Perkin Elmer Lambda-35®. As leituras foram feitas na faixa de comprimento de onda 

() de 290 a 320 nm, que corresponde à incidência de raios UV-B. Todas as amostras

foram analisadas na concentração de 0,2mg/mL. A absorção dos ésteres foi 

comparada ao fotoprotetor comercial TiO2 e ao ácido cumárico, material de partida 

para os ésteres sintetizados. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na tabela 1 são apresentados os rendimentos comparativos das duas rotas 

sintéticas. 



 
 

Tabela 1. Rendimento obtido pelas duas vias sintéticas de esterificação: 

Produto 
m/z 

característicos 

Rendimento (%) 

Fisher Steglich 

p-cumarato de metila 147, 178 (M+.) 56.6 65.4 

p-cumarato de etila 147, 192 (M+.) 27.7 44.2 

p-cumarato de isopropila 147, 206 (M+.) 2.4 27.1 

 

Os dados evidenciam a maior eficiência da esterificação de Steglich em relação 

a de Fisher. Esta última usa o solvente como nucleófilo. O ácido adicionado tem a 

função de catalisador, por meio da ativação da carbonila (COSTA et al, 2004)., Fig. 2.  

 

Figura 2. Mecanismo da reação de esterificação de Fisher do ácido cumárico. 

Na reação de esterificação de Fisher a água é o subproduto da reação. O maior 

número de carbonos na cadeia do álcool diminui a nucleofilicidade desta espécie, que 

passa a competir com a água, que também é um nucleófilo, deslocando o equibílio da 

reação para a direito e, desta forma, reduzindo o rendimento na obtenção do produto 

(MELO JUNIOR, 2008). 

Na esterificação de Steglich a água gerada é captada pelo DCC 

(diciclohexilcarbodiimida), formando o composto diciclohexilureia (DCU) que é 

subproduto. O DMAP (4-dimetilaminopiridina) atua como catalisador, evitando 

reações paralelas, sendo um agente de transferência do íon acila, Fig. 3. 

Na figura 4 estão apresentados os dados da atividade fotoprotetora. O TiO2, 

que é utilizado nos fotoprotetores comerciais (Fig. 4A), teve a menor absorbância 

quando comparado aos ésteres sintetizados (A = 0,312, max = 298nm). O material de 

partida, ácido cumárico, mostrou uma A = 0,475 e max = 312nm (Fig. 4B). 



 
 

 

Figura 3. Mecanismo da reação de esterificação de Steglich do ácido cumárico. 

Os derivados sintetizados: p-cumarato de metila (A = 1,28/max = 305nm); p-

cumarato de etila (A = 1,28/max = 307nm) e p-cumarico de isopropila (A = 1,58/max = 

308nm), Fig. 4C, 4D e 4E respectivamente. Dos compostos sintéticos o p-cumarato 

de metila foi o que apresentou maior faixa de absorção. Vale ressaltar que além da 

capacidade de absorção da luz ultravioleta pelo cromóforo presente na molécula, os 

ésteres derivados do ácido cinâmico tem atividade antioxidante já relatadas na 

literatura (SOARES, 2012). 

 

Figura 4. Atividade fotoprotetora para a faixa de irradiação solar UVB (= 290 a 320nm), na 

concentração de 0,2mg/mL. (A) TiO2; (B) ácido cumárico; (C) p-cumarato de metila; (D) p-cumarato de 

etila; (E) p-cumarico de isopropila. 

As análises de toxicidade para os ésteres sintetizados estão em fase final de 

tratamento dos dados. 



 
 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os compostos sintetizados apresentaram atividade superior ou comparável ao 

composto natural TiO2 mostrando potencial da utilização derivados do ácido cumárico 

como filtros baseados em produtos naturais. 
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SUICÍDIO, ADOLESCÊNCIA E REDES SOCIAIS1                                           

OLIVEIRA, Bruna da Silva Duarte2. 

Palavras-chave: Suicídio. Adolescentes. Redes Sociais. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Na atualidade, com o progressivo avanço tecnológico, o advento da internet e 

a popularização das redes sociais, a propagação de informações e a comunicação 

entre as pessoas estão cada vez maiores. Em uma pesquisa realizada pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC, 

2017), sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil, foi constatado 

que 82% das crianças e adolescentes brasileiros são usuários de internet, o número 

corresponde a 24,3 milhões de pessoas, sendo que 73% utilizam redes sociais.  

Uma questão que se destaca quando se trata de adolescência e redes sociais 

é o suicídio. Segundo estudos divulgados pelo Ministério da Saúde (2017), apesar da 

faixa etária dos adolescentes não ser a de maior taxa de mortalidade por suicídio, é a 

idade em que mais ocorrem lesões autoprovocadas (Secretaria de Vigilância em 

Saúde, 2017). É necessário atentar-se para esse fato, pois a automutilação representa 

um dos os primeiros sinais sobre o risco de suicídio (VIDAL; GONTIJO; LIMA, 2012). 

Apesar de ser considerada uma faixa de grande risco para o comportamento suicida, 

existem poucas pesquisas no Brasil sobre essa temática. Em recente levantamento 

de dados realizado no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi possível verificar que, 

apesar da relevância do tema, não há muitos registros de teses e dissertações sobre 

suicídio e adolescência, principalmente ao se tratar de interações virtuais. A partir da 

leitura de gráficos feitos a partir das informações extraídas do banco de teses e 

dissertações da CAPES, pode-se observar que entre os anos de 1994 e 1999 foram 

registradas poucas pesquisas relacionadas a suicídio e adolescência, a partir do ano 

 
1 Resumo revisado pela orientadora de Iniciação Científica, Dra. Cristiane Souza Borzuk, código 
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de 2000 houve um aumento gradativo de teses e dissertações relacionados ao tema, 

com destaque para os anos de 2016 e 2017. 

Em virtude disso, é de fundamental importância a realização de estudos acerca 

de como os jovens têm utilizado as redes sociais para falar sobre a questão do 

suicídio, uma vez que há evidências da vulnerabilidade dos adolescentes nos meios 

digitais (SIEDE,2013). 

Além da vulnerabilidade posta pela natureza da própria rede social, há 

evidências de que um dos fatores que podem potencializar o risco de suicídio é o 

contágio, descrito por Phillips (1974) em seu The influence of suggestion on suicide: 

Substantive and theoretical implications of the Werther effect. O autor levanta a 

hipótese de que há uma relação importante entre o aumento ou a diminuição de taxas 

de suicídio a partir da exposição ou não a informações sobre indivíduos que 

cometeram suicídio. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A temática do suicídio é o ponto central de pesquisa de vários autores ao longo 

da história, que visam compreender os fatores que levam uma pessoa a tirar sua 

própria vida. Nesse sentido, dentre as principais causas consideradas 

potencializadoras do suicídio está a própria sociedade e as relações existentes nela, 

fortemente influenciada pelo capitalismo, a questões individuais do ser humano, bem 

como o efeito imitativo. 

Em seu livro “Sobre o suicídio” (2000), Karl Marx aponta o suicídio como um 

sintoma de uma sociedade doente que necessita de mudanças, sua principal crítica é 

em relação à sociedade capitalista, ao considerar que as relações nesse sistema são 

baseadas em múltiplos aspectos opressivos. Nessa perspectiva, a concepção 

Durkheimiana aponta também o suicídio como uma causa social e não individual, ao 

examinar que cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente 

determinado de mortes voluntárias (DURKHEIM, 2000), em sua análise apresenta 

causas sociais e extra sociais para explicar o fenômeno do suicídio.  

Além disso, Albert Camus (1942), aborda a questão de outra perspectiva, 

analisando não só como um fenômeno social, ao invés disso, ele trata da relação entre 



 
 

o pensamento individual e o suicídio, partindo da ideia de que as pessoas o 

consideram como uma solução para o absurdo que as cercam (CAMUS, 1942), sendo 

o absurdo por ele considerado como a falta de sentido na vida. Outro conceito 

importante para análise do suicídio é o “Efeito Werther”, termo definido por David 

Phillips, em 1974, utilizado para se referir ao efeito imitativo do comportamento 

suicida, partindo da hipótese de que a proximidade a uma pessoa que tenha tentado 

suicídio é um fator de acentuação na consequente ideação suicida. 

Considera-se, portando, que é necessário o estudo desses diversos pontos de 

vista em relação a temática, assim como dos diferentes aspectos analisados pelos 

autores citados, pois são extrema relevância para o entendimento do fenômeno do 

suicídio. 

O referencial teórico e metodológico é a Teoria Crítica da Sociedade. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar a natureza das publicações em redes 

sociais que tratam sobre suicídio. Parte-se da hipótese de que parte importante das 

publicações em redes sociais destinadas à temática do suicídio pode ser considerada 

potencializadora do risco de suicídio ou de automutilação, comportamento que 

frequentemente antecede o suicídio. 

 

4 METODOLOGIA 

O propósito deste trabalho é analisar a natureza das publicações em redes 

sociais que tratam sobre a temática do suicídio. Para isso, a investigação está sendo 

desenvolvida em duas etapas. A primeira, de caráter bibliográfico, se centrará na 

análise de conceitos fundamentais para a compreensão da temática a ser 

desenvolvida. A segunda, de caráter empírico, utilizará como procedimento principal 

a Análise Empírico-Sociológica de Produtos Intelectuais. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Com a pesquisa ainda em andamento, espera-se que alcance efetivamente 

seus objetivos a fim de contribuir com estudos posteriores, bem como o maior 



 
 

conhecimento e discussão sobre o tema, uma vez que foi verificada a escassez de 

pesquisas em relação a problemática do suicídio, adolescência e redes sociais. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se, portando, a necessidade da realização estudos acerca de como os 

jovens têm utilizado as redes sociais para falar sobre a questão do suicídio, assim 

como o contato com pessoas que possuem ideação suicida pode ser 

potencializadora sobre o risco do mesmo. Sendo assim, é de fundamental 

importância a compreensão dos diversos aspectos que influenciam na decisão de 

um indivíduo de tirar a sua própria vida, tais como as questões analisadas por 

sociólogos e filósofos e também a análise de materiais empíricos retirados das redes 

sociais. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Nas últimas duas décadas tem-se havido intensa discussão sobre a existência           

e a função da criticalidade auto-organizada no cérebro. O termo criticalidade           

relaciona-se a um estado próximo a uma transição de fase. De modo geral,             

entende-se que o cérebro deve ser capaz de se adaptar a diferentes estados, mas              

também deve ser robusto o suficiente para manter sua organização. Estudos           

mostram que sistemas organizados próximos à criticalidade apresentam capacidade         

máxima de processamento de informação, maior faixa dinâmica e também mostram           

que este é um indício de funcionamento saudável do cérebro. Contudo, pouco se             

sabe sobre os mecanismos para atingimento e manutenção da criticalidade. Assim,           

pretendemos avaliar se a análise de flutuações destendenciadas (DFA) pode ser um            

bom método para estimar a criticalidade no cérebro, assim como em estudo            

preliminar (Costa et al., 2018). 
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2 BASE TEÓRICA 

Avalanches neuronais são reações em cadeia de disparos de potenciais de           

ação separadas por intervalos inativos. Tem-se medido o número de neurônios           

envolvidos em avalanches neuronais, o que é considerado tamanho da avalanche.           

Experimentos em diferentes animais e regiões cerebrais mostram que a distribuição           

obedece uma de lei de potência com expoente crítico 3/2 (Beggs & Plenz, 2003). 

Um dos modelos computacionais muito usados para compreensão do         

comportamento de redes de neurônios in silico é o de neurônios integra-dispara.            

Nesta pesquisa utilizamos uma variação: neurônios integra-dispara estocásticos        

(Galves & Löcherbach, 2013), os quais não possuem disparos determinísticos, como           

no primeiro caso. Cada neurônio possui, ainda, plasticidade no ganho e a taxa de              

recuperação do ganho após um disparo neuronal depende essencialmente de um           

parâmetro ( ) (Costa et al., 2017). Quanto maior o valor de , mais lenta a τ           τ     

recuperação dos ganhos após o disparo. 

No modelo, quando uma avalanche termina, isto é, nenhum neurônio dispara,           

uma nova perturbação é iniciada na rede. Esta perturbação é dada pela ativação de              

um único neurônio aleatório. 

Aplicamos o método de DFA para identificar correlações de longo alcance em            

séries temporais. Por meio dessa metodologia, busca-se estimar a média das           

flutuações F(w) na série em janelas de tempo de tamanho variável s. A função de               

flutuações F(w) apresentará um comportamento do tipo lei de potência, ou seja,            

F(w) = wH, sendo H o expoente de Hurst. Quando H = 1, temos o que é conhecido                  

como ruído fractal ou ruído rosa. Relacionamos o expoente de Hurst com            

criticalidade. Como apresentado em (Bak et al., 1987), assumimos que o sistema é             

crítico se H =1. 
 

4 METODOLOGIA 

Simulações do modelo de neurônios integra-dispara estocásticos foram        

executadas em Fortran 90 para diferentes valores do parâmetro para redes do         τ     



 
 

tipo grafo completo com N = 160.000 neurônios. As simulações foram feitas para 5              

milhões de passos de tempo, correspondendo cada passo a 1 ms no modelo. Os              

cálculos dos expoentes obtidos por DFA para séries temporais dos ganhos           

neuronais médios e os gráficos foram feitos em Python 3.7, importando os pacotes             

nolds, numpy e matplotlib. 
  
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Observamos na Figura 1 séries temporais da densidade de neurônios ativos           

( e do ganho neuronal médio na rede ( ) para =1280. Percebe-se que o)ρ         Γ   τ     

sistema se auto-organiza ao longo do tempo e as flutuações, tanto de quanto            ρ   Γ

aumentam à medida do tempo; contudo, o valor médio em torno do qual oscila             Γ   

estabiliza ao longo da simulação. Em torno do tempo t = 1.000 ms, nota-se uma               

mudança mais abrupta do comportamento e este parece ser o momento no qual o              

sistema converge para o equilíbrio. 

 

 
   (a)      (b) 

Figura 1. Série temporal de (a) densidade de neurônios ativos ( ; (b) ganho neuronal médio ( ,          )  ρ      )  Γ  
para = 1280. τ  

 

Ao plotarmos as distribuições dos tamanhos das avalanches neuronais         

correspondentes a sistemas com diferentes valores de , vemos que quanto maior o       τ       

valor deste parâmetro, maiores as avalanches na rede, de modo que para = 5120            τ    

(o maior valor estudado) a distribuição se aproxima mais de uma lei de potência              

(Figura 2). Usualmente os “bumps” são indicadores de supercriticalidade, sugerindo          



 
 

que todos os sistemas estudados são supercríticos e a rede com. = 5120 é a que           τ       

mais se aproxima da criticalidade. 

   
    (a)        (b) 

 

         (c) 
Figura 2. Distribuição de tamanhos das avalanches neuronais para (a) = 320; (b) = 1280;           τ     τ   

(c)  = 5120. τ  
 

Para compararmos com essa avaliação visual das distribuições de tamanhos          

das avalanches, estimamos os expoentes das séries temporais dos ganhos          

neuronais médios usando DFA. Nos testes preliminares vimos que esse método           

parece apresentar adequada correlação com a análise das avalanches e é um            

método quantitativo, não subjetivo, podendo possivelmente ser uma boa alternativa          

para estimativa de criticalidade em redes neuronais. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

Os expoentes DFA das séries temporais de ganhos parecem ter boa           

correspondência com o estado do sistema, mas mais simulações precisam ser           

realizadas, especialmente para casos subcríticos e também mais próximos da          

criticalidade. Além disso, é necessário um estudo aprofundado sobre o método DFA            

e sobre os pacotes de Python com essa finalidade. 
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UTILIZAÇÃO DE MODELO DIDÁTICO DA VIA ALTERNATIVA DO SISTEMA 

COMPLEMENTO E INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM1 

 

SILVA, Carolina Leão2, PRADO, Débora Pereira Gomes do3, MORAES, Laís 

Silva Pinto4, BARCELOS, Ivanildes Solange da Costa5 

 

Palavras chave: Modelo didático. Sistema complemento. Via alternativa 

 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Imunologia é o ramo da Biologia que estuda a proteção contra 

doença, e mais especificamente, doença infecciosa e esta é considerada uma 

ciência interdisciplinar dentro da área da saúde. A Imunologia é uma disciplina 

básica, de 64 horas ministrada ao curso de Biomedicina no quarto período. O 

sistema imunológico é constituído por uma rede de órgãos, células e 

moléculas, e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, 

combatendo as agressões celulares e teciduais em geral. A imunidade inata 

atua em conjunto com a imunidade adaptativa e caracteriza-se pela rápida 

resposta à agressão, independentemente de estímulo prévio, sendo a primeira 

linha de defesa do organismo. Seus mecanismos compreendem barreiras 

físicas, químicas e biológicas, componentes celulares e moléculas solúveis. A 

primeira defesa do organismo frente a um dano tecidual envolve diversas 

etapas intimamente integradas e constituídas pelos diferentes componentes 

desse sistema. (CRUVINEL et. al., 2010; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2019). 

O sistema complemento é formado por um conjunto de proteínas e faz 

parte da imunidade inata, sendo o principal mediador humoral do sistema 

inflamatório. Esse sistema promove o recrutamento de fagócitos para os locais 

da inflamação e pode ser ativado na superfície de microrganismos por três 
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vias: alternativa, clássica e da lectina (SILVA; KIPNIS, 1984; ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2019). 

 

2. BASE TEÓRICA 

Os recursos didáticos têm por função mediar a relação pedagógica de 

ensinoaprendizagem (BRAVIM, 2007). A construção de modelos didáticos 

possibilita vivenciar as situações concretas e significativas, com objetivos 

ligados ao sentir-pensar-agir, mudando o foco tradicional da aprendizagem, 

incorporando a ação e reflexão, bem como a construção e produção de 

conhecimentos teóricos e práticos (PAVIANI; FONTANA, 2009). Com isso, 

faz- se necessário a utilização de recursos didáticos nas salas de aulas para 

uma maior percepção de disciplinas como imunologia básica numa escala 

micro para macro. Assim a apresentação de conteúdos com reproduções 

elaboradas a partir de material concreto, possibilita uma representação 

estrutural e dinâmica de alguns processos biológicos, proporcionando melhor 

assimilação do conteúdo (JUSTINA; FERLA, 2006). Além da importância de 

diversos recursos didáticos tornarem a aprendizagem dos alunos mais 

dinâmica e prazerosa (GONZAGA et al., 2012). 

O sistema complemento representa um conteúdo da disciplina de 

imunologia que é complexo, pois, é constituído de várias moléculas proteicas 

que interagem entre si e com a membrana de microrganismos patogênicos 

ocasionado morte e eliminação (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2019). Sendo 

assim, o modelo didático do sistema complemento visa facilitar a 

compreensão da via alternativa, por meio da representação desses conceitos 

científicos e despertar interesse nos discentes da disciplina de imunologia 

Básica acerca do tema. 

 

3. OBJETIVOS 

Planejar e confeccionar modelo didático representativo da via alternativa 

do sistema complemento; utilizar o mesmo em sala de aula, a fim de facilitar a 

aprendizagem dos discentes e avaliar a influência da utilização desse modelo 

didático na aprendizagem do conteúdo ministrado. 



 
4. METODOLOGIA 

O modelo didático foi confeccionado partindo de um planejamento prévio 

orientado pela coordenadora do projeto e fundamentado teoricamente no livro 

didático mais atualizado sobre o conteúdo (ABBAS, LICHTMAN, PILLAI, 2019). 

Após a etapa de planejamento, procedeu-se a seleção de materiais a serem 

utilizados para a confecção do modelo. Devido a facilidade e experiência das 

pesquisadoras com marcenaria, as moléculas do sistema complemento foram 

confeccionadas em madeira, que foram moldadas com equipamentos de 

marcenaria e pintadas com tintas de cores diversas, de modo a possibilitar o 

manuseio por parte dos discentes nas etapas da via alternativa. As moléculas do 

sistema complemento foram identificadas individualmente e aquelas que sofrem 

clivagem proteolítica foram representadas de forma inteira (ex.: C3) e 

fragmentada (fragmento maior e o menor) após sofrer clivagem (ex.: C3b e C3a). 

Como o sistema complemento é ativado sobre a superfície de patógenos 

(bactérias, fungos e outros) foi confeccionado a membrana celular de 

microrganismo com placa de isopor, folhas de EVA e tintas coloridas; de modo 

a demonstrar a interação das moléculas do sistema complemento com a 

membrana do patógeno. O modelo foi utilizado em sala de aula para 

demonstração da via alternativa do sistema complemento e as suas funções 

protetoras contra microrganismos, em 10 minutos de apresentação. Após a 

apresentação, as pesquisadoras perguntaram oralmente aos discentes sobre a 

influência do modelo na compreensão do conteúdo ministrado. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diversos trabalhos têm destacado a importância dos modelos didáticos, 

como facilitadores da compreensão dos estudos nas subáreas da Biologia 

(GIORDAN; VECCHI, 1996; JUSTINA; FERLA, 2006). Segundo Cruz et al. 

(1996) uma disciplina não pode ser desenvolvida apenas de forma teórica e sim 

apoiada num conjunto de aulas práticas que contribuam para aprimorar os 

conhecimentos. 

Nesse trabalho, a avaliação da influência do modelo didático na 

compreensão do conteúdo foi realizada de forma oral com os discentes 



 
matriculados na disciplina e a aprovação foi de 100%, todos consideraram que 

o modelo ajudou na melhor compreensão de como acontece a ativação, o 

desenvolvimento e a finalização da cascata do sistema complemento, que 

depende das seguintes proteínas plasmáticas: C3, fator D, fator B, properdina, 

C5, C6, C7, C8 e 16 a 32 moléculas de C9 (Fig.1). O fator B (pré-ativador de C3) 

é uma betaglobulina termolábil, 93 kDa, que consiste de uma única cadeia 

polipeptídica. O fator D é uma alfaglobulina termo lábil, 25 kDa, que consiste de 

uma cadeia polipeptídica única, é uma enzima ativa que cliva o fator B, formando 

Bb e Ba (ROTHER; TILL, 1988). A properdina‚ uma gamaglobulina tetramérica, 

220 kDa, é uma das proteínas reguladoras da via alternativa do complemento, 

sendo sua principal função estabilizar a convertase de C3 e C5. A molécula de 

C3 contém uma ligação tioéster interna inerte, a qual pode ser hidrolisada pela 

água em C3a e C3b, iniciando assim a ativação da via alternativa (Law SKA; 

Reid KBM, 1988). A clivagem de C5 pela C5- convertase, forma C5a e C5b. C5a 

é uma potente anafilatoxina, além de ser um importante fator quimiotático. 

Componentes C6 e C7 são beta-2-globulinas com características similares. 

Ambos estão compostos de cadeias simples 125 kDa. Componente C8 É uma 

gama-1-globulina com 155 kDa. A cadeia beta do C8 contém o sítio de interação 

com C5b67. Componente C9 é uma alfaglobulina constituída por uma cadeia 

simples, com 79 kDa (SILVA; KIPNIS, 1988). O C9 possui a capacidade de 

formar polímeros, propriedade importante na formação do complexo de ataque 

à membrana que provoca a lise do microrganismo.   

 

  

Figura 1. Modelo didático em 3 dimensões da via alternativa do sistema 

complemento. A) proteínas soltas; B) via montada; C) pesquisadoras. 

 

  

 

A B C 



 
6. CONCLUSÃO 

A utilização do modelo didático da via alternativa do sistema complemento 

em salas de aula foi efetiva, uma vez que possibilitou a interação dos discentes 

com o conteúdo ministrado e entre os próprios alunos, promovendo uma melhor 

compreensão do tópico, além de estimular a criatividade e o trabalho em grupo.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

A histologia é um método clássico que pode ser utilizado na caracterização de 

tecidos animais para avaliação de suas estruturas morfológicas (SOUZA et al., 2010). 

Técnicas de coloração histológica, consiste em processos físico-químicos, que são 

empregados para facilitar o estudo dos tecidos sob microscopia, sendo de importância 

fundamental em histologia, pois os tecidos não tratados têm pouca diferenciação 

óptica (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2017). Os corantes mais comumente empregados 

são Hematoxilina e Eosina (HE) (LUNA, 1968).   A Hematoxilina cora em azul ou 

violeta o núcleo das células e outras estruturas ácidas tais como porções do 

citoplasma ricas em RNA. A Eosina, por outro lado, cora em cor-de-rosa, estruturas 

básicas, como o citoplasma e o colágeno (CARVALHO; RECCO-PIMENTAL, 2013). 

É indispensável o uso de corantes  para visualizar os tecidos em microscópio de luz, 
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nesse sentido,  a busca por protocolos com tempos adequados para cada tecido em 

especifico é uma ferramenta importante no auxílio de pesquisas e diagnósticos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

 

O Zebrafish (Danio rerio) é um peixe tropical de água doce sendo considerado 

um modelo reconhecido para pesquisas genéticas devido a homologia de 70% com o 

genoma humano, para testes toxicológicos e ecotoxocológicos, e promissor para 

testes de embriotóxidade. Nesse sentido, ajustes de técnicas histológicas permitem 

melhor visualização dos tecidos em microscopia de luz. Dentre as técnicas, a 

coloração se possuem destaque, é o corante Hematoxilina e Eosina (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2017), como os componentes celulares e da matriz extracelular são 

transparentes, emprega-se técnicas histoquímicas para obtenção de colorações, 

tornando possível a identificação dos diferentes elementos celulares e teciduais. Esse 

método tem por base reações químicas específicas entre o corante utilizado e os 

componentes biológicos, interações enzimáticas, ou interações macromoleculares de 

alta afinidade, que resultam na produção de compostos insolúveis corados 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999). 

Nessa coloração, os ácidos nucleicos coram-se pela Hematoxilina, 

destacando-se em roxo enquanto o citoplasma e os espaços intercelulares são 

corados pela Eosina, corando-se em rosa (STEVENS, et al. 1995). Conseguir o 

melhor ajuste e contraste para tecidos como embriões e larvas são de extrema 

relevância para avaliação tecidual de danos que colabora para as análises 

toxicológicas em embriões e larvas. A investigação de protocolos de coloração e 

ajustes espécie-específicos, auxiliam na análise histológica; contribuindo no 

desenvolvimento do grupo de pesquisas e formação de recursos humanos.      

                                                        

3 OBJETIVOS 

 



 
 

   
 

Avaliar os tempos de exposição aos corante Hematoxilina e Eosina em cortes 

de parafina de embriões e larvas de Zebrafish. 

                                                                  

4 METODOLOGIA 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Morfofisiologia da Universidade 

Federal de Goiás – regional Jataí. Foram utilizados 50 embriões (Figura 1) e 50 larvas, 

fixados previamente em solução Karnovisk (Glutaraldeido 2,5% Paraformaldeido a 2% 

em tampão fosfato de sódio 0,1 M), desidratados em solução crescente de etanol (70, 

80, 90 e 100%) e Xilol 100% (2x).   Posteriormente, perfundido em parafina 2x de 40 

mim e então emblocados. Foram feitos cortes de 5 µm em micrótomo rotativo semi 

automático. Após esse momento, as amostras foram passadas em Xilol 100% (2x) e 

séries alcoólicas para desparafinização.  Os corantes utilizados foram Hematoxilina 

(Hematoxilina de Harris 0,5%) e Eosina (Eosina solução aquosa 5%); protocolo I 1,5 

min/35s H/E, e o protocolo II 3,5 min/40s H/E. Os cortes histológicos foram analisados 

em microscopia de luz, selecionados e fotografados em fotomicroscópio.  

 

Figura 1. Imagens dos embriões de Zebrafish antes do processo de fixação. 

 



 
 

   
 

 

Figura 2. Imagens de larva de Zebrafish. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coloração utilizando os corantes de Hematoxilina e Eosina (HE) é a mais 

utilizada para a coloração de tecidos animal. É necessário ajustes de tempos de 

coloração para evidenciar melhor os tecidos, conforme observado por Siede et al. 

(2016) em que diferentes protocolos de coloração com Hematoxilina e Eosina são 

importantes ajustes de tempos para obter melhor visualização de tecidos animais. Na 

literatura não são reportados os protocolos histológicos de embriões e Larvas de 

Zebrafish. 

Nesse estudo, ambos os protocolos utilizados para essa técnica de coloração 

foram eficazes, entretanto, o I apresentou melhor definição das estruturas teciduais e 

celulares em embriões e larvas. Nas larvas de Zebrafish foi possível visualizar 

estruturas oculares e sistema nervoso com melhor definição de contraste.                                                              

  

6 CONCLUSÃO 

 

 A combinação de tempos de exposição que mais contribuiu com a observação 

das estruturas teciduais e celulares em larvas foi HE 1,5min/35s. A escolha de 

protocolos de coloração e análise histológica, com melhor eficiência e custo-benefício, 

contribuem para o desenvolvimento das pesquisas em tempos de recursos escassos. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL E PERFIL DE HUMOR DE PACIENTES 

PARTICIPANTES DO ESTUDO “COMPARAÇÃO ENTRE PRÁTICA DE EXERCÍCIO 

AERÓBIO E TERAPIA FARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA INSÔNIA 

CRÔNICA”: RESULTADOS PRELIMINARES1 

 

Cerqueira, Daniela1; Rozales, Ariella R C2; Santana, Marcos Gonçalves3; Assis, 

Daniela Elias4; Assis, Bernardo Pessoa5; Passos, Giselle Soares6. 

 

Palavras-chave: Exercício Físico. Insônia. Zolpidem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A prevalência da insônia crônica na população geral é de 10 a 15% (OHAYON, 

2002). A terapia comumente prescrita para o seu tratamento é a medicamentosa, no 

entanto, há uma variedade de terapias não farmacológicas sendo estudadas, entre elas 

a prática regular de exercício físico (PASSOS et al., 2007). Além dos benefícios do 

exercício físico no sono, já descritos na literatura (PASSOS et al., 2012), após 6 

semanas, os pacientes também podem apresentar modificações positivas na 

composição corporal e melhoras no perfil de humor.  



 

2 BASE TEÓRICA 

 

Segundo Poyares e Tufik (2003), a insônia crônica refere-se a um distúrbio do 

sono caracterizado pela dificuldade em iniciar e/ou manter o sono, presença de sono 

não restaurador e por despertares frequentes, além de dificuldades para retomar o 

sono, após cada despertar, como pondera Monti (2000). Estudos apontam que 

aproximadamente 1/3 da população tem queixas de insônia, sendo que cerca de 15% 

deste total possui diagnóstico de insônia crônica (OHAYON, 2002). Além disso, a 

insônia pode ser acompanhada de uma grande variedade de queixas e de sintomas 

diurnos, incluindo fadiga, energia diminuída e perturbações do humor (DSM-V, 2014). 

Diversos estudos epidemiológicos também têm descrito associação entre curta duração 

do tempo de sono com o aumento do índice de massa corporal – IMC (CRISPIM, et al., 

2007).  

 

3 OBJETIVO 

 

 Descrever a composição corporal e o perfil de humor de pacientes com insônia 

crônica antes das intervenções com exercício aeróbio ou uso de medicamento. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 Foram selecionados 8 pacientes com insônia crônica (7 mulheres), com idades 

entre 30 e 55 anos. Eles serão submetidos a 6 semanas de intervenção com exercício 

aeróbio, realizado 3 vezes por semana, em intensidade relativa à 50% da FCreserva, 

ou uso de zolpidem (10mg/noite). Para avaliar as modificações na composição corporal 

(massa corporal, % de gordura e de massa livre de gordura) será utilizada uma balança 

de bioimpedância (Omron, HBF-514), com capacidade até 150kg. A estatura será 

avaliada por estadiômetro (Sanny, Professional), para que seja feito cálculo do Índice 



de Massa Corporal (massa corporal/altura2). Além disso, serão feitas medidas de 

perímetro de cintura e quadril para o cálculo da Razão Cintura-Quadril (CALLAWAY, 

1991). O perfil de humor será avaliado pelo questionário Profile of Mood States 

(POMS). Esse instrumento possui 65 itens e 6 domínios: tensão-ansiedade; depressão; 

raiva-hostilidade; vigor; fadiga; confusão mental. O escore total é derivado da diferença 

entre os escores da escala vigor e a soma dos escores dados pelas outras sub-escalas. 

Considera-se normal quando, em um gráfico, a curva se apresenta em forma de 

“iceberg”, na qual a sub-escala vigor fica acima do percentil 50, enquanto os demais 

fatores ficam abaixo (MACNAIR, 1971).  

Para a comparação entre grupos foi utilizado o teste t Student para amostras 

independentes. Os dados serão apresentados como média ± desvio padrão (D.P). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram do estudo 8 pacientes (87,5% mulheres). Os dados de 

caracterização da amostra estão relacionados na Tabela 1 e Tabela 2. 

Tabela 1. Composição corporal dos participantes do estudo  

Variáveis Grupo Medicamento  
(n=4) 

Grupo Exercício  
(n=4) 

Total  
(n=8) 

Peso (kg) 66,9 ± 9,5 71,3 ± 9,5 69,1 ± 9,1 

IMC (Kg/m2) 25,2 ± 3,8 25,9 ± 0,8 25,6 ± 2,6 

Gordura corporal (%) 34,8 ± 10,8 33,5 ± 7,7 34,1 ± 8,7 

Massa magra (kg) 28,0 ± 5,2 29,4 ± 5,2 28,7 ± 4,9 

Gordura visceral (%)  6,7 ± 2,2 7,8 ± 1,5 7,3 ± 1,8 

RCQ (CC/CQ) 0,8 ± 0,0 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Teste t Student para amostras independentes. p>0,05. Dados apresentados em média 
± Desvio Padrão (D.P).  IMC= Índice de massa corporal; RCQ= Razão cintura quadril. 
 

Tabela 2. Escores do perfil de humor dos participantes do estudo avaliados pelo 
questionário Profile of Mood States (POMS). 

Variáveis Grupo 
Medicamento  

 (n=4) 

Grupo Exercício  
(n=4) 

Total  
(n=8) 

Tensão-Ansiedade  10,8 ± 7,5 8,5 ± 11,0 9,6 ± 8,8 



Depressão 18,0 ± 17,0 11,5 ± 13,2 14,8 ± 14,5 

Raiva-Hostilidade 17,3 ± 6,9 13,3 ± 17,0 15,33 ± 12,2 

Vigor 16,8 ± 5,0 19,8 ± 5,4 18,3 ± 5,1 

Fadiga 10,3 ± 6,7 8,5 ± 6,6 9,4 ± 6,2 

Confusão Mental 3,3 ± 4,1 2,0 ± 5,8 2,6 ± 4,7 

Distúrbio Total do Humor 42,8 ± 43,1 24,0 ± 54,7 33,4 ± 46,6 

Teste t Student para amostras independentes. Dados apresentados em média ± Desvio 
Padrão (D.P). 

Na Tabela 1 podemos observar que não foram identificadas diferenças 

significantes entre os grupos no que se refere a composição corporal. No entanto, 

podemos notar que ambos os grupos estão sobrepesos. Sobrepeso e obesidade são 

problemas comumente associados aos distúrbios de sono (Crispim et al., 2017), como a 

insônia crônica.  

Na Tabela 2, estão apresentados os dados do perfil de humor dos participantes, 

e na Figura 1, a representação gráfica do perfil “iceberg”. Como podemos observar 

ambos os grupos não apresentaram curvas em “iceberg”, demonstrando que o perfil de 

humor (especialmente os aspectos relacionados ao humor negativo) encontra-se 

bastante alterado. Humor negativo é um dos sintomas dos pacientes com insônia 

crônica (BACELAR, 2013), e portanto esse resultado foi previamente hipotetisado.  

 

6 CONCLUSÃO 

Os pacientes do estudo encontram-se sobrepesos e com perfil de humor 

alterado, na análise visual do perfil “iceberg”. Alteração na composição corporal e no 

perfil de humor são comuns em pacientes com insônia crônica, e portanto podem ser 

alteradas após os tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil de humor dos grupos EXERCÍCIO e MEDICAMENTO. Teste t 

Student para amostras independentes (p>0,05). 
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 ESPIRITUALIDADE, UMA ABORDAGEM EM GERONTOLOGIA EM JATAÍ (GO). 

 

MIRANDA, Dhulle Kelly de Souza1; VILELA, Isadora Prado de Araújo2 ; VILELA , 

Marina Prado de Araújo3 ; DA  SILVA, Marianne Lucena4; BACHION, Maria Márcia5; 

VILELA, Daisy de Araújo6*. 

 

Palavras chaves: Espiritualidade. Finitude. Gerontologia. 

 

Introdução:  

 A reflexão sobre a finitude se faz comum na fase da terceira idade,  tida como  

um poente da vida. Mas o entendimento de morte e velhice depende de definições 

culturais. Na gerontologia a cultura é extremamente importante, pois a forma com que 

uma sociedade define conceitos como pessoa, idade e curso da vida varia muito a 

depender do contexto cultural no qual se está inserido (CAVANAUGH;  BLANCHARD-

FIELDS, 2011). A espiritualidade vem como um dos recursos de enfrentamento às 

diversidades encontradas.  

 Para a maioria das pessoas envelhecer não é uma fase fácil, pode vir 

acompanhada por  sabedoria e virtudes , mas o que fica de concreto é o 

comprometimento da juventude,  algumas vezes, seguida pelo comprometimento da  

saúde e da própria independência; fazendo do envelhecimento  uma fase da vida 

permeada por múltiplas perdas (JARAMILLO; FONNEGRA, 2015). 

 O impacto das crenças pessoais influencia no envelhecimento bem-sucedido,  

idosos cujas crenças pessoais davam maior significado a suas vidas tinham até dez 



 

 

vezes mais chance de cursar com envelhecimento bem-sucedido, em comparação com 

aqueles que não as possuíam (MORAES; SOUZA, 2005). A resiliência (capacidade 

humana muito presente em pacientes com bem-estar espiritual, que consiste em 

enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado nas experiências de adversidade) 

também teve esta associação (ROSA, 2008). 

 Porém existe o impacto negativo da religiosidade para os idosos,  aqueles que 

possuíam dúvidas e conflitos religiosos apresentaram maior mortalidade (KOENIG  et 

al., 1998); o conflito religioso pode se apresentar como um preditor de maiores taxas de 

depressão, stresse, fadiga e dor (SHERMAN  et al., 2005), dentre os   aspectos 

negativos encontramos:  descontentamento espiritual, pensamento de que Deus está 

punindo e questionamento dos poderes de Deus (PARGAMENT et al., 1998).  

 No processo de envelhecer a espiritualidade apresenta um significado relevante , 

caracteriza por ser uma busca pessoal de significado para a vida (THORESEN, 1999); 

proporciona a diminuição da sensação de perda de controle e esperança; pode ser um 

recurso de coping; contribui para a aceitação da doença, segurança e otimismo perante 

ao tratamento; e prepara para a ideia de finitude. Observamos grande interesse na 

pesquisa sobre a espiritualidade, porque os dados têm demonstrado uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre espiritualidade, saúde e qualidade de vida 

(PANZINI; ROCHA; BANDEIRA; FLECK, 2007). 

 Não existe um consenso na  definição de espiritualidade, alguns  refere uma 

procura existencial de significado e sentido para questões complexas da vida; outros 

adotam a  definição de espiritualidade do National Cancer Institute (2006): "sentimentos 

e crenças profundas, muitas vezes religiosas, incluindo a paz de espírito, conexão aos 

outros e as crenças sobre o significado e o propósito da vida".  Também vista como um 

processo que responde às necessidades de desenvolvimento nas pessoas idosas, que 

enfrentam problemas, buscando um sentido para a vida que tiveram e para o que vão 

viver (ROSS, 1995). 

  

 



 

 

Objetivo:  

 Investigar a prática religiosa em idosos de acordo com sexo e faixa etária , nas 

unidades básicas de saúde no município de Jataí (GO)  .  

 

Metodologia:  

 Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, com amostra de 300 

idosos, não randomizada. Parte integrante de uma pesquisa sobre nível de atividade 

física em idosos (parecer nº 376.875/ 2013). A coleta de dados foi realizada no período 

de setembro de 2013 a janeiro de 2014, nas  unidades básicas de saúde (UBS) 

indicadas como de referência para atendimento de idosos: verificados os critérios de 

elegibilidade os idosos foram recrutados para participarem do estudo.  Os dados foram 

analisados mediante procedimentos de estatística descritiva, teste qui quadrado, exato 

de Fisher, Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, com p ≤ 0,05.  

 

Resultados:  

 Predomínio entre os idosos atendidos nas unidades se referência o sexo 

feminino (81,0%), média da idade de  67,1 anos com amplitude de variação de 60 a 75 

anos. Vemos neste dados a características da feminização da velhice, seja pela 

característica do local; as mulheres buscam mais a assistência em saúde do que os 

homens (LEVORATO; MELO; SILVA; NUNES, 2014) , ou  as mulheres vivem, em 

média, quase sete anos a mais que os homens (LINS; ANDRADE, 2018). 

 A prática religiosa se fez presente em 81 % dos idosos do sexo feminino e em 

50% dos masculino; sendo que a faixa etária de  60 a 64 anos apresentou  71,2 % e na 

faixa etária de 71 a 75 anos 70,5 %. Aproximadamente 14 % do sexo feminino e  45% 

dos idosos do sexo masculino informaram ser não praticante; com  4% do sexo 

feminino e 3% do sexo masculino auto declaram  agnósticos. 

 O impacto na qualidade de vida é descrito de forma quantitativa e qualitativa,  um 

inquérito populacional conduzido no município de Botucatu-SP envolvendo 365 idosos 

(VECCHIA et al., 2005), ao serem questionados sobre o que era qualidade de vida, a 



 

 

resposta “ter religião e fé” foi a sétima mais comum; há  associação direta entre maior 

frequência religiosa e maior satisfação com a vida (SPREITZER;  SNYDER, 1974 ). 

 

Conclusão:  

 Entendemos que a espiritualidade e o envelhecimento possuem uma relação 

muito próxima nos mais diferentes aspectos, o que impacta desde a senescência até o 

cuidado paliativo. Os idosos que frequentam as UBS trazem particularidades que 

devem ser consideradas nos planejamentos em saúde pública, dentre eles a 

religiosidade devido ao seu papel significativo na existência humana, oferecendo um  

amparo seguro  para lidar com os desafios diários comuns ao envelhecimento. Embora 

seja um  dos grupos em que a espiritualidade tenha maior relevância, percebemos que 

ainda há muito a que ser discutido sobre espiritualidade / religiosidade em idosos. 
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REPRESENTAÇÃO DA MODA E DA MULHER NA SEGUNDA METADE DO

SÉCULO XIX VISTAS POR BAUDELAIRE1

COSTA, Felipe2 MENEZES, Marcos3

Palavras-Chave: Moda. Modernidade. Mulher.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Este resumo tem o objetivo de ajudar na ampliação de nossos conhecimentos

sobre moda e modernidade no século XIX que, em que há diversas transformações

sociais, política e de costumes em curso, como poderemos ver no decorrer do texto.

O fenômeno de massa que é a moda nasce com a crescente necessidade da

burguesia de se diferenciar das outras classes e se aproximar da nobreza. Com a

revolução industrial e a invenção da máquina de costura e a queda dos preços dos

tecidos a população mais pobre começa a valorizar mais sua roupa. A necessidade

de se diferenciar das outras classes que faz com que fomentasse a produção da

moda, sendo assim a moda serve a uma estrutura social acentuando da divisão em

classes.

A moda leva a crescente necessidade de uma afirmação individualizadora,

como pessoa e  a  necessidade de afirmação como membro de um grupo.  É de

importante situar este momento vivido na Europa após a revolução industrial como

um momento propício para os indivíduos que começam a ter certa liberdade em

relação ao vínculo de controle social ligado a ordem patriarcal.

Desta forma a modernidade é o momento em que se valoriza “o novo” e no

qual o passado perde força. Isso colabora para a quebra da tradição provocando

alterações no papel dos sujeitos na sociedade e principalmente da mulher.

A alteração  no  papel  social  feminino  acontece  no  momento  em  que  as

mulheres (trabalhadoras) começam a ter uma maior liberdade ao espaço público, a

ida e vinda ao trabalho traz a quebra desse dispositivo de controle, pelo menos para

1 Resumo revisado  pelo  coordenador  do projeto  de extensão e cultura,  professor  orientador  Dr.
Marcos Antonio de Menezes, Código - Edital PIBIC 2018/2019 Edital PRPI Nº 05/2017.
2 Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. (CNPq) e Graduando
em  História  Licenciatura  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  –  (UFG)  Regional  Jataí.
Felipemarquescosta@gmail.com
3 Professor do Curso de Licenciatura em História, Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional
Jataí e do PPGH/UFG/Goiânia. (pitymenezes.ufg@gmail.com). 
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as  mulheres  que  tinham que  trabalhar  para  promover  seu  sustento.  Mas  nesse

trabalho  me atento  a  olhar  as  mulheres  burguesas  e  a  qual  dualidade  em que

estavam submetidas. 

Mulheres burguesas não poderiam trabalhar e serem sustentada pelo marido

e cuidar apenas do espaço privado da casa e da criação dos filhos. Antes disso

deveria estar apta para o casamento e “bela, recatada e do lar” é a melhor descrição

de como a mulher burguesa deveria ser.

Esse esforço e medo do espaço público da rua se justificativa pelo crescente

aumento no número de bordéis, bares e teatros destinados ao lazer sexual, proteger

então essa mulher que deveria ser pura e apta era o dever da família burguesa. A

existência desses lugares se torna a marca da cidade moderna, principalmente na

França da segunda metade do século XIX.

Com o tumulto das grandes cidades era praticamente impossível distinguir os

indivíduos, qualquer mulher que mantivesse vínculos com o meio público, poderia

ser vista como portadora de moral duvidosa e assim associada à prostituição.

2 BASE TEÓRICA

Utilizo nesta pesquisa e me aproprio das teorias advindas da História Cultural

como Sandra Jatahy, juntamento com o conceito de representação de Chartier, que

me  dá  o  arcabouço  necessário  para  entender  temas  como  moda  e  artes  na

historiografia, me apodero também da discussão sobre história e imagens e análise

do texto visual, com foco na semiótica.

Busco também no crítico de arte e poeta Charles Baudelaire, que em vários

ensaios faz análises e teorias sobre o belo, a feiura, modernidade, como esse “novo”

chega e o advento da moda como consumo.

3 OBJETIVOS

Analisar,  tendo como guia o texto de Charles Baudelaire O pintor  da vida

moderna de 1863,  as representações da mulher e da moda presente na pintura

francesa da segunda metade do século XIX. Tomando as expressões artísticas como

forma de externar os ideais de uma dada sociedade, a pesquisa tem como objetivo

revelar as novas concepções de mundo que foram desenvolvidas pela sociedade

francesa em meio a transição, resultado do desenvolvimento tecnológico que ocorre

na Europa a partir da primeira Revolução Industrial e que se espalhou por quase



todos  os  países  europeus,  inclusive  a  França  que  se  torna  uma  das  principais

potências industriais do globo. O impacto das modificações não ocorre somente no

campo físico, mas também no que diz respeito aos valores e comportamentos. 

Assim teremos como foco principal, verificar como tais impactos influenciam a

nova forma de organização da mulher na sociedade, sobretudo a parisiense, e como

isso resultará na construção de um determinado ideal que envolve a figura feminina. 

4 METODOLOGIA

O  esgotamento  das  explicações  oferecidas  por  modelos  teóricos

globalizantes,  com tendências à totalidade,  nos quais o historiador  era refém da

busca da verdade é que faz no âmbito desta pesquisa a optar pelos métodos da

chamada História Cultural.

Trabalhando o conceito de representação nas telas de  Constantin Guys (C.

G.) pintor e ilustrador de jornais é apresentado por Baudelaire como o pintor da vida

moderna, sempre em estado eterno de convalescença. Baudelaire o compara a uma

criança  que  vê  tudo  como  novidade  no  maior  êxtase  considerando-o  como  um

homem-criança, homem dominado a cada minuto pelo gênio da infância, onde o

considera pintor da vida moderna.

Assim através das obras  de Constantin  Guys poder  pensar  o século XIX,

período de grandes transformações sociais e econômicas. Como essas mulheres

estão sendo retratadas, quais dessas mulheres aparecem nas telas, o que estão

fazendo, o que sua roupa pode dizer e representar para nossa leitura, entre outros

questionamentos que só são permitidos através da análise dos quadros de Guys. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO

Essas mulheres não frequentavam o espaço público da rua pelo medo de

serem  confundidas  com  prostitutas,  mas  por  que  as  prostitutas/trabalhadoras

podiam transitar nesse espaço e a burguesa não? A resposta é encontrada quando

percebemos qual é o centro do século XIX: o homem. Que concedia o favor de se

casar  com a  mulher  burguesa,  pois  aquela  que  não  casava  era  considerada  a

mulher fracassada, e tinha de aceitar o fardo de ser uma solteirona, que apenas

ajudava na criação e educação dos sobrinhos, acompanhante de sua mãe, ou a vida

humilhante de uma governante.



Se resolvesse ir trabalhar fora de casa descia de classe automaticamente e

em alguns casos eram obrigadas a trocar de nome, uma mulher de prestígio deveria

ser sustentada pelo marido e trabalhar apenas no serviço doméstico. Desta forma a

única saída para a mulher burguesa do século XIX seria o casamento. Além de ser

bela e do lar, ainda tinha que aprender com livros de boas maneiras como deveria se

portar diante dos homens.

Durante o dia a mulher se vestia com simplicidade e recato, as golas subiam

até o alto do pescoço, as mangas indo ao pulso e mão geralmente escondida por

luvas. A noite teria uma grande mudança nos teatros e bailes em que se encontrava

a burguesia, decotes, braços e colos nus apareciam ornamentados com joias em

cena. Este é o jogo de entregas parciais em que a mulher estava para não ferir a

moral burguesa, ao mesmo tempo oferecendo-se a uma quantidade de homens nos

bailes e teatros.

 Toda  essa  produção,  talvez,  pela  necessidade  de  casar  já  que  as

governantes  ficavam  presas  aos  vestidos  pretos,  confinadas  a  vida  diurna  não

comparecendo a eventos burgueses, fora da competição amorosa.

Porém, o casamento não colocava um ponto final nas frustrações da mulher,

enquanto  o  homem poderia  se  realizar  na  profissão  nas  ciências  ou  na  arte,  a

mulher burguesa era negado qualquer tipo de desejo que não fosse relacionado a

casa e a criação dos filhos. Para Gilda de Mello e Souza em O espírito das roupas

“era como se não tivesse um cérebro, como se o exercício da inteligência tornasse

duros os seus traços e lhe empenasse o brilho da virtude” (SOUZA, 1996, p.99). A

moda então seria o único meio lícito de expressão feminina. Inquieta e insatisfeita a

mulher  refaz  o  próprio  corpo  aumentando  exageradamente  os  quadris  e

comprimindo a cintura. Criando assim uma obra de arte com o próprio corpo.

Já o vestuário masculino se torna mais sóbrio e discreto, enquanto a roupa

feminina se torna a representação do nível econômico, se ornamentando com joias

para mostrar seu poder aquisitivo.

Com  o  crescimento  as  prosperidades  crescentes  dos  burgueses,  a

elaboração nas roupas cresce e o estilista deixa de ser uma figura humilde que

visitava as mulheres em sua casa, para ser ele o proprietário de uma Maison onde

receberá  a  visita  das  freguesas,  mulheres  burguesas,  ganhando  assim  grande

prestígio social.



Pensando  assim  a  saída  das  burguesas  para  visitar  o  estilista,  por  uma

questão  totalmente  estética,  vão  para  as  ruas  para  promoverem suas  roupas  e

serem vistas, tendo o início de uma mobilidade e emancipação social. Mas mesmo

com esse avanço a mulher não poderia transitar só e livremente pelas ruas, sempre

acompanhada da governanta, uma forma de representação nas ruas que a mesma

não estaria ligada a prostituição ou ao lazer sexual que era a conotação que as ruas

tinham.

Concluindo, tenho como objetivo mostrar o fenômeno de consumo que é a

moda,  as  condições  vividas  pelas  mulheres  na  segunda  metade do século  XIX,

como  o  ambiente  social  era  negado  e  os  dispositivos  de  controle  aplicados  às

mulheres, principalmente as burguesas, que dependiam do casamento para poder

ter algum tipo ascensão social e até mesmo continuar fazendo parte de sua família.

Neste  período  a  moda  tende  a  abrir  espaços  para  essas  mulheres.  O

dualismo entre o vestido usado durante o dia e o usado, em teatros e restaurantes,

durante a noite mostra o jogo de entregas em que a mulher era posta. Andando

extremamente coberta e recatada durante o dia e em eventos da burguesia, durante

a noite, se expondo a vários homens. Conduta que era guiada por livros de boas

maneiras que “ensinava” como deveria ser o contato entre os sexos.

Baudelaire apresenta Constantin Guys como de um homem moderno, homem

do mundo que está em eterno estado de convalescença, artista que utiliza da arte

mnemônica, arte que exercita a memória, produzindo suas obras apenas durante a

noite  lançando  todas  as  imagens  captadas  em  telas.  Lutando  para  extrair  e

desvendar a beleza momentânea e misteriosa da modernidade para que ela, a arte

moderna,  possa  tornar-se  um  dia  Antiguidade.  Então  Guys,  considerado  por

Baudelaire  o pintor  da  vida moderna abre  espaços para  revisitarmos a segunda

metade do século XIX através de suas telas,  período revolucionário,  que propõe

novos gostos e formas de se organizar a sociedade capitalista e a vida.
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1 INTRODUÇÃO 

Piometra é definida como uma enfermidade endometrial, que ocorre 

geralmente na fase do diestro, do ciclo estral da cadela, onde a progesterona 

desempenha um papel fundamental para o estabelecimento da infecção com 

bactérias ascendentes oportunistas (AGOSTINHO, 2014). Na fase de diestro, há 

aumento da concentração plasmática de progesterona, o que leva a uma hiperplasia 

cística endometrial (HCE), tornando o tecido glandular cístico e edematoso e reduz a 

contratilidade uterina (JOHNSTON, et al. 2001; SCHWEIGERT, 2009). Assim as 

secreções excessivas se acumulam na mucosa uterina levando a um ambiente 

propício para a proliferação bacteriana (RUBIO, 2014). 

Ela pode desenvolver-se agudamente ou ter uma progressão mais gradual 

durante vários ciclos de estro, e ocorrem mais freqüentemente com o aumento da 

idade. O grau de doença sistêmica pode variar de Hiperplasia cística endometrial 

teve, mucometra ou hidrometra sem ou com poucos sinais clínicos ou até um caso 

crítico de piometra que requer cuidados intensivos e intervenção imediata para 
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prevenir a morte, necessitando de tratamento cirúrgico ovário-salpingo-histerectomia 

(OSH) (Moxom et al..2016). 

 

2. BASE TEORICA 

Cadelas com piometra apresentam alterações histológicas de variados graus 

de infiltrado inflamatório no endométrio, e em casos mais graves, no miométrio. A 

hiperplasia endometrial cística pode estar presente. Podendo haver proliferação de 

fibroblastos no estroma endometrial, com edema, necrose, ulcerações, hemorragia, 

formação de abcesso glandular. Eventualmente há grave inflamação no endométrio 

e miométrio com atrofia endometrial, bem como metaplasia escamosa do epitélio 

endometrial (De Bosschere et al.,2001). 

Em 1959, (Dow) propôs a classificação do complexo de hiperplasia 

endometrial cístico- piometra da seguinte forma: Tipo I - quando há HEC sem reação 

inflamatória; tipo II - a HEC está associada com infiltração de mononucleares 

(linfócitos e plasmócitos); tipo III - quando há exsudato purulento e infiltrados de 

neutrófilos; tipo IV- quando há, predominantemente, exsudação purulenta e hipotrofia 

de endométrio.  Porém, Weiss et al.; (2004), usando a classificação adaptada de Dow 

(1959), relata que apesar das variações nos graus de HEC, a presença de dilatações 

císticas nas glândulas endometriais com infiltrado inflamatório com focos 

hemorrágicos, formados por linfócitos e plasmócitos estavam presentes em 50% das 

amostras de sua pesquisa. 

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar e classificar as alterações histológicas dos tecidos uterinos 

encontradas em cadelas com suspeita de piometra conforme a metodologia de Dow 

(1959) adaptada por Weiss (2004). 

 

4 METODOLOGIA 

Este projeto faz parte de um projeto de pesquisa de mestrado e por envolver 

experimentação em animais, foi submetido e aprovado no Comitê de ética no uso de 

animais da Regional Jataí (CEUA/REJ/UFG), com registro 006/2018. Foram 

analisadas 20 cadelas com suspeita de Piometra, atendidas em clínicas veterinárias 



 

particulares de Jataí e no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária 

da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ). 

Após a ovario-salpingo-histerectomia (OSH) foram seccionados com tesoura 

fragmentos dos tecidos uterinos de tamanho aproximado de 3 cm, sendo retirados da 

região crânio medial de cada corno uterino. As amostras de tecidos foram 

acondicionadas em frascos coletores com paraformaldeído a 10% por 24 horas. 

Encaminhadas ao Laboratório de Patologia Veterinária da UFG, e conservadas em 

álcool 70 % até o início do processo padrão de confecções das lâminas. Os 

fragmentos de útero foram seccionados transversalmente, desidratadas em álcool 

70%, 80%, 90% e álcool absoluto respectivamente por 40 minutos cada, depois em 

xilol até o momento de inclusão em parafina para confecção dos blocos. Os blocos 

foram seccionados no micrótomo para obtenção de cortes de 5μm de espessura, 

dispostos em lâminas de vidro. As lâminas foram previamente desparafinizadas, 

hidratadas e coradas com hematoxilina e eosina. Após serem coradas, as lâminas 

foram desidratadas, diafanizadas e montadas em lamínula e levadas ao microscópio 

para as análises histopatológicas. A interpretação dos achados histológicos dos 

cornos uterinos foi realizada conforme a metodologia de Dow (1959) adaptada por 

Weiss (2004), conforme quadro 1. 

 

Quadro 1. Classificação das alterações histológicas de acordo com o 

comprometimento celular, aspecto e tipo de células inflamatórias 

Classificação Alteração Aspecto Células Características 

I Infiltrado   

inflamatório 

Sem 

caracterização 

de hiperplasia 

Leve 

infiltrado 

inflamatório 

 

Polimorfonu-

cleares 

Células 

inflamatórias na 

mucosa e na 

muscular 

II Leve Infiltrado   

inflamatório 

Hiperplasia 

leve 

Leve 

infiltrado 

inflamatório 

Linfócitos, 

plasmócitos 

e neutrófilos 

Infiltrado 

inflamatório na 

mucosa 

III Moderado 

Infiltrado   

inflamatório 

Dilatação 

cística das 

glândulas 

endometriais 

Infiltrado 

inflamatório 

difuso e 

acentuado 

Neutrofagos 

e macrófagos 

Congestão e 

hemorragia 

difusa 

moderada 



 

IV Acentuado 

Infiltrado   

inflamatório 

Dilatação 

cística das 

glândulas 

endometriais 

 

Eosinofíloco 

amorfo 

Neutrófilos, 

linfócitos e 

plasmóciotos 

Infiltrado 

inflamatório 

com focos 

hemorrágiocs 

Fonte: Adaptada de Dow (1959) por Weiss (2004). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos resultados de histopatologia uterina o grau de alterações histológicas foi 

em sua maioria de grau IV representando 60% (12/20),  seguido do grau III 25% 

(5/20), grau II 10% (2/20) e  de grau I  5% (1/20), conforme quadro 2. O qual 

demonstrando ainda, o agente envolvido na piometra. Apontando que a maior parte 

dos agentes encontrados, foi a E. coli. com 55% (11/20), corraborando com outros 

estudos (SANCHES  et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). Seguido por Stafilococus 

sp. 20% (4/20), Klebsiela sp 20% (4/20) e Proteus sp 5% (1/20).  

 

QUADRO 2: Comparação entre o histopatológico e a identificação do agente 

etiológico de cadelas com piometra. 

Agente etiológico Grau I Grau II Grau III Grau IV 

E. coli 1 1 1 8 

Klebsiela sp 0 0 1 3 

Staphylococcus sp. 0 1 2 1 

Proteus sp 0 0 1 0 

Total 1 2 5 12 

 

Na classificação histopatológica várias amostras corresponderam à 

classificação de infiltrado inflamatório figura 1, o que colabora com Weiss (2004).  Em 

relação ao grau de infiltrados inflamatórios, neste trabalho sua maioria foi de grau IV, 

resultado semelhante aos encontrados por Groppetti et al (2010), que ao fazer análise 

histopatológica dos cornos uterinos de cadelas com piometra, identificou acentuada 

predominância de células inflamatórias. Dow (1959) refere a existência de um 

infiltrado difuso de plasmócitos e linfócitos no endométrio e que se estende até ao 

miométrio, como observadas na figura 2. Na figura 3 e 4 é possível observar 



 

hipertrofia e fibrose do miométrio como observados no trabalho de Payan Carreira e 

Pires (2005). Todas as figuras referem-se ao grau de infiltrados inflamatórios IV. 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 1(100X) Dilatação cística das glândulas endometriais, com acentuado infiltrados inflamatórios 
(neutrófilos e linfócitos) -setas. Figura 2 (40X):  Infiltrados inflamatórios acentuados no miométrio -
setas. Figura 3 e 4 (40X): pontos de hemorragia e necrose, no endométrio se estendendo até 
miométrio- setas.  

Na comparação entre o histopatológico e a identificação do agente etiológico 

de cadelas com piometra, observa-se que a E. coli foi o agente mais encontrado, e 

se deve à habilidade deste patógeno em aderir a sítios antigênicos específicos no 

endométrio estimulado por progesterona (NELSON & COUTO, 2006), e o que causou 

mais alterações de grau IV. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

01 

03 

02 

04 



 

Conclui-se que o principal agente envolvido na ocorrência de piometra foi 

a E. coli e as principais alterações histológicas uterinas foram de grau IV, 

demonstrando que a ação de agentes bacteriológicos nas afecções uterinas 

agravam as alterações histológicas. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Na exploração de bovinos de corte a eficiência reprodutiva tem papel 

fundamental para a viabilidade econômica do sistema de produção. Rebanhos com 

taxas de fertilidade elevadas e sexualmente precoces apresentam maior taxa de 

desfrute, resultando em maior número de animais para a comercialização e seleção 

(LOPES et al., 2009). 

 Em se tratando de melhoramento genético a principal característica reprodutiva 

utilizada como critério de seleção de reprodutores é o perímetro escrotal (PE). No 

entanto, segundo BAILEY et al. (1998), o PE é uma medida indireta da massa 

testicular que não considera a variação individual na forma dos testículos e na qual a 

espessura da parede da bolsa escrotal é erroneamente somada.  

Na preocupação de aumentar a precisão da escolha de reprodutores, novas 

características estão sendo estudadas além do PE como, por exemplo, o volume 

testicular médio (VTM) (BAILEY et al., 1996; UNANIAN et al., 2000). 

 

2 BASE TEÓRICA  

Vários outros autores sugerem que o PE é uma característica reprodutiva 

importante a ser selecionada, por ser indicativa de maior produção espermática diária, 

precocidade reprodutiva, por apresentar alta correlação com peso corporal, por ser 

correlacionada com características reprodutivas das fêmeas (MARTINS FILHO, 1991) 



 
 

e ainda por ser moderadamente correlacionada com características indicativas de 

qualidade espermática (QUIRINO, 1999; SARREIRO et al., 2002; DIAS et al., 2006). 

O VTM é uma característica de grande importância, segundo BRACKETT 

(2006) cada grama de testículo produz 15 milhões de espermatozoides diariamente, 

de modo que a produção total de espermatozoides por ambos os testículos deve ser 

de pelo menos seis bilhões por dia. Esta característica já foi estuda por outros autores, 

como VIU (2009), LOPES (2009), SILVEIRA (2004) e QUIRINO (1999).   

A inferência bayesiana é uma metodologia relativamente nova e que vem sendo 

bastante usada nas avaliações genéticas. Vários aplicativos já estão disponíveis para 

o uso dessa metodologia, sendo usado neste estudo o THRGIBBS1F90 (TSURUTA 

& MIZTAL, 2006). 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com este estudo, estimar parâmetros genéticos de características 

indicadoras de desempenho reprodutivo de macho da raça Nelore, com idade entre 

17 e 24 meses, criados na região Centro-Oeste do Brasil, com utilização da inferência 

bayesiana. As características estudadas foram as de biometria testicular PE, VTM e 

as características qualiquantitativas do sêmen defeitos espermáticos maiores (DMA), 

menores (DME) e totais (DT). 

 

4 METODOLOGIA  

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido em quatro fazendas localizadas 

no Centro-Oeste do Brasil. Em todos os campos experimentais o calendário de 

vacinação foi cumprido de acordo com o previsto para a região.  

Os touros foram examinados de acordo com as recomendações do Colégio 

Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998). As medidas de comprimento e 

largura dos testículos foram obtidas com o uso do paquímetro digital Starret® cat. n° 

727-6/150.  

O sêmen foi colhido pela técnica de eletroejaculação e uma alíquota foi avaliada 

imediatamente para a motilidade individual progressiva (0 a 100%), vigor (0 a 5) e 

turbilhonamento (0 a 5), todos em microscopia óptica com aumento de 100 vezes. 

Após isso, foi realizada a avaliação da morfologia espermática segundo preconizado 

pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998). 



 
 

Os testículos foram classificados segundo a forma para posterior cálculo do 

volume testicular. Para o formato testicular, foram adotados os critérios utilizados por 

Bailey et al. (1996) e Bailey et al. (1998). O volume testicular médio foi a média 

aritmética do volume dos testículos esquerdo e direito. 

O conjunto de dados deste trabalho foi obtido de 1.265 avaliações andrológicas 

realizadas em touros Nelore criados na região Centro-Oeste do Brasil. Para a 

realização das análises genéticas foram impostas restrições ao banco de dados, 

objetivando-se manter somente dados andrológicos de primeira coleta de touros com 

mais de cinco filhos.  

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por meio do 

procedimento UNIVARIATE (SAS, 2000). Foram realizadas análises de variância 

utilizando-se o método dos quadrados mínimos por meio do procedimento GLM (SAS, 

2000).  

Na estimação dos parâmetros genéticos, utilizou-se a inferência bayesiana por 

meio do software THRGIBBS1F90 (TSURUTA & MIZTAL, 2006), sob modelo animal. 

O arquivo de genealogia incluiu 2.224 animais da raça Nelore. Para as análises 

bayesianas admitiu-se que os efeitos aleatórios, genéticos e residuais, possuem 

distribuição normal multivariada. 

Na implementação da Amostragem de Gibbs, foi utilizado um tamanho de 

cadeia inicial de 1.000.000 de ciclos, em que os primeiros 300.000 ciclos foram 

descartados e as amostras retiradas a cada 1.000 ciclos, o que totalizou 700 amostras. 

O erro de Monte Carlo, que indica se a convergência das cadeias de Monte 

Carlo foi atingida, foi estimado mediante cálculo da raiz da variância das amostras 

retiradas para cada componente de (co)variância dividido pelo número de amostras.  

 

5 RESULTADOS E DISCUÇÃO 

De acordo com as pressuposições bayesianas, distribuições e posteriores 

semelhantes a uma distribuição normal indicam que houve convergência da cadeia 

de Gibbs, com obtenção de estimativas adequadas dos componentes de (co)variância 

(VAN TASSELL et al., 1998). No entanto, não é necessário que ocorra essa simetria 

para garantir a convergência, pois se espera distribuições Wishart Invertida das 

densidades marginais posteriores dos componentes de (co)variâncias (VAN TASSEL 

et al., 1998). Outro indicador de que as análises atingiram a convergência é 



 
 

demonstrado pelo erro de Monte Carlo. Esse erro avalia se a implementação da 

Amostragem de Gibbs foi adequada para gerar as médias posteriores das 

distribuições marginais dos componentes de (co)variância. O erro de Monte Carlo é 

considerado pequeno quando seu valor somado à estimativa média da distribuição 

posterior dos coeficientes de herdabilidade não altera o valor dessa estimativa, de 

modo que seja considerada até a segunda casa decimal da herdabilidade (FARIA et 

al., 2007).  

A estimativa de herdabilidade para PE obtida neste estudo foi de moderada a 

alta magnitude e está próxima aos valores descritos por SILVEIRA (2004), DIAS et al. 

(2006), VIU (2009). Estimativas de herdabilidade de moderada a alta magnitude 

indicam que o efeito aleatório aditivo direto foi alto, portanto, estes resultados 

evidenciam a existência de variabilidade genética para esta característica na raça 

Nelore. As correlações entre o PE e as características indicadoras de qualidade 

seminal foram negativas e de baixa a moderada magnitude. Apesar de serem de baixa 

a moderada magnitude, estas correlações sugerem que a seleção para PE traria 

ganhos correlacionados para fertilidade.  

De acordo com os achados, pode-se inferir que a seleção para PE em idades 

inferiores a 20 meses traria ganhos substanciais em precocidade sexual de touros 

criados nas mesmas condições.  

Para a característica VTM obteve-se estimativa de herdabilidade próxima a 

relatada por VIU (2009) que encontrou valor de 0,26. No entanto LOPES (2009), 

SILVEIRA (2004) e QUIRINO (1999) obtiveram valores superiores 0,33; 0,33 e 0,50, 

respectivamente.  

Os achados para o VTM sugerem que a seleção desta característica, 

juntamente com o PE, poderia trazer maiores ganhos em fertilidade. A herdabilidade 

obtida para VTM sugere que esta característica pode ser usada como critério de 

seleção em animais da raça Nelore.  

Quanto aos defeitos espermáticos, agrupados em DMA, DME e DT, obteve-se 

valores de herdabilidade aditiva direta de 0,13; 0,05; e 0,13, respectivamente. De 

maneira geral, os valores de herdabilidade encontrados para as características de 

defeitos espermáticos possuem baixa variância genética aditiva. Sendo assim, o 

ganho genético por seleção seria muito baixo. 

 



 
 

6 CONCLUSÕES 

As características reprodutivas PE e VTM possuem suficiente variabilidade 

genética e podem ser utilizadas como critério de seleção. No entanto, as 

características de qualidade seminal estudadas sofrem grande influência ambiental, o 

que reduz o progresso genético obtido por seleção direta.  

A correlação genética entre as características de biometria testicular, bem 

como as correlações com as características qualiquantitativas do sêmen sugerem que 

o VTM deve ser usado em conjunto com o PE, na seleção de touros de maior 

fertilidade e precocidade sexual.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o Brasil é um país de clima tropical, o sucesso da cultura da

soja (Glycine max) acontece devido ao clima favorável e as tecnologias

empregadas no desenvolvimento da cultura permitindo incrementar a produtividade.

Alguns exemplos são o uso de bioestimulantes, fungicidas, herbicidas e inseticidas.

Dentre estes, os bioestimulantes podem favorecer o potencial produtivo máximo da

soja, levando em consideração algumas limitações da sua constituição gênica,

fatores bióticos e abióticos (CASTRO, 2009).

2 BASE TEÓRICA
O desenvolvimento da planta é favorecido pelo uso de bioestimulantes o qual

podem ser utilizados em todos os estádios do ciclo da cultura causando efeitos

fisiológicos que reduzem temporariamente a respiração das plantas e

consequentemente diminui o consumo de carbono gerando maior ganho de energia

e otimizando assim, a fotossíntese liquida (RAMOS, 2013).

O grande prejuízo causado por doenças foliares fúngicas que atacam as culturas

justificam os gastos com fungicidas para a prevenção do seu ataque, pois uma vez

estabelecido, dificilmente são controlados.
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Uma nova alternativa de controle das doenças foliares tem sido o ingrediente

ativo fenpropimorfe, do grupo das morfolinas, que atua em duas enzimas

(isomerase e redutase) responsáveis pela biossíntese do ergosterol, componente

da membrana celular de fungos fitopatogênicos.

Nesse contexto, é de extrema importância estudar a associação de fungicidas

com outras moléculas a fim de se minimizar possíveis perdas de produtividade.

Na literatura a associação de bioestimulantes e fungicidas é pouco relatada e

ainda não existe um posicionamento técnico-científico sobre o uso conjugado e sua

viabilidade econômica para a cultura da soja.

3 OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de bioestimulantes

associado a fungicidas em diferentes estádios fenológicos sobre caracteres

agronômicos de soja.

4 METODOLOGIA
O ensaio foi realizado na área experimental da Universidade Federal de Goiás –

Regional Jataí, localizada a 17° 53’ S e 52°43’ W, e 670 m de altitude. O clima da

região é Aw, segundo a classificação de Köppen, ou seja, tropical de savana com

chuva no verão e inverno seco.

Tabela 1 – Tratamentos utilizados no experimento UFG Regional Jataí-GO para
cultivar soja ST 620 IPRO na safra 2016/17.

Tratamentos Épocas de
aplicação

Testemunha Nenhum tratamento aplicado
T1 T.S (Tratamento de semente) com Bioestimulante ¹
T2 T.S Bioestimulante em V4 + Opera 2 + Versatilis 3

T3 T.S Bioestimulante + Opera + Versatilis em V4 +
Bioestimulante + Orkestra em R1

T4 T.S Bioestimulante + Orkestra em V4 + Bioestimulante +
Opera + Versatilis em R1

T5
T.S Bioestimulante (Dobro da dose) + Opera + Versatilis em
V4 + Bioestimulante (dobro da dose) + Orkestra em R1

T6
T.S Bioestimulante (dobro da dose) + opera + versatilis em
V4 + Bioestimulante (dobro da dose) + Orkestra em R1



T7 T.S Bioestimulante (Dobro da dose) + Orkestra em V4 +
Bioestimulante (Dobro da dose) + Opera + Versatilis em R1

(1) Bioestimulante natural de auxinas e citocininas, a partir das espécies de algas

Ecklonia maxima 342,6 g/L (34,26% m/m), CLASSE: Regulador de Crescimento

Vegetal do grupo químico das auxinas.

(2) Ingrediente ativo Epoxiconazol, como inibidor da biossíntese do ergosterol;

PIRACLOSTROBINA como inibidor do transporte de elétrons nas mitocôndrias das

células dos fungos.

(3) Fenpropimorfe 750 g-1, fungicida de ação sistêmica, do grupo químico

morfolina.

O plantio foi realizado na data de 10 de Dezembro de 2016, a semeadora

utilizada possui sistema a vácuo. O experimento foi realizado em delineamento de

blocos casualizados com 7 tratamentos e 3 repetições. As parcelas foram formadas

por 6 linhas de 6 metros de comprimento cada, com 0,45 cm de distância entre elas

(16,2 m2), com a densidade de 300.000 plantas ha-1, da cultivar soja ST 620 IPRO

peneira 6.0.

No dia 20 de Janeiro de 2017 foi realizada a primeira aplicação dos tratamentos,

no estádio V4 da cultura, posteriormente no estádio R1 da cultura foram realizadas

as aplicações dos produtos comerciais de acordo com seus respectivos

tratamentos designados na Tabela 1.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio das análises dos dados obtidos pela avaliação dos tratamentos na

cultivar soja ST 620 IPRO, em relação às variáveis: altura de planta, altura de

inserção 1º vagem, número de vagem/planta, verificou-se que não houve diferença

significativa, conforme a tabela 2.

Tabela 2 - Valores médios de altura de planta (m), altura de inserção de primeira
vagem (m), número de vagem por planta, para a variedade Soja ST 620 IPRO, em
função dos tratamentos utilizados (tabela 1) na safra 2016, Jataí-GO.
Tratamentos Altura de planta

(cm)
Alt. de inserção

de 1º vagem
(cm)

Número de vagens
por planta

Testemunha 43,53 a 9,66 a 36,03 a

T 1 45,20 a 8,13 a 41,46 a
T 2 42,86 a 8,03 a 35,40 a



T 3 45,86 a 7,60 a 46,80 a
T 4 48,80 a 9,00 a 42,90 a
T 5 41,73 a 7,83 a 39,76 a
T 6 42,78 a 8,20 a 34,03 a
T 7 42,26 a 7,26 a 41,00 a

CV (%) 8,96 11,11 12,40

Médias seguidas por mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste
de Scott Knott a 5% de probabilidade. CV = Coeficiente de variação.

Observou-se que a variável número de grãos por vagem, apresentou diferença

significativa para os tratamentos 5 e 6 em relação aos demais.

Não foi verificada diferença significativa entre os tratamentos ao observar a altura

de planta, altura de inserção da primeira vagem e número de vagens por planta.

Esses caracteres são facilmente influenciados pelo espaçamento adotado,

densidade de semeadura, competição com plantas daninhas e ambiente, e a

produtividade não está relacionada com as variáveis avaliadas acima (BASSO et al.

2015).

Tabela 3 - Valores médios de Número de grãos por vagem, massa de mil grãos e
produtividade, para a variedade Soja ST 620 IPRO, em função dos tratamentos
utilizados (tabela 1) na safra 2016, Jataí- GO.

Tratamentos Número de grãos por
Vagem

Massa de
mil Grãos

(g)
Produtividade (Kg ha-1)

Testemunha 2,21 a 108,37 a 1808,61 b

T 1 2,15 a 125,13 a 2547,82 a

T 2 2,10 a 115,77 a 1524,48 b

T 3 2,15 a 133,38 a 2036,79 b

T 4 2,19 a 136,62 a 2648,65 a

T 5 1,94 b 124,30 a 1826,90 b

T 6 1,95 b 130,61 a 1809,86 b

T 7 2,14 a 149,59 a 2200,35 b

CV (%) 4,86 7,87 14,04

Médias seguidas por mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo
teste de Scott Knott a 5% de probabilidade.

Os tratamentos 1, 2, 3, 4 e 7 apresentaram os maiores valores de número de

grãos por vagem, no entanto, não diferiram da testemunha e não houve diferença



significativa no peso de mil grãos entre os tratamentos.

O uso de bioestimulantes em diferentes estádios fenológicos da cultura da soja,

geraram resultados semelhantes em alguns trabalhos, e a aplicação do

bioestimulante no estádio reprodutivo pode otimizar a produtividade, é observado

também que houve aumento significativo de número de grãos por vagem em

relação a testemunha (BERTOLIN et al. 2010).

Outro fator importante é que mesmo dobrando a dose de bioestimulante em

ambos estádios fenológicos em V4 e R1 nos tratamento 5, 6 e 7, não foram

observadas diferenças significativas, e apresentaram menores valores de

produtividade em relação ao tratamento 4, onde utilizou-se dosagem normal.

Os tratamentos 3, 5 e 6 apresentaram produtividade inferior em relação aos

demais, onde em seus tratamentos o fungicida fenpropimorfe aplicado no estádio

vegetativo da cultura (V4). Uma consequência provável dessa queda de produção é

do fungicida inibir a biossíntese de ergosterol da planta, alterando o metabolismo de

lipídeos e consequentemente a capacidade de crescimento das plantas (NAVARINI

et al. 2007).

Ao analisarmos o tratamento 1, notamos que houve diferença significativa para

produtividade, tal fato pode estar associado a utilização do bioestimulante no

tratamento de semente, possibilitando um melhor estabelecimento da plântula em

seus estádio iniciais de desenvolvimento. Esse incremento de produtividade tanto via

tratamento de semente quanto via foliar aos poucos vem sendo estudado. Há

trabalho em que não houve diferenças entre os tratamentos, com a aplicação de

bioestimulante via tratamento de semente ou foliar (FRESOLI et al. 2006).

6 CONCLUSÃO
O uso de bioestimulante associado ao fungicida fenpropimorfe no estádio

reprodutivo R1 permitiu aumento de produtividade para o tratamento 4. O uso do

bioestimulante, via tratamento de semente, permitiu incremento de produtividade

ao tratamento 1.

As variáveis alturas de planta, altura de inserção de primeira vagem e massa de

mil grãos, não foram influenciadas pelos tratamentos propostos. Para variável

número de grãos por vagem houve significancia entre os tratamentos 5 e 6.
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ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA MEDICINA 

BRASILEIRA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE EXERCIDA NOS PRIMEIROS MIL 

DIAS DE VIDA1  

COSTA, Irena Kuzmiecz2; RIBEIRO, Aridiane Alves3             

Palavras-chave: Pré-natal. Prática Médica. Promoção de saúde. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O período dos mil dias de vida do ser humano abrange desde a concepção até 

o fim do segundo ano de vida, sendo 270 dias concernentes à gestação e 730 dias 

referentes aos dois anos de idade (ZORZETTO, 2011). 

O período dos mil dias é considerado uma “janela de oportunidade”, um espaço 

de atuação estratégica, no qual há a possibilidade de moldar hábitos que 

permanecerão no decorrer da vida da criança, de forma a induzir ou evitar problemas 

de saúde associados a comportamentos de risco, como hipertensão arterial, diabetes, 

hipercolesterolemia e obesidade. Não só influenciando na evolução nutricional da 

criança, a atuação de uma equipe multiprofissional na atenção básica em conjunto 

com os pais neste período também estimula o desenvolvimento psicomotor, cognitivo, 

intelectual e físico. Deste modo, há a necessidade de seguir parâmetros pelo 

Ministério da Saúde, com uma alimentação adequada da mãe durante a gestação, 

seguida por Aleitamento Materno Exclusivo (AME) durante os primeiros 6 meses, com 

posterior acréscimo de alimentação complementar de maneira gradual, mantendo o 

aleitamento materno até os 2 anos de idade (ZORZETTO, 2011; CUNHA, LEITE e 

ALMEIDA, 2015).  

Neste contexto, cabe ao médico responsável a orientação quanto a importância 

do AME durante os primeiros 6 meses, prescrição da suplementação adequada 

 
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa, Profa. Aridiane Alves Ribeiro, código 

PI03590-2018. 
2 Aluna do quarto período do Curso de Medicina. Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional  

Jataí, Curso de Medicina. irenakcosta@gmail.com  
3 Professora doutora. Universidade Federal de Goiás (UFG) -Regional Jataí, Curso de Medicina/CISAU. 

aridiane@ufg.br 
 



 
 

durante cada fase da gestação e do desenvolvimento da criança (administração de 

ferro e ácido fólico durante a gravidez, vitamina A para a criança), além de promover 

intervenções curativas, preventivas ou promotoras de saúde conforme cada caso 

(CUNHA et al., 2015). 

Dessa forma, o presente estudo busca evidenciar a atual situação das 

publicações médicas brasileiras acerca da prática médica e da promoção e saúde no 

que tange o período dos mil dias. 

2 BASE TEÓRICA 

Citado pela primeira vez em 1762, o termo “puericultura”, do latim “puers/pueris” 

referente a criança, ganhou notoriedade em 1865, pela obra do médico francês Caron. 

Este médico evidenciou duas bases interligadas da puericultura: a prevenção e a 

educação em saúde. Através dessas bases, a puericultura se caracteriza atualmente 

como o ramo da medicina responsável pelo cuidado do desenvolvimento saudável 

das petizes, de forma a fazer uma abordagem preventiva quanto a doenças que 

podem se manifestar ao longo da vida, por meio de intervenções que possam evitar 

ou retardar condições como diabetes, obesidade e hipertensão arterial. Desse modo, 

a puericultura é manifestada através de um acompanhamento periódico 

sistematizado, com avaliação da curva de crescimento da criança, do 

desenvolvimento neuropsicomotor, da vacinação, de orientações quanto ao 

aleitamento materno e quando introduzir diferentes alimentos, bem como prevenção 

de acidentes, identificação precoce de manifestações associadas a agravos à saúde 

e higiene. É necessária, então, uma atuação multiprofissional na Atenção Básica, por 

meio da prática dos médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) nas visitas domiciliares (UNIFESP, 2011). 

A promoção de saúde neste contexto se ampara na educação em saúde, 

através da orientação feita pela equipe multiprofissional aos pais da criança, incitando 

hábitos de vida saudáveis. Neste contexto, é importante lembrar do Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), garantido pelo 6º artigo da Constituição Brasileira a 

todos os cidadãos.  



 
 

É o direito de cada pessoa ter o acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação 
adequada ou aos meios para obter estes alimentos, sem comprometer os recursos para obter outros 
direitos fundamentais, como saúde e educação. (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, 2010) 

Tendo em vista que os dois primeiros anos de vida são decisivos no processo 

de crescimento e desenvolvimento da criança, são necessárias medidas interventivas 

nesse período que busquem a formação de hábitos saudáveis que permanecerão 

durante toda a vida, amparadas no incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 

e na introdução de uma alimentação complementar saudável no tempo e da forma 

correta. No Guia Alimentar Para Crianças Menores de 2 Anos, documento oficial do 

Ministério da Saúde atualizado no dia 12 de julho de 2018, há textos que explicam 

sobre quando e como introduzir a alimentação complementar, as condições 

adequadas para o preparo dos alimentos, o posicionamento da criança durante a 

alimentação e até como superar adversidades (pelo direito à linhas de crédito) que 

possam surgir nesse momento. Este documento orienta quanto a políticas, programas 

e ações visando uma melhoria na qualidade da alimentação das crianças brasileiras, 

mencionando a necessidade da implementação de políticas públicas que visem a 

promoção e a proteção da alimentação adequada, citando como exemplo o 

estabelecimento de regras para publicidade e venda de alimentos voltados à criança, 

ações de apoio e proteção ao aleitamento materno, incentivo financeiro à agricultura 

familiar e a oferta de refeições adequadas e saudáveis em creches e escolas. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

3 OBJETIVOS 

Evidenciar a atual situação das publicações médicas brasileiras acerca da 

prática médica e da promoção e saúde no que tange o período dos mil dias. 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com abordagem bibliométrica, 

técnica quantitativa e estatística que busca estimar índices tanto de produção quanto 

de disseminação do conhecimento científico construído acerca de determinado tema 

(ARAÚJO, 2006).  

As buscas foram realizadas a partir das seguintes palavras-chaves: pré-natal, 

prática médica e promoção de saúde. A partir de diferentes combinações com uso dos 



 
 

operadores booleanos “and” e “or”, foram buscadas publicações de pesquisas em 

bases de dados eletrônicos como: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS 

(biblioteca virtual em saúde).  

Os critérios para a seleção da amostra foram: artigos indexados nas bases de 

dados selecionadas com os descritores estabelecidos e que não fossem trabalhos de 

revisão da literatura. Os trabalhos selecionados foram publicados entre os anos de 

2014 e 2019 e abordam a realidade brasileira.                             

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Foram encontrados um total de 220 textos na plataforma SciELO e 59 textos 

na plataforma BVS. Do total de 279 estudos, nenhum abordava a questão dos mil dias 

diretamente. Foram encontrados um total de 200 artigos que retomavam temáticas 

dentro dos primeiros mil dias, como atenção ao parto, pré-natal, aleitamento e fatores 

de risco durante a gravidez (tabagismo, alcoolismo, obesidade, diabetes e 

hipertensão), sendo 160 encontrados na plataforma SciELO e 40 no portal BVS.  

O número total foi obtido após a exclusão de 1 artigo que se referia à situação 

de outro país (Moçambique) e 6 publicações repetidas. Dentre essas publicações, 69 

(53 provenientes do SciELO e 16 da plataforma BVS) abordavam questões 

diretamente relacionadas com a promoção de saúde e a prática médica durante o pré-

natal, analisando principalmente diferenças sociodemográficas, testagem para sífilis 

e HIV e fatores de risco associados à prematuridade e baixo peso ao nascer em 

diferentes regiões do país.  

Outro parâmetro utilizado para a análise dos artigos obtidos foi a questão da 

pouca abordagem à temáticas que retomam ao autocuidado por parte da gestante, 

uma vez que apenas 28 artigos (23 encontrados na plataforma SciELO e 5 na BVS) 

abordavam essa questão, por meio de pontos como a necessidade de atividades 

físicas, dieta, controle da diabetes e hipertensão, além da interrupção de 

comportamentos de risco como o tabagismo e o alcoolismo durante esse período.                     

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos foram os artigos encontrados que abordavam temáticas como o controle 

de fatores de risco (nutrição da gestante ou da criança, exposição ao tabaco durante 

a gestação, consumo de álcool no período gestacional) de forma isolada acerca da 



 
 

mãe ou da criança. No entanto, não foram encontrados artigos que abrangessem de 

forma holística todas as partes que tanto influenciam nesses mil dias, culminando em 

melhora na qualidade de vida, desenvolvimento neuropsicomotor, menor acúmulo de 

gordura, entre outros benefícios aos envolvidos e, consequentemente, menos gastos 

tanto no setor público quanto privado com doenças que poderiam ser evitadas caso 

houvesse uma abordagem precoce nesses primeiros mil dias. Dessa forma, faz-se 

necessário instigar pesquisas acerca dessa temática, considerando sua irrefutável 

relevância. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Imunologia é uma ciência experimental em constante atualização. Por meio 

dela é possível explicar fenômenos imunológicos e chegar a conclusões a partir de 

observações experimentais (SIQUEIRA-BATISTAI et al., 2008), sendo o estudo do 

sistema imune e suas ações contra agentes infecciosos (PLAYFAIR; CHAIN, 2019). 

Advém do termo “imunidade” que significa proteção contra doença infecciosa, 

processo que ocorrerá por meio de uma resposta imune. Vale ressaltar que, embora 

a função do sistema imune seja a defesa contra agentes infecciosos, outras 

substâncias não-infecciosas ou produtos do próprio organismo podem gerar resposta 

imune, causando lesões e doenças (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI 2019). O Sistema 

Complemento é um mecanismo efetor da imunidade humoral, embora também atue 

na imunidade inata. Consiste em um conjunto de proteínas séricas e de superfície que 

geram produtos, advindos de clivagem proteolítica, que se ligarão covalentemente a 

células microbianas, contribuindo para a eliminação desses microrganismos (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI 2019). 

O modelo didático tridimensional (3D) é ferramenta didática e de referência 

rápida ao lidar o assunto que está sendo estudado em sala de aula, tendo como base 

um conhecimento da fisiologia dando ênfase na parte imunológico do sistema 

complemento da via clássica e etapa terminal (RIVAS, 2011). 
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O uso de modelos também ajuda a descrever, de forma simples e prática, todos 

o mecanismo que ocorre nesse conteúdo como um auxílio para a melhor 

compreensão do assunto, no entanto, não substitui livros de referência mais 

detalhados sobre o tema (MARTÍNEZ-LIROLA, 2019). 

 

2 BASE TEÓRICA 

 O processo de aprendizagem dá-se pela transição na forma com que o aluno 

se porta, adquirindo vivências pautadas em causas emocionais, relacionais, 

neurológicas e ambientais, estimulando a criação de interações através de diálogos, 

problematizações e autonomia (SANTOS et al., 2016). Dessa forma, afim de sanar 

desigualdades no ambiente de ensino, tornando o conhecimento alcançável a todos, 

o professor tem a possibilidade de implementar recursos mais didáticos à sua forma 

de ensino, transformando o processo em algo agradável e dinâmico (SILVA; 

MORBECK, 2019). 

Métodos pedagógicos diferenciados mostram o quanto a educação se 

transforma ao passar do tempo (SIQUEIRA-BATISTAI et al., 2008). A formação de 

professores em diferentes ferramentas didáticas é de suma importância para chamar 

atenção dos alunos para a disciplina, pois quando o educador procura novos recursos 

para repassar o saber, ele está formando não apenas profissionais capacitados, mas 

sim seres humanos que se preocupam em otimizar o aprendizado adquirido em novas 

oportunidades (PACHANE; PEREIRA, 2004). 

 Os modelos didáticos auxiliam na evidenciação de sistemas ou processos 

biológicos, tornando seu aprendizado mais eficaz (DANTAS et al., 2019). Isso provoca 

nos alunos um estímulo maior em relação ao conteúdo abordado, transformando 

aquele conceito abstrato em algo palpável, exprimindo uma tridimensionalidade aos 

esquemas vistos de forma unidimensional nos livros (SILVA et al., 2018). Dessa 

forma, o docente precisa estar aberto à novas diretrizes, trazendo para o seu ambiente 

didáticas que medeiem a realidade que se está inserido e a transforme em 

conhecimento (SANTOS JUNIOR; SILVA, 2016), como realizado na disciplina de 

Imunologia Básica, que estimula os discentes a trazerem suas representações de 



 
 

 

conteúdos selecionados pela docente, tornando dinâmico o modo de se transmitir o 

conhecimento. 

  

3 OBJETIVOS 

- Planejar e confeccionar modelo didático representativo da via clássica do 

sistema complemento; utilizar o modelo didático para explicar a via clássica do 

sistema complemento em sala de aula e avaliar a influência da utilização de modelo 

didático na aprendizagem do conteúdo ministrado. 

  

4 METODOLOGIA 

A partir de orientação da docente, primeiramente realizou-se um planejamento 

– escrito e entregue – sobre quais materiais seriam utilizados para a realização do 

modelo didático e representação de todos as moléculas da via clássica do Sistema 

Complemento. Por meio de consulta aos livros básicos como ABBAS et. al., 2019 o 

grupo definiu como seria representado cada proteína da Via Clássica até a formação 

do MAC (complexo de ataque a membrana).  

Os materiais para a confecção do modelo foram: tintas guache (de várias 

cores), placas de isopor, palitos de picolé, bolas de isopor, barbante, EVA, colas – 

além do uso de tesoura, régua, estilete, pistola de cola quente, impressora – montou-

se o trabalho, em grupo. Durante três dias inteiros o grupo concentrou-se na 

realização do modelo didático de modo a deixá-lo didático e de fácil entendimento. 

Baseado em um estudo prévio e com o modelo didático finalizado, apresentou-

se o modelo em sala de aula, para a docente e os discentes da turma, o tempo 

destinado a apresentação foi de 10 minutos. O grupo procurou realizar uma 

apresentação mais dinâmica em que todos pudessem comentar e esclarecer dúvidas. 

O modelo didático foi exposto e cada estrutura da Via Clássica do Sistema 

Complemento foi detalhada, desde a clivagem até a formação de complexos pelas 

proteínas “C”. Assim como explanou-se a importância do Sistema Complemento e 

suas funções no organismo humano. 

 

 



 
 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta em construir modelo didático para complementar o estudo, foi um 

método inovador e que tem aprovação de todos os discentes matriculados na 

disciplina de Imunologia Básica, 2019-2.  O modelo 3D do sistema complemento da 

via clássica (Figura 1) Mostra as etapas de forma bem didática. Na via clássica 

teremos 6 etapas a primeira ocorre com a ligação do complexo C1 ao complexo imune, 

ou seja, anticorpo (classe IgG ou IgM) ligado ao antígeno para o qual é especifico na 

superfície de um microrganismo infeccioso ou célula danificada do hospedeiro. Na 

segunda etapa, onde a proteína sérica C4  será clivada pela enzima C1r2s2 gerando 

os fragmentos: C4a e C4b, esse se ligará covalentemente na superfície do patógeno, 

posteriormente, na terceira etapa, a proteína C2 será clivada pela enzima C1r2s2 em 

C2b e C2a, e o fragmento C2a se liga na proteína C4b formando o complexo C4bC2a 

(C3 convertase), enzima ativa que cliva C3 em C3a e C3b. Na quarta etapa, o C3b 

liga-se na superfície antigênica covalentemente e novas C3 serão clivadas até que na 

quinta etapa uma molécula de C3b se liga ao C4bC2a formando o complexo 

C4bC2aC3b (C5 convertase), uma enzima que cliva C5, gerando os fragmentos C5a 

e C5b, iniciando a etapa terminal onde o C5b se liga a proteína C6 e C7 sérica, 

sequencialmente e o complexo C5b-7 se insere na membrana plasmática do patógeno 

e em seguido liga ao C8 e C9n, ou seja de 16 a 32 moléculas de C9 que sofrem 

polimerização para formar o complexo de ataque a membrana  C5b,6,7,8,9n (MAC), 

ocasionando a lise do microrganismo. Os fragmentos: C3a, C4a e C5a liberados nas 

clivagens de C3, C4 e C5 são anafilatoxinas, ou seja, iniciam resposta inflamatória 

resposta protetora contra o patógeno (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI 2019). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo didático representando a Via Clássica do Sistema complemento: em 

cada linha está representada uma etapa do processo, desde a ativação da via 

(primeira linha a esquerda) até a formação do Complexo de Ataque à Membrana 

(última linha a direita).  

 

 

6 CONCLUSÃO 

O uso do modelo didático da via Clássica do Sistema Complemento contribuiu 

para o aprimoramento do conhecimento, pois houve aprovação de todos os discentes 

da disciplina que consideraram que o modelo contribuiu para o melhor entendimento 

do conteúdo abordado.  
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE GRÃOS DE HÍBRIDOS DE CANOLA CULTIVADOS 

EM JATAÍ-GO1 

 

JUSTINO, João Miguel Camara2; LIMA E SILVA, Ingrid Maressa Hungria de3; 

MACHADO, Carla Gomes4; SILVA, Givanildo Zildo da5 

 

Palavras-chave: Brassica napus L.. Teor de proteína. Teor de óleo. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A canola tem ganhado destaque no mercado em nível nacional e mundial, o 

que é explicado pelas novas tendências de sustentabilidade, alimentação saudável e 

produção. Além de ser utilizada para extração de óleo, para iluminação, para uso 

industrial e para produção de biocombustível, sendo o farelo de canola, resíduo, 

usado como suplemento proteico na formulação de rações para animais (MORI; 

TOMM; FERREIRA, 2014). Tem utilização, também, como forragem verde para 

alimentação animal e como alternativa na adubação para condicionamento do solo. 

Os conhecimentos adquiridos sobre esta cultura são advindo de experimentos 

e da tentativa de adaptação da mesma a nossas condições de cultivo (TOMM et al., 

2009a). No entanto, ainda tem-se necessidade de informação sobre composição 

química dos grãos de canola cultivados em novos locais de produção, justificando o 

presente trabalho. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A canola (Brassica napus L.) é uma oleaginosa da família das crucíferas que 

foi desenvolvida a partir do melhoramento genético da colza (ANGELOTTI-
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MENDONÇA et al., 2016). O termo canola é utilizado para cultivares que 

apresentam no seu óleo menos de 2% de ácido erúcico e a cada grama de 

componente sólido da semente seco ao ar apresenta no máximo 30 micromoles de 

glucosinolatos (CANOLA COUNCIL OF CANADA, 1999). 

O crescimento desta cultura está vinculado à qualidade nutricional e ao 

conteúdo do óleo de seus grãos e ao seu elevado teor proteico, que varia de 24 a 

27% (TOMM, 2007). O óleo de canola, cuja composição de ácidos graxos saturados 

é muito baixa, é excelente para nutrição humana (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 

2012). A canola já tem registro de cultivo no Brasil, com 35.200 hectares na safra de 

2019, o que representa aproximadamente 0,6% da área total cultivada do país 

(CONAB, 2019). Todavia, a cultura tem potencial de crescimento no país, sendo 

ainda necessários conhecimentos e aperfeiçoamentos nos aspectos fundamentais 

para o sucesso no cultivo de canola às particularidades de cada região e sistema 

produtivo (TOMM et al., 2009a), se enquadrando neste contexto novas áreas do 

Cerrado brasileiro. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a composição química de grãos de 

híbridos de canola cultivados no município de Jataí-GO, comparando o teor de óleo, 

proteína e cinzas entre os grãos dos híbridos e, ao final, identificar se há 

potencialidade para a produção de canola safrinha em nível de qualidade química de 

grãos. 

 

4 METODOLOGIA 

O material híbrido foi obtido através da Embrapa Trigo, o qual foi cultivado na 

Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás localizada a 17º 55’ 25’’ S e 51º 

42’ 51’’ W, e 696 m de altitude na cidade de Jataí – GO, na safrinha 2016/17. Os 

grãos foram armazenados no Laboratório de Sementes da Universidade Federal de 

Goiás – Regional de Jataí. 

Os grãos foram caracterizados quanto ao grau de umidade, sendo 

determinado pelo método da estufa a 105 ± 3 °C (BRASIL, 2009) e a massa de mil 



 
 

grãos, sendo pesadas, em balança analítica de precisão (0,001 g), oito subamostras 

de 100 grãos para cada híbrido (BRASIL, 2009). 

As análises de teor de óleo foram realizadas de acordo com Zenebon et al. 

(2005). As amostras foram uniformizadas e secadas por 24 horas na estufa a 105 °C 

e após a retirada destas, foram maceradas e preparadas 2 gramas. Posteriormente, 

foi feita a extração dos lipídios no sistema Soxhlet e como solvente, o éter de 

petróleo foi utilizado. 

 

 

 

Para determinação do teor de proteína, oito subamostras de sementes foram 

utilizadas. O teor de nitrogênio da amostra serviu de base para a determinação e, 

para a sua leitura, utilizou-se o método semi-micro-kjeldahj (MALAVOLTA et al., 

1989). 

 

 

 

Para teor de cinzas, oito subamostras de sementes maceradas foram 

utilizadas. Cada amostra foi pesada e colocada dentro de uma cápsula de porcelana 

em mufla a 550 °C por seis horas, transferida para dessecador por 30 minutos e 

pesada. A porcentagem de cinzas foi calculada pela fórmula estabelecida por Laura 

et al. (1985) e descrita a seguir: 

 

 

 

O delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) foi utilizado. Os 

dados obtidos foram analisados utilizando a análise de variância pelo teste F ao 

nível de 5% de probabilidade e, quando significativo, as médias comparadas pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. O software SISVAR® foi utilizado 

(FERREIRA, 2003). 

 

 

Óleo (%) = ((P – p) / (P - c)) x 100 

Proteína (g/Kg) = (Leitura de Nitrogênio x 224) / Peso da amostra (mg) 

Cinzas (%) = (Peso final da amostra (g) / Peso inicial da amostra (g)) x 100 



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos grãos de canola usados na presente pesquisa verificou-se semelhança 

no grau de umidade com valores entre 6,7 e 7,3%. Os híbridos Hyola 50 e Hyola 433 

foram superiores em massa de mil grãos, nos quais verificou-se massas de 7,49 e 

7,39 g, respectivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Massa de mil (g) e Teor de óleo (%) de grãos de cinco híbridos de canola 

produzidos em Jataí – GO, na safrinha 2016/17. 

Híbridos Massa de mil (g) Teor de Óleo (%) 

Hyola 50 7,49 a 30,92 a 

Hyola 433 7,39 a 32,06 a 

Hyola 575CL 6,34 b 23,97 b 

Hyola 571CL 5,45 c 31,55 a 

Hyola 61 5,33 c 30,24 a 

DMS 0,99 3,12 

CV (%) 1,65 2,61 
CV (%): Coeficiente de Variação. DMS: desvio mínimo significativo. Médias seguidas de mesma letra 

na coluna não se diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O teor médio de óleo obtido foi de 29,74%, abaixo do esperado no Brasil (35 a 

48%), de acordo com Tomm et al. (2009a). Em sementes, esse valor pode variar em 

função das características genéticas e em função do ambiente ao qual as plantas 

estão sendo produzidas (CARVALHO & NAKAGAWA, 2012). O máximo valor obtido 

para esta variável foi de 32,06% para o híbrido Hyola 433 e mínimo de 23,7% para 

Hyola 575CL. 

Quando avaliou-se o teor de proteína, somente o híbrido Hyola 571CL se 

diferenciou estatisticamente, sendo inferior aos demais. O contendo médio de 

proteico dos grãos de canola foi de 37,73% (Tabela 2). Sendo este valor médio 

maior que o nacional (24 a 27%). Os valores assemelham-se à faixa observada em 

farelo de canola (34 a 48%). 

 

 

 

 



 
 

Tabela 2. Teores de proteína (%) e de cinzas (%) em grãos de cinco híbridos de 

canola produzidos em Jataí – GO, na safrinha 2016/17. 

Híbridos Teor de Proteína (%) Teor de Cinzas (%) 

Hyola 50 39,60 a 4,62 a 

Hyola 433 38,36 a 3,69 a 

Hyola 575CL 39,11 a 4,83 a 

Hyola 571CL 33,17 b 4,46 a 

Hyola 61 38,42 a 4,87 a 

DMS 4,04 1,48 

CV (%) 2,67 7,42 
CV (%): Coeficiente de Variação. DMS: desvio mínimo significativo. Médias seguidas da mesma letra 
na coluna não se diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Para teor de cinzas (Tabela 2), não houve diferença significativa entre os 

cinco híbridos avaliados na condição de campo de Jataí-GO. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Híbridos de canola cultivados no município de Jataí-GO apresentam diferença 

significativa para teor de óleo e proteína. O híbrido Hyola 575 CL apresentou menor 

potencial de produção para teor de óleo, diferentemente dos demais. Ao avaliar teor 

de proteína, o híbrido Hyola 571 CL foi o único que demonstrou menor potencial de 

produção. 

Há potencialidade para a produção de canola safrinha em nível de qualidade 

química de grãos para teor de proteína. Para teor de óleo, há necessidade de mais 

informações acerca da produção de canola em novos locais. 
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UTILIZAÇÃO DE MODELO DIDÁTICO NA DISCIPLINA DE IMUNOLOGIA 

BÁSICA: LINFÓCITOS T NAÏVE E INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM1 

 

DORNELAS, Júlia Batista2; TORRENTE, Letícia Ferreira3; BRIDI, Vanessa4; 

BARCELOS, Ivanildes Solange da Costa5. 

 

Palavras-chave: Imunologia. Modelos didáticos. Linfócitos T. Biomedicina. 

1 INTRODUÇÃO 

A Imunologia é uma ciência que visa estudar as principais características do 

Sistema Imune (SI), seus componentes e sua importância na saúde. É sabido que 

muitos dos mecanismos inerentes ao SI ocorrem a nível celular e molecular, 

tornando-se mais difícil o entendimento dos conteúdos teóricos por parte dos 

discentes (MELLO; BRUM; STONE, 2017). Dessa forma, o método didático 

empregado pelos docentes deve buscar, além de expor o conhecimento, 

proporcionar aos estudantes meios de facilitar a compreensão e a aprendizagem, 

baseando-se na autonomia estudantil defendida por Paulo Freire em 1996. Visto que 

é uma preocupação geral, professores devem implementar metodologias ativas, que 

levem ao melhor entendimento dos assuntos abordados (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2005). Esse trabalho, busca empregar uma metodologia alternativa na disciplina de 

Imunologia Básica no curso de Biomedicina, a partir da confecção e apresentação 

de modelos didáticos sobre os tipos diferentes de linfócitos T “naïve”, localizações e 

suas funções protetoras no organismo.  

 

2 BASE TEÓRICA 

As diferentes abordagens didáticas em cursos da saúde são muito estudadas 

e discutidas. Destaca-se a relevância de aulas práticas no ensino de Imunologia, e a 

eficiência de tal técnica na melhoria da assimilação do conteúdo. Estas estratégias 

se mostram eficazes, pois retêm a atenção do estudante, além de promoverem o 

desenvolvimento de diversas habilidades (SOUZA et al., 2007).  

Modelos didáticos em três dimensões (3D), apresentados em maquetes, 

também indicaram feedbacks positivos com relação à sua aplicação, pois em 

entrevista, praticamente a maioria absoluta dos entrevistados considerou que os 
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modelos didáticos facilitaram o entendimento de conteúdos complexos de disciplina 

da saúde (MELLO; BRUM; STONE, 2017). A utilização de métodos sensoriais, bem 

como a interação e compartilhamento de conhecimentos entre os alunos foi relatada, 

do mesmo modo, como uma forma de tornar o aprendizado mais eficiente e 

agradável. Igualmente, os professores obtiveram o retorno do conhecimento que 

passaram, de forma mais efetiva do que o habitual (SILVA; DEMATTÊ, 2001). Para 

tanto, é necessário ressaltar a importância de uma educação continuada, por parte 

dos docentes, a fim de compreenderem as necessidades didáticas da atualidade, e 

entenderem como abordar de maneira mais simplista e interessante aos estudantes, 

as teorias e conceitos necessários (CAVALCANTE et al., 2011). 

Os linfócitos T e B são células do SI Adaptativo, possuem a função de 

reconhecer especificamente antígenos e produzirem respostas eficazes para a 

eliminação de microrganismos infecciosos. Os linfócitos T são produzidos a partir de 

uma célula tronco hematopoiética na medula óssea, e então migram e sofrem 

amadurecimento no timo, onde passam a expressar marcadores celulares. Nesse 

momento, são consideradas células imaturas ou “naive”, pois ainda não entraram 

em contato com um antígeno específico para se tornaram efetoras (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2019). Os linfócitos T são identificados pela presença do 

marcador CD3, há cinco tipos principais de linfócitos T: CD4+, CD8+, T (gama-

delta), NKT e NKT invariantes (iNKT). Cada um deles possui características distintas 

que os diferenciam dos demais e determinam sua função (ABBAS; LICHTMAN; 

PILLAI, 2019). 

 

3 OBJETIVOS  

Produzir modelo didático representativo das cinco populações de linfócitos T 

“naive”; apresentar e diferenciar as respectivas morfologia e função dessas células 

do sistema imune; aplicar questionário a fim de conhecer a opinião da turma acerca 

do tema. 

 

4    METODOLOGIA 

Foi realizado primeiramente o planejamento do modelo didático a ser 

construído, o qual se deu através de um sorteio onde os temas propostos foram: 

sistema complemento, linfócitos T naive, linfócitos B naive e classes de 

imunoglobulinas. Após o sorteio foram realizadas pesquisas em livros didáticos para 



 

Figura 1.  Percentagem de graduandos que sentem ou não dificuldade 
na compreensão dos conteúdos abordados na disciplina de Imunologia Básica. 

 

melhor conhecimento do tema sorteado e do conteúdo a ser apresentado. Sendo 

assim, o planejamento foi dividido em partes: materiais utilizados, a metodologia a 

ser utilizada na explicação e foco do tema a ser explicado. 

 Os materiais utilizados foram: isopor, tinta para tecido, biscuit, cola, tesoura, 

fio de arame e pincel.  A metodologia usada foi a explicação do tema para os demais 

alunos demonstrando no modelo cada etapa explicada, tendo o tempo máximo de 

apresentação 10 minutos e o foco do tema se deu na função, localização, morfologia 

e algumas outras informações relevantes sobre o tema. 

O seguinte passo foi a montagem do modelo do tema sorteado (linfócitos T 

naive), o qual foi realizado em formato de células individuais para cada tipo 

existente, cada qual diferenciada por seus marcadores de membrana e receptores 

específicos, que foram construídos de cores diferentes. Por fim, as células foram 

fixadas ao isopor, que foi colorido de vermelho representando o vaso sanguíneo 

onde as células estão localizadas. Também foi aplicado um questionário (via 

WhatsApp) aos estudantes dos cursos de Biomedicina, Biologia e Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás, regional Jataí-GO (UFG) a fim de levantar dados 

sobre opinião dos graduandos sobre o emprego de modelos didáticos na disciplina 

de imunologia básica.  

 

5    RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O uso de modelos para o entendimento de conteúdos tem se mostrado eficaz 

na compreensão, além de despertar maior interesse dos alunos pelos conteúdos 

que são de difícil assimilação (FORMENTIN et al., 2015) 

A Figura 1 apresenta a opinião dos graduandos sobre primeira pergunta: 

“Você tem dificuldades em assimilar os conteúdos de Imunologia?”, demonstrando 

que cerca de 28 pessoas (96,6%) do total, sentem dificuldade na assimilação dos 

conteúdos. 

                                       
 

    



 

Figura 2. Distribuição dos 29 graduandos que afirmaram ou 
negaram que o uso de modelos didáticos auxiliou na compreensão 
do conteúdo 

 

De acordo com a Figura 2, cerca de 79,3% dos graduandos afirmaram que 

os modelos didáticos auxiliaram na compreensão, equivalendo a 23 dos 29 alunos 

pesquisados 

 

               

 

 

 

As células T naive são chamadas de linfócitos em repouso e 

morfologicamente são idênticas, pois possuem núcleo grande, que ocupa cerca de 

90% do volume da célula, contendo heterocromatina densa, uma borda delgada de 

citoplasma (ocupa 10% do volume celular) e sem organelas de síntese proteica 

(Figura 3). As duas subpopulações principais de células T são os linfócitos T CD4+ e 

os T CD8+ que apresentam receptores antigênicos (TCR) do tipo alfa beta (αβ) 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2019). O receptor TCR foi representado na cor verde 

juntamente com o marcador CD3 (preto) nos modelos. O linfócito T CD4+ (Fig. 3A), 

além do CD3 e TCR αβ, apresenta em sua superfície o marcador CD4 (amarelo) e o 

marcador CD2 (vermelho). A principal função dessas células é secretar citocinas que 

ativam funções protetoras em outras células de defesa do organismo. Os linfócitos T 

CD8+ (Fig.3B), além do CD3 e TCR αβ, apresenta em sua superfície os marcadores 

CD8 (roxo) e CD2 (vermelho) e sua função efetora é induzir apoptose de células 

infectadas, principalmente, por vírus ou cancerígenas. Os linfócitos T, NKT e iNKT 

constituem três subpopulações numericamente menores de células T, presentes nos 

epitélios de mucosas e cutâneo, expressando TCRs com diversidade limitada 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2019). O linfócito T (Fig. 3C) apresenta marcadores 

CD3, CD2 e TCR  representado na cor alaranjado sua superfície. A principal 

função dessa célula é a defesa inicial contra um número limitado de microrganismos 

encontrados nas barreiras epiteliais. O linfócito NKT (Fig.3D) tem como principal 

função o reconhecimento de antígenos lipídicos e apresenta o CD3, TCR (αβ) e o 



 

marcador CD56.  Os linfócitos iNKT (Fig.3E) apresentam CD3, CD56 e TCR em 

formato canônico do tipo (αβ), formado por uma cadeia constante α e um repertório 

estrito de cadeias β, o que a caracteriza invariante. Ambos, NKT e iNKT apresentam 

a função de secretar citocinas em resposta a antígenos lipídicos. 
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6 CONCLUSÃO 

.Os modelos didáticos elaborados, representando dos tipos diferentes de 

linfócitos T “naive”, foram bem aceitos na pesquisa de opinião junto aos discentes da 

disciplina de imunologia básica, demonstrando que a metodologia utilizada auxilia na 

melhor compreensão dos conteúdos complexos abordados na disciplina. Além disso, 

essa metodologia de ensino faz com que os discentes manifestem maior interesse 

pelo assunto da aula.  
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1 INTRODUÇÃO 

        

Os profissionais da área de medicina veterinária se deparam rotineiramente 

com a necessidade de procedimentos que complementem o exame físico e a 

anamnese realizadas em seus pacientes na rotina clinica. Exames laboratoriais 

auxiliam inúmeras vezes no diagnóstico de doenças de forma rápida, eficiente e em 

alguns casos na detecção precoce da doença, o que garante um tratamento 

específico e direcionado, resultando no bem estar do paciente (CAMPBELL et al., 

2018).  

Os Snap tests® são de suma importância na veterinária, que através de um 

imunoensaio enzimático contendo amostras de pacientes são detectados, o 

antígeno ou anticorpo pela observação do circulo de ativação presente no 

dispositivo, de acordo com a coloração observada tem-se a confirmação ou não da 

suspeita clinica do medico veterinário. Dessa forma obtemos diagnósticos rápidos de 

diversas doenças comuns na rotina laboratorial e de grande impacto na veterinária. 

 Existem variadas metodologias específicas na detecção de patógenos tais 

como: imunoensios enziméticos (ELISA) tradicionais, kits rápidos de ELISA (testes 

rápidos), Western blot, imunoflorescência indirete (IFI), reação em cadeia de 

polimerase (PCR) e o isolamento viral (ADAM & DANDRIEOUX, 2011). No entanto, 



somente os ensaios imunoenzimáticos são oferecidos na forma de kits rápidos, 

visando a necessidade de resultados imediatos.  

Segundo Richard (2003), os diagnósticos baseados apenas em exames 

clínicos são ineficazes, visto que o patógeno pode estar presente, mas sem gerar 

nenhum sinal clínico.  Portanto o presente trabalho tem por objetivo mostrar o uso 

dos testes rápidos no auxílio da investigação diagnóstica na clínica veterinária de 

pequenos.  

 

2 BASE TEÓRICA  

 

Os testes rápidos são um teste imunocromatográfico de fluxo lateral, tem 

sido utilizado como uma ferramenta para o diagnóstico de muitos agentes biológicos 

(JAPOLLA et al., 2015).  

Os profissionais da área de medicina veterinária se deparam 

rotineiramente com a necessidade de procedimentos que complementem o exame 

físico e a anamnese realizadas em seus pacientes na rotina clinica. Exames 

laboratoriais auxiliam inúmeras vezes no diagnóstico de doenças de forma rápida, 

eficiente e em alguns casos na detecção precoce da doença, o que garante um 

tratamento específico e direcionado, resultando no bem estar do paciente 

(CAMPBELL et al., 2018).  

De acordo com Richard (2003), os diagnósticos baseados apenas em 

exames clínicos são ineficazes, visto que o patógeno pode estar presente, mas sem 

gerar nenhum sinal clínico. 

 

 3 OBJETIVOS  

 

   O presente trabalho tem por objetivo mostrar a importância do auxilio de 

teste rápidos na clínica veterinária, evidenciando a quantidade de solicitação desse 

tipo de exame no realizados no Hospital Veterinário nos anos de 2018 e 2019 e seus 

resultados quanto a suspeita clínica. 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 

    Os animais avaliados no presente trabalho foram eventualmente atendidos 

no Hospital Veterinário da UFG/REJ. Mediante as suspeitas clínicas avaliadas pelos 

médicos veterinários através do exame físico, anamnese e histórico do paciente, 

foram realizados exames laboratoriais como hemograma, bioquímica, exame de 

fezes, entre eles o teste rápido disponível no hospital.  O teste rápido é um teste de 

triagem que auxilia na anamnese para auxiliar no diagnóstico. Os testes comumente 

realizados no hospital veterinário são os Snap de Leishmania ®, Snap para Giardia 

®, Snap Combo ® para detecção de Fiv e Felv e o Snap 4Dx ®, o qual faz a 

detecção de 4 diferentes antígenos, Diofilaria immitis, Anaplasma phagocytophilum, 

Anaplasma platys, Borrelia burgdorferi e Ehrlichia canis.  

    Os testes funcionam de maneira muito similar na detecção do antígeno e 

anticorpo no caso dos testes para Leishmania, Fiv e Felv e o 4Dx, estes foram  

realizados através de uma amostra de sangue total, soro ou plasma do paciente, 

ambos permitem que uma solução de antígeno ou anticorpo seja fixada sobre um 

filtro em forma de linha ou pontos, que é responsável pela distribuição uniforme do 

material para uma área da membrana de nitrocelulose que contém a marcação 

conjugada com anticorpos contra o antígeno em teste. Os antígenos nessa amostra, 

eles se ligarão aos anticorpos, formando imunocomplexos, fluindo pela tira porosa 

até a área de leitura.  

O snap de Giardia possui os mesmos métodos de detecção de antígenos, 

porém é realizado um processo diferente, é utilizado uma swab, envolta por um fina 

camada de material fecal do animal, em seguida a amostra é misturada a uma 

solução conjugada. Esta solução final por sua vez é utilizada no dispositivo snap 

através da qual será detecta o antígeno caso houver.    

    Para realização do teste rápido de Leishmania foi realizado o seguinte 

procedimento; é utilizado 2 gotas de amostra (sangue total, soro ou plasma) 

transferindo-a para o frasco da amostra, é adicionado 6 gotas de conjugado ao 

frasco da amostra, é feita a homogeneização,  a solução é colocado sobre o 

dispositivo no local marcado, dentro de 6 minutos se obtém um resultado através da 

observação da coloração dos círculos de ativação, de acordo com a coloração 

observada se tem a confirmação ou não da suspeita clinica.  



   O teste rápido de Giardia a coleta da amostra é diferente, pois é feita a 

partir de amostra de fezes, com a swab presente no kit coleta uma fina camada de 

fezes e misture a amostra com o conjugado presente no kit. Em seguida faça a 

homogeneização aplique 5 gotas da solução amostra/conjugado na cavidade do 

dispositivo Snap ®, a amostra fluirá pela janela de resultado e alcançará o circulo de 

ativação e aproximadamente 60 segundos. Após 8 minutos pode-se fazer a leitura 

do resultado, de acordo com a coloração observada teremos ou não a confirmação 

da suspeita.  

   O Snap Combo® e o Snap 4Dx® são semelhantes entre si no procedimento 

do teste, são utilizadas 3 gotas de amostra de sangue do paciente misturadas a 4 

gotas do conjugado, após a homogeneização é colocado a mistura na cavidade do 

dispositivo, a amostra fluirá pela janela de resultados e alcançará com círculo de 

ativação. A leitura poderá ser feita após 10 minuto, observando a coloração 

obteremos o resultado comprobatório.  

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

          Os resultados apontaram 20 testes realizados no ano de 2018 e um aumento 

no ano de 2019 para 32 testes rápidos.  

   No ano de 2018 foram realizados 90 % (18/20) de Snap testes 4Dx®, onde 

foram testado 11 fêmeas e 7 machos da espécie canina variando entre jovens, 

adultos e idosos dos quais 3 machos adultos foram soro positivos para Ehrlichia 

canis, 5 fêmeas adultas, uma jovem e uma idosa também positivas para E. canis. No 

mesmo ano foram realizados 10 % (2/20) teste para Leishmania em uma fêmea e 

um macho da espécie canina ambos adultos e ambos negativos. 

 Já no ano de 2019 foram realizados 32 snap testes, 37,5% (12/32) Snap 

4Dx® 43,75% (14/32) para FIV e FELV, 12,5% (4/32) para Leishmania e 6,25% 

(2/32) para Giardia. Para Leishmania foram testados 1 fêmea adulta, 2 machos 

adultos e um idoso, da espécie canina, dentre eles apenas um macho adulto foi soro 

positivo. Para Giardia foram testados um macho e uma fêmea da espécie canina 

ambos adultos e ambos negativo. 

No teste de FIV e FELV foram testados 14 animais da espécie felina, com  

14,3% (2/14) positivos FIV e 21,4% (3/14) positivos para FeLV , sendo 7 fêmeas e 7 

machos dos quais 14,3% (2/14) machos adultos foram soro positivo para FIV 14,3% 



(2/14) fêmeas adultas positivas para FELV e 7,1% (1/14) fêmeas jovem também 

positiva para FELV. 

Para o teste 4Dx® foram positivas 50 % (6/12) amostras testado 6 machos e 

6 fêmeas da espécie canina, dentre os quais 3 machos, 2 fêmeas adultos e um 

macho idoso foram positivo parar Ehrlichia canis e uma fêmeas adulta positiva para 

E. canis e Anaplasma spp.  

Estes resultados demonstram a importante ferramenta disponível para os 

clínicos médico veterinários na investigação diagnóstica, com uma disponibilidades 

de diagnostico sorológico de muitas doenças não só em cão como também em 

gatos como evidenciado por Campbell et al. 2018 e Adam & Dandrieux, 2011.  

   

6 CONCLUSÃO 

 

O estudo nos mostra a importância dos testes rápidos como complementação 

no exame físico e a anamnese realizadas em seus pacientes na rotina clinica 

auxiliando no diagnóstico de doenças de forma rápida, eficiente e em alguns casos 

na detecção precoce da doença, o que garante um tratamento específico e 

direcionado, resultando no bem estar do paciente. Porém deve ser avaliado 

juntamente com o histórico e outros exames laboratoriais.    

 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ADAM, F.; DANDRIEUX, J. Diagnostic testing for detection of feline retroviruses.  In 
practice, v. 33, p .498–506, 2011. 
 
 
CAMPBELL .L. et al. Utilização de testes diagnósticos rápidos na detecção de 
enfermidades em gatos. III Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar e I 
Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar – p. 2-4, 2018.  
 
 
JAPOLLA, G. et al. Imunocromatográfico de Fluxo Lateral: uma Ferramenta Rápida 
de Diagnóstico. Enciclopédia biosfera, centro científico conhecer - Goiânia, v.11 
n.22; p. 26-49, 2015. 
 
 



RICHARDS, J. Retrovirus testing: the mainstay remains. Journal of feline medicine 
& surgery, sage publications.  v. 5, n. 1, p.1-2, 2003.    
 

 



 
 

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS 

PSICOSSOCIAIS¹ 

             TERRA, Larissa Garcia1, MARTINS, Rita de Cássia Andrade2. 

Palavras-chave: Formação profissional. Psicologia Comunitária. Reabilitação 

Psicossocial.        

Introdução    

Este trabalho apresenta a experiência de estágio específico em Psicologia e 

Processos Psicossociais, na área de Psicologia Comunitária e Saúde, com 

participantes da Associação Conviver. A Associação é composta de usuários e ex-

usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Jataí-GO. O trabalho junto a Conviver 

envolve parceria entre os cursos de psicologia e direito. A equipe do curso de Direito 

está vinculada ao projeto de extensão NAJUP (Núcleo de Assessoria Jurídica 

Popular) oferecendo apoio jurídico, e a equipe de psicologia oferecendo apoio 

psicossocial por meio do estágio obrigatório, ambos em conjunto atuam por meio de 

educação popular e metodologia participativa, na perspectiva de Paulo Freire tendo 

como norte o conceito de conscientização (FREIRE, 1979).  

O estágio acontece no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFG/REJ, 

aonde a Associação Conviver tem se reunido com o fechamento do Centro de 

Convivência e Cultura que antes servia de ponto de referência para o grupo.    

Desenvolvimento  

 O estágio obrigatório específico em Psicologia e Processos Psicossociais 

acontece no último ano da graduação e possui uma carga horária de 16 horas 

semanais. A prática é supervisionada pela profa. Dra. Rita de Cássia Andrade 

Martins, que também coordena o SPA. Meus plantões acontecem as terças e sextas 

à tarde, quando os associados se reúnem para discutir questões internas do grupo e 

para produzir artesanatos. Durante o último ano as reuniões de terça tinham como 
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foco a reestruturação do estatuto da associação, com vistas a uma maior 

participação do coletivo. A oficina de produção artesanal que visa à geração de 

renda acontece todas as sextas- feiras e produz materiais para comercialização, tais 

como tapetes de malha e de crochê, cachepots e desenhos. Após os materiais 

confeccionados pelos próprios usuários é feita a participação em feiras de 

artesanato, eventos público. Esse é um dos momentos que a autonomia das 

pessoas da associação é percebida nitidamente, sendo eles os responsáveis por 

expor e vender as mercadorias. O grupo acolhe as pessoas usuárias da rede de 

saúde mental, colaborando para o processo de autonomia e reabilitação 

psicossocial.   

Meu primeiro contato com a Associação Conviver se deu ainda em 2016 por 

meio do projeto de Extensão “InterAções: psicologia tecendo redes e saberes”, 

quando participei da organização da Semana da Luta Antimanicomial. Naquela 

época tive dificuldade em me posicionar junto ao grupo pelo preconceito que envolve 

o sofrimento psíquico. Esta situação por várias vezes me levou a não falar, ou 

apenas ir de acordo com falas alheias por dificuldade de expor meu ponto de vista. 

Refletindo minha ação percebo que há muitos estereótipos por trás dessa minha 

reação. Com o tempo fui agindo de forma mais espontânea, dando abertura para as 

relações que estavam me evolvendo, buscando interagir com o grupo de forma mais 

horizontal.  

Este foi um dos desafios que o estágio propunha, contrário à didática do curso 

de psicologia que ensina ao aluno a ser detentor da ciência e do saber superior, a 

proposta de aprendizagem desse estágio exige uma postura de forma horizontal 

entre estudante e usuários. Martins (2019) pontua a importância desse 

posicionamento para que possa realmente se construir um projeto coletivo e 

participativo, que vise à autonomia dos sujeitos.  

Seguindo o relato da experiência vivida com os usuários de saúde mental, 

outro conflito interno foi na escuta, a expectativa de atuar como psicóloga e saber 

realizar a escuta de forma assertiva. A interação com esse grupo específico me fez 

exercitar o respeito às diferenças e compreender que cada um se expressa de forma 

singular. Em alguns momentos surgem falas repetidas, histórias recontadas, às 

vezes uma fala mais exaltada, que me faziam pensar em como devia atuar como 



 
 

 
 

psicóloga, essa experiência mostrou que a atuação do profissional de psicologia na 

comunidade é um grande desafio.  

  Através do estágio percebi que nem sempre as propostas feitas pela equipe 

de intervenção terão adesão e serão realizadas no tempo esperado. Foi preciso lidar 

com essa frustração e com a angustia decorrente dela. Freitas (1998) pontua que o 

vínculo estabelecido entre o psicólogo e a comunidade irá influenciar no modo como 

a parceria será desenvolvida. A autora recomenda que a forma que mais se 

aproxima da proposta da Psicologia Comunitária requer uma participação efetiva da 

comunidade e a construção coletiva do planejamento à avaliação final da 

intervenção.  

A partir de um planejamento elaborado com o coletivo, colocar em prática irá 

depender do momento e ritmo de trabalho de cada um. Sendo importante entender 

esta flexibilidade, compreensão que colabora para uma prática profissional mais 

humana, e também para o processo de reabilitação psicossocial que é a restituição 

do poder contratual visando aumentar a autonomia das pessoas em sofrimento 

mental. (KINOSHITA, 2001). 

Fundamentos Teóricos  

A reforma psiquiátrica antimanicomial surge para substituir o modelo 

hospitalocêntrico de cuidado em saúde mental para um modelo comunitário, 

organizado em rede, que investe na autonomia dos sujeitos. Nesta perspectiva, a 

saúde mental demanda um olhar polissêmico, com a necessidade de uma prática 

interdisciplinar, não mais centrada na figura do médico, mas numa equipe 

interdisciplinar (AMARANTE, 2007). 

O estágio utiliza dos estudos do educador, pedagogo e filósofo brasileiro 

Paulo Freire, que valoriza a importância do processo de conscientização, como um 

exercício crítico frente à realidade num determinado contexto histórico e político. 

(FREIRE, 1979).  

 É importante ressaltar também sobre psicologia comunitária, que busca de 

forma critica entender as demandas e potencialidades das pessoas inseridas no 

meio social, e então, percebendo a realidade vivida, o profissional de psicologia em 



 
 

 
 

conjunto com a comunidade passa a se comprometer com a transformação social. 

(OBERG, 2018). 

Considerações Finais  

No cotidiano acontecem situações que me desafiam como profissional e como 

pessoa. Cada pessoa tem suas peculiaridades, por exemplo, uns querem falar mais 

e sempre se colocando como o ator principal, há repetições de assuntos e também 

aqueles que depositam a responsabilidade do cuidado. São atitudes que estando em 

contato com a pessoa que passou ou está passando por sofrimento mental se torna 

mais perceptíveis.  

Com a proposta de horizontalidade entre extensionista e a comunidade 

externa á universidade, vejo que o método de adquirir conhecimento foi muito 

importante, possibilitando meu amadurecimento enquanto futura profissional. E 

valorizando a pratica de lhe dar com situações que não estão prescritas nem com 

técnicas prontas, estimulando em mim a capacidade de criatividade e elaboração de 

formas de atuar com pessoas em diferentes níveis de sofrimento mental. 

O trabalho requer energia e, por isso, se torna cansativo e até mesmo, 

desanimador, porém, quando os resultados se tornam visíveis, quando as pessoas 

se mobilizam e transformam suas condições todo esforço passa a ser 

recompensador. Considerando que o estágio ainda esta em curso já caminhando 

para o fim mais ainda muitas outras questões podem surgir, o aprendizado até o 

dado momento tem sido de grande importância para minha formação pessoal e 

profissional.    
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

A esterilização cirúrgica, popularmente conhecida como castração, é um 

procedimento rotineiro na medicina veterinária de animais de companhia (FONINI, 

2010; SANTOS et al., 2015 ). Conforme Silva et al. (2015), o procedimento realizado 

nas fêmeas é a ovariossalpíngohisterectomia (OSH), que  consiste na retirada dos 

ovários, trompas e útero. Já nos machos, faz-se a orquiectomia, em que retiram-se 

os testículos, epidídimos e parte dos cordões espermáticos.  

         Justifica-se o interesse pela temática, o fato de ser alta a população de cães e 

gatos errantes no município de Jataí, Goiás, e ser evidente a necessidade de uma 

política de controle por parte da prefeitura da cidade a fim de beneficiar a população 

local, bem como os próprios pacientes envolvidos, evitando a disseminação de 

zoonoses.  

                                                             

2 BASE TEÓRICA 

De acordo com Souza et al. (2014) e Tavares et al. (2018), a esterilização  é 

indicada para a contracepção, prevenção e tratamento de patologias do sistema 

reprodutor em ambos os sexos, bem como medida de controle populacional de cães 

e gatos a fim de evitar a disseminação de zoonoses. No município de Jataí, Goiás, é 
 

 

 



 
 

notória a superpopulação de caninos e felinos errantes, bem como as suas 

consequências.  

Para Vieira et al. (2016), é evidente que, criar programas de castração como 

política pública mediante parcerias com hospitais veterinários, é essencial e eficaz 

aos animais de rua e gera benefícios, contribuindo de forma significativa á Saúde 

Pública da população local.  

                                                        

3 OBJETIVO 

Dessa forma, o presente estudo tem o objetivo de avaliar o número de 

contracepções cirúrgicas gratuitas em cães e gatos, advindas do convênio entre a 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, e a Prefeitura Municipal de Jataí, no 

período de janeiro a dezembro de 2018 no Hospital Veterinário da UFJ 

(HV/REJ/UFG). 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

As fêmeas da espécie canina e felina foram submetidas à 

ovariosalpingohisterectomia e os machos à orquiectomia. Em todos os animais 

realizaram-se exame físico, ultrassonografia abdominal e hemograma completo para 

triagem. Para medicação pré-anestésica, em cães, procedeu-se associação de 

acepromazina (0,02 - 0,05 mg/kg) e morfina (0,5 - 0,7 mg/kg). Para os gatos, 

utilizou-se associação de cetamina (7 - 12 mg/kg), morfina (0,2 mg/kg), midazolam 

(0,1 - 0,2 mg/kg) e acepromazina (0,02 - 0,05 mg/kg). A indução anestésica foi feita 

com propofol (5 - 10 mg/kg) e manutenção inalatória com isoflurano e oxigênio 

100%. Foram analisados os prontuários dos pacientes esterilizados no periodo de 

janeiro a dezembro de 2018 e extraíram-se as variáveis: espécie, raça, sexo, e 

idade, compiladas no programa Excel 2013 da Microsoft®.                                                             

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período descrito, esterilizaram-se 345 animais, sendo 50,40% (174/345) 

canídeos e 49,60% (171/345) felídeos, conforme a Figura 1. Destes, a maioria 



 
 

absoluta nas duas espécies não possuía raça definida (99,40%, 343/345), exceto 1 

Pinscher e 1 Shih-Tzu (Figura 2).  

Em relação ao sexo/espécie, prevaleceram as fêmeas caninas (60,30%, 

105/174), seguidas pelos machos felinos (59,60%, 102/171), (Figura 3). Em relação 

à faixa etária/fase reprodutiva, observaram-se, em sua maioria, adultos (39,40%, 

136/345) em fase reprodutiva, seguido por animais em fase pré-púbere (37,4%, 

129/345), e idosos, em fase de senescência (0,60%, 2/345).  

Quanto ao restante dos pacientes esterilizados, os tutores  não souberam 

dizer a idade (22,60%, 78/345) conforme aponta a Figura 4.  Do total de adultos, a 

maioria foram cadelas (44,85%, 61/136). Do total de filhotes, a maioria foram gatos 

(42,63%, 55/129). Do total dos animais de idade desconhecida, a maioria foram 

gatos (35,90%, 28/78).   

Dessa forma, por todos os animais terem tido alta e não haver intercorrências, 

entende-se que a esterilização cirúrgica é um procedimento seguro e de 

recuperação rápida, e que o projeto foi eficaz em seu objetivo de atender os 

pacientes e seus tutores jataienses. 

 Buquera et al. (2013) relata que a esterilização cirúrgica, se realizada por 

profissionais capacitados, só traz benefícios sendo um procedimento de cunho 

simples e seguro. Entretanto, o tutor deve se atentar a escolher um médico-

veterinário de confiança e averiguar se o local de realização do procedimento 

cirúrgico está de acordo com as normas de segurança requeridas pelo CRMV. 

(CRMV-SP, 2017).  

A grande maioria foram sem raça definida (SRDs), que, de acordo com 

Oliveira et al. (2016) são mais abandonados e menos adotados que os de raças. 

Mesmo a esterilização dos machos possuir recuperação mais rápida, ela é menos 

requerida que nas fêmeas. Ainda assim, é benéfico pelo fato de prevenir neoplasias, 

e afecções do trato reprodutor. (ZAGO, 2013) 

Constatou-se que adultos em fase reprodutiva ativa foram mais castrados. 

Entretanto, muitos filhotes também, o que mostra o interesse dos tutores em 

prevenir ninhadas indesejadas precocemente. Esta prática tem colhido resultados 

positivos. Souza & Bittencourt (2013), enfatizam que, quanto mais jovens os 



 
 

animais, menor é o índice de complicações cirúrgicas e pós-cirúrgicas, além de 

terem uma melhor e mais rápida recuperação da cirurgia. 

                                                               

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tantos benefícios, entende-se que a esterilização cirúrgica, contribui 

de forma relevante para os pacientes, no quesito de bem estar animal. Para os 

tutores, contribui por meio do projeto, em ser um procedimento eficaz, conveniente, 

e seguro. Para o profissional médico veterinário, contribui de forma didática no 

aprendizado e aperfeiçoamento constante da técnica. Sendo assim, criar programas 

de castração, como política pública de controle populacional de cães e gatos, auxilia 

no bem-estar animal e na saúde do ser humano, através do controle zoonótico.             

Espera-se que o presente estudo contribua em futuras pesquisas na área e 

no entendimento da importância da esterilização cirúrgica de animais de companhia. 
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Rousseau. 

1 INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Muito antes dos métodos científicos serem utilizados para estudar o 

desenvolvimento, muitos filósofos ofereceram múltiplas explicações para as 

diferenças observadas em relação à idade, comportamento, pensamento, 

emoção e personalidade, e Jean-Jacques Rousseau está entre eles. O autor 

trouxe à tona um marco para a história da educação e do desenvolvimento da 

criança que, naquela época, era vista como um adulto em miniatura, propondo 

que a criança deveria passar por uma educação natural onde, em nome da 

civilização e do progresso, os homens seriam obrigados a desenvolverem na 

criança a formação da natureza própria de cada indivíduo. Sua obra é, ainda 

hoje, base teórica para aprofundamento de diversas técnicas e estudos da área 

pedagógica e psicológica, sendo desenvolvida posteriormente por grandes 

nomes da Psicologia do Desenvolvimento, como o biólogo e psicólogo Jean 

Piaget, responsável pelo enfoque do desenvolvimento natural das habilidades 

mentais ao longo do tempo. Piaget acreditava que era preciso dar liberdade às 

crianças para que vivenciassem e explorassem as coisas por conta própria, de 

maneira totalmente individual e pautada por tentativa e erro. Este pensamento o 

levou a se tornar diretor do Instituto Jean-Jacques Rousseau, no ano de 1921 

em Genebra. 

Entre muitos outros autores que ajudaram a Psicologia do 

Desenvolvimento trilhar o seu caminho, é indispensável que se note as 

contribuições de Rousseau antes mesmo do assunto se tornar uma ciência 
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propriamente dita. O filósofo utilizou construiu uma das maiores obras 

pedagógicas existentes, contribuindo para a importância do estudo do 

desenvolvimento humano. Estudar o desenvolvimento humano significa 

conhecer as características comuns de uma faixa etária, permitindo-nos 

reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a observação 

e interpretação dos comportamentos (BOCK, 1996). 

2 BASE TEÓRICA 

Em seu livro “Emílio, ou da Educação”, Jean-Jacques Rousseau discorre 

sobre a educação da criança, trazendo temas como a responsabilidade social 

dos pais, a fraqueza da criança, a noção de justiça, como se desenvolve a 

criança, entre outros.  

Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação comum 

é o estado do homem; e quem quer seja bem educado para esses, não 

pode desempenhar-se mal dos que com esse se relacionam. (...) Antes 

da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é 

o ofício que lhe quero ensinar, Saindo de minhas mãos, ele não será, 

concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre; será 

primeiramente um homem, Tudo o que um homem deve ser, ele o 

saberá, se necessário, tão bem quanto quem quer que seja; e por mais 

que o destino o faça mudar de situação, ele estará sempre em seu 

lugar. (ROUSSEAU, 1979, p. 15) 

 

 Assim, Rousseau, em Emílio, está chamando atenção para a criança 

nesse primeiro momento, uma vez que ela não era ninguém na sociedade, sua 

natureza não era percebida, nem reconhecida. 

 A respeito de Piaget, o autor queria investigar as diferenças no tipo, na 

experiência e na qualidade da aprendizagem infantil, que se diferenciava dos 

testes de inteligência da época, e que implicava uma pesquisa qualitativa. 

Durante a aplicação de testes em um grande número de crianças, Piaget acabou 

se interessando mais pelas respostas incorretas do que pelas corretas, o que o 

levou a perceber que crianças da mesma idade cometiam os mesmos tipos de 

erros nas respostas. 

Para compreender o pensamento da criança era necessário que se 

desviasse a atenção da qualidade de respostas certas e se 

concentrasse na qualidade da solução por ela apresentada. Daí a ideia 

central de sua teoria: a lógica de funcionamento mental da criança é 

qualitativamente diferente da lógica adulta. Logo, era preciso investigar 



 
através de quais mecanismos ou processos ocorre essa 

transformação”. (PALANGANA, 1998, p. 8) 

 

Piaget, então, rejeita os testes padronizados de inteligência e opta pelo 

método clínico, que o leva a descobrir que a lógica não é inata, mas trata-se de 

um fenômeno que se desenvolve gradativamente, levando-o a acreditar nos 

procedimentos experimentais como meios capazes de permitir a descoberta da 

gênese do conhecimento. A introdução desse método tem como objetivo obter 

informações mais precisas sobre o raciocínio da criança, contando com o diálogo 

não padronizado, permitindo outro quadro do que aqueles obtidos por métodos 

tradicionais de entrevistas compostas por perguntas elaboradas previamente. 

Por fim, o autor introduz o conceito de adaptação para explicar sua teoria acerca 

do desenvolvimento mental.  

A criança, como o adulto, só executa alguma ação exterior ou mesmo 

inteiramente interior quando impulsionada por um motivo e este se 

traduz sempre sob a forma de uma necessidade. (...) Ora, como já bem 

mostrou Claparède, uma necessidade é sempre a manifestação de um 

desequilíbrio. Ela existe quando qualquer coisa, fora de nós ou em nós 

(no nosso organismo físico ou mental) se modificou, tratando-se, então, 

de um reajustamento da conduta em função desta mudança. Por 

exemplo, a fome ou a fadiga provocarão a procura do alimento ou do 

repouso. (...) A ação humana consiste neste movimento contínuo e 

perpétuo de reajustamento ou de equilibração. (PIAGET, 1999, p. 16) 

3 OBJETIVOS 

Sendo assim, o presente estudo pretendeu analisar as teorias de Jean-

Jacques Rousseau como elemento influenciador para os desdobramentos da 

Psicologia do Desenvolvimento, partindo dos pressupostos de Jean Piaget. 

Sendo assim, discutiu-se sobre: (a) a concepção da criança na visão dos 

autores; (b) o papel da criança como aprendiz na visão dos autores; (c) a obra 

“Emílio, ou da Educação” como elemento influenciador na Psicologia do 

Desenvolvimento. 

4 METODOLOGIA 

Busca-se alcançar o objetivo deste projeto, fundamentalmente, através da 

revisão da literatura acerca do tema da pesquisa, sendo capaz de considerar 

trabalhos disponíveis e selecionar materiais que sejam relevantes para o 

desenvolvimento do trabalho. Dentre eles, obras dos autores de destaque (como 



 
Jean-Jacques Rousseau e Jean Piaget) – delineando a construção de uma 

análise comparativa, além da pesquisa bibliográfica constituída de livros de 

outros autores, artigos de periódicos, teses e dissertações, entre outros 

encontrados em bancos de dados.   

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das reflexões dos dois autores, pode-se concluir que o 

conhecimento é adquirido, isto é, o ser humano não nasce pronto com ideias 

inatas.  Para Piaget, em se tratando da Psicologia do Desenvolvimento, o 

processo evolutivo humano se dá através de um mecanismo que tem como base 

as condições de origem biológica (estruturas), que são ativadas pela ação e 

interação com o meio. Ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série 

de estruturas biológicas que irão predispor o surgimento das estruturas mentais. 

“Nascemos capazes de aprender, mas não sabendo nada, não conhecendo 

nada”. (ROUSSEAU, 1979, p. 34). No processo de interação pode haver 

desajustes no meio, que rompem com o estado de equilíbrio do organismo, 

eliciando esforços para que a adaptação se restabeleça. O processo de 

“equilibração” pode ser definido como um mecanismo de organização de 

estruturas cognitivas em um sistema coerente que visa levar o indivíduo à 

construção de uma forma de adaptação da realidade. “Dessa forma, a ação da 

criança sobre o meio produz conhecimento funcional cada vez mais complexo, 

por criar, constantemente, novas combinações ou novos esquemas.” 

(PALANGANA, 1998, p. 14) 

 Durante sua obra, Rousseau disserta sobre muitos cuidados com Emílio 

que se encaixam como exemplos dessa teoria do equilíbrio de Piaget: em vários 

momentos, o autor mostra a importância de expor a criança às diversas 

situações, como banhá-la em águas quentes e frias, para que não seja sensível 

às temperaturas, ou acostumá-la à claridade e à escuridão, para que não se 

assuste com a primeira, nem tenha medo da segunda.  

Mas nossos filhos, amolecidos antes de nascerem pela moleza dos 

pais e das mães, trazem, vindo ao mundo, um temperamento já 

corrompido que cumpre não expor desde logo a todas as provas por 

que devem passar para restabelecê-lo. (ROUSSEAU, 1979, p. 32) 



 
Isto é, Rousseau propõe que a criança passe pelo processo de 

desequilíbrio, uma vez que isso fará com que ela desenvolva mecanismos de 

adaptação, aprendendo a lidar com as situações. “Se o preço da vida aumenta 

até a idade de a tornar útil, não será loucura poupar alguns males na infância, 

multiplicando-os na idade da razão?”. (ROUSSEAU, 1979, p. 21) 

 Eis outro ponto em que os autores se convergem: Piaget afirma que a 

inteligência aparece muito antes da linguagem, ou seja, “bem antes do 

pensamento interior que supõe o emprego de signos verbais (da linguagem 

interiorizada)” (PIAGET, 1999, p. 19), e Rousseau disserta que “a educação do 

homem começa com seu nascimento; antes de falar, antes de compreender, já 

ele se instrui. A experiência adianta-se às lições” (ROUSSEAU, 1979, p. 35). 

Piaget apresenta o conceito de inteligência prática, que está relacionada à 

manipulação de objetos baseados em percepções e movimentos organizados 

em “esquemas de ação”. Ele verificou que crianças, por volta dos dezoito meses 

podem, por exemplo, pegar uma vareta para puxar um objeto que se encontra 

distante, ou que uma criança que tem por volta de um ano, pode puxar a 

cobertura ou o suporte em que determinado objeto está colocado. Isso acontece 

porque o bebê passa de uma fase mais “mecanicista”, isto é, regida por reflexos, 

para uma fase mais “interessada”. 

O bebê não se contenta mais em reproduzir os movimentos e gestos 

que conduziram a um efeito interessante, mas os varia 

intencionalmente para estudar os resultados destas variações, 

entregando-se as verdadeiras explorações ou “experiências para ver”. 

(...) É assim que, na presença de um novo objeto ver-se-á o bebê 

incorporá-lo sucessivamente a cada um de seus esquemas de ação 

(agitar, esfregar ou balançar o objeto), como se se tratasse de 

compreendê-lo através do uso. (PIAGET, 1999, p. 20) 

 

Rousseau, por sua vez, em Emílio (1979), atenta para a necessidade de 

que se deixe a criança explorar os objetos, além de já se ter a noção de que a 

criança ainda não interpreta esses objetos como coisas independentes, e que 

esse é um processo progressivo de dissociação do eu. 

(...) como ela só presta atenção a suas sensações, basta 

primeiramente mostrar-lhe bem distintamente a ligação dessas 



 
sensações com os objetos que as provocam. Ela quer meter a mão em 

tudo, tudo manejar: não contrarieis essa inquietação; ela lhe sugere um 

aprendizado muito necessário. Assim é que ela aprende a sentir o 

calor, o frio, a dureza, a moleza, o peso, a leveza dos corpos, a julgar 

de seu tamanho, de sua forma e de todas as suas qualidades 

sensíveis, a olhando, apalpando, ouvindo e principalmente 

comparando a vista ao tato, estimando pelo olhar a sensação que 

provocariam em seus dedos. (ROUSSEAU, 1979, p. 37) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, todas as ciências evoluíram da filosofia, a partir da 

aplicação de métodos científicos a questões filosóficas. Em algumas 

universidades, inclusive, departamentos de psicologia nasceram como divisões 

do departamento de filosofia, sobretudo nos Estados Unidos. O final do século 

XIX foi palco do crescimento da nova ciência da psicologia e do estabelecimento 

de uma metodologia científica para o estudo da mente, ademais, suas práticas 

de observação e experimentação produziram um novo acervo de teorias. Ou 

seja, por mais que muitas ideias tenham surgido do estudo introspectivo da 

mente ou de relatos subjetivos por parte do pesquisador, elas deram base para 

que um estudo objetivo da mente e do comportamento pudessem se 

desenvolver. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

: Na crítica literária de língua inglesa, o espaço é uma importante categoria de 

análise. Este artigo investiga a espacialidade no conto The Ghostly Rental, do escritor 

estadunidense Henry James (1843-1916), que foi publicado pela primeira vez em 

1876. Essa obra, sobre uma casa aparentemente mal-assombrada, serve de base 

para que possamos discutir relações de personificação. 

The Ghostly Rental foi publicado pela primeira vez em 1876, num período 

altamente realista da literatura mundial. Além dessas influências, outras tendências 

estadunidenses da época culminaram nesse conto. O principal deles sendo o 

Espiritualismo, como evidenciado por Banta (1964). Segundo ela, essa doutrina 

esteve bastante presente na família de Henry James, já que seu irmão, William, e seu 

pai, Henry James Sr., também usaram esse tema em suas produções filosóficas e 

científicas. Esse interesse da família não era isolado, já que havia cerca de quarenta 

e quatro publicações sobre o sobrenatural em atividade na década de 1890. Tudo isso 

é traduzido na figura do narrador sem nome deste conto. 

A análise do espaço é um tema importante e extenso na crítica literária porque 

o espaço é um elemento sempre presente, porém facilmente esquecido. Todo ser 

humano ocupa um lugar no espaço e se relaciona com ele, modifica-o e é modificado. 

Além disso, há a perspectiva da literatura como reveladora de um momento histórico. 

Neste conto, a descrição do espaço feita pelo autor é uma das ferramentas mais 
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importantes para entender a relação das pessoas daquela época com a sociedade 

onde elas viviam.  

Esse conto, publicado no final do século XIX, já foi estudado por diversos 

críticos da literatura, o que demonstra sua relevância para a produção contística em 

língua inglesa. Sheri Weinstein (2000) discorre, em Possessive Matters in The Ghostly 

Rental, sobre como as relações de posse da casa são ambíguas e como isso reflete 

a ambiguidade no que é visto pelo narrador. Nabae Hitomi (2017), por outro lado, vê 

o conto como uma alegoria sobre os Estados Unidos após o período da Guerra Civil. 

Em The absent and disinterested other, analisa também especificamente um 

personagem caracterizado como “outro”, o amigo do narrador que escolhe não sair 

para caminhar com ele e por isso não vive os acontecimentos. Já Martha Banta (1972), 

em um trecho do livro Henry James and the Occult, analisa essa história como 

representativa de um tema das ghost stories do autor que reflete uma questão da 

sociedade em que ele vivia: o conflito entre o racionalismo empírico do começo do 

século XIX e a percepção, mais tardia, de que esses métodos não davam conta de 

questões como a mente e o sobrenatural. Por fim, no capítulo Mysterious Tenants: 

Uncanny Women and the Private or Public Dilemma in Supernatural Tales, Anna 

Despotopoulou (2011) analisa como as mulheres nos contos fantasmas de Henry 

James se relacionam com o conceito freudiano de heimlich/unheimlich. 

Dadas tais pesquisas de revisão da literatura, pudemos ver que os espaços de 

The Ghostly Rental são objeto de atenção da crítica literária de língua inglesa. No 

entanto, verificamos que não há a análise dessa relação entre o espaço da casa e as 

palavras usadas para descrevê-lo. É nesta relação que embasamos nossa pesquisa. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

2.1 Definição de espaço 

O espaço, na narrativa, se define de maneira simples como o lugar em que as 

ações se desenvolvem. Na geografia, há o conceito de espaço geográfico, que define 

um espaço em que há qualquer alteração por seres humanos. Na ficção, as coisas 

acontecem da mesma forma: os personagens transformam o espaço e são 

transformados por ele. O espaço se constrói no texto narrativo como imaginação e 



 
 

idealização. Sendo assim, por mais que ele possa ser a descrição objetiva de 

localidades, não se resume a isso, porque o texto literário confere um sentido 

conotativo a todos os seus elementos, e com o espaço não seria diferente. Como 

afirma Antônio Dimas (1987, p. 7), “quem se propõe a uma geografia literária pouco 

acrescenta ao estudo da literatura, uma vez que incorre numa espécie de 

reducionismo realista paralelo ao do escritor.” 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é analisar o espaço literário no conto The Ghostly 

Rental, escrito por Henry James e publicado pela primeira vez em 1876. Após leituras 

tanto da ficção quanto da teoria, definimos como objetivo específico coletar as 

descrições que o narrador faz do espaço (DIMAS, 1987) da casa mal-assombrada e 

analisá-las a partir da perspectiva da personificação.                                                                  

 

4 METODOLOGIA 

Este artigo teve como método a análise literária do conto The Ghostly Rental, 

de Henry James. Essa análise foi embasada nos conceitos de espaço, de acordo com 

a definição de Antonio Dimas (1987), e personificação, como definido por James 

Paxson (1994).  

Inicialmente, foi realizada a leitura e resumo do corpus literário. A partir dessa 

leitura, tivemos nossas primeiras impressões e ideias do que investigar no conto. 

Depois, lemos as primeiras obras teóricas para embasar nossa pesquisa e 

complementar essas primeiras ideias.  

Então, fizemos a revisão da literatura, com leitura de alguns textos de crítica e 

análise do mesmo conto, para que pudéssemos identificar como os objetivos que 

havíamos delimitado complementavam a crítica jamesiana já existente. Depois dessa 

etapa, decidimos investigar como a relação entre o espaço e as personagens podem 

ser interpretadas sob a ótica da figura da personificação em The Ghostly Rental.                                                              

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 



 
 

A história The Ghostly Rental é descrita do ponto de vista do narrador da 

história, em primeira pessoa. Isso influencia, e muito, as impressões que o leitor tem 

ao longo do texto, dada essa imparcialidade. Por conseguinte, ele percebe os 

elementos espaciais de maneiras singulares. Nessa análise, iremos nos focar em um 

desses elementos: a casa que é alugada pelo “fantasma”.  

O narrador da história descreve a casa de uma maneira peculiar, 

principalmente pelas características humanas e líricas que ele dá a esse espaço. Ele 

relata longamente a cena do pôr-do-sol, e manifesta um interesse imediato na casa 

por sua beleza, idade e particularidade. Descrevendo a casa, ele usa adjetivos que 

são frequentemente usados para seres animados. Em primeiro lugar, a casa é definida 

como “[...] a handsome specimen of its class” (JAMES, 2014, p. 3). Essas palavras 

são incomuns, pois, na língua inglesa, handsome é uma palavra usada para pessoas 

- comumente do sexo masculino - e specimen, assim como seu correspondente em 

língua portuguesa, para seres vivos, como animais e plantas. Podemos inferir, a partir 

disso, que o autor vê desde o princípio o espaço da casa como algo mais do que uma 

mera junção de paredes e teto. 

Ele segue descrevendo a morada como um lugar grande, velho e severo. Aos 

olhos do narrador, a casa está vivendo uma velhice ou um processo de decadência, 

o que se torna nítido pela maneira com que ele descreve a solidez da casa, a maneira 

com que sua arquitetura se refere ao século anterior, o jeito que a pintura descascada 

pela ação do tempo e as janelas enferrujadas lhe dão um aspecto alquebrado e 

exausto. 

Mesmo assim, apesar de tal humanização, ela tem para ele uma característica 

contraditória, pois ele diz que a casa parece não ter sinal de vida: “There was no sign 

of life about it; it looked blank, bare and vacant, and yet, as I lingered near it, it seemed 

to have a familiar meaning — an audible eloquence.” (JAMES, 2014, p. 4). Essas 

discrepâncias em relação ao espaço da casa acabam aumentando a curiosidade do 

narrador e aumentando a sua convicção sobre a existência de uma assombração 

naquele lugar, apesar de seu ceticismo inicial. Além disso, ele diz, com todas as 

palavras, que foram os aspectos físicos da casa os responsáveis por essa convicção: 

“It was implied in the aspect of the house, and it explained it. [...] But the dwelling before 



 
 

me gave a vivid meaning to the empty words: it had been spiritually blighted.” (JAMES, 

2014, p. 5). 

Podemos perceber, então, que a figura de linguagem aplicável a estas 

descrições da casa é a de personificação. No livro The Poetics of Personification, o 

teórico James Paxson (1994, p 39) descreve a personificação como “the material 

translation of one quantity (often ideational or abstract) into another (usually a person)”. 

Além disso, ao tratar do histórico da alegoria, Paxson diz que “It [personification] 

originated in an era of human history when everything was thought to be contrived of 

forms and their essences, containers and their contents.” (PAXSON, 1994, p. 39). 

Portanto, faz sentido que seja essa a ótica adotada para analisarmos a 

percepção que o narrador tem do espaço da casa. Considerando os fatores externos 

do texto, isso também faz sentido ao pensarmos que à época em que ele foi escrito, 

assim como as outras ghost stories de Henry James, o Espiritualismo estava em alta 

nos EUA. Como havia essa busca pela Grande Extensão, uma ligação entre o mundo 

material e o imaterial, faz sentido que o narrador empreste características humanas à 

casa. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta desse artigo foi fazer uma análise do elemento narrativo do espaço 

no conto The Ghostly Rental, do escritor estadunidense Henry James. O objetivo da 

pesquisa foi, desde o princípio, analisar as descrições da casa na narrativa. Ao longo 

desse trabalho, percebemos a lacuna existente na pesquisa jamesiana de 

investigações sobre The Ghostly Rental e personificação. 

Fomos capazes de perceber que, neste conto, as descrições feitas da casa 

pelo narrador emprestam características humanas à mesma, algo que faz aumentar a 

crença dele na assombração presente na morada. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Em projetos de restauração florestal, o manejo das plantas competidoras tem 

como finalidade reduzir ou evitar a matocompetição. Os métodos de controle 

utilizados devem apresentar baixo impacto ambiental, melhorar o desenvolvimento 

das mudas e controlar plantas não desejadas (SILVA et al., 2015). Contudo, apesar 

de serem eficazes no controle da matocompetição, algumas técnicas também são 

caracterizadas por representarem altos custos de manutenção durante o 

desenvolvimento do projeto (LELES et al., 2015). Neste sentido, se faz necessário o 

teste de outras técnicas que, além de inibir a matocompetição, barateiem os custos 

de manutenção das áreas, principalmente, na fase inicial de desenvolvimento.  

A utilização de cobertura morta no solo, como o mulching, além do controle da 

matocompetição, possui efeitos positivos nos atributos do solo. Apesar dos efeitos 

positivos, sua utilização ainda é limitada em plantios de restauração. 

Adicionalmente, o conhecimento do processo de decomposição dos materiais que 
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têm sido utilizados e como eles influenciam nas propriedades químicas, físicas e 

biológicas do solo ainda é incipiente, o que faz necessário o teste de diferentes 

técnicas, bem como o estudo da qualidade e dos processos de decomposição e 

liberação de nutrientes desses materiais. 

2 BASE TEÓRICA 

O controle da matocompetição pode ser efetuado por métodos biológicos, 

químicos, culturais, mecânicos ou físicos (GONÇALVES, 2018). As técnicas de 

controle físico, como exemplo o uso de mulching consiste em adicionar uma 

cobertura na superfície do solo, com função de ser uma barreira física e ao mesmo 

tempo dificultar a entrada de luz, e diminuir a temperatura e transferência de vapor 

de água no perfil do solo próximo à superfície. Por ser uma barreira física, a técnica 

de mulching dificulta a germinação e o desenvolvimento de plântulas de espécies 

competidoras (SILVA et al., 2015). Inúmeros materiais têm sido utilizados como 

mulching, sendo os orgânicos e vegetais os mais usuais 

Os mulching de origem vegetal fornecem matéria orgânica para o solo 

durante o processo de decomposição, o que pode contribuir com diversos atributos 

do solo. A formação de diversos compostos durante o processo de decomposição 

possui influência na estrutura do solo, capacidade de retenção de água, troca de 

íons, estoque de carbono e disponibilização de nutrientes para o solo (CORREIA; 

ANDRADE, 1996). Assim, a decomposição representa um processo chave na 

manutenção e fertilidade do solo e no estabelecimento e desenvolvimento de 

ecossistemas (VITOUSEK; SANFORD, 1986). Dentre os diversos fatores que 

influenciam na decomposição, a composição química do material possui forte 

influência, principalmente, em escala local, enquanto que o clima controla o 

processo em escala regional (BERG, 2000). 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo foi estimar a perda de massa de diferentes 

materiais de mulching utilizados como técnicas de coroamento em projetos de 

restauração do cerrado. 

 



 
 

4 METODOLOGIA 

A área experimental está localizada no Câmpus da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) – Regional Jataí, região sudoeste do Estado de Goiás, nas 

coordenadas geográficas 17º 55’ 53,76” S e 51º 42’ 50,4”, e altitude de 655 metros. 

Os índices de precipitação variam entre 1.200 a 2.000 mm, com média anual de 

1.600 mm, onde 90% das chuvas ocorrem de outubro a abril (ASSUNÇÃO; 

SCOPEL, 1998). O solo da área é classificado como o Latossolo Vermelho-Escuro 

distroférrico, com textura argilosa a muito argilosa, sendo profundos, muito porosos 

e permeáveis, com baixa suscetibilidade à erosão, oriunda, possivelmente, do 

basalto da formação Serra Geral, (SCOPEL; SILVA, 2001). 

   Foi instalado um experimento seguindo o delineamento inteiramente 

casualizado, com dois fatores de estudo: três tipos de mulching utilizados como 

técnicas de coroamento da matocompetição (papelão, papelão tratado e cavaco de 

eucalipto) e tempo de avaliação. As três técnicas de mulching utilizadas foram: 

- Papelão: são utilizados pedaços de papelão de parede simples, sem aplicação de 

soluções para sua conservação; 

- Papelão tratado: são utilizados pedaços de papelão de parede simples, com a 

utilização de duas soluções para sua conservação, sendo estas: solução fungicida a 

base de sulfato de cobre e cupinicida a base de fipronil. 

- Cavaco: são utilizados cavacos de Eucalyptus spp. Esses resíduos foram obtidos 

a partir da trituração ainda em campo de troncos finos e galhos. 

 Para estimar a perda de massa e posteriormente a decomposição foram 

utilizadas sacolas de decomposição (litter bags), confeccionadas com tela de 

mosquiteiro com malha de 2mm, com dimensões de 25 x 25 cm (Figura 1 a,b). As 

amostras de papelão (Figura 1) possuem dimensões de 15 x 15 cm, o que 

correspondeu, em uma análise prévia, ao peso aproximado de 10 g. Também foram 

utilizados 10 g de cavacos (Figura 2). Antes da acomodação nas sacolas, as 

amostras foram secas e pesadas, sendo o peso de cada uma anotado. 



 
 

            

       Figura 1 – Litter bags utilizados para estimar a perda de massa. a)papelão 

tratado; b) cavacos de eucalipto.  Na área de estudo foram instaladas 144 sacolas de 

decomposição, o que correspondeu a 3 técnicas x 6 tempos de coleta x 8 

repetições. As coletas serão realizadas 30, 60, 120, 180, 240 e 365 dias após a 

instalação.  

Para este estudo utilizamos as coletas dos tempos 30 e 60 dias. As amostras 

coletadas foram limpas e secas em estufa á 75ºC, por 72 horas, sendo, 

posteriormente, pesadas em balança analítica.  A quantificação de perda da massa 

foi obtida calculando-se a diferença entre as quantidades iniciais do material original 

contido na sacola de decomposição (tempo zero = aproximadamente 10 g) e as que 

permaneceram em cada período de coleta (t dias = X g).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com as análises, pode-se observar que o papelão tratado obteve maior perda 

de massa, do que o papelão não tratado. O que pode ter ocasionado isso, foi a 

presença de fungos no papelão não tratado, que provavelmente aumentou a massa 

do mesmo em um primeiro momento. Já o cavaco era esperado que obtivesse 

menor perda de massa, e foi o que apresentou maior perda. 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1 – Massa perdida (g) dos diferentes mulching em três tempos de coleta. 

    

Mulching   30 dias 60 dias 120 dias 

 (g) 

Papelão Tratado 0,20 0,24 0,08 

Papelão 0,19 0,21 0,12 

Cavaco 0,48 0,55 0,32 

 

Na Figura 3 pode-se observar que a massa remanescente das técnicas de 

papelão tratado e do papelão sem tratamento nos três primeiros tempos, 

apresentam resposta semelhante, sendo a diferença dos dois não significativa. 

Apresentando uma tendência de que não há necessidade de tratar o papelão; 

enquanto o cavaco de Eucalyptus spp.  apresentou  menor massa remanescente em 

comparação aos outros dois tratamentos. 

 

Figura 3 – Percentual de massa remanescente dos diferentes mulching em três tempos de 

coleta. 

Esses resultados estão de acordo com diversos trabalhos em que a 

decomposição de materiais vegetais, se mostra com uma fase inicial rápida, seguida 

de outra mais lenta (AITA; GIACOMINI,2003).  
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Nossos resultados parciais indicaram que o cavaco de Eucalyptus spp.. 

apresentou maior perda de massa durante os três primeiros tempos de coleta, 

seguindo do papelão tratado e do papelão.  
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DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-E. CANIS E TITULAÇÃO EM CÃES
ASSINTOMÁTICOS POR MEIO DE IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA¹

SOUZA, Luana Siqueira de²; SILVA, Aline Vieira2; GOMES, Priscila Oliveira³; CAMOZZI,
Mylene Guimarães Marques3 ; MOREIRA, Cecília Nunes 4

Palavras-chave: Erlichia canis. Erliquiose. RIFI

1 INTRODUÇÃO

A Erliquiose, também conhecida como Febre hemorrágica canina, Pancitopenia

canina tropical ou Tifo canino, é uma doença riquetsial causada pela Erlichia canis. Seu

vetor é o carrapato Rhipicephalus sanguineus, presente abundantemente em áreas

urbanas. A doença também pode ser transmitida por meio da transfusão sanguínea, pelo

sangue infectado de um cão para outro sadio (SALES et al., 2015, FONSECA et al., 2017).

Os sintomas variam de acordo com a fase da doença, que se dividem em aguda,

subclínica e crônica. A fase aguda ocorre após um período de incubação que varia entre 8 e

20 dias e pode durar até 4 semanas. É caracterizada principalmente por febre, anorexia e

perda de peso. A gravidade dos sinais varia entre os animais (Gregory et al.,1990). Durante

a fase subclínica que ocorre de seis a nove semanas após a infecção, não são observados

sinais clínicos, mas pode ser observado trombocitopenia, leucopenia e anemia através do

hemograma (SKOTARCZAK,2003; ETTINGER e FELDMAN, 2004).

Se animal possuir um sistema imune eficiente, a próxima fase será uma forma

crônica assintomática. Caso contrário, haverá reagudização com aumento do quadro

sintomatológico, e o animal pode ir a óbito (DAVOUST, 1993).

São várias as formas de diagnóstico da erliquiose, e dentre elas está a detecção de

anticorpo anti-E. canis no soro, através da reação de imunofluorescencia indireta (RIFI)

(RISTIC et al., 1972).
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2 BASE TEÓRICA

A Erliquiose canina é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria

gram-negativa do gênero Erlichia, que é um parasita intracelular obrigatório de leucócitos e

plaquetas (SILVA, 2015)

Nos carrapatos, a E. canis se multiplica nos hemócitos e nas glândulas salivares até

atingir o epitélio intestinal, permitindo a transmissão transestadial. Seu ciclo de vida é

constituído por três fases no cão: penetração dos corpos elementares nos monócitos por

fagocitose, onde permanecem em crescimento por dois dias, multiplicação do agente por

divisão binária, com duração de três a cinco dias, e formação de mórulas, que são

constituídas por um conjunto de corpos elementares envoltos por uma membrana

(GREGORY & FORRESTER, 1990).

O diagnóstico da erliquiose geralmente é realizado através dos sinais clinicos,

histórico do animal e achados hematológicos, mas também pode ser feito através do

diagnóstico laboratorial, pela observação de mórulas no esfregaço sanguíneo, reação de

polimerase em cadeia (PCR), reação de imunofluorescencia indireta (RIFI), ELISA, e lesões

micro e macroscópicas (BIRCHARD e SHERDING, 1998; NELSON e COUTO, 1998;

ALMOSNY, 2002; BABO-TERRA, 2004).

O teste de ELISA se baseia na detecção de anticorpos IgG contra E. canis no soro. É

um teste muito eficiente no monitoramento dos níveis de anticorpos, principalmente nas

fases subclínica e crônica, em que se há muita dificuldade para encontrar a E. canis no

esfregaço sanguíneo (BABO-TERRA, 2004).

A reação de imunofluorescência indireta também é capaz de detectar a presença de

IgG contra E. canis no soro em qualquer fase da doença. Trata-se de um método sensível,

porém pode apresentar reação cruzada com outras rickettsias (BIRCHARD e SHERDING,

1998; NELSON e COUTO, 1998; ALVES et al., 2004).

3 OBJETIVOS

Relacionar a presença de anticorpos anti - E. canis com a titulação encontrada em 70

cães assintomáticos, diagnosticados pela técnica de imunoflorêscencia indireta (RIFI). De

modo específico, avaliar a prevalência de soropositivos entre a população estudada. Além

de avaliar a titulação como sendo alta ou baixa entre os soropositivos.
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4 METODOLOGIA

Foi utilizado um total de 70 cães que haviam sido submetidos a contracepção

cirúrgica eletiva, no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí. 7

deles possuíam idade entre 6 a 12 meses, sendo 5 machos e 2 fêmeas. 62 cães

apresentavam idades entre 1 e 8 anos, sendo 29 machos e 33 fêmeas. Apenas 1 possuía

idade acima de 8 anos, sendo este macho.

Para realizar a reação, foram utilizadas lâminas confeccionadas com células DH82

infectadas com cepas de E. canis, disponibilizadas pelo Laboratório de Virologia e

Rickettsioses da HOVET-UFMT. Foi utilizada solução salina tamponada com fosfato (PBS

pH 7,2) para diluir as amostras de soro, com o objetivo de detectar os anticorpos anti-E.

canis de acordo com Aguiar et. al (2007). Em cada um dos poços das lâminas com antígeno

de E. canis foram depositados 10μL de cada soro diluído, como substratos. Reservou-se

dois poços, em cada lâmina, para a adição dos controles positivo e negativo, feitos através

de amostras positivas e negativas frente ao antígeno de E. canis.

As lâminas foram incubadas em câmara úmida a 37°C durante 30 minutos, e em

seguida foram lavadas duas vezes em PBS. Depois de secas, foi adicionado 10μL de

conjugado (anti- IgG de cão, marcado por isotiocianato de fluoresceína- Sigma Aldrich®) a

cada poço, conforme orientação do fabricante, e incubadas novamente.

As lâminas foram avaliadas em microscopia com emissão de luz ultravioleta. Soros

que reagiram em diluições maiores ou iguais a 1:40 foram considerados positivos para E.

canis, sendo observada fluorescência em cor verde fluorescente. A intensidade de

fluorescência das laminas foi avaliada comparativamente com as amostras de soro controle

positivo e negativo.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 70 animais analisados, 51,42% (36/70) apresentaram a presença de anticorpos

específicos de E. canis, sendo 17 machos e 19 fêmeas.

Os títulos de anticorpos variaram de 40 a 655.360 (Tabela 1). A maior parte

apresentou titulação de 640. Ao todo, 5 animais apresentaram baixo título de anticorpos. Os

13 animais que apresentaram títulos maiores ou iguais a 2.560 são altamente sugestivos de

infecção atual ou persistente, se não houve tratamento do animal.
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Tabela 1: Frequência de títulos de anticorpos anti-E.canis, por meio da reação de imunoflorescencia
indireta (RIFI), em G cães soropositivos*

Título Final Nº de cães Frequência (%)

40 2 0,05

160 3 0,08

640 8 0,2

2.560 3 0,08

10.240 7 0,19

20.480 3 0,08

40.960 6 0,16

163.840 2 0,05

655.360 2 0,05

36/70 = *51,4 % de cães soropositivos para E.canis.

A porcentagem encontrada colabora com os estudos de Braga et al. (2013)

evidenciando uma prevalência em mais da metade da amostragem, revelando que os

animais podem estar com estimulo imunogênico persistente. Concordando com Aguiar et al,

(2008) ao mencionar que a persistência dos anticorpos IgG pode durar por vários meses a

anos após o tratamento e eliminação das rickettsias, demonstrando que a fase subclinica

pode contribuir para a investigação diagnóstica.

Os anticorpos específicos de E. canis são observados na circulação sanguínea de 7

(IgM) a 15 (IgG) dias após a infecção. Nos primeiros dias os títulos de IgG são

relativamente baixos, porém conforme ocorre a progressão da infecção, os títulos

aumentam. Se há altos títulos de anticorpos em cães com ausência de sinais clìnicos, pode

ser uma indicação de persistência da infecção e estímulo antigênico crônico (WANER et al.,

2001). Cães que se restabeleceram da fase aguda ou que receberam tratamento

inadequado progridem para a fase da infecção inaparente (HARRUS et al., 1997).

Não é recomendado utilizar apenas um teste como diagnóstico, pois cada teste

possui uma função específica, e dessa forma eles se complementam. A sorologia é muito

utilizada para investigação epidemiológica de várias enfermidades, porém se mostra

ineficiente para distinguir uma infecção atual de uma exposição prévia (MURPHY et al.,

1998). A RIFI não é capaz de identificar a espécie envolvida, devido a presença de reações
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cruzadas entre as espécies de Erlichia spp. Ela apenas indica se houve ou há infecção no

animal (WANER et al., 2001). A PCR e o sequenciamento são úteis para confirmar cães

suspeitos de infecção por E. canis que não apresentaram altos títulos de anticorpos (BABA

et al., 2011).

6 CONCLUSÃO

A prevalência de animais assintomáticos soropositivos para E. canis em Jataí foi alta,

e os resultados de diagnóstico sorológico como a RIFI são úteis para detectar se o animal

possui anticorpos contra a E. canis e a titulação que possui, o que sugere que em Jatai é

elevada a exposição de cães assintomáticas ao agente. No entanto esse teste não é

confirmatório a ponto de definir um diagnóstico de doença ativa, devendo ser avaliados

juntamente com outros testes sugestivos de infecção ativa, como a PCR ou pesquisa

parasitológica por esfregaço sanguíneo.
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TRAÇOS ANATÔMICOS RELACIONADOS A TOLERÂNCIA DAS ESPÉCIES 

Alibertia edulis e Pouteria torta AO GLIFOSATO1
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FILHO, Ailton José3, REZENDE-SILVA, Sueisla Lopes4; KUSTER, Vinícius Coelho4

Palavras-chave: Cerrado. Cutícula. Fitotoxicidade. 

1 INTRODUÇÃO 

Os Cerrados são savanas sazonais que ocupam mais de dois milhões de 

Km2, representando 23% da área total do Brasil (RATTER et al., 1997). Nos últimos 

anos Cerrado tem sofrido fortes pressões antrópicas e modificações estruturais, 

principalmente pela alta demanda agrícola (SANTOS et al., 2016). Essa ocupação 

agrícola do Cerrado trouxe danos ambientais profundos, como a fragmentação de 

habitats e a degradação de diferentes ecossistemas. 

Diante do cenário do uso do Cerrado para fins agrícolas, vários novos 

compostos químicos foram introduzidos nesse ecossistema, principalmente na forma 

de herbicidas (SANTOS et al., 2016). Dentre eles, o glifosato se destaca em relação 

aos demais por ser de baixo custo, não seletivo e amplamente utilizado no manejo 

de plantas daninhas no Brasil e no Mundo (DUKE; POWLES, 2008).  

O glifosato, depois de aplicado nas folhas, atravessa a cutícula e é 

rapidamente absorvida pela epiderme (KIRKWOOD et al., 2000), sendo 

posteriormente translocado pelo floema principalmente para os tecidos 

meristemáticos (YAMADA, 2007). Sendo a absorção desse herbicida via foliar, 

características estruturais desse órgão devem ter relação direto com a penetração 

desse composto químico, além da própria velocidade de entrada. Assim, a 

espessura da cutícula (DE LA CRUZ et al., 2016) deve ter relação direta com a 



 
 

 

entrada do glifosato nas plantas, bem como a compactação das células do mesofilo 

com o fluxo do glifosato até o floema.   

Diante do exposto, estudos anatômicos foliares de plantas submetidas a ação 

de herbicidas no Cerrado são necessários para entendimento das suas respostas a 

esse novo e introduzido elemento. Estudos nesse sentido, então, podem determinar 

a facilidade com que os herbicidas pós-emergentes serão absorvidos e nas 

subsequentes taxas de crescimento das plantas. Além disso, os traços anatômicos 

encontrados podem indicar sensibilidade ou tolerância das espécies vegetais aos 

herbicidas aplicados nos seus ecossistemas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 

A folha é o órgão mais plástico da planta, modificando sua anatomia e 

fisiologia em resposta as condições ambientais (CRAVEN et al., 2011). Por esse 

motivo, estruturas anatômicas foliares possuem forte relação com a sensibilidade 

das plantas aos herbicidas, influenciando diretamente na permanência ou 

desaparecimento de espécies em ambientes atingidos por esses compostos. Apesar 

de tal constatação, pouco se conhece sobre a contribuição dos traços anatômicos 

foliares nos processos de absorção e translocação de herbicidas (MARQUES et al., 

2012). 

Dentre as diferentes plantas nativas do Cerrado, Alibertia edulis A. Rich. 

(Rubiaceae) e Pouteria torta (Mart.) Radlk. (Sapotaceae) se destacam por terem 

sido testadas bioquimicamente quanto a sua tolerância ao glifosato (REZENDE-

SILVA et al., 2019). A. edulis, conhecida popularmente como marmelo do Cerrado, 

demonstrou tolerância ao herbicida, com ausência de sintomas de fitotoxicidade 

(REZENDE-SILVA et al., 2019). Em contrapartida, P. torta, conhecida popularmente 

como guapeva, provou ser sensível aos efeitos da glifosato, com várias mudanças 

bioquímicas e consequente sintomas de fitotoxicidade (REZENDE-SILVA et al., 

2019).  

 A ocorrência de uma espécie tolerante ao glifosato (Alibertia edulis) e outra 

sensível (Pouteria torta) nós levou a buscar traços anatômicos que poderiam 

explicar essa distinção na tolerância a esse herbicida. 



 
 

 

                                                        

3 OBJETIVOS 

 

Avaliar traços anatômicos foliares relacionados a tolerância de Alibertia edulis 

e a sensibilidade de Pouteria torta ao herbicida glifosato.  

 

4 METODOLOGIA 

A multiplicação das plantas Pouteria torta e Alibertia edulis se deu através de 

sementes. Frutos de Pouteria torta foram coletados na fazenda Santo Antônio, 16° 

26′ 29″ S, 51° 7′ 11″ W, Iporá, Goiás, Brasil. Os frutos de Alibertia edulis foram 

coletados na fazenda Rio Preto, 18° 20′ 29″ S, 50° 8′ 14″ W, munícipio de Rio Verde, 

Goiás, Brasil. Os frutos foram despolpados em peneira, e suas sementes lavadas e 

secas em local ventilado e sombreado, e posteriormente semeadas em areia lavada. 

Após 60 dias, as mudas foram transferidas para vasos de polietileno contendo 10 kg 

de substrato [preparado a partir da mistura de solo do tipo Latossolo Vermelho 

distroférrico e areia (2:1)]. As plantas foram cultivadas em casa de vegetação 

climatizada, no laboratório de Ecofisiologia e Produtividade Vegetal, IF Goiano 

Campus Rio Verde. Quando as plantas estavam com 60 dias, fragmento foliares 

foram coletados para a caracterização anatômica.  

Cinco indivíduos de Alibertia edulis e de Pouteria torta foram selecionados 

para o presente estudo. De cada indivíduo foram coletadas folhas do 4º nó, sendo 

fixadas as porções medianas internervais em F.A.A.50 e transferidas posteriormente 

para álcool 70% (JOHANSEN, 1940). Fragmentos de cerca de 1 cm2 foram 

seccionadas transversalmente a mão livre, utilizando lâmina de barbear. Após 

triagem, os cortes menos espessos foram clarificados em hidróxido de sódio (20%) e 

coradas com azul de astra e safranina (9:1 v/v) (BRITO; ALQUINI, 1996) para 

descrição anatômica. Todas as amostras foram fotografadas em microscópio de luz 

(Leica® DM750) com câmera digital acoplada (Leica® ICC50 HD). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 
 

 

Alibertia edulis apresenta epiderme unisseriada com células altas e cutícula 

espessa principalmente na face adaxial da folha. A folha é hipoestomática e 

portadora de tricomas tectores. O mesofilo é dorsiventral e compacto, com uma 

camada de parênquima paliçádico e aproximadamente quatro camadas de 

parênquima lacunoso. No parênquima paliçádico há armazenamento de composto 

químico ainda não identificado. Em contrapartida, Pouteria torta apresenta epiderme 

unisseriada com cutícula fina em ambas as faces da folha. A folha é hipoestomática 

e glabra. O mesofilo é dorsiventral, com apenas uma camada de parênquima 

paliçádico e cerca de três a quatro camadas de parênquima lacunoso. O parênquima 

lacunoso apresenta grandes espaços intercelulares, bem como em algumas células 

do parênquima paliçádico. No vacúolo das células do parênquima do mesofilo há a 

ocorrência de compostos químicos ainda não identificados quanto a sua natureza 

química.  

A cutícula é uma camada hidrofóbica que atua na proteção contra a perda de 

água e o excesso de luminosidade nas plantas (BI et al., 2017), sendo também 

relacionada a redução da entrada de herbicidas em órgãos vegetais. Nesse sentido, 

a cutícula espessa de A. edulis é um dos possíveis traços anatômicos que reduzem 

a entrada do glifosato em suas folhas. Contrariamente, a cutícula delgada de P. torta 

pode ser uma das causas da sua sensibilidade ao glifosato. Associado a cutícula 

espessa de A. edulis, a presença de células epidérmicas altas geralmente são 

relacionadas a uma atuação como filtro de luz em plantas de ambiente a pleno sol 

(DICKISON, 2000), porém no caso dos herbicidas podem ser uma barreira extra 

para a sua entrada. Os tricomas tectores, por sua vez, desempenham função 

defensiva contra herbívoros (KARABOURNIOTIS et al., 2019). Eles ocorrem na 

lâmina foliar de A. edulis e, junto com a cutícula espessa e a epiderme alta, podem 

formar um complexo epidérmico de redução da infiltração do glifosato.  

  Em relação ao mesofilo, o tecido clorofiliano apresenta função de 

homogeneização da luz que chega e realização do processo fotossintético, sendo o 

seu grau de compactação determinante para a translocação de gases na folha 

(NIINEMETS et al., 2009). A translocação de herbicidas pode, também, ser 

relacionado ao grau de compactação do mesofilo, aumentando ou reduzindo sua 



 
 

 

mobilidade dentro da planta. Nesse sentido, os amplos espaços intercelulares de P. 

torta pode ser um traço anatômico determinante para sua elevada sensibilidade. 

Desta forma, nenhum traço anatômico encontrado em P. torta pode ser relacionado 

com uma tolerância a entrada de herbicidas em suas folhas.  

                                                              

6 CONCLUSÃO 

Alibertia edulis apresentou traços anatômicos que explicam, em parte, a sua 

tolerância ao glifosato, como presença de cutícula espessa, epiderme na face 

adaxial alta, presença de tricoma tectores e mesofilo compacto. Em contrapartida, 

Pouteria torta não apresentou nenhum dos traços anatômicos de Alibertia edulis que 

são citados na bibliografia como barreira a herbicidas ou a outras substâncias 

externas, o que ajuda a entender sua sensibilidade ao glifosato.  
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EFEITOS DE DIFERENTES TÉCNICAS DE COROAMENTO NA TEMPERATURA 

E UMIDADE DO SOLO1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA   

A implantação de projetos de restauração geralmente tem sido realizada em 

áreas onde predominam espécies de gramíneas exóticas e outras espécies 

competidoras. A matocompetição representa não só danos ecológicos e 

econômicos, mas é apontada como o maior impedimento para o desenvolvimento de 

espécies arbóreas (HOLL et al., 2000).  

Diante disso, diversas técnicas de coroamento têm sido utilizadas para evitar 

a matocompetição e com isso possibilitar a sobrevivência e desenvolvimento das 

mudas. A utilização de mulching de origem vegetal tem sido empregada como 

técnica de coroamento e os resultados têm indicado efeitos no controle da 

matocompetição. Por ser de origem vegetal, o mulching também pode contribuir com 

a melhoria de propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Além disso, pode 

alterar a temperatura e umidade do solo, uma vez que impede a ação direta dos 

raios solares. Apesar disso, o conhecimento sobre os efeitos de diferentes tipos de 

mulching de origem vegetal nas propriedades do solo ainda é incipiente. 

 

2 BASE TEÓRICA 

  Diversos estudos indicam que a ocorrência de plantas daninhas causa 

grandes problemas e, principalmente, o aumento do custo de plantios florestais, 
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sejam os reflorestamentos com fins econômicos ou para a restauração de áreas 

(LELES et al., 2015). A matocompetição representa não só danos ecológicos e 

econômicos, mas é apontada como o maior impedimento para o desenvolvimento de 

espécies arbóreas (HOLL et al., 2000). As mudas que sofreram com a 

matocompetição nas etapas iniciais podem apresentar deficiências nutricionais, 

alterações fisiológicas e morfológicas, levando à baixa taxa de sobrevivência e ao 

fracasso no plantio (RESENDE, et al., 2015). Assim, a matocompetição tem sido 

indicada como o principal filtro ecológico de estabelecimento de espécies em 

projetos de restauração, e, se não houver seu controle, os plantios estão fadados a 

serem perdidos devido à forte competição (CABIN et al., 2002).  

 Diversas técnicas têm sido utilizadas visando o controle da matocompetição. 

Uma técnica física comumente utilizada é o mulching, o qual pode ser de origem 

vegetal ou sintética. O mulching tem como principal função servir como barreira 

física ao impedir a emersão de plantas competidoras, mas também pode agir no 

controle da erosão, e influenciar na umidade e temperatura do solo (KADER et al., 

2017).  

 O período de disponibilidade de água no solo aos vegetais depende da 

capacidade de retenção, da taxa de evapotranspiração da vegetação além da 

evaporação (LIMA e REICHARDT, 1977). A evaporação depende de fatores 

meteorológicos e ocorre nas camadas mais superficiais do solo (radiação solar, 

velocidade do vento, temperatura e umidade do ar) e fatores relacionados ao solo 

(estrutura, densidade e porosidade) (GORDIYENKO e KOSTOGRYZ, 1990). Neste 

sentido, utilizar técnicas de coroamento, como o mulching de origem vegetal, pode 

manter a umidade e temperatura do solo, e, consequemente, favorecer o 

desenvolvimento das mudas. 

 

3 OBJETIVO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes técnicas de 

coroamento na temperatura e umidade das camadas superficiais do solo em 

projetos de restauração ecológica. 

 



 
 

4 METODOLOGIA 

Á área experimental está localizada no Câmpus Jatobá na Universidade 

Federal de Goiás (UFG) – Regional de Jataí, no Sudoeste Goiano. Essa área é 

circundada por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, Cerradão e Mata 

de Galeria do córrego Correias, com área aproximada de 10,9 ha (OLIVEIRA et al., 

2015). O uso anterior da área, segundo relato de funcionários da UFG, era produção 

de hortaliças, sendo, posteriormente, abandonada, onde atualmente está infestada 

pela espécie de gramínea exótica invasora Urochloa decumbens (Stapf) 

R.D.Webster.  

O clima da região apresenta características de área tropical de 

continentalidade pronunciada, com um longo período chuvoso durante o ano, 

opondo-se a outro, mais seco, classificado como Awa, conforme a classificação de 

Köppen. Os índices de precipitação variam entre 1.200 a 2.000 mm, com uma média 

anual de 1.600 mm, onde 90% das chuvas ocorrem de outubro a abril. 

O tipo de solo predominante na área é o Latossolo Vermelho-Escuro 

distroférrico, com textura argilosa a muito argilosa, oriundos, possivelmente, do 

basalto da formação Serra Geral, sendo profundos, muito porosos e permeáveis, 

com baixa suscetibilidade à erosão (SCOPEL e SILVA, 2001).  

O experimento foi implantado em delineamento inteiramente casualizado, 

com dois fatores de estudo: técnicas de coroamento (3 técnicas e um controle) e 

espécies nativas (6 espécies), resultando em 24 combinações possíveis, com 25 

réplicas de cada uma. 

Para o plantio da área, foi realizado o manejo convencional do solo, por meio 

de roçagem e gradagem com máquinas agrícolas da Universidade (UFG), e mudas 

para o experimento através da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Jatai. 

Foram utilizadas 6 (seis) espécies arbóreas, sendo elas, jenipapo (Genipa 

americana L.), ingá-cipó (Inga edulis Mart.), paineira ou barriguda (Ceiba speciosa 

(A.St.-Hil.) Ravenna), cajazinho-do-cerrado (Spondias mombin L.), baru (Dipteyx 

alata Vogel) e angico (Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul). O 

plantio das mudas resultou em 600 (seiscentas) covas, sendo elas 4 técnicas x 6 

espécies x 25 réplicas, no dia 01/03/2019.  



 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de coroamento (Figura 1):  

CAVACO: resíduo de eucalipto, coletado em uma área entre os municípios 

de Jatai e Rio Verde. Foram utilizados, aproximadamente, 7L de resíduo, o qual foi 

acomodado ao redor das mudas com auxílio de um gabarito de madeira de 50 x 50 

cm. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 1. Tratamentos avaliados no experimento. a) cavaco de eucalipto; b) papelão; c) 
capina; d) controle. Fonte: Deivid Lopes Machado. 

 

PAPELÃO: a técnica de coroamento com papelão consistiu na utilização de 

papelão com parede simples, em que as chapas de 50 x 50 cm, as quais foram 

colocadas sobre o solo “encaixando” a muda no centro por meio de um corte 

previamente realizado (GONÇALVES et al., 2018). O papelão antes de ser instalado 

foi tratado com solução de CuSO4 (SILVA, 2015). Para não haver movimentação do 

papelão, foi fixado dois palitos de madeira sobre o papelão. 

CAPINA: consistiu em capina manual, sendo feita de acordo com que plantas 

invasoras invadem o espaço determinado de 50 x 50 cm (Imagem 6). 

CONTROLE: não consistiu na aplicação de nenhuma técnica, onde a área foi 

no começo preparada para o plantio. 



 
 

Para a avaliação da Umidade e Temperatura do solo, foram realizadas 5 

coletas sempre com início às 13h30min, com intervalos de medições em 11, 22, 33, 

44 e 60 dias apos a chuva. Para a determinação da umidade foi utilizado o medidor 

eletrônico HIDROFarm e para temperatura do solo um termômetro tipo espeto. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As técnicas de coroamento utilizando mulching de origem vegetal 

contribuíram com o aumento da umidade (Figura 2) e diminuição da temperatura do 

solo (Figura 3). Esse fato pode estar relacionado à proteção direta contra os raios 

solares, o que pode contribuir com o aumento de água no solo. 

 

Figura 2. Umidade (%) em diferentes técnicas de coroamento. Legenda: cav: cavaco; pap: 
papelão; com: controle; cap: capina. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 3. Temperatura (Cº) em diferentes técnicas de coroamento. Legenda: cav: cavaco; 
pap: papelão; com: controle; cap: capina. 
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6 CONCLUSÃO 

Nossos resultados demonstraram efeitos positivos, principalmente, das 

técnicas de mulching de origem vegetal na umidade e temperatura do solo, 

indicando que essas técnicas além de evitarem a matocompetição podem contribuir 

com o desenvolvimento das mudas. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O melhoramento genético das raças zebuínas aliado aos avanços científicos e 

tecnologias são os principais responsáveis por colocarem a exportação de carne 

bovina no ranking mundial (PIRES, 2013). 

O frame score é um índice caracterizado pela relação existente entre peso, 

sexo e a idade do animal, sendo que animais de frame similar apresentarão a mesma 

composição de carcaça. 

Existe uma grande variabilidade de frame size entre e dentro as raças 

zebuínas, porém o animal tende a manter o mesmo frame size ao longo de sua vida, 

podendo alterar a taxa de crescimento, promovendo diferenças no desenvolvimento e 

influenciando na estrutura corporal por fatores ambientais ou práticas de manejo 

inconsistentes, principalmente o manejo alimentar. Animais de frame grande tendem 

a ser mais pesados em qualquer idade, ter maior quantidade de carne magra na 

carcaça e ser mais tardios. Já animais de frame pequeno tendem a ser mais leves, ter 

maior deposição de gordura e ser mais precoces (BIF, 2006).  

Diante do exposto, fica claro a necessidade de se estimar os componentes de 

(co)variância genética do frame size e as suas relações com as características de 

produção em bovinos de corte. A parametrização genética permitirá o estabelecimento 

ou não desta característica como critério de seleção pelos programas de 

melhoramento genético da raça Nelore. 
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2 BASE TEÓRICA 

PIRES (2013) sugere que Peso ao Nascer, Peso na Desmama e o Peso Sobre 

Ano sofrem efeito pleiotrópico e/ou de ligação gênica, principalmente entre Peso na 

Desmama e Peso Sobre Ano. Correlações genéticas semelhantes foram encontradas 

por Castro-Pereira, Alencar e Barbosa (2007b) e Baldi, Alencar e Albuquerque (2010), 

para a raça Canchim. 

Ao estudar a Idade ao Primeiro Parto, em novilhas Nelore, Pereira et al. (2001) 

obtiveram estimativas de herdabilidade de 0,18 para novilhas expostas ao touro aos 

14 meses de idade, e de 0,02 para novilhas expostas aos 25 meses de idade, 

concluindo que a falha na detecção das fêmeas precoces reduz a variância genética 

da característica e resulta em estimativas de herdabilidade viesadas (PIRES, 2013). 

A correlação genética negativa, porem de efeito positivo, entre Peso Sobre Ano 

e Idade ao Primeiro Parto indica que a seleção para Peso ao Sobre Ano deve reduzir 

a Idade ao Primeiro Parto das fêmeas (PIRES, 2013), alcançando resultados 

semelhando com os obtidos no presente estudo.  

 

3 OBJETIVOS 

 Este projeto tem como objetivos a) estimar associação entre as características 

tamanho corporal e eficiência reprodutiva de fêmeas Nelore; b) Estimar os 

componentes de (co)variâncias e as correlações genéticas entre as características 

condição corporal ao primeiro parto, idade ao primeiro parto, peso a desmama e peso 

ao sobre ano c) Verificar a tendência genética para as características de produção e 

reprodução. 

 

4 METODOLOGIA 

 O conjunto de dados deste trabalho foi obtido de aproximadamente 6000 

avaliações de frame size, produtivas e reprodutivas realizadas em fêmeas Nelore, 

criadas extensivamente em rebanhos participantes do programa de melhoramento 

genético da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP).  

O banco de dados contendo as informações de produção (desenvolvimento 

ponderal e reprodutivas) de cada fêmea avaliada e o arquivo de genealogia (matriz de 

parentesco), foram cedidos pela Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores 



 

 

(ANCP). As informações foram trabalhadas de modo a se obter dados suficiente para 

o início das análises preliminares.  

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por meio do 

procedimento UNIVARIATE do pacote estatístico SAS (SAS,2000). Foram realizadas 

análises de variância por meio do procedimento GLM. 

A definição dos grupos de contemporâneos foi dada por: fazenda, ano e 

estação de nascimento (verão, outono, inverno e primavera). Foram eliminados os 

animais que não apresentaram informações genealógicas confiáveis. 

Na estimação dos parâmetros genéticos, primeiramente, utilizou-se a inferência 

bayesiana por meio do software THRGIBBS1F90 (TSURUTA; MIZTAL, 2006), sob 

modelo animal. Posteriormente, os parâmetros genéticos foram estimados 

empregando-se a metodologia REML (Restricted Maximum Likelihood) descrita por 

Patterson e Thompson (1971), para verificar se as estimativas obtidas pelo método 

bayesiano foram semelhantes às obtidas pelo método frequentista. 

Para as características estudadas deverá considerar como efeitos fixos o grupo 

de contemporâneos e o grupo genético, além da idade do animal no momento da 

coleta da informação como covariável. 

O erro de Monte Carlo será estimado calculando a raiz da variância das 

amostras retiradas para cada componente de (co)variância e dividindo esta variância 

pelo número de amostras. Indicando assim, se a convergência das cadeias de Monte 

Carlo foi atingida.  

Para as análises frequentista o modelo usado será o mesmo que o sugerido 

por Mrode (1996), onde os critérios de convergência serão: valor de predição da 

variância Simplex para localizar o mínimo de -2 LogL 10-6 (onde L é a função de 

verossimilhança) em modelos com duas características; e não haver alteração no 

valor da estimativas do Simplex -2Log de verossimilhança 10-9 em duas repetições 

sucessivas, ou seja, quando a diferença do valor da função entre os ciclos (anterior e 

atual) é menor que 10-9. A cada ciclo o programa será reiniciado, utilizando-se como 

valores de (co)variâncias iniciais aqueles obtidos na análise anterior. 

As características foram analisadas de forma bivariada, obtendo-se, assim as 

variâncias e covariâncias, as correlações genéticas aditivas e residuais e as 

herdabilidades das características em estudo. 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ao observar os valores encontrados na tabela 1, podemos perceber que a 

relação entre as características observadas são de moderada a alta magnitude. Desta 

forma quanto maior for o valor das correlações maior será o efeito que uma terá sobre 

a outra. 

 

TABELA 1 - Correlações Genéticas  

 PD PS PPP IDP 

PD  0,8961 0,8240 -0,6367 

PS 0,8961  0,9363 -0,4916 

PPP 0,8240 0,9363  0,8354 

IDP -0,6367 -0,4916 0,8354  

(PD: Peso na desmama; PS: Peso ao Sobre Ano; PPP: Peso ao Primeiro Parto; IDP: Idade ao Primeiro Parto) 

 

O Peso na Desmama (PD) quando correlacionado com o Peso ao Sobre Ano 

(PS) e Peso ao Primeiro Parto (PPP) se mostrou tendo uma correlação positiva, desta 

forma quanto maior o PD, maior será o PS e o PPP. Porém houve uma correlação 

negativa com a Idade ao Primeiro Parto (IDP), ou seja, quanto maior o PD menor o 

IDP.  

O Peso ao Sobre Ano, apresentou comportamento equivalente ao PD, desta 

forma, quanto maior o PS, maior será o PD e o PPP, e menor será o IDP. 

O Peso ao Primeiro Parto diferentemente do PD e PS, apresentou valores 

positivos quando correlacionados com todas as características em estudo, desta 

forma quanto maior for o PPP maior será o PD, PS e o IDP. 

A Idade ao Primeiro Parto teve comportamento diferente das demais 

características, apresentando valores negativos quando correlacionados com PD e 

PS, e positivo quando correlacionado com PPP. Desta forma quanto maior for o IDP 

menor será o PD e PS, e maior será o PPP. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos resultados, pode-se afirmar que as características em 

estudos podem ser usadas como parâmetros em programas de melhoramento 

genético, tendo em vista que são características que estão intimamente ligadas aos 

indicies produtivos dos animais.  
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Resumo:  

O Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) teve em sua construção princípios 

universalistas e igualitários. O Sistema abrange diversos tipos de serviços, desde a 

assistência à saúde até a vigilância sanitária e epidemiológica. Porém, boa parte da 

população o desconhece, surgindo a necessidade de um estudo nessa área. Este estudo 

objetiva em verificar a associação entre o tipo de escola e a percepção dos alunos sobre o 

SUS. Trata-se de um estudo transversal realizado no município de Jataí-GO, com alunos 

matriculados no ensino médio. A percepção foi avaliada pela correlação dos questionários 

aplicados, em que, para pontuar, os estudantes deveriam responder que conheciam o SUS 

e na parte conceitual acertarem a questão sobre o tema. Foram avaliados 261 estudantes 

e verificou-se uma associação inversa entre os tipos de escola e a percepção sobre o SUS. 

Estudantes de escolas públicas estaduais tinham menor percepção sobre o SUS do que 

alunos de escolas privadas. Por outro lado, a associação de alunos de escola pública 

federal, em relação aos alunos de escolas privadas, não foi significativa. Dessa forma, 

este estudo buscou determinantes que possivelmente influenciaram nos desempenhos dos 

alunos, tais como: características individuais do aluno e do seu ciclo familiar, 

infraestrutura e organização das escolas e o tipo de modalidade de ensino em que o 
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estudante está matriculado. Por fim, faz-se necessária a existência de ações para levar aos 

alunos mais conhecimentos sobre o SUS. 

1. INTRODUÇÃO: 

O Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) teve em sua construção princípios 

universalistas e igualitários. A saúde passou a ser direito de todos e dever do Estado 

(artigo 196), rompendo com quais quer caráteres de meritocracia que protagonizavam a 

saúde pública brasileira até a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 

(Constituição Cidadã). Esta também prevê o acesso universal e igualitário a ações e 

serviços de saúde, com regionalização, hierarquização e descentralização, além de 

participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A partir de então houve a 

incorporação da saúde, agora como direito incontestável, que envolve a ideia de igualdade 

de bem-estar (BRASIL, 2016; PAIM, 2018).  

O SUS, em toda sua complexidade, abrange diversos tipos de serviços que vão 

muito além da prevenção e tratamento de doenças, seja em ambientes ambulatoriais, 

quanto em espaços de alta complexidade. O Sistema superintende a vigilância sanitária e 

epidemiológica, possuindo papel fiscalizador no tocante a medicamentos, alimentos e 

bem-estar geral da população. Além disso, possui papel fundamental no controle de 

endemias e epidemias, seja por campanhas de vacinação, projetos de pesquisas e 

desenvolvimento de políticas públicas para prevenção, proteção e promoção de saúde 

(SILVA, COSTA, LUCCHESE, 2018; OLIVEIRA, CRUZ, 2015). 

Dessa forma, vê-se que o SUS tem um papel fundamental no dia-a-dia de qualquer 

cidadão brasileiro, portador ou não de um plano de saúde privado. Contudo, uma parcela 

significativa da população desconhece o sistema em sua totalidade. Cada usuário possui 

o papel de fiscalizador, podendo cobrar e denunciar caso não haja um atendimento 

integral de assistência à saúde. É notório também que o desconhecimento sobre a 

funcionalidade da saúde pública pode acarretar no uso inadequado de serviços, trazendo 

consequências para a comunidade em geral. Essa problemática é vista nos grandes 

gargalos que se formam em atendimentos de urgência e emergência, enquanto boa parte 

das patologias poderiam ser prevenidas e/ou tratadas na atenção básica. A necessidade de 

um estudo que demonstre o conhecimento da população sobre o SUS tornou-se, pois, 

importante. (CARNUT, 2017; O’DWYER, OLIVEIRA, SETA, 2009). 



 
 

Assim, o objetivo do presente estudo foi de caracterizar estudantes de ensino médio 

do sudoeste goiano quanto às variáveis sociodemográficas e econômicas, verificar a 

proporção de alunos matriculados segundo o tipo de escola, avaliar a percepção dos 

estudantes sobre o SUS e, por fim, associar o tipo de escola matriculada e a percepção 

sobre o SUS entre os estudantes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS: 

Estudo transversal realizado no município de Jataí-Goiás, com alunos matriculados 

no ensino médio de escolas públicas estaduais, federal e privadas que foram selecionadas 

para desenvolver o estudo. A coleta de dados ocorreu de maio de 2018 até fevereiro de 

2019. A amostra foi selecionada por conveniência. 

As instituições selecionadas para desenvolver o estudo foram: Colégio Dinâmico 

(privada), Colégio Estadual Marcondes de Godoy (pública estadual), Colégio Estadual 

Serafim de Carvalho (pública estadual), Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho 

(privada) e Instituto Federal de Goiás (pública federal). A amostra foi composta por 

estudantes de ensino médio devidamente matriculados nas instituições de ensino 

supracitadas, e sem qualquer dificuldade que impossibilite o aluno de auto preencher o 

questionário, como deficiências físicas e cognitivas. Somente participaram do estudo 

aqueles que tiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado 

pelo responsável ou por ele mesmo, em caso de indivíduos com idade superior a 18 anos, 

e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) assinado pelo participante, caso 

seja um adolescente tenha idade inferior a 18 anos. Os estudantes foram abordados em 

suas respectivas salas de aula e os pesquisadores envolvidos no projeto explicaram como 

procedera o estudo. Aos estudantes com idade igual ou superior a 18 anos, que aceitaram 

participar do estudo, foi solicitado que assinassem o TCLE, em que algumas informações 

sobre dados socioeconômicos e demográficos foram solicitadas. Os estudantes com idade 

inferior a 18 anos tiveram a anuência dos responsáveis por meio do TCLE e também a 

anuência do estudante por meio TALE. Os responsáveis dos estudantes que assinaram o 

TCLE, também preencheram um questionário sobre dados socioeconômicos e 

demográficos, para avalia o perfil dos responsáveis dos adolescentes. As informações 

coletadas neste questionário foram: parentesco com o adolescente, sexo, idade, cor da 

pele, situação conjugal, renda familiar, escolaridade e quantidade de pessoas no núcleo 

familiar. 



 
 

Na segunda visita à escola, os alunos que apresentaram o TCLE assinado pelos 

responsáveis e o TCLA responderam um questionário divido em três partes: (i) 

identificação: em que foram coletadas as informações socioeconômicas e demográficas 

do estudante; (ii) informações sobre saúde: questões sobre o conhecimento dos estudantes 

sobre as finalidades do SUS; e (iii) Sistema Único De Saúde: questões conceituais de 

múltipla escolha sobre o SUS. No item ii do questionário as opções de respostas foram 

em sua maioria sim ou não. Ademais, foi questionado ao estudante sobre a classificação 

do atendimento à saúde pelo SUS. O grau de satisfação pelo atendimento foi mensurado 

por meio de escalas que avaliam a satisfação: péssimo, ruim, muito ruim, bom, muito 

bom e ótimo (MARTINS et al., 2011). 

A percepção do estudante sobre o SUS foi avaliada a partir das variáveis do item ii 

(questões sobre o conhecimento dos estudantes sobre as finalidades do SUS) e iii 

(conceituais de múltipla escolha sobre o SUS) do questionário. Nesse questionário havia 

perguntas com respostas sim e não sobre algumas atribuições do SUS e na parte 

conceitual a definição dessas atribuições. Desta forma, as respostas dessas perguntas 

foram correlacionadas, gerando um escore, variando de 0 a 6 (número total de perguntas 

possíveis de correlacionar) para verificar se realmente a estudante sabe as finalidades do 

SUS. Para pontuar, os estudantes deveriam responder que conheciam o SUS e na parte 

conceitual acertarem a questão de múltipla escolha. 

A caracterização da amostra foi realizada por meio de análises estatísticas 

descritivas, como médias e desvio padrão ou frequência e proporção foram realizados 

para variáveis contínuas e categóricas, respectivamente. Para verificar a diferença entre 

os grupos avaliados será realizado o teste t de Student e qui-quadrado para as variáveis 

contínuas e categóricas, respectivamente. A associação entre o tipo de escola matriculada 

(exposição) e a percepção sobre o SUS (desfecho) foi feita a partir de uma regressão linear 

bivariada e multivariada. As variáveis de ajuste foram selecionadas por plausibilidade 

biológica, sendo: idade, curso que o aluno pretende fazer, renda mensal, se alguém da 

família possui o cartão do SUS e se o aluno já utilizou o SUS.   

Os dados coletados foram digitados, seguido da análise de consistência, os quais 

foram realizados no Epi Info™ para Windows versão 7.2.3.1. As análises estatísticas 

foram realizadas no Stata Data Analysis and Statistical Software (STATA) versão 12.0. 



 
 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás (nº parecer 2.330.442). Todos os participantes com idade 

inferior a 18 anos apresentaram TCLE assinado pelos responsáveis e o TALE assinados 

por eles mesmo. Já os participantes com idade igual ou maior que 18 anos assinaram o 

TCLE. Todas as assinaturas foram obtidas de forma livre e espontânea. Nesses 

documentos, os objetivos e procedimentos do estudo foram esclarecidos aos estudantes e 

os responsáveis. 

3. RESULTADOS: 

Foram avaliados 261 estudantes, a maioria composta por estudantes do sexo 

feminino (60,2%) e de cor não branca – preta, parda, amarela ou indígena – (61,7%), 

sendo a amostra majoritariamente solteira (80,1%). A média de idade foi de 19,4 (desvio 

padrão – DP = 7,0) anos. (Tabela 1) 

Ao se observar o tipo de escola matriculada, exposição neste estudo, verificou-se 

que maioria se encontra em escolas públicas estaduais (47,7%), seguido por escolas 

privadas (27,7%) e pública federal (25,0%). O turno matriculado de maior evidência foi 

o matutino (42,2%). Foram abordados alunos tanto do primeiro ano (38,7%), quanto do 

segundo (25,3%) e terceiro anos (36,0%). A maioria dos estudantes não decidiu o curso 

superior que pretende fazer após o ensino médio (45,21%), sendo que 18,8% pretendem 

seguir na área de saúde. (Tabela 1) 

Ponderando os dados colhidos a respeito do SUS, tem-se que 77,0% da amostra já 

ouviu falar do Sistema e a mesma porcentagem também já o utilizou, porém 56,9% refere 

não possuir qualquer plano de saúde. A maioria dos estudantes declara ter alguém na 

família que possui um cartão do SUS (77,4%). A percepção do SUS pelos estudantes, 

avaliada por meio do escore, teve média de 3,4 (DP = 1,2). (Tabela 1) 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 1: Caracterização quanto às variáveis sociodemográficas, econômicas e escore 

dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 2018-2019. 

Variáveis categóricas  n % 

Sexo   

Feminino 157 60,2 

Masculino 104 39,8 

Cor da pele   

Branca 100 38,3 

Não branca 161 61,7 

Situação conjugal 

Casado 

Divorciado 

Separado 

 

25 

3 

24 

 

9,6 

2,2 

9,2 

Solteiro 209 80,1 

Tipo de escola 

Privada 

Pública estadual 

Pública federal 

Turno matriculado 

Integral 

Matutino 

Noturno 

Série 

Primeiro ano 

Segundo ano 

Terceiro ano 

Curso que pretende fazer 

Área da saúde 

Não saúde 

Não decidiu 

Já ouviu falar sobre o SUS 

Não 

Sim 

Alguém da família possui 

cartão do SUS 

Não 

Sim 

Já utilizou o SUS 

Não 

Sim 

 

72 

124 

65 

 

68 

110 

82 

 

101 

66 

94 

 

49 

94 

118 

 

60 

201 

 

 

57 

202 

 

60 

201 

 

27,7 

47,7 

25,0 

 

26,0 

42,2 

31,4 

 

38,7 

25,3 

36,0 

 

18,8 

36,0 

45,2 

 

23,0 

77,0 

 

 

21,8 

77,4 

 

23,0 

77,0 

 



 
 

Tabela 1. Continuação: Caracterização quanto às variáveis sociodemográficas, 

econômicas e escore dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 

2018-2019. 

Variáveis categóricas  n % 

Possui plano de saúde 

Não 

Sim, o SUS 

Sim, privado 

Sim, privado e SUS 

 

148 

6 

104 

2 

 

56,9 

2,3 

40,0 

0,8 

Variáveis contínuas Média Desvio padrão 

Idade (anos) 

Percepção sobre o SUS 

(escore) 

19,4 

3,4 

7,0 

1,2 

 

Analisando os dados sociodemográficos e econômicos dos responsáveis, vê-se que 

mais de 60% dos questionários foram preenchidos pelos pais (60,4%). Observa-se uma 

predominância de pessoas com cor não branca (61,7%).  A média de idade foi de 36,6 

(DP = 10,7) anos. Mais da metade da amostra é composta por casados (53,5%), seguido 

por solteiros (35,8%).   Quanto à escolaridade dos responsáveis, 61,1% possui ensino 

fundamental (EF) completo ou ensino médio (EM) incompleto, seguido por 15,5% com 

EM completo ou ensino superior (ES) incompleto e ES completo (13,9%). A renda 

mensal da família do estudante foi dividida em três grupos: menor ou igual que 1 salário 

mínimo (SM) (37,6%), entre 2 e 3 SM (26,7%) e maior que 3 SM (35,6%). A quantidade 

de pessoas no núcleo familiar média foi de 3,8 (DP = 1,2) pessoas. (Tabela 2) 

Tabela 2: Caracterização quanto às variáveis sociodemográficas e econômicas dos 

responsáveis dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 2018-

2019. 

Variáveis categóricas  n % 

Sexo   

Feminino 157 60,2 

Masculino 104 39,8 

Parentesco com estudante 

Estudante (responsável 

legal) 

Pai/mãe 

Avô (ó) 

Tio (a) 

Outro 

 

91 

 

154 

4 

3 

3 

 

35,7 

 

60,4 

1,6 

1,2 

1,2 



 
 

Tabela 2. Continuação: Caracterização quanto às variáveis sociodemográficas e 

econômicas dos responsáveis dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-

Goiás/ Brasil, 2018-2019. 

Variáveis categóricas  n % 

Cor da pele   

Branca 100 38,3 

Não branca 161 61,7 

Situação conjugal 

Casado 

Divorciado 

Separado 

Solteiro 

Viúvo 

Renda mensal 

< ou = 1 SM 

2 a 3 SM 

> 3 SM  

Grau de escolaridade 

Nenhum ou até 3° série 

do EF 

4° série ou EF 

incompleto 

EF completo ou EM 

incompleto 

EM completo ou ES 

incompleto 

ES completo 

 

136 

16 

6 

91 

5 

 

93 

66 

88 

 

8 

 

16 

 

154 

 

39 

 

35 

 

53,5 

6.3 

2.4 

35,8 

2,0 

 

37,6 

26,7 

35,6 

 

3,2 

 

6,3 

 

61,1 

 

15,5 

 

13,9 

Variáveis contínuas Média Desvio padrão 

Idade (anos) 

Quantidade de pessoas 

no núcleo familiar 

36,6 

3,8 

10,7 

1,2 

 

Ao caracterizar os indivíduos do presente estudo quanto ao tipo de escola, sendo 

privadas, públicas estaduais e pública federal respectivamente, observamos que a maioria 

era do sexo feminino, com distribuição de 33.8%, 46,5% e 19,7%, contudo, observou-se 

predominância de indivíduos do sexo masculino em pública federal (32,7%); (p = 0,008). 

Em relação a cor de pele, a maioria era não branca, com distribuição de 12,4%, 59,6% e 

27,9%, mas com predominância de brancos em privadas (52,0%); (p < 0,001). Como eram 

estudantes de ensino médio, a maioria era de solteiros, com distribuição de 33,5%, 35,9% 

e 30,6%; (p < 0,001). No turno matriculado, a maioria estudava no turno de matutino, 



 
 

com distribuição de 55,4%, 38,2% e 6,4%, mas se observou predomínio de turno noturno 

em escolas públicas estaduais (100,0%) e de turno integral em pública federal (85,3%); 

(p < 0,001). Não houve diferença estatística entre a série matriculada, mas foi possível 

observar que os estudantes que tiveram maior adesão ao estudo foram aqueles 

matriculados no primeiro ano, com distribuição de 31,7%, 39,6% e 28,7%, mas com 

predomínio de alunos no terceiro ano em escolas públicas estaduais (58,5%); (p = 0,113). 

A indecisão sobre o curso que o aluno pretende fazer após o EM foi predominante com 

distribuição de 27,6%, 46,6% e 28,0%, respectivamente; (p = 0,003). (Tabela 3) 

 O SUS era de conhecimento semelhante nos três tipos de escola, provada, públicas 

estaduais e pública federal respectivamente, com distribuição de 27,2%, 48,0% e 24,8%; 

(p = 0,877); A maior parte dos familiares de estudantes de escola pública possuíam cartão 

do SUS, com distribuição de 16,3%, 58,4% e 25,2%, todavia, em escolas privadas, 

maioria dos estudantes respondeu ninguém possuir o cartão (66,7%); (p < 0,001). Se o 

estudante já utilizou o SUS, maioria respondeu que sim, com distribuição de 18,9%, 

55,2% e 25,9%, respectivamente; (p < 0,001). Se o aluno possui algum plano de saúde, 

maioria de resposta negativa, com distribuição de 8,8%, 64,9% e 26,3%, porém em 

escolas privadas a maioria dos alunos respondeu possuir plano privado (54,8%), (p < 

0,001). Renda mensal da família do estudante, maioria menor ou igual a 1 SM, com 

distribuição de 2,1%, 76,3% e 21,5%, respectivamente, mas se observa predomínio de 

rendas maiores que 3 SM em escolas privadas (68,2%) e de rendas entre 2 e 3 SM em 

escolas públicas federais (36,4%), (p < 0,001). (Tabela 3) 

Quanto a distribuição das idades, tem-se média de 15,6 (DP = 1) anos em escolas 

privadas, média de 23,8 (DP = 8,1) anos em escolas públicas estaduais e média de 15,3 

(DP = 1,1) anos em pública federal, (p < 0,001). Quanto a distribuição da percepção sobre 

o SUS, todos os tipos de escolas tinham o conhecimento semelhante, observou-se média 

3,5 (DP = 1,2) pontos em escolas privadas, média de 3,2 (DP = 1,1) pontos em escolas 

públicas estaduais e média de 3,4 (DP = 1,2) pontos em pública federal; (p = 0,289). 

(Tabela 3) 

 

 

 



 
 

Tabela 3: Caracterização da amostra quanto ao tipo de escola dos estudantes de escolas 

públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 2018-2019. 

Variáveis categóricas Privada 

N(%) 

Pública 

Estadual 

N(%) 

Pública 

Federal 

N(%) 

p-valor¹ 

Sexo    0,008 

Feminino 53 (33,8) 73 (46,5) 31 (19,7)  

Masculino 19 (18,3) 51(49,0) 34 (32,7)  

Cor da pele    <0,001 

Branca 52 (52,0) 28 (28,0) 20 (20,0)  

Não branca 20 (12,4) 96 (59,6) 45 (27,9)  

Situação conjugal 

Casado 

Divorciado 

Separado 

 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

2 (8,3) 

 

25 (100,0) 

3 (100,0) 

21 (87,5) 

 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

1 (4,2) 

<0,001 

 

Solteiro 70 (33,5) 75 (35,9) 64 (30,6)  

Turno matriculado 

Integral 

Matutino 

Noturno 

Série 

Primeiro ano 

Segundo ano 

Terceiro ano 

Curso que pretende fazer 

Área da saúde 

Não saúde 

Não decidiu 

Já ouviu falar sobre o 

SUS 

Não 

Sim 

Alguém da família possui 

cartão do SUS 

Não 

Sim 

Já utilizou o SUS 

Não 

Sim 

 

10 (14,7) 

61 (55,4) 

0 (0,0) 

 

32 (31,7) 

19 (28,8) 

21 (27,6) 

 

24 (49,0) 

18 (19,1) 

30 (27,6) 

 

 

1 (33,3) 

69 (27,2) 

 

 

38 (66,7) 

33 (16,3) 

 

34 (56,7) 

38 (18,9) 

 

0 (0,0) 

42 (38,2) 

82 (100,0) 

 

40 (39,6) 

29 (43,9) 

55 (58,5) 

 

16 (32,6) 

53 (56,4) 

55 (46,6) 

 

 

1 (33,3) 

122 (48,0) 

 

 

6 (10,5) 

118 (58,4) 

 

13 (21,7) 

111 (55,2) 

 

58 (85,3) 

7 (6,4) 

0 (0,0) 

 

29 (28,7) 

18 (27,3) 

18 (19,1) 

 

9 (18,4) 

23 (24,5) 

33 (28,0) 

 

 

1 (33,3) 

63 (24,8) 

 

 

13 (21,8) 

51 (25,2) 

 

14 (21,7) 

52 (25,9) 

<0,001 

 

 

 

0,113 

 

 

 

0,003 

 

 

 

0,877 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

 



 
 

Tabela 3. Continuação: Caracterização da amostra quanto ao tipo de escola dos 

estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 2018-2019. 

Variáveis categóricas Privada 

N(%) 

Pública 

Estadual 

N(%) 

Pública 

Federal 

N(%) 

p-valor¹ 

Possui plano de saúde 

Não 

Sim, o SUS 

Sim, privado 

Sim, privado e SUS 

Renda mensal 

< ou = 1 SM 

2 a 3 SM 

> 3 SM 

 

13 (8,8) 

0 (0,0) 

57 (54,8) 

2 (100,0) 

 

2 (2,1) 

5 (7,6) 

60 (68,2) 

 

96 (64,9) 

3 (50,0) 

24 (23,1) 

0 (0,0) 

 

71 (76,3) 

37 (56,1) 

12 (13,6) 

 

39 (26,3) 

3 (50,0) 

23 (22,1) 

0 (0,0) 

 

20 (21,5) 

24 (36,4) 

16 (18,2) 

<0,001 

 

 

 

 

<0,001 

 

 

Variáveis contínuas Privada 

Média (DP) 

Pública 

Estadual 

Média (DP) 

Pública 

Federal 

Média (DP) 

p-valor² 

Idade (anos) 15,6 (1,0) 23,8 (8,1) 15,3 (1,1) <0,001 

Percepção sobre o SUS 

(escore) 

3,5 (1,2) 3,2 (1,1) 3,4 (1,2) 0,289 

p-valor¹ referente ao teste qui-quadrado. 

p-valor² referente ao teste Anova. 

Verificou-se uma associação inversa entre os tipos de escola e a percepção sobre o 

SUS. Estudantes de escolas públicas estaduais tinham menor percepção sobre o SUS do 

que alunos de escolas privadas [β = -0,580; Intervalo de Confiança (IC) = -1,14; -0,02; p 

= 0,042]. No tocante à associação de alunos de escola pública federal, em relação aos 

alunos de escolas privadas, não foi observada associação significativa (β = -0,303; IC =  

-0,80; 0,20; p = 0,234). (Tabela 4) 

Tabela 4: Regressão linear bruta entre o tipo de escola matriculada e percepção sobre o 

SUS dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ Brasil, 2018-2019. 

Variáveis  β Intervalo de confiança 95% p-valor 

Tipo de escola 

Privada/Pública 

estadual 

Privada/Pública 

federal 

Idade 

Curso que pretende 

fazer 

 

 -0,580 

 

-0,303 

 

-0,014 

0,030 

 

 

-1,14 – -0,02 

 

-0,80 – 0,20 

 

-0,04 – 0,01 

-0,17 – 0,23 

 

 

0,042 

 

0,234 

 

0,330 

0,775 

 



 
 

Tabela 4. Continuação: Regressão linear bruta entre o tipo de escola matriculada e 

percepção sobre o SUS dos estudantes de escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás/ 

Brasil, 2018-2019. 

Variáveis  β Intervalo de confiança 95% p-valor 

Renda mensal 

Alguém da família 

possui cartão do SUS 

Já utilizou o SUS 

0,032 

0,172 

 

0,904 

-0,21 – 0,37 

-0,26 – 0,61 

 

0,49 – 1,31 

0,795 

0,439 

 

0,000 

 p-valor referente à regressão linear bruta 

4. DISCUSSÃO: 

O presente estudo mostrou que alunos de ensino médio tem conhecimentos 

medianos sobre o SUS. Os estudantes que participaram do estudo matriculados em 

escolas privadas mostraram-se com um melhor desempenho quando comparado aos 

alunos de escolas públicas estaduais.  

Os estudantes que relataram utilizar o SUS apresentaram melhor percepção sobre o 

Sistema. Lave (2015) verificou que o conhecimento prático influencia positivamente na 

fundamentação teórica da população. Dessa forma, pode-se inferir que, com o uso, o 

estudante adquire maior conhecimento sobre a funcionalidade do SUS, refletindo no 

resultado obtido. 

A diferença de eficiência entre o ensino público e privado no Brasil pode ser a 

principal responsável pelo resultado obtido.  Estudos relevam que existem determinantes 

que influenciam no desempenho escolar do aluno, que vão desde características 

individuais do estudante – como idade, carga de trabalho e condição financeira – à 

influência da família no desempenho do estudante – como ambiente familiar, educação 

dos pais, motivação e acesso à informação. Além disso, existe relação entre o desempenho 

dos estudantes com o estabelecimento de ensino que ele está inserido. Fatores como a 

qualidade dos professores, a organização do estabelecimento, a infraestrutura, a 

disponibilidade de serviços e o nível dos colegas estudantes influenciam no desempenho. 

Dessa forma, é possível fazer um silogismo que um melhor desempenho do aluno 

influenciaria positivamente no conhecimento ou nas capacidades cognitivas, favorecendo 

os estudantes de escolas privadas a preencherem o questionário e terem maior 

conhecimento sobre o SUS, mesmo não sendo usuários (SAMPAIO, GUIMARAES, 

2009). 



 
 

A incerteza do curso a realizar no ensino superior foi predominante em todas as 

escolas, no entanto, os alunos que pretendem seguir na área da saúde estão, em sua 

maioria, nas escolas privadas. A coleta de dados foi realizada por discentes do curso de 

medicina da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí., um dos cursos mais 

atrativos nacionalmente. A presença dos pesquisadores pode ter chamado atenção dos 

alunos da rede privada, influenciando no preenchimento do questionário e, portanto, nos 

melhores resultados. Ademais, o acesso às informações sobre os cursos superiores pode 

contribuir para a definição do curso que pretende cursar e consequentemente buscar mais 

informações sobre a área que pretende seguir (SAMPAIO, GUIMARAES, 2009). 

Os alunos de escolas públicas estaduais apresentam menor conhecimento sobre o 

SUS em relação aos alunos de escola privada. Pode-se analisar o fato de que, entre os 

alunos das escolas públicas estaduais, encontram-se estudantes do programa de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). O EJA é uma modalidade de ensino destinada a pessoas que 

não tiveram acesso à escola na idade convencional, incluindo os níveis de educação 

básica, ensino fundamental e médio. Por conta do tempo reduzido, o oferecimento de 

conteúdos é restrito. A alfabetização científica – capacidade de entendimento sobre as 

relações entre ciência e sociedade – é ineficaz. Assim, esses alunos teoricamente teriam 

maior dificuldade em preencher os questionários e uma maior deficiência de conteúdo 

quando comparados aos estudantes da modalidade tradicional de ensino, influenciando 

negativamente nos resultados das escolas públicas estaduais (GOUVEIA, SILVA, 2015). 

5. CONCLUSÃO: 

Este estudo evidenciou que o fato de os estudantes estudarem em escolas privadas 

influencia positivamente no conhecimento sobre o SUS quando comparados aos 

estudantes de escolas públicas estaduais. Alguns motivos foram levantados que vão desde 

características individuais do aluno e qualidade de ensino oferecido pela escola, ao tipo 

de modalidade de ensino em que o aluno está inserido. O estudo mostrou-se de extrema 

valia, uma vez que o conhecimento sobre o SUS é essencial para todo cidadão brasileiro. 

Assim, é importante que tenham ações para levar aos alunos mais conhecimentos sobre o 

SUS. 
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CONCENTRAÇÕES DE CARBURETO DE CÁLCIO PODEM UNIFORMIZAR A 

COLORAÇÃO DA EPIDERME DE FRUTOS DE CAJÁ?1 

 

BARBOSA, Moab Acácio2; GOMES, Francielly Rodrigues3; MARQUES, Cláudia 

Dayane2; RAGAGNIN, Angelita Lorrayne Soares Lima3; PANIAGRO-JÚNIOR, 

Euter4; SILVA, Danielle Fabíola Pereira da4 

 

Palavras-chave: Spondias dulcis, qualidade do fruto, amadurecimento 

 

1.Introdução 

O Brasil possui uma diversidade de espécies vegetais e apresenta ampla 

faixa de variação de clima e solo, o que o torna privilegiado para a exploração de 

recursos naturais (SILVA et al., 2014). Um dos exemplos são as frutíferas nativas 

que possuem alta diversidade vegetal, a qual apresentam potencial de inserção no 

mercado através de diferentes produtos (DAMIANI et al., 2011). 

Dentre as diversas espécies frutíferas destaca-se o cajá-manga (Spondias 

dulcis.), também conhecido como taperebá, cajarana, entre outros nomes 

populares (MATTIETO et al., 2010). O cajá-manga é um fruto exótico originário das 

Ilhas da Polinésia. 

 

2.Base Teórica 

Dentre as principais transformações ocorridas durante o amadurecimento de 

frutos, a alteração na cor da epiderme é uma das mudanças mais características, 

indicando que as propriedades físico-químicas dos frutos estão sendo alteradas, 

                                                 
1 Resumo revisado por Danielle Fabíola Pereira da Silva (Tecnologias para controle do 
amadurecimento e conservação pós-colheita de produtos perecíveis - PI03331-2019). (Trabalho 
executado com recursos da CAPES, CNPq, FAPEG e COPI- Regional Jataí). 
2Discentes do Curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Bolsista PIBIT 
do CNPq - moabacacio@gmail.com, mclaudiadayane@gmail.com 
3Mestrandas – Engenheiras Agrônomas – Programa de Pós-graduação em Agronomia, Unidade 
Acadêmica Especial de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 
fram_rodgomes@hotmail.com, angelitaragagnin@gmail.com 
4Docentes – Engenheiros Agrônomos - Doutores - Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias 
-Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, euter_junior@ufg.br, daniellefpsilva@ufg.br 
 



 
assim muito utilizada como critério para determinar o grau de maturidade dos frutos 

(BOTELHO et al., 2019). Esta característica além de contribuir com a aparência dos 

frutos também influencia na aceitabilidade dos frutos pelos consumidores. 

A qualidade de frutos é avaliada por características físicas e químicas, como 

cor, tamanho, peso, acidez e teor de sólidos solúveis (SOUZA et al., 2014), sendo 

indispensável para o conhecimento dos estádios de amadurecimento dos frutos. 

Uma das alterações visíveis que ocorre durante o amadurecimento é a 

degradação das moléculas da clorofila, que são os pigmentos responsáveis pela cor 

verde, dando lugar aos pigmentos carotenoides que são responsáveis pela 

coloração amarela que caracterizam o amadurecimento de frutos (SANCHES et al., 

2017).  

Bioreguladores como o carbureto de cálcio são comumente utilizados para 

promover o florescimento de diversas espécies frutíferas e ornamentais (KOSERA 

NETO et al., 2018). Além disso, o carbureto de cálcio atua acelerando o 

amadurecimento de frutos, isto porque, quando hidratado libera o acetileno, um gás 

análogo ao etileno, e simula o efeito fisiológico deste hormônio nos tecidos dos 

frutos, gerando um amadurecimento uniforme (SIQUEIRA et al., 2017). 

 

3. Objetivos 

Avaliar o efeito de diferentes concentrações de carbureto de cálcio na 

antecipação e uniformização da coloração da epiderme de frutos de cajá. 

 

4. Metodologia 

Os frutos foram colhidos em estádio fisiologicamente maduros (com epiderme 

verde), em um pomar doméstico localizado na cidade de Jataí, GO (latitude de 17° 

52' 33'' S, longitude de 51° 43' 17'' O e altitude de 731 m). Após a colheita, os frutos 

foram transportados em caixas plásticas para o Núcleo de Pesquisas Agronômicas 

da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  

No laboratório, foi efetuada a seleção e padronização dos frutos, lavagem em 

solução aquosa de detergente 0,2% e tratamento com solução de fungicida por 5 

min, e posteriormente foram dispostos em bancadas para secagem ao ar. 

Posteriormente, os frutos com massa de 178,0 ± 4,0 g foram submetidos aos 



 
tratamentos com carbureto de cálcio (CaC2) nas concentrações de 0, 20, 40, 80 e 

110 g/m3 de câmara durante 24 h de exposição.  

Os experimentos foram instalados segundo um esquema de parcelas 

subdivididas, tendo nas parcelas as concentrações (5 níveis) e nas subparcelas os 

dias de avaliação (4 níveis) no delineamento inteiramente casualizado, com três 

repetições e três frutos por unidade experimental, totalizando 180 frutos.  

Os frutos foram submetidos a análise de coloração da epiderme, sendo esta 

determinada com um colorímetro Minolta®, onde foram determinados os caracteres 

L*, a*, b*, C* e h°, em que o L* representa a luminosidade da amostra, com valores 

entre 0 e 100, o caractere a* representa as cores verde (-60) e vermelha (+60), o 

caractere b* representa as cores amarelo (+60) e azul (-60), o C* representa a 

saturação da amostra e o h° representa o ângulo hue, que consiste na angulação da 

tonalidade e com base nos caracteres L*, a* e b* obteve-se a diferença de cor (ΔE).  

As médias dos tratamentos foram testadas pelo teste Tukey à 5% de 

significância. Os resultados foram obtidos com o auxílio do programa Rbio 

(BHERING, 2017). 

 

5. Resultados e discussão 

A diferença de cor para a epiderme dos frutos não diferiu significativamente 

entre as concentrações e entre os dias após a exposição, no entanto, é possível 

observar que as maiores concentrações apresentaram ΔE maior (Tabela 1). 

A cor é uma característica importante para avaliar o amadurecimento em 

frutos, sendo utilizada como indicador da qualidade, uma vez que a principal 

mudança aparente durante o amadurecimento é a alteração na coloração da 

epiderme (MONTES-LORA et al., 2018). De acordo com Alves et al. (2019), o ΔE 

tende a aumentar conforme o aumento dos dias de armazenamento, indicando que 

houve um distanciamento da cor inicial dos frutos, ou seja, completa-se o 

amadurecimento. 

 

 

Tabela 1. Diferença de cor (ΔE) da epiderme de frutos de cajá-manga tratados sob 
diferentes concentrações de carbureto de cálcio 

 ΔE Epiderme   



 
 Dias (D)  

Concentração 
(C)/1 

 2 4 6 CV (%) 

0  134,11 aA 165,90 aA 232,18 aA 

46,67 
20  326,10 aA 237,34 aA 247,56 aA 
40  326,33 aA 231,11 aA 238,02 aA 
80  278,69 aA 273,40 aA 469,65 aA 
110  450,06 aA 493,70 aA 302,58 aA 

 
O ângulo Hue (h°) da epiderme dos frutos não apresentou diferença 

significativa entre as concentrações aos 0, 4 e 6 dias após a exposição ao carbureto, 

no entanto, os frutos apresentaram diferença de angulação na cor no segundo dia 

após a exposição, sendo que as maiores tonalidades foram observadas na 

concentração 0 e 80 g m³, a angulação da cor da epiderme não diferiu ao longo dos 

dias, exceto para a concentração de 110 g m³, onde os frutos sofreram alterações 

significativas na cor durante os quatro dias de avaliação (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Ângulo Hue (h°) da epiderme e da polpa de frutos de cajá-manga tratados 
sob diferentes concentrações de carbureto de cálcio 

 h° epiderme  

 Dias (D)  

Concentração 
(C)/1 

0 2 4 6 CV (%) 

0 119,16 aA 106,56 aA 85,84 aA 84,63 aA 

40,00 
20 108,31 aA 82,53 bA 75,58 aA 108,78 aA 

40 111,08 aA 84,04 bA 83,94 aA 101,53 aA 

80 110,74 aA 100,81 aA 88,15 aA 104,26 aA 

110 111,86 aAB 82,34 bAB 70,57 aB 120,74 aA 

 

De acordo com Castricini et al. (2019), ângulos maiores indicam uma 

tonalidade maior da cor. A maior angulação observada no dia 0 indica que os frutos 

apresentavam epiderme com coloração verde, sendo que com o passar dos dias 

notou-se uma redução no ângulo, indicando que a coloração passou de verde para 

amarelo, que é característica de frutos completamente maduros. O aumento da 

coloração nos frutos tratados com as concentrações 20, 40, 80 e 110 g m³ aos seis 

dias após a exposição pode ter ocorrido devido a diferenciação da cor da epiderme, 

podendo indicar que os frutos se encontravam em estádio avançado de 

amadurecimento, indicando o potencial do carbureto de cálcio em antecipar e 

uniformizar o amadurecimento dos frutos. 



 
 

6. Conclusões 

São necessários de 4 a 6 dias após a exposição ao carbureto de cálcio para 

antecipação e uniformização da epiderme de frutos de cajá. 

A maior concentração de carbureto promoveu o aumento acentuado da 

coloração da epiderme dos frutos ao longo dos dias. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Cerrado, apesar de sua grande importância ecológica e prestação de 

serviços ecossistêmicos, tem sido negligenciado tanto do ponto de vista de sua 

conservação quanto de projetos visando à sua restauração, sendo, portanto, 

necessárias intervenções urgentes para o restabelecimento de suas características 

e funções ecossistêmicas. 

Um dos grandes desafios da restauração, além dos relacionados a 

implantação dos projetos, é o monitoramento das áreas em processos de 

restauração. Neste contexto, indicadores ecológicos são ferramentas utilizadas para 

avaliar o sucesso da restauração, os quais permitem definir se o projeto necessita 

de interferência ou não para alcançar seu objetivo proposto. Dentre os diversos 

indicadores utilizados, a sobrevivência é de fundamental importância para subsidiar 

as decisões tomadas (MOREIRA et.at, 2019).   

  

2 BASE TEÓRICA 

A implantação de projetos de restauração tem sido realizada, geralmente, em 

áreas onde predominam espécies de gramíneas exóticas e outras espécies 
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competidoras (RESENDE et al., 2017). A matocompetição representa não só danos 

ecológicos e econômicos, mas é apontada como o maior impedimento para o 

desenvolvimento de espécies arbóreas (HOLL et al., 2000), levando à baixa taxa de 

sobrevivência e consequentemente ao fracasso do plantio (RESENDE, et al., 2017). 

 A restauração ecológica possibilita a recomposição gradual do ecossistema, 

gerando condições para o restabelecimento da sua integridade ecológica, serviços e 

biodiversidade. Dentre as técnicas aplicadas visando à restauração, o plantio de 

mudas de espécies nativas da região é o mais usual, tendo como principal objetivo 

acelerar e estabelecer a sucessão natural, acondicionando a área para 

restabelecimento de sua vegetação natural (MOREIRA et.at, 2019) 

A escolha das espécies a serem implantas em um projeto de restauração é 

fundamental para o seu sucesso, as quais devem  apresentar caraterísticas como 

capacidade de estabelecimento em condições limitantes, atração de fauna, rápido 

crescimento e grande deposição de serrapilheria, além de pertencer a florística local, 

podendo ser observada em ambientes análogos ao ambiente a ser restaurado. 

Mensurar a sobrevivência dessas mudas em campo serve como subsídio para 

escolha de espécies a serem implantas em condições semelhantes (MARCUZZO, 

2014), o que pode contribuir, consequentemente, com o sucesso do projeto de 

restauração. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi estimar o índice de sobrevivência de seis 

espécies florestais nativas com potencial para serem utilizadas em projetos de 

restauração ecológica no Cerrado.  

 

4 METODOLOGIA 

A área experimental está localizada no Câmpus da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) – Regional Jataí, nas coordenadas geográficas 17º 55’ 53,76” S e 51º 

42’ 50,4”, e altitude de 655 metros. A área é circundada por fragmentos de Floresta 

Estacional Semidecidual, Cerradão e Mata de Galeria do córrego Correias, com área 

aproximada de 10,9 ha (OLIVEIRA et al., 2015). O clima da região é classificado 



 
 

como Awa, conforme a classificação de Köppen. Os índices de precipitação variam 

entre 1.200 a 2.000 mm, com uma média anual de 1.600 mm (ASSUNÇÃO; 

SCOPEL, 1998). O tipo de solo predominante na área é o Latossolo Vermelho-

Escuro distroférrico (SCOPEL; SILVA, 2001). 

O experimento foi implantado em delineamento inteiramente casualizado, com 

dois fatores de estudo: técnicas de coroamento (3 técnicas e um controle) e 

espécies nativas (6 espécies), resultando em 24 combinações possíveis, com 25 

réplicas de cada uma. 

Estão em fase de teste as seguintes técnicas de coroamento: 1) capina 

sempre que necessário; 2) papelão; 3) cavaco de Eucalyptus spp.; e 4) controle, em 

que não será aplicada nenhuma forma de controle das espécies que colonizarem ao 

redor da muda. 

Foram utilizadas seis espécies arbóreas que ocorrem naturalmente na região 

de estudo e que possuem diferentes características funcionais, sendo estas: 

jenipapo (Genipa americana L.); ingá-cipó (Inga edulis Mart.); paineira ou barriguda 

(Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna); cajazinho-do-cerrado (Spondias mombin L.); 

baru (Dipteyx alata Vogel); e angico (Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) 

Altschul). As mudas foram obtidas na Secretara do Meio Ambiente e Urbanismo de 

Jataí, GO, com idade média após a semeadura de 3 meses. 

O plantio das mudas foi realizado no dia 01/03/2019, sendo plantadas 600 

mudas, referentes a 4 técnicas x 6 espécies x 25 réplicas. O replantio das mudas 

mortas ou com algum dano que comprometesse sua sobrevivência foi feito ao longo 

de quarenta e cinco dias. A aplicação das técnicas de coroamento foi realizada no 

dia 15 de abril de 2019, 45 dias após o plantio das mudas. A aleatorização dos 

tratamentos foi feita pelo sorteio da técnica de coroamento em cada muda plantada. 

Nas técnicas de capina, papelão e cavaco a dimensão do “coroamento” foi de 

50 x 50 cm. Anteriormente a instalação das técnicas, foi realizado coroamento 

manual com enxada ao redor de todas as mudas, com a utilização de um gabarito 

de madeira de 50 x 50 cm para delimitar a área.  

Neste trabalho apresentaremos somente dados referentes à sobrevivência 

das mudas. A contagem do número de indivíduos sobreviventes de cada espécie, foi 



 
 

realizada semanalmente durante os XX dias e, posteriormente, tem sido avaliada 

quinzenalmente.    

A avaliação da taxa de sobrevivência das mudas foi determinada por meio da 

divisão entre o número de indivíduos mortos pelo número de indivíduos vivos, 

conforme equação abaixo:  

𝑇𝑆(%) =
𝑁 − 𝑛

𝑁
 𝑥 100  

Em que: TS (%) = taxa de sobrevivência; N = número total de mudas; n = número de 

mudas mortas;  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Das 600 mudas plantadas 99 morreram dentro do período de replantio (45 

dias), as quais foram substituídas. Os motivos das mortes foram variados e alguns 

com difícil elucidação (Figura 1). Dentre os motivos da mortalidade, destacou-se o 

arranquio de 52 mudas, que decorreu, possivelmente, pela predação de um 

mamífero de médio porte na área experimental. Outros motivos de mortalidade foi a 

qualidade das mudas, perfazendo 32 indivíduos mortos; e ataque por cupins, 

principalmente, nas raízes das mudas de Inga edulis, gerando 15 mortes.  

 

Figura 1 – Mortalidade nos primeiros 45 dias. 

 
Ao avaliar a taxa de sobrevivência das 600 mudas, após replantio, verificamos 

que após 5 meses da instalação dos tratamentos 96,5% das mudas sobreviveram. A 

taxa de sobrevivência por espécie que variou entre 85% a 100% (Tabela 1). A 
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espécie Spondias mombim (85%), apresentou a menor taxa de sobrevivência, 

seguida do Inga edulis (96%). As demais espécies Anadenanthera peregrina, 

Dipteyx alata, Genipa americana e Ceiba speciosa apresentaram 100% de 

sobrevivência.  

 
Tabela 1. Percentual de sobrevivência por espécie.   

Espécie (nome vulgar e científico) Sobrevivência (%) 

angico (Anadenanthera peregrina var. falcata) 100 

baru (Dipteyx alata) 100 

cajazinho-do-cerrado (Spondias mombin) 85 

ingá-cipó (Inga edulis) 96 

jenipapo (Genipa americana) 100 

paineira ou barriguda (Ceiba speciosa) 100 

 

Estudos realizados no Cerrado indicam baixa taxa de sobrevivência quando 

os valores são menores que 60%, mediana de 61 a 80% e alta acima de 81%, em 

fases iniciais do plantio (MOREIRA et.at, 2019). Assim, as taxas observadas no 

presente estudo apontam alta sobrevivência. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as espécies utilizadas obtiveram alta taxa de sobrevivência, 

apresentando potencial para uso em ambientes semelhantes em projetos de 

restauração ecológica. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 A prática de esportes tem desempenhando papel de grande importância 

para a manutenção da saúde, mas têm alcançado outros patamares como as 

competições esportivas.  

 Dentro das competições podem atuar atletas de várias modalidades 

esportivas, seja individual ou coletiva e atualmente tem desempenhando papel 

de muita importância na vida de crianças e adolescentes de baixa renda, onde 

diversos projetos sociais têm amparado as práticas esportivas a fim de resgatar 

os mesmo das ruas, o que tem diminuído o número de crianças e adolescentes 

envolvidos em situações de risco (CORTÊS NETO; DANTAS; MAIA, 2015).  

 Nas competições, mesmo trabalhando de acordo com as regras 

estabelecidas pelas federações, podem ocorrer lesões que necessitem da 

atuação de uma equipe de primeiros socorros/Atendimento Pré-Hospitalar. 

 De acordo com o Ministério da Saúde na Portaria nº 288, de 12 de 

março de 2018 o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é definido como o 

atendimento imediato a vítima de caso clínico, traumático ou psiquiátrico que 

possam levar ao sofrimento, deixar sequelas ou mesmo a morte (FRANÇA et 

al., 2007) 



 
 Há diversas modalidades esportivas que apresentam manobras que 

podem ocasionar algum tipo de acidente, dentre eles temos o judô cujo objetivo 

principal é o de derrubar o adversário no tatame, imobilizando-o, e de acordo 

com a posição da queda há uma pontuação equivalente. Dessa forma, quando 

uma modalidade esportiva apresenta alguma possibilidade de ocasionar uma 

lesão é necessária a presença que uma equipe de APH portando todos os 

possíveis equipamentos que deverão ser utilizados para garantir um 

atendimento imediato em caso de possível lesão ou ainda retardar qualquer 

problema adjunto ao mesmo, para garantir a saúde plena da vítima (FRANÇA 

et al., 2007) 

 Diante a isso, vemos que é de extrema importância a presença de uma 

equipe de APH em competições esportivas.  

 Ao se pensar no ambiente acadêmico nota-se de grande valia a 

participação dos acadêmicos como auxiliadores na equipe de APH em eventos 

que envolvam maior número de pessoas, contribuindo para o seu aprendizado 

técnico e também na comunicação do aluno com o paciente e o ambiente, 

levando aos acadêmicos experiências de como deve ocorrer a abordagem do 

paciente de acordo a sua necessidade apresentada. 

 Salientamos ainda a importância dessa atividade para o 

autoconhecimento e avaliação psicossociais dos envolvidos, tanto participantes 

quanto da equipe de APH, devido à pressão que ambos são colocados diante 

da competição, e entender o que isso pode ocasionar ao individuo é de 

extrema importância para o atendimento já que ele deve englobar o paciente 

como um ser completo e não apenas um ser biológico (COELHO, 2017). 

 

2 BASE TEÓRICA  

 Várias modalidades esportivas podem provocar lesões graves, e muitas 

destas podem ser causadas por impactos, compressão, torção, hiperextensão 

ou hiperflexão, portanto é fundamental que haja equipe preparada ou que o 

professor de educação física esteja altamente capacitado para agir de forma 

correta e precoce em situações de emergências, possibilitando a redução de 



 
sequelas, o aumento da sobrevida e o retorno precoce dos acidentados as 

atividades esportivas ou diárias (DOS SANTOS, 2014).  

 O judô é uma modalidade bastante competitiva e isso o leva a possuir 

um alto índice de lesões musculoesqueléticas (LME). Estudo realizado por 

Manzato (2017) refere que o maior número de relatos foi por lesões articulares 

devido aos traumas (37%), seguido pela entorse de tornozelo e luxação de 

ombro. As ocorrências de LME estão pré-dispostas de acordo com a carga 

horária semanal de treino e sexo. 

 Em um estudo feito na cidade de Poços de Caldas em Minas Gerais, foi 

observada a formação acadêmica, uso e conhecimento do atendimento pré-

hospitalar de professores esportivos. Concluiu-se que a maioria eram 

graduados em Educação Física e estudaram durante a graduação os primeiros 

socorros, mas não demonstram interesse em se aprofundarem no assunto. No 

entanto, também foi verificado professores trabalhando na área sem a devida 

formação e falta de e falta de estrutura física e materiais necessários para 

atendimento em caso de acidentes, não levando em consideração a 

importância do primeiro atendimento para a reabilitação (DINIZ, 2015) 

 Faz-se de suma importância que ocorra o incentivo da população para a 

prática do esporte, visto que, além de uma sociedade mais saudável, esta pode 

ser uma válvula de escape para os problemas psicossociais do indivíduo. A 

população aprecia as práticas esportivas como fonte de ascensão social e 

desenvolvimento humano (SILVA,2013) 

 

3 OBJETIVOS  

Descrever a experiência de alunos de uma liga acadêmica de primeiros 

socorros em um campeonato brasileiro, regional de judô. 

 

4 METODOLOGIA  

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de um 

grupo de alunos da Liga Acadêmica De Atendimento Pré-Hospitalar e 

Segurança do Paciente (LAAPH) instalada na Universidade Federal de Jataí 

sobre sua atuação no Campeonato Brasileiro Regional Centro de Judô, 



 
ocorrido na cidade de Jataí, Goiás. A faixa etária dos participantes variaram de 

4 anos de idade até 63 anos. A competição foi realizada no dia 17 de agosto de 

2019. 

 Fizeram-se presentes no campeonato, os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. As lutas aconteciam 

simultaneamente, em 4 tatames armados. Para cada tatame foram designados 

três alunos socorristas que se colocavam imediatamente em frente ao tatame e 

só entravam na quadra do local das lutas com a autorização do juiz. Duas 

professoras do curso de Enfermagem e um profissional do SAMU estavam a 

postos para interferir e auxiliar em todos os atendimentos, apoiando a ação dos 

alunos. 

 O material disponibilizado para o atendimento pré-hospitalar foi relativo à 

imobilizações, curativos e higienização de feridas. O corpo de bombeiros 

estava ciente do evento e à disposição para realização de transportes, no caso 

de necessidade. Não houve nenhum caso de lesão grave. 

 

5 RELATO DE EXPERIENCIA  

 O evento aconteceu no dia 17 de agosto de 2019, teve a divisão de 

categorias, por idade, sexo e peso dos competidores. As lutas aconteceram na 

presença de juízes da Federação Nacional de Judô. 

 Durante o evento foi notória a presença de diversas classes sociais 

envolvidas, crianças e adolescentes de escolas particulares quanto de escolas 

públicas, demonstrando assim, o alcance e a inserção social dos mesmos no 

contexto do Judô.  

 Diante da fala de um dos organizadores, o coordenador nacional d 

evento, os membros da LAAPH se tornaram reflexivos e sensíveis sobre a 

importância dos projetos sociais ligados ao esporte, pelo fato do esporte 

mostrar os diversos valores presentes na sociedade, como a união do grupo 

sem se importar com cor, classe social e os demais paradigmas 

preconceituosos que têm alcançado grande parte da população brasileira, além 

do espírito caridoso e honesto, proporcionando lugar de acolhimento e de 

esperança. 



 
 Outro ponto relevante é o respeito que foi mostrado pelos atletas para 

com o sansei, nome designado ao professor de judô e o mesmo respeito entre 

os próprios atletas, compartilhando os valores sociais e individuais, refletindo a 

mensagem de profunda gratidão e respeito, promovendo um ambiente formado 

por praticas esportivas, mas também um ambiente de construção de um ser 

humano melhor. 

 Em outra perspectiva tivemos a presença de um numero expressivo de 

familiares e amigos, para torcerem e apoiarem os atletas, demonstrando a 

importância da construção social voltada para a ampliação de novas formas de 

enxergar o esporte como um divisor de águas durante a infância e a juventude.  

 Durante o evento os membros da LAAPH atuaram de maneira a prestar 

socorros às vítimas afetadas, em vários casos. Identificou-se ocorrência de 

luxações, entorses, quedas com dor muscular associada, mas não houve 

nenhuma lesão de gravidade a ser relatada. Somente dois jovens foram 

conduzidos ao hospital municipal a fim de realizar exames de imagem. 

 Identificou-se que, por vezes, que algumas crianças choravam bastante 

mas após um tempo, era percebido que o choro não se tratava de dores 

físicas, mas sim sentimento de tristeza por não ter tido êxito ou ganhado a luta. 

 Dessa forma, foi evidenciado como é importante o atendimento pré-

hospitalar também nessa área de suporte mental, a orientação e conversa do 

profissional da saúde com o/a atleta afetado, onde não deve agir em forma de 

julgamento, pois os problemas emocionais durante eventos competitivos são os 

maiores causadores de atendimentos. 

 Participaram do evento 438 atletas, de todas as categorias, num total de 

oito horas de atuação. 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Faz-se de grande importância o apoio dos socorristas nos eventos 

esportivos, para que se tenha um atendimento imediato para os atletas que se 

colocam em situação de risco. Devido ao atendimento primário realizado por 

equipe capacitada, a reabilitação ganha um melhor prognóstico. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A pecuária e a agricultura são segmentos de grande importância para o 

sustento e desenvolvimento da economia brasileira. Embora existam deficiências nos 

segmentos da cadeia produtiva da carne bovina, demonstrada pelos baixos índices 

zootécnicos médios da pecuária nacional, sua importância para o agronegócio é 

incontestável (EUCLIDES FILHO, 2000). 

Acontecimentos como a maior intensidade da seca na Austrália e problemas 

sanitários nos EUA e Europa permitiram a abertura de novos mercados para o Brasil, 

que fechou o ano de 2003 como maior exportador de carne bovina no mundo, posição 

que ocupa até os dias atuais. No entanto, para que o país possa se manter nesse 

patamar, deverá melhorar tanto a produtividades do rebanho quanto a qualidade do 

seu produto, de forma a atender às exigências dos mercados consumidores. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Sabe-se que a reprodução é um dos fatores que mais afetam a produtividade 

do rebanho. Nesse contexto, os aspectos reprodutivos dos machos, entre eles a 

qualidade seminal, têm ainda mais importância, visto que cada reprodutor transfere 

50% do seu material genético a um número muito grande de matrizes. A melhor 

maneira de conhecer a qualidade seminal é por meio da realização de avaliação 

andrológica completa, que apesar de sua importância, constitui prática pouco utilizada 

pelos pecuaristas (VIU, 2009). 

Com a tendência de diminuição do ciclo de produção e a maior demanda por 

carne de melhor qualidade, há necessidade de alterar a forma da curva de 

crescimento, para que se obtenha um animal com peso e acabamentos adequados 



 
 

para abate em idade cada vez menor. A curva de crescimento poderia ser alterada 

pela seleção para algumas características (FIGUEIREDO, 2001). 

Ao se tratar de melhoria de qualidade de carne, tem-se hoje em mãos uma 

ferramenta muito útil: a ultrassonografia de carcaça. Essa tecnologia permite estimar, 

com precisão, em animais vivos, a composição da carcaça, possibilitando a estimação 

do mérito genético para qualidade de carcaça. Isto permite a seleção e obtenção de 

produtos comercialmente mais desejáveis (TAROUCO, 2004). 

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de selecionar animais para a 

precocidade sexual e também para qualidade de carcaça. Nesse sentido, torna-se de 

extrema importância para o delineamento de programas de seleção o conhecimento 

dos parâmetros genéticos das características à serem incorporadas, o que permite 

antever a possibilidade de sucesso com a seleção. 

                                                         

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com este estudo verificar a existência de associações genéticas 

entre características de carcaça, obtidas in vivo por ultrassonografia, e características 

andrológicas em touros Nelore jovens. 

                                                             

4 METODOLOGIA 

Neste estudo foram utilizadas 223 avaliações andrológicas e de carcaça de 

touros jovens da raça Nelore, com idade média de 21 meses, criados em sistemas de 

produção a pasto na Fazenda Capivara, do Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e 

Feijão – CNPAF/EMBRAPA. Foram avaliadas as características: defeitos 

espermáticos maiores (DEFMAI); defeitos espermáticos menores (DEFMEN); defeitos 

espermáticos totais (DEFTOT); aptidão reprodutiva (AR); área de olho de lombo 

(AOL); espessura de gordura subcutânea (EG); e espessura de gordura subcutânea 

na garupa (P8). 

Os touros foram submetidos a exame clínico geral e do sistema reprodutor. O 

sêmen foi colhido pela técnica de eletroejaculação e uma alíquota foi avaliada 

imediatamente para motilidade individual progressiva (0 a 100%), vigor (0 a 5) e 

turbilhonamento (0 a 5), todos em microscopia óptica com aumento de 100 vezes. 

Posteriormente para aqueles que apresentaram motilidade espermática superior a 

50%, foi realizada a avaliação da morfologia espermática, utilizando-se microscopia 



 
 

de contraste de fase em aumento de 1.000 vezes e agrupando-se as patologias 

espermáticas em DEFMAI, DEFMEN, DEFTOT (CBRA, 1998). 

Com base nas informações obtidas determinaram-se as categorias para 

característica AR, sendo: sexualmente imaturos (motilidade < 50%, vigor < 3 ou 

defeitos totais > 30%, desde que fosse detectada alta contagem de gotas 

citoplasmáticas proximais); ou aptos à reprodução (motilidade ≥ 50%; vigor ≥ 3%; e 

defeitos totais < 30%). 

A AOL foi avaliada a partir do perímetro do músculo Longissimus dorsi obtido 

da imagem digitalizada, com o transdutor posicionado transversalmente ao animal no 

espaço entre a 12° e a 13° costelas, e a P8 foi obtida com o transdutor posicionado 

na junção dos músculos Biceps femoris e Gluteus médium, entre o ísquio e o íleo, 

conforme descrito por DIBIASI (2006). 

A definição dos grupos de contemporâneos foi dada pelo ano e estação de 

nascimento. Foram eliminados os animais que não apresentaram informações 

genealógicas confiáveis, touros com menos de cinco filhos e grupos contemporâneos 

sem variabilidade e/ou que continham menos de oito animais para todas as 

características avaliadas. 

Na estimação dos parâmetros genéticos, utilizou-se a inferência bayesiana por 

meio do software THRGIBBS1F90 (Tsuruta e Miztal, 2006), sob modelo animal. Para 

as características estudadas considerou-se como efeitos fixos o grupo de 

contemporâneos e o ano de coleta, além da idade do animal no momento da coleta 

como covariável. O arquivo de genealogia incluiu 1.434 animais da raça Nelore. 

As características foram analisadas de forma univariada com intuito de obter as 

estimativas de componentes de (co)variância e, posteriormente, de forma bivariada, 

obtendo-se assim as variâncias e covariâncias, as correlações genéticas aditivas e 

residuais e as herdabilidades das características em estudo. 

Assumiu-se distribuições iniciais dos (co)variâncias como uma Wishart 

Invertida para os efeitos aleatórios genéticos não correlacionados e residuais das 

características estudadas, inclusive a covariância entre elas. Foram definidas 

distribuições iniciais uniformes tanto para os efeitos fixos como para os limiares. 

O erro de Monte Carlo, de grande utilidade para garantir a convergência das 

cadeias de Monte Carlo, foi estimado calculando a raiz da variância das amostras 



 
 

retiradas para cada componente de (co)variância e dividindo esta variância pelo 

número de amostras. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na proporção de DEFMAI, DEFMEN e DEFTOT, os valores obtidos neste 

estudo  (13,43%, 5,18% e 18,59%, respectivamente) foram próximos aos descritos 

por outros autores que também trabalham com animais da raça Nelore, como Silveira 

(2004), que obteve 15,86%; 6,33% e 22,19% para defeitos maiores, menores e totais, 

respectivamente; Viu et al. (2006), que obtiveram 5,93%; 4,26% e 10,19% e Viu 

(2009), que observou 12,6%; 6,4% e 19,0% para estas mesmas características, 

respectivamente. 

Com relação às características relacionadas à qualidade da carcaça, medidas 

in vivo por ultrassonografia (AOL, EG e P8), os valores obtidos foram 64,67 cm²; 

2,02mm e 2,25m, respectivamente. Ao consultar a literatura especializada percebe-se 

que, mesmo ao considerar trabalhos realizados com animais da mesma raça, estes 

valores oscilam bastante de um estudo para outro. Acredita-se que o principal motivo 

seja os mais diversos tipos de manejo e alimentação a que os animais são 

submetidos. Outros fatores possuem importância menor, mas que não deve ser 

desconsiderada, tais como o tipo do equipamento utilizado e a experiência do técnico 

responsável pela coleta e processamento das informações. 

Para os defeitos espermáticos, agrupados em DEFMAI, DEFMEN e DEFTOT, 

os valores de herdabilidade obtidos foram 0,33; 0,20 e 0,21, respectivamente, sendo 

considerados de baixa a moderada magnitude. Valores próximos foram descritos por 

SARREIRO et al.(2000) trabalhando com animais de raça Nelore, que descreveram 

herdabilidade para a taxa de espermatozoides anormais para de 0,19 e 0,07, 

respectivamente. Da mesma forma, KEALEY et al.(2006) relataram herdabilidade de 

0,35 para taxa de espermatozoides normais trabalhando com touros Hereford. 

SILVEIRA (2004) obteve estimativas de herdabilidade para defeitos espermáticos 

maiores (0,20), menores (0,03), e totais (0,19). 

De maneira geral, as características de patologia espermática possuem baixa 

variância genética aditiva e as herdabilidades são consideradas de baixa a moderada 

magnitude, porém favoráveis. Sendo assim, o ganho genético por seleção seria lento, 

porém permanente e benéfico do ponto de vista econômico. 



 
 

A escassez de trabalhos acerca da AR, bem como a diversidade de resultados 

existentes entre os mesmos, indicam a necessidade de mais estudos. 

Nota-se que as estimativas de correlação genética entre as características 

relacionadas à qualidade da carcaça, medidas in vivo por ultrassonografia (AOL, EG 

e P8), e aquelas relacionadas a qualidade seminal dos touros (DEFMAI, DEFMEN e 

DEFTOT) foram todas negativas, podendo ser consideradas de moderada magnitude. 

Essa informação é de grande valia, pois indica que é possível, ao selecionar animais 

para qualidade de carcaça, obter melhoria também na função reprodutiva, expressa 

pela melhor qualidade do ejaculado. 

Foi possível perceber que, tanto as características andrológicas quanto as de 

carcaça avaliadas, possuem grande influência ambiental, demonstrada pelas baixas 

estimativas de herdabilidade. Isso quer dizer que quando há boas condições 

ambientais, principalmente oferta de forragem, os animais apresentarão maiores 

medidas de carcaça e também menor quantidade de defeitos espermáticos. 

 

6 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesse estudo demonstram haver resposta 

correlacionada favorável entre características reprodutivas e de carcaça estudadas, 

possibilitando progresso genético simultâneo para as mesmas. Porém, indicam 

também haver grande influência ambiental sobre as mesmas. 
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ÓXIDO NÍTRICO ENDOTELIAL, ATRAVÉS DA SALIVA, EM PRATICANTES DE 
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INTRODUÇÃO 

           Este trabalho é um relatório de pesquisa inserida no campo da bioquímica do 

exercício, que expõem dados acerca de um composto específico, o óxido nítrico 

(NO) quantificado através da saliva. O NO é uma molécula gasosa produzida no 

organismo por demanda, com curto período de meia vida. É um íon reativo que 

combina com metais de transição e se liga muito facilmente com a hemoglobina do 

sangue. O NO é produzido no organismo humano de forma endógena pelo atrito 

produzido pelo sangue na parede das artérias e veias. Dentre as principais funções 

desse composto podemos destacar: 1. primeira linha de defesa do sistema imune 

como substância citotóxica; 2. reguladora da pressão sanguínea (LINHAREZ e 

AZEVEDO, 1999). Este composto tem sido associado a melhoras no desempenho 

atlético e esportivo, por melhorar o aporte de nutrientes e gasoso às células do 

organismo. 

 

BASE TEÓRICA 

           Os estudos em bioquímica do exercício têm por objetivo investigar as 

interações entre o esforço físico, e as reações químicas diversas que ocorrem no 

organismo humano. Seja no que se refere a nutrientes ingeridos, metabolizados ou 

excretados, seja em relação aos compostos químicos produzidos de forma 

endógena no organismo, o exercício físico induz diferentes reações que podem ser 

tanto benéficas quanto prejudicais à condição de saúde. Investigar as concentrações 
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2 Voluntário do programa de iniciação científica (PIVIC) Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Jataí, 

Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde – Educação Física.  
3 Professor Doutor dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional Jataí, 

Coordenador do projeto de pesquisa. nestoralvim@hotmail.com   



 

 

 

desses diversos metabólitos e seus efeitos no organismo é o objetivo fundamental 

da bioquímica do exercício. 

 

OBJETIVO 

           O objetivo foi investigar a produção deste composto em diferentes tipos de 

esforço. Essa proposta se baseia no fundamento da individualidade da resposta ao 

esforço físico em diferentes intensidades. 

 

MÉTODO 

           Este estudo é do tipo caso controle, quantitativo e descritivo de mensuração 

(HULLEY et al, 2003), em que será quantificado o oxido nítrico endotelial através da 

saliva e a sua concentração em momentos específicos do treinamento. O 

delineamento deste estudo consiste na coleta de amostras de saliva em quatro 

diferentes grupos de voluntários, com pelo menos quatro coletas em cada grupo. Os 

grupos foram de praticantes de pilates, crossfit, hidroginástica e grupo controle. 

Foram coletadas amostras de saliva antes da seção de treinamento, imediatamente 

depois da seção, 15 minutos depois e 30 minutos depois. Após a coleta, as 

amostras foram testadas em experimento de laboratório, no qual foi utilizado o 

reagente de Griess. O grupo controle não foi submetido a seção de treinamento, 

contudo, foram respeitados os mesmos tempos dos grupos submetidos a treino. 

 

RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

Tabela 1: nitrito salivar expresso em média (µM) mais ou menos erro padrão 

Grupo/ 
Momento 

grupo  
pilates 

grupo  
hidroginástica 

grupo  
crossfit 

grupo 
controle 

antes do treino 62,81 ± 7,66 60,42 ± 8,45 89,3 ± 8,74 73,06 ± 10,33 

depois do treino 53,20 ± 6,36 70,26 ± 9,81 106,69 ± 8,37 59,1 ± 7,56 

15 minutos 
depois 

50,69 ± 8,35 48,15 ± 7,67 84,36 ± 6,64 71,16 ± 9,69 

30 minutos 
depois 

47,47 ± 7,4 51,44 ± 6,81 87,44 ± 7,81 61,66 ± 10,19 

 

           O exercício físico é um fator preponderante nas adaptações fisiológicas da 

saúde. Essas adaptações estão sempre associadas a características específicas do 

exercício realizado, como tempo de atividade, intensidade do esforço, nível de 

preparo físico, aptidão à modalidade, etc. Como se observa, a produção de NO sofre 



aumento pós exercicio somente nos grupos hidroginástica e crossfit. O grupo 

controle demonstra que o exercício produz incremento na produção do NO, visto que 

este grupo não foi submetido ao exercicio fisico. Contudo, o grupo pilates também 

não apresenta aumento de NO pós exercicio, sugerindo que para esse aumento é 

necessário uma intensidade mínima de esforço físico, o que não foi alcançado pelo 

treino de pilates. O efeito agudo do aumento de NO, no entanto, não se mostra 

duradouro, caido a valores iniciais 15 ou 30 minutos após o treinamento. 

Gráfico 1: Concentração de óxido nitrico salivar no grupo controle 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 2: Concentração de óxido nítrico salivar no grupo de praticantes de pilates 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 3: Concentração de óxido nítrico salivar no grupo de praticantes de Cross fit 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Gráfico 4: Concentração de óxido nítrico salivar no grupo de praticantes de hidroginástica 
Fonte: Elaboração Própria  

 

 

           Outra observação importante foi em relação aos valores iniciais de nitrito 

antes do treino: O grupo cross fit apresenta valores basais estatisticamente 

superiores aos outros grupos, sugerindo que este tipo de exercício porduz efeitos 

crônicos na podução de NO.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           O exercício físico induz aumento na produção de NO endotelial. Esse 

aumento é principalmente agudo, observado logo após a seção de treinamento e é 

dependente da intensidade do esforço realizado. É necessária uma intensidade 

mínima do exercício físico para o aumento na produção do NO endotelial. O 

0

20

40

60

80

100

120

140

cross bef cross aft cross 15m cross 30m

NO salivar, grupo cross fit

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

antes  depois  15 min  30 min

NO salivar, grupo hidroginástica



 

 

 

aumento nas concentrações de NO pós exercício também não é duradouro, mas 

considerado suficiente para o melhor aporte de nutrientes às celulas do organismo. 

Essa produção em carater crônico ainda não é conclusiva, necessitando de novos 

estudos e comprovações.             
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Primária á Saúde (APS), 

configura-se como ordenadora dos serviços, constituindo elemento 

central  dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo o primeiro nível de 

atenção e assim o primeiro contato do usuário com o sistema (SUMAR, 

2014).  

Para avaliar a resolutividade, efetividade e qualidade da atenção, 

vários instrumentos são utilizados, entre os quais se destaca um que engloba 

todos os atributos que devem compor a APS, conhecido como Primary Care 

Assessment Tool (PCATool), validado e adaptado para o nosso país.  Seu 

objetivo é avaliar se os serviços e ações desenvolvidas pelo primeiro nível de 

atenção se enquadram dentro das boas práticas e recomendações baseadas 

em evidências para a APS (NASCIMENTO et al., 2019).  

2 BASE TEÓRICA  

Na contemporaneidade a concepção de APS como sendo um conjunto 

de intervenções de saúde realizadas no âmbito individual, familiar e coletivo, 

que engloba a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, por meio de práticas do cuidado integrado e gestão qualificada, 

com um arcabouço multiprofissional foi trazida após a reformulação da 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) pelo Ministério da Saúde (MELO 

et al., 2018).  



 
 

 A Estratégia de Saúde da Família (ESF) assume o papel estratégico e 

prioritário para expansão, reorientação e consolidação da APS, em 

convergência com os princípios e diretrizes da PNAB  e do SUS (HAUSER et 

al., 2013)  

Assim,  as práticas educativas em saúde revelam-se como um 

processo político pedagógico que exige a adoção de um pensamento reflexivo 

e dialogado, favorecendo o desenvolvimento de uma análise crítica sobre a 

realidade, oportunizando ações transformadoras que conduzem o indivíduo à 

conquista de sua autonomia e emancipação como sujeito social 

(FALKENBERG et al., 2014; BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018).  

3 OBJETIVOS  

Avaliar a Atenção Primária á Saúde a partir de seus atributos, em um 

munícipio do Sudoeste Goiano, e a relação com as práticas educativas na 

percepção dos usuários.  

3 METODOLOGIA  

Estudo transversal realizado no período de maio a agosto de 2018, em 

unidades básicas de saúde (UBS) de um município do Sudoeste Goiano. O 

município conta com 21 equipes de ESF, destas 20 são da zona urbana e 01 

equipe da zona rural, distribuídas em nove UBS na zona urbana e 03 UBS na 

zona rural, com cobertura populacional de 73,83%.  

A amostra foi do tipo probalistica estratificada, compondo um total de 

785 usuários das 12 UBS. Esse número foi dividido proporcionalmente à 

população de indivíduos elegíveis das UBS e ESF participantes. A seleção se 

deu de forma aleatória, enquanto aguardavam atendimento nas salas de 

espera das UBS, com idade maior ou igual a 20 anos, após leitura e aceitação 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Foram aplicados dois instrumentos para a coleta dos dados: 

incialmente um questionário a fim de descrever o perfil dos usuários e 

aspectos em relação às ações de educação e o  outro foi o Primary Care 

Assessment Tool – PCATool, versão adulto. Os escores de cada atributo são 

produzidos por meio da média aritmética simples dos itens que compõem 

cada atributo ou seu componente. É esperado que os usuários alcancem 

escores ≥ 6,6 o que reflete uma maior orientação e é considerado alto escore 

de APS (HAUSER et al., 2013).   



 
 

Os dados foram analisados no programa STATA, versão 14.0. Foi 

realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lillifors para 

verificação da normalidade das variáveis quantitativas do estudo ( RAZALLI; 

WAH, 2011). Todas as medidas foram acompanhas dos respectivos intervalos 

de confiança de 95% (IC 95%).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados revelaram que a maioria dos participantes era do sexo 

feminino (80,3%), idade média de 43,3 anos (±15,1), raça/cor parda (57,1%), 

solteiros (63,3%). Quanto a renda familiar mensal, a média foi de R$ 1.757,80 

(±1.102,80), sendo que em 2018 o salário mínimo correspondia a R$ 

954,0029.   

Tabela 1. Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas à educação em saúde. Jataí, GO, Brasil, 

2018. n= 785. 

Variáveis sociodemográficas  N = 785 % IC 95% 

Qualitativas    

Sexo    

 Masculino 155 19,7 17,1-22,7 

 Feminino 630 80,3 77,3-82,9 

Raça/cor da pele    

 Branca 161 20,5 17,8-23,5 

 Parda 458 57,1 53,6-60,5 

 Negra 135 17,2 14,7-20,0 

 Outras (amarela ou indígena) 41 5,2 3,9-7,0 

Estado civil    

Solteiro 497 63,3 59,9-66,6 

Casado/união consensual 181 23,1 20,2-26,1 

Separado/divorciado 62 7,9 6,2-10,0 

Viúvo 45 5,7 4,3-7,6 

Plano de saúde privado    

Sim 73 9,3 7,4-11,5 

Não 712 90,7 88,4-92,5 

Antecedente de internação    

Não 653 83,2 80,4-85,6 

Sim 132 16,8 14,3-19,6 

Recebeu visita de membros da ESF nos                  últimos 

12 meses 

   

Não 450 57,3 53,8-60,7 

Sim 335 42,7 39,2-46,2 

Autoavaliação do estado de saúde    

Muito boa 72 9,2 7,3-11,4 

Boa  365 46,5 43,0-50,0 

Regular 298 38,0 34,6-41,4 

Ruim 41 5,2 3,9-7,0 

Muito ruim 9 1,1 0,6-2,2 

Autoavaliação positiva do estado de saúde (em boa ou 

muito boa) 

   

Não 348 44,3 40,9-47,8 

Sim 437 55,7 52,2-59,1 

Quantitativas Média (DP) Mediana (IIQ) IC 95% 

Idade (anos) 43,3 (15,1) 41,0 (30,0-55,0) 42,2-44,4 

Renda familiar mensal (reais) 1.757,8 (1.102,8) 1.500,0 (960,0-2000,0) 1680,6-1835,1 

Escolaridade (anos) 7,7 (4,8) 7,0 (4,0-12,0) 7,3-8,0 



 
 

Variáveis relacionadas à educação em saúde N = 785 % IC 95% 

Percepção que atividades educativas (AE) trazem 

benefícios à saúde 

   

Não 61 7,8 6,1-9,9 

Sim 724 92,2 90,1-93,9 

Recebeu AE (últimos seis meses)    

Não 613 78,1 75,0-80,8 

Sim 172 21,9 19,1-24,9 

Profissional que realizou AE (n = 172)*    

Médico 22 12,8 8,5-18,7 

Cirurgião-dentista 87 50,6 43,2-58,0 

Enfermeiro 63 36,6 29,8-44,0 

Nutricionista 11 6,4 3,6-11,1 

Técnico em Enfermagem 9 5,2 2,7-9,8 

Outros 9 5,2 2,7-9,8 

AE foram obrigatórias (n = 172)    

Sim 111 64,5 57,1-71,3 

Não 61 35,5 28,7-42,9 

Avaliação das AE (n = 172)    

Muito boa 35 20,3 15,0-26,1 

Boa 107 62,2 54,8-60,1 

Regular 28 16,3 11,5-22,5 

Ruim 2 1,2 0,3-4,1 

IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; DP: Desvio-padrão; IIQ: Intervalo interquartil; *Resposta de múltipla escolha 

O ponto de corte não foi atingindo por nenhum dos atributos, assim, 

obteve-se escore médio baixo, destacando os escores em relação ao: acesso 

de primeiro contato – acessibilidade, média 3,2 (±0,9), integralidade dos 

serviços prestados, 3,2 (±2,1) e orientação comunitária, 3,1 (±2,0). 

Considerando um ponto de corte de 6,6, a prevalência de escore médio baixo 

para o escore essencial foi de 93,0% (n = 730; 91,0- 94,6) e para o escore 

geral de 94,6% (n = 743; IC 95%: 92,8-96,0), abaixo do satisfatório.  

Tabela 2. Análise dos atributos da atenção primária à saúde na percepção dos usuários. Jataí, GO, Brasil, 2018. n= 785. 

Atributos Média 

(DP) 

IC 

95% 

Med

iana 

IIQ Valor Alfa 

de 

Cronb

ach 

CCI p-valor* 

M

i

n

. 

M

áx

. 

Grau de 

afiliação 

5,0 

(2,9) 

4,8-

5,2 

3,3 3,3-

6,7 

0-10 - - - 

Acesso de 

primeiro 

contato – 

utilização 

5,7 

(3,0) 

5,5-

6,0 

5,6 3.3-

7,8 

0-10 0,722 0,7

21 

< 0,001 

Acesso de 

primeiro 

contato – 

acessibilida

de 

3,2 

(0,9) 

3,2-

3,3 

3,3 2,5-

3,9 

0-5,8 0,560 0,5

18 

< 0,001 

Longitudinal

idade  

5,0 

(1,8) 

4,9-

5,2 

5,0 3,8-

6,3 

0-9,5 0,838 0,8

36 

< 0,001 

Coordenaçã

o – 

5,2 

(2,4) 

4,9-

5,6 

5,0 3,3-

7,1 

0-10 0,742 0,7

57 

< 0,001 



 
 

integração 

de cuidado 

Coordenaçã

o – sistemas 

de 

informação 

5,8 

(2,1) 

5,7-

6,0 

5,6 4,4-

7,8 

0-10 0,274 0,2

70 

< 0,001 

Integralidad

e – serviços 

disponíveis 

5,2 

(1,1) 

5,1-

5,2 

5,1 4,5-

5,7 

0-9,5 0,766 0,7

69 

< 0,001 

Integralidad

e – serviços 

prestados 

3,2 

(2,1) 

3,1-

3,4 

3,1 1,5-

4,5 

0-9,3 0,827 0,8

20 

< 0,001 

Orientação 

familiar 

4,6 

(2,8) 

4,4-

4,7 

4,4 2,2-

6,7 

0-10 0,612 0,5

98 

< 0,001 

Orientação 

comunitária 

3,1 

(2,0) 

3,0-

3,3 

2,8 1,7-

4,4 

0-10 0,715 0,7

15 

< 0,001 

Escore 

essencial 

4,8 

(1,2) 

4,7-

4,8 

4,7 3,9-

5,5 

1,3-8,5 - - - 

Escore geral 4,6 

(1,2) 

4,5-

4,6 

4,5 3,7-

5,5 

1,3-8,2 - - - 

Abreviações: DP: Desvio-padrão; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; IIQ: Intervalo interquartil; Min: Mínimo; Máx: Máximo; CCI: coeficiente de correlação intraclasse; 

*Teste F. 

          Para as variáveis relacionadas à educação em saúde, 92,2% 

perceberam que as atividades educativas (AE) trazem benefício à saúde, entretanto, 

apenas 21,9% participaram de alguma atividade educativa nos últimos seis meses. 

Dos participantes das AE, 64,5% referem obrigatoriedade da participação como 

condição para ingressar em um serviço ou obter acesso a algum tratamento ofertado 

pela ESF.   

Tal situação também pode ser observada em outras pesquisas que 

demonstraram resultados similares, indicando que a presença e extensão não 

são adequadamente expressas pelos usuários (SILVA; BAITELO; FRACOLLI, 

2015; MAIA, 2017).  

No mais, nenhum dos atributos atingiu o ponto de corte, portanto, 

obtiveram escore médio baixo, destacando os escores dos atributos: acesso 

de primeiro contato – acessibilidade, média 3,2 (±0,9), integralidade dos 

serviços prestados, 3,2 (±2,1) e orientação comunitária, 3,1 

(±2,0).Considerando um ponto de corte de 6,6, a prevalência de escore médio 

baixo para o escore essencial foi de 93,0% (n = 730; 91,0- 94,6) e para o 

escore geral de 94,6% (n = 743; IC 95%: 92,8-96,0), abaixo do satisfatório.  

5 CONCLUSÃO  

As AE são reduzidas a segundo plano na agenda profissional. O 

processo de trabalho também é marcado com ações verticalizadas pela 

transmissão do saber,  e pela fragilização das práticas educativas, resultando 

no empobrecimento do papel profissional esperado para a APS. Assim, 



 
 

mudanças no processo de trabalho das equipes e na concepção da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) como uma pratica inovadora no contexto da 

saúde, são necessárias para romper com essa lógica, orientadas para uma 

prática educativa emancipatória que promova a autonomia dos profissionais 

da ESF, a reorientação do processo de trabalho e a reorganização da APS.   

REFERÊNCIAS  

FALKENBERG, Mirian Benites et al. Educação em saúde e educação na 
saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 19, p. 847-852, 2014. 
 

HAUSER, Lisiane et al. Tradução, adaptação, validade e medidas de 
fidedignidade do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde 
(PCATool) no Brasil: versão profissionais de saúde. Revista brasileira de 
medicina de família e comunidade. Rio de Janeiro. Vol. 8, n. 29 (out./dez. 
2013), p. 244-255, 2013.  
 

MAIA, Ludmila Grego et al. Avaliação da atenção primária na perspectiva dos 
profissionais de saúde. 2017.  
 

MELO, Eduardo Alves et al. Mudanças na Política Nacional de Atenção 
Básica: entre retrocessos e desafios. Saúde em Debate, v. 42, p. 38-51, 
2018.  
 

NASCIMENTO, Antonio Carlos et al. Assessment of public oral healthcare 
services in Curitiba, Brazil: a cross-sectional study using the Primary Care 
Assessment Tool (PCATool). BMJ open, v. 9, n. 1, p. e023283, 2019.  
 

RAZALI, Nornadiah Mohd et al. Power comparisons of shapiro-wilk, 
kolmogorov-smirnov, lilliefors and anderson-darling tests. Journal of 
statistical modeling and analytics, v. 2, n. 1, p. 21-33, 2011.  
 

SILVA, Simone Albino da; BAITELO, Tamara Cristina; FRACOLLI, Lislaine 
Aparecida. Primary Health Care Evaluation: the view of clients and 
professionals about the Family Health Strategy. Revista latino-americana de 
enfermagem, v. 23, n. 5, p. 979-987, 2015.  
 
 
SUMAR, Norhan; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues. Atenção Primária à   
Saúde: a construção de um conceito ampliado. JMPHC| Journal of 
Management & Primary Health Care| ISSN 2179-6750, v. 5, n. 2, p. 202-
212, 2014.  



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CADELAS DIAGNOSTICADAS COM 

PIOMETRA ATENDIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ1 

POTT, Priscilla Juliane Kirchhoff2; MARTINS, Andréia Moreira2; CARVALHO, Camila 

Franco de3; BARBOSA, Hellen Chaves3; SOUSA, Daniel Bartoli de4; BARTOLI, 

Raphaella Barbosa Meirelles5.  

PALAVRAS-CHAVE: Cérvix, Contraceptivo, Útero e Pseudociese. 

1. INTRODUÇÃO 

A piometra é uma enfermidade do trato reprodutivo de fêmeas, 

caracterizada pelo acúmulo de secreção purulenta no lúmen uterino. É uma 

importante desordem endometrial que acomete mais cadelas do que gatas, mais 

comum entre animais adultos e em idade senil (OLIVEIRA et al., 2017).  

É uma enfermidade da fase do diestro. Esta, como se mantém prolongada 

na cadela, favorece o desenvolvimento da piometra, mediante os estímulos hormonais 

sucessivos (WANKE e GOBELLO, 2006). A administração de hormônios exógenos, 

como progestágenos, pode induzir ao desenvolvimento da piometra por mimetizar a 

fase de diestro, condição que favorece a instalação de bactérias, principalmente do 

tipo Escherichia coli (PRETZEL 2008, MARCEU, et al.,2010).  

Esta enfermidade pode ser diferenciada de acordo com a patência da cérvix 

uterina, podendo ser aberta ou fechada. A piometra aberta é caracterizada pelo 

extravasamento das secreções acumuladas no útero através da vagina, sendo essas 

do tipo purulento, sanguíneo, sanguinopurulento ou mucopurulento. A fechada é 

caracterizada por ser a forma mais grave da enfermidade e não permite a visualização 

de corrimento vaginal, permanecendo retido o conteúdo uterino, podendo levar a piora 

do quadro clínico por sepse e choque, promovendo o óbito do animal (OLIVEIRA et 

al., 2017). Embora haja diversos protocolos terapêuticos, a ovariohisterectomia é 
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indicação prioritária, independente do tratamento antimicrobiano instituído 

(VOORWALD, 2014, WEISS, 2004). 

2. BASE TEÓRICA 

Apesar do seu mecanismo fisiopatológico não ser bem compreendido, 

sabe-se que a piometra se manifesta após diversos ciclos estrais sucessivos, 

principalmente sem a presença de gestações entre eles, ou ainda, ciclos irregulares 

ou sob estímulo hormonal exógeno (COUTO & NELSON, 1998). Essa última condição 

foi verificada em aproximadamente 30% dos casos da enfermidade, havendo 

destaque para os casos em cadelas jovens (de 1 a 2 anos de idade) que utilizaram 

anticoncepcionais possivelmente à base de progestágenos.  

A piometra varia do tipo de cérvix aberta ou fechada. A enfermidade do tipo 

aberta apresenta secreções através da vagina, sendo essas do tipo purulento, 

sanguíneo, sanguinopurulento ou mucopurulento. A fechada refere-se a forma mais 

grave da doença e não possibilita a expulsão de secreção vaginal que mantem-se 

retido o conteúdo uterino, podendo levar a piora do quadro clinico por sepse e choque, 

promovendo o óbito do animal (OLIVEIRA et al., 2017). Os sinais clínicos mantêm 

dependência com a abertura ou não da cérvix, entretanto, anorexia ou disorexia, 

poliúria, polidipsia, vomito, diarreia, depressão, letargia e febre podem estar 

associadas à enfermidade e, em quadros graves, podem ser observados hipotermia, 

variações da glicemia e desidratação, bem como toxemia e sepse (RAMOS & LEITE, 

2016).  

Normalmente a palpação e exames complementares (ultrassonografia e 

radiografia) são suficientes para o diagnóstico. Achados laboratoriais, como 

leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda, granulações tóxicas em neutrófilos 

e monocitose, anemia normocítica normocrômica, disfunção plaquetária e azotemia 

pré-renal, podem ser observados. No entanto, dependendo do desenvolvimento da 

enfermidade, pode-se esperar que algumas pacientes apresentem leucograma 

normal, ainda que estes resultados sejam apenas relevantes para o prognóstico. 

Embora haja diversos protocolos terapêuticos, a ovariohisterectomia é indicação 

prioritária, independente do tratamento antimicrobiano instituído (VOORWALD, 2014, 

WEISS, 2004). 

 



3. OBJETIVOS 

Este artigo visa compreender os aspectos epidemiológicos envolvidos nos 

casos de piometra aberta e fechada atendimentos no Hospital Veterinário da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG – REJ), na cidade de Jataí – 

GO.  

4. METODOLOGIA 

Durante o período de agosto de 2018 a junho de 2019, foram analisados 

os atendimentos clínicos do Hospital Veterinário da UFG – REJ, sendo 46 cadelas 

diagnosticadas com piometra. O diagnóstico foi fundamentado na anamnese, sinais 

clínicos, exames ultrassonográficos e laboratoriais. Para a avaliação, durante a 

anamnese, foram consideradas as informações: 

• Idade, peso, porte e raça; 

• Estágio reprodutivo (último ciclo estral e presença atual de cio); 

• Administração e frequência de contraceptivos; 

• Tipo de piometra (aberta ou fechada); 

• Presença e característica de secreção vaginal; 

• Condição e número de partos; 

• Manifestação e frequência de pseudociese. 

 

Segundo KRAUS (2013), a determinação de fase de vida é considerada 

através de fatores biológicos de raça (expectativa de vida) e peso, presumindo que 

animais maiores, possuem uma expectativa de vida menor que animais de pequeno 

porte, desta maneira, animais com idade de 1 a 2 anos foram considerados jovens; 

de 3 a 8 anos adultos e acima de 9 anos senis, com exceção dos animais de grande 

porte (acima de 30 kg), que apresentam um envelhecimento mais precoce, sendo 

considerados senis a partir dos 8 anos de idade. Em relação ao peso, as fêmeas 

classificadas de porte pequeno, possuíam peso até 10 kg, as de porte médio foram 

classificadas até 19 kg e acima de 20 kg foram classificadas como porte grande.  

Após a análise individual das fichas de atendimento, os dados foram 

planilhados e tabulados no programa Microsoft Excel Office® 2019, sendo o mesmo 

programa utilizado para a confecção das tabelas e gráficos. 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Das 46 cadelas diagnosticadas com piometra, 50,00% (23/46) foram 

classificadas como de porte pequeno de acordo com a raça e peso (Shih Tzu, Lhasa 

Apso, Pinscher, Fox Paulistinha, Maltês, Poodle e SRD); 15,22% (7/46) como porte 

médio, 28,26% (13/46) porte grande e 6,52% (3/46) sem informação de peso e raça. 

Do total de cadelas, 65,22% (30/46) apresentavam em diestro ou anestro e 

13,22% (7/46) não possuíam registro na ficha de anamnese. Em relação ao histórico 

reprodutivo, 2,17% (1/46) apresentou quatro gestações, 23,92% (11/46) 

apresentaram até duas gestações e, do restante, 52,17% (24/46) eram nulíparas e 

21,74% (10/46) não haviam registro sobre essa informação na ficha clínica.  

Com relação aos casos de piometra, 56,50 % (26/46) foram do tipo aberta; 

41,30% (19/46) do tipo fechada e 2,20% (1/46) não havia registro do tipo nas fichas. 

Dentre os casos atendidos, apenas 10,87% (5/46) dos tutores identificaram a 

manifestação de pseudociese, contra os 41,30% (22/46) que não observaram 

qualquer sinal. A maior incidência de piometra nas cadelas, de acordo com a idade 

encontra-se entre os animais adultos (54,35% -25/46). 

Considerando-se a utilização de contraceptivos, foram observadas que 

30,4% (14/46) foram submetidas ao uso de progestágenos e tiveram o histórico de 

piometra. Em 52,2% dos casos (24/46) não foi verificada a administração de 

anticoncepcionais; em 15,20% (7/46), não havia a informação na ficha de clínica e em 

2,20% (1/46), o responsável não sabia se o animal já havia sido submetido ao método 

contraceptivo, pois se tratava de um animal de rua (tabela 1). 

A presença de secreção vaginal foi observada em 56,5% (26/46) das 

cadelas, sendo elas do tipo purulento (21,5% - 10/46), sanguinopurulento (15,2% - 

7/46), sanguíneo (10,1% - 5/46), não apresentaram secreção vaginal (41,3% - 19/46) 

e 4 (8,70%) não haviam registro na ficha de anamnese quanto ao tipo de secreção, e 

apenas uma (2,17%) não constava registro.   

Como apresentado na tabela 1, verificou-se uma maior incidência de 

piometra do tipo aberta (56,52% -26/46) em relação à fechada (41,30% -19/46), 

acometendo, em sua maioria, animais na idade adulta. Três cadelas jovens (até 2 anos 

de idade - 6,52%,) receberam contraceptivo, desenvolvendo piometra do tipo aberta. 

Grupo/Classificação Número de animais Porcentagem (%) 

Aberta 26 56,52% 



Jovem 3 6,52% 

Adulto 15 32,61% 

Senil 8 17,39% 

Fechada 19 41,30% 

Adulto 9 19,57% 

Senil 9 19,57% 

Sem informação 1 2,17% 

Sem informação quanto a secreção 1 2,17% 

Total Geral 46 100,00% 

Tabela 1 - Relação percentual entre a faixa etária e o tipo de piometra apresentada 

6. CONCLUSÃO 

Embora a piometra possa acometer animais de todas as idades, foi 

evidenciada uma maior prevalência em animais adultos e senis, sendo mais 

comumente observada a piometra do tipo aberto, caracterizando a forma menos grave 

da enfermidade. Ainda que existam questionamentos citados por diversos estudiosos 

quanto a utilização de contraceptivos hormonais e o desenvolvimento da piometra, foi 

considerada relevante a informação de que todas as cadelas jovens (de 1 a 2 anos de 

idade) provavelmente desenvolveram a enfermidade devido ao uso de 

anticoncepcionais. Desta forma, torna-se importante o papel do médico veterinário na 

conscientização, prevenção e diagnóstico dessa enfermidade. 
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RESUMO 

Introdução: Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) têm papel destacado em 
saúde com diversas abordagens de localização espacial nos estudos epidemiológicos, 
ecológicos e laborativas. As atividades laborativas em áreas agrícolas estão 
intrinsecamente ligadas ao contato com substâncias de defensivos agrícola, e 
frequentemente ocorrem acidentes pelo manuseio e contato. A região Sudoeste de 
Goiás possui registros destes eventos, que podem causar efeitos nocivos à saúde 
humana e ao meio ambiente. Objetivo: analisar e espacializar as notificações de 
casos de intoxicação exógena por agrotóxico agrícola no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) para os anos de 2013-14. Método: foi realizado 
estudo retrospectivo, de abordagem quantitativa, seccional dos registros de casos de 
2013 e 2014 por município, que permitiu análise documental do registro das 
notificações do sistema de informação SINAN. No Brasil os bancos de dados possuem 
acesso ‘livre’ justificados pela necessidade de conhecer o perfil epidemiológico da 
população e traçar estratégias de saúde pautadas no conhecimento adquirido nestes 
estudos. Resultado: Em 2013 e 2014 16 municípios, de 18, notificaram acidentes com 
agrotóxico agrícola. Os municípios notificadores são diferentes nos dois anos 
estudados. De todos os municípios notificadores Rio Verde destacam-se com 140 
casos nos dois anos, os demais por deterem menor população tiveram poucos 
registros nos anos analisados, com destaque Acreúna com 33 e Maurilândia com 16 
registros. Conclusão: Embora ainda não seja conhecido o real número de casos de 
intoxicação por agrotóxicos, a subnotificação no SINAN, pode vir a impedir que 
políticas públicas sejam elaboradas e efetivadas. Este estudo abordou o número total 
de intoxicações por agrotóxicos sem especificação dos mesmos. A baixa quantidade 
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e/ou ausência de registros e de dados incompletos evidenciam a fragilidade dos 
serviços de saúde dos municípios em relação ao ato de notificar. 
 

Palavras-chave: Região Sudoeste I; Agrotóxicos agrícolas; Espacialização. 
 

Introdução 

  O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é o principal 

meio de notificação de intoxicação exógena no Brasil. De acordo com Silva e colab., 

(2018) as intoxicações exógenas manifestam-se patologicamente pela interação de 

substâncias químicas com o organismo de forma intencional ou não.  

O Ministério da Saúde considera casos suspeitos de intoxicação exógena os 

indivíduos expostos a substâncias químicas que apresentem sinais e sintomas 

clínicos de intoxicações ou alterações confirmadas em laboratório (SILVA e colab., 

2018).   

Considerando a região Sudoeste de Goiás I uma das áreas mais produtivas no 

setor agrícola, bem como consumidora e manipuladora de substâncias químicas 

utilizadas neste setor, esse estudo teve como objetivo analisar e espacializar as 

notificações de casos de intoxicação exógena por agrotóxico agrícola no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para os anos de 2013-14. 

 

Método  

Foi realizado estudo documental epidemiológico, de abordagem quantitativa 

seccional dos registros de casos de 2013 e 2014 por município da Regional de Saúde 

Sudoeste I com sede em Rio Verde- GO. Para identificar casos de intoxicação por 

agrotóxico agrícola residentes nos municípios, foi realizado levantamento nas fontes 

de registro notificados no SINAN. 

Esse estudo aponta os números de notificação por município, não especifica o 

tipo e as características do agente contaminante, nem o perfil do paciente 

contaminado. 

Conforme o SINAN (BRASIL, 2018) no “Campo 49 – Grupo do agente 

tóxico/Classificação geral, de acordo com a substância envolvida na 
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exposição/intoxicação”, a intoxicação por agrotóxico agrícola, está descrita da 

seguinte forma no manual do SINAN (BRASIL, 2018. pag. 20): 

02 – Agrotóxico agrícola – São os produtos e os agentes de 
processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas 
ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos. Podem ser encontrados 
na seguinte classificação: acaricidas, desfolhantes, estimuladores de 
crescimento, fumigantes, fungicidas, herbicidas, inibidores de 
crescimento, inseticidas, moluscicidas e nematicidas. 

 
A coleta dos dados foi feita entre abril e maio de 2019. Por se tratar de consulta 

pública este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa.  

Os descritores utilizados para pesquisar no banco de dados, para o critério 

intoxicação por agrotóxico agrícola foram “ano”, “intoxicação exógena” e “casos”. Com 

esses critérios, foram selecionados os dados existentes para o estado de Goiás na 

busca bibliográfica que embasou esse estudo como no SINAN. 

A espacialização dos dados foi desenvolvida utilizando o software Arcgis 

versão 10.6.1, nas bases cartográficas disponíveis no SIEG. O processo espalha 

aleatoriamente o número de casos por território municipal que possui registros. Cada 

ponto no mapa corresponde a um registro nos dados. 

 

Resultados e Discussão 

Em 2013 e 2014, quase todos os municípios da regional notificaram acidentes 

com agrotóxico agrícola, exceto Lagoa Santa. Ocorre que a variação dos dados de 

um ano para o outro é inconstante, ou seja os dados não possuem uma média 

aritmética. Observando a tabela 01, nota-se as variações nos registros para cada 

município.  

Um dado importante é o registro para cada município, pois observa-se que isso 

não é feito de modo criterioso. Para citar, Acreúna em 2014 teve 21 casos, ou seja, 

mais casos que Rio Verde que no mesmo período teve 20, que em 2013 teve 120 

casos, um fato a se considerar perante aos demais municípios. Só para constatar 

conforme o IBGE (2010) Rio Verde detém mais de 200 mil habitantes. 
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Tabela 1. Registro dos municípios com população afetada por exposição/intoxicação 
por agrotóxico agrícola  
Municípios 2013 2014 Total por município 

Acreúna 12 21 33 

Aparecida do Rio Doce 1 - 1 

Cachoeira Alta 1 - 1 

Caçu 7 - 7 

Castelândia 3 1 4 

Itajá 1 2 3 

Itarumã 7 1 8 

Lagoa Santa - - 0 

Maurilândia - 16 16 

Montividiu 11 7 18 

Paranaiguara 1 3 4 

Quirinópolis 1 1 2 

Rio Verde 120 20 140 

Santa Helena 2 - 2 

Santo Antônio da Barra 3 4 7 

São Simão  - 3 3 

Total  170 79 249 

Organização: autores, 2019. 

 

Os dados da tabela 1, registram 249 casos nos anos estudados para a Região 

Sudoeste I de Goiás, com predomínio de casos em Rio Verde- 140; Acreúna com 33; 

Montivídiu com 18 e Maurilândia com 16 e os demais casos com menos de 10 

registros por município. Estes dados refletem como o uso da terra agrícola favorecem 

estes registros. Os municípios citados são no entorno de Rio Verde, onde predomina 

os plantios comerciais de Commodities. Os mapas da figura 01 espacializam os dados 

da tabela 01, o que norteia quanto à localização dos registros. 

Os registros são importantes, pois o Sudoeste Goiano é uma área onde se 

concentra a maior parte da produção agropecuária do estado e se destaca como um 

pólo agroindustrial com projetos que demandam grande quantidade de matérias 

primas (CARMO e colab., 2016) oriundos do campo.  Este fato consequentemente 

levam os trabalhadores deste setor a ter um contato direto com os agrotóxicos. 

Além disso, com o aumento progressivo da produção na região, ocorre também 

aumento no consumo de agrotóxico agrícola, principalmente os sintéticos. Nesse 

sentido, Bernardo et al (2019) explicam que quando há aumento desses produtos 
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químicos sintéticos, significa que o risco de contato com os mesmos é eminente, e o 

que pode levar a contaminação e danos à saúde do trabalhador.  

 
Figura 01- espacialização dos municípios com população afetada por 
exposição/intoxicação por agrotóxico agrícola 2013-14 região Sudoeste I Goiás 

 
Organização: Autores, 2019. 
 

 
O advento da modernização do campo trouxe alguns critérios, como por 

exemplo a rotulagem para os produtos químicos, que apresentam uma escala de 

toxidade, que podem causar danos às pessoas, intoxicação aguda ou intoxicação 

crônica quando expostos com frequência  (BERNARDO e colab., 2019).  

Quando uma pessoa é exposta ou seja contaminada com um produto químico, 

o Ministério da Saúde, recomenda a obrigatoriedade da notificação das intoxicações 

pelos profissionais de saúde por meio de uma Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de Doenças, agravos e eventos de saúde regulamentada pela Portaria 

de Consolidação nº 4 de 28, de setembro de 2017 (BRASIL, 2017).  

Para corroborar com a pesquisa, tem-se a tese de Bombardi  (2017) do uso de 

agrotóxicos onde a autora demonstra muitas informações do Brasil e União Europeia.  

Na figura 02, observa-se que na região Sudoeste I ,onde inclui-se Rio Verde e limites 

ocorrem os maiores registros de uso de agrotóxicos e intoxicação pelos mesmos.  
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Figura 02- Mapas sobre o uso de agrotóxicos e intoxicação de Goiás- 2007-2014 

  
Fonte: BOMBARDI (2017, pag. 75 e 136). 

 

A notificação de acordo essa portaria determina que as intoxicações exógenas 

(por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) 

sejam de notificação compulsória semanal no sistema de informação em saúde 

SINAN (TEJERINA, 2018).   

Sistemas de informações no Brasil são capazes de armazenar dados da 

população, como mostra a tabela 1 sobre as intoxicações na região Sudoeste I de 

Goiás. As informações demonstram que os dados de notificação não traduzem a 

realidade da região, pois podem variar.  

Um bom exemplo seria no ano de 2013 quando um acidente envolvendo 

aeronave de pulverização agrícola liberou produto químico sobre uma escola pública 

de ensino fundamental pertencente à um assentamento rural no município de Rio 

Verde/Goiás. Essa descarga atingiu diretamente as pessoas que ali se encontravam 

na ocasião levando as mesmas a buscarem os serviços de saúde da região 
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(TEJERINA, 2018). Esse incidente pode ter atingido muito mais pessoas, e não ter 

sido notificado.  

Quando uma pessoa é atingida ou seja, sofre intoxicação, de alguma maneira 

está imbricada com desconhecimento, como por exemplo os componentes tóxicos 

presentes nos agroquímicos. De acordo com Luzardo e colab., (2015) as informações 

referentes aos riscos de intoxicação estão nos rótulos dos produtos, mas fatores como 

o desconhecimento, excesso de confiança  do produtor na experiência de trabalho do 

trabalhador rural e dele mesmo impede a interpretação na leitura dos rótulos antes do 

manuseio. 

 

Conclusão  

A subnotificação de casos de intoxicação exógena no SINAN impossibilitou o 

real conhecimento da situação epidemiológica, dessa forma prejudica o planejamento 

das ações voltadas para seu controle.  

Embora ainda não seja conhecido o real número de casos de intoxicação, a 

subnotificação no SINAN, pode vir a impedir que políticas públicas sejam elaboradas 

e efetivadas. Este estudo abordou o número total de intoxicações por agrotóxicos sem 

especificação dos mesmos. A baixa qualidade/quantidade e/ou ausência de registros 

e de dados incompletos evidenciam a fragilidade dos serviços de saúde dos 

municípios em relação ao ato de notificar.  

Espera-se que este trabalho contribua com as discussões a respeito da 

melhoria no registro de informações laborais e condições de trabalho dos que lidam 

com o agrotóxico, bem como estimule outros pesquisadores a aprofundar a discussão 

sobre o assunto. 
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ESTIMATIVA DA ÁREA FOLIAR DE CAJUZINHO-DO-CERRADO1 

 

RIBEIRO, Ricardo Carvalho2; GOMES, Francielly Rodrigues3; LEITE-JÚNIOR, João 

Batista4; COSTA, Marcelo Marques4; SENA-JÚNIOR, Darly Geraldo de4; SILVA, 

Danielle Fabíola Pereira4 

 

Palavras-chave: Anacardium humile A. St.- Hil. medidas lineares. validação de 

modelos. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Medidas simples e acuradas de área foliar são de interesse para pesquisas que 

envolvem as interações entre o crescimento das plantas e seu ambiente. Devido à 

sua relação direta com a fotossíntese, a área foliar é determinante em processos 

relacionados ao metabolismo, acúmulo de biomassa, fenologia e rendimento dos 

cultivos (DEMIRSOY, 2009). Com isso, sua estimativa é de suma importância, uma 

vez que a arquitetura da copa e os efeitos da interceptação da radiação solar pela 

folhagem interferem na produtividade e na composição dos frutos (MARACAJÁ et al., 

2008).  

 

2 BASE TEÓRICA 

Diversas são as formas de se medir a área foliar de um cultivo, porém muitas 

são inadequadas por serem destrutivas e/ou por dependerem de aparelhos 
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2Mestranda – Engenheira Agrônoma (Bolsista CAPES) – Programa de Pós-graduação em Agronomia, 
Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias - Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 
fram_rodgomes@hotmail.com 
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específicos ou, ainda, por demandarem excessiva mão-de-obra para execução 

(BIANCO et al., 2007). Como alternativa a esses métodos, tem-se a estimativa indireta 

da área foliar, que pode ser acessada através de variáveis da folha que apresentem 

dependência linear com a superfície da mesma, servindo-se para tal das técnicas de 

interação numérica (equações de regressão), onde a área foliar real é posta em função 

de uma ou mais variáveis dimensionais da folha a fim de encontrar uma equação 

preditora que seja simples, precisa, exata e rápida (FIALHO et al., 2011).  

Os modelos mais comuns têm utilizado como variáveis independentes o 

comprimento da nervura principal, a largura máxima da folha e possíveis relações 

matemáticas existentes entre estas dimensões (LIMA et al., 2008).  

  

3 OBJETIVO  

Obter uma equação de regressão confiável (estimador) para apontar a área 

foliar de plantas de cajuzinho-do-cerrado, cultivadas a campo, por meio de medidas 

do limbo foliar. 

 

4 METODOLOGIA  

O trabalho foi conduzido dentro da coleção Biológica “ex situ” de Anacardium 

humile A. St.-Hil, no campo de recursos genéticos da UFG - Regional Jataí. Dentro 

desta coleção, foram avaliados acessos gerados de planta-mãe com sementes 

advindas dos municípios de Caiapônia, Chapadão do Céu, Itarumã, Jataí, Mineiros, 

Portelândia e Serranópolis.  

O levantamento de dados para a estimação do modelo que prediz a área foliar 

(AF) foi efetuado nos dias 14, 16 e 17 de dezembro de 2017.  Das 542 plantas de 

Cajuzinho-do-cerrado presentes na coleção foram coletadas 500 folhas que foram 

imediatamente após a coleta acondicionadas em sacos de plástico e transportadas ao 

laboratório para avaliação. As variáveis avaliadas foram: comprimento máximo (C) e 

largura máxima (L), ambos expressos em cm. 

As medições das variáveis C e L foram realizadas com auxílio de régua 

graduada em milímetros. O C corresponde à medida do ápice da lâmina até a inserção 

do pecíolo, ao longo da nervura central. A L foi medida entre os lóbulos maiores da 



 
 

lâmina, perpendicularmente à nervura central. Através das medidas lineares 

determinou-se o produto destas variáveis (C x L). 

 Foi realizada análise de regressão linear, para as variáveis descritas 

anteriormente.  Tendo como critério para a escolha do melhor modelo de estimativa 

da área foliar o coeficiente de determinação (R2) com valor mais elevado ou próximos 

da unidade e menores valor do erro padrão das estimativas (EPE). 

Para desenvolvimento do modelo de estimativa da área foliar, foram coletadas 

cerca de 50 folhas, número este dividido entre os acessos presentes na coleção do 

banco de germoplasma.  

Utilizando-se um vazador com área conhecida de 2 cm de diâmetro, foram 

destacados discos foliares da porção basal da folha apenas com nervuras finas, 

obtendo-se um disco por folha. Através da área conhecida dos discos foliares 

destacados, do peso dos mesmos e do peso da folha, tomados através de uma 

balança analítica, foi estimada a área foliar total.  

Os dados de área foliar estimada (discos foliares em 50 folhas) e área foliar 

calculada, obtidos por medição direta (CxL em 500 folhas), foram analisados por meio 

de análise de regressão linear e de variância, para determinar o grau de precisão do 

modelo. 

Os dados foram analisados no software estatístico SAS (STATISTICAL 

ANALYSIS SYSTEM, 2002). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1, observa-se a relação entre os valores estimados e os valores 

medidos diretamente da área individual das folhas de cajuzinho-do-cerrado. O alto 

coeficiente de correlação e a alta significância estatística do teste permitem 

estabelecer com certeza e precisão que o modelo pode ser utilizado em trabalhos 

de campo com alta precisão matemática. 



 
 

  

Figura 1 - Relação entre a área foliar estimada e a área foliar calculada, medida 
em folhas de cajuzinho. 

 
Os três modelos lineares preditos para as 500 folhas em estudo apresentam 

elevados coeficientes de determinação (R2), sendo estes respectivamente 0,9781, 

09969 e 0,9994 (p<0,001) satisfazendo os critérios matemáticos para o uso do modelo 

linear como estimador da superfície foliar (Figura 2), resultados semelhantes foram 

encontrados por Fialho et al (2011) em estudos com a cultura da abobrinha utilizando 

modelos lineares e não lineares. 

 

 

Figura 2 - Relação entre a área foliar estimada e as dimensões foliares: A - produto (CxL); B – largura 
(L) e; C – comprimento (C) para cajuzinho usando modelos polinomiais de regressão. 

 

A área foliar das plantas de Cajuzinho-do-cerrado obteve um incremento nos 

valores estimados pelo modelo que utilizou conjuntamente as medidas de 

comprimento da nervura central e a largura máxima entre os lados da folha (CxL) 

AFcl= β0+ β1X (Tabela 1). O modelo a partir do produto, obteve-se resultados que 

demonstraram menores valores de EPE (1,9237) estes por sua vez, corroboram com 



 
 

os encontrados por Bosco et al (2012) em estudos com variedades de maçã que 

utilizando modelos baseados em apenas uma medida de comprimento ou largura 

apresentaram menores valores de R2 e EPE em comparação a modelos com as duas 

dimensões.  

Este incremento de valores apresentados pode ser atribuído à redução dos 

erros das estimativas (menor EPE) sendo esta manifestada através de um incremento 

no Fcalc e decréscimo na soma de quadrado residual (SQR) comparando-se com os 

modelos preditores de área foliar que utilizaram as dimensões C e L, assim como 

descrito por Fialho et al (2011). 

Tabela 1 - Modelos estatísticos, parâmetros da regressão, erro padrão das 
estimativas (EPE), coeficientes de determinação ajustados para os 
graus de liberdade (R2), graus de liberdade do resíduo (g.l-R), soma de 
quadrados do resíduo (SQR), F-Calculado (Fcalc) e estimadores da área 
foliar (AF) como funções das dimensões lineares das folhas de 
Cajuzinho-do-cerrado (comprimento, C; largura, L) 

**Parâmetros – significativo pelo test-t (α= 0,01); **Fcalc – significativo pelo test-F (α= 0,01). 

 
Quanto maiores os valores de R² e menores de EPE, maior é acurácia do 

modelo (Morgado et al., 2013). Apesar do aumento da precisão na estimativa da área 

foliar a partir do produto C x L, resultados encontrados para as medidas lineares 

individuais demonstram-se significativos, o que se pode ressaltar é a praticidade para 

a obtenção de apenas uma das medidas, diminuindo o tempo de coleta dos dados, 

para a realização desse método em campo. Tendo, portanto, um menor volume de 

informações a serem processadas assim como descrito por Maldaner et al. (2009). 

Os modelos com apenas uma dimensão foliar, obteve-se valores muito 

próximos do que possuía o produto das variáveis. Foi obtido R2 de 0,9781 para 

comprimento e 0,9969 para largura (p<0,01). Em razão dessa similaridade dos 

resultados e levando em conta a maior mão de obra para a coleta de duas variáveis 

(comprimento e largura) para a determinação do CxL, não se justifica a utilização 

Modelo Parâmetro
s 

EPE R2 g.l-
R 

SQR Fcalc Estimador de AF 

AFc= β0+ 
β1X 

β0= -
353,1591** 
β1= 37,5673** 

10,873
4 

0,978
1 

423 48711,25 18477,84** AFc= -353,1591 + 
37,5673C 

AFc= β0+ 
β1X 

β0= -47,7302** 
β1= 61,1552** 

4,3362 0,996
9 

423 7953,48 135196,21
** 

AFl= -47,7302 + 
61,1552L 

AFcl= β0+ 
β1X 

β0= 38,0297** 
β1= 2,6204** 

1,9237 0,999
4 

423 1565,342
5 

688656,29
** 

AFcl= 38,0297+ 2,6204CL 



 
 

dessa equação, e sim a utilização das equações que consideram apenas a variável 

largura, pela praticidade e precisão dos resultados assim como descrito por Toebe et 

al. (2010). 

 

6 CONCLUSÃO  

O produto do comprimento pela largura possibilitou gerar uma equação de 

regressão confiável capaz de estimar com alta precisão (R2= 0,9994) a área foliar de 

plantas de cajuzinho-do-cerrado. A variável largura da folha pode ser um parâmetro 

adequado para utilização como variável independente, na estimação da área foliar por 

meio de modelos de regressão. 
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RETENÇÃO PROLONGADA DE DENTES PRÉ-MOLARES DECÍDUOS EM 
CAVIDADE ORAL DOS EQUINOS    1 
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Palavras-chave: Cárie. Decíduo. Doença. 
                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
A saúde bucal e tratamentos odontológicos para equinos contribuem para uma vida 

saudável! Os ciclos mastigatórios com movimentos adequados e boa distribuição 

bilateral de forças mastigatórias, contribuem com a melhor trituração e maceração dos 

alimentos inibindo assim, problemas gastrointestinais como a síndrome cólica. A 

cavidade oral é também importante para o sucesso na performance do animal quando 

atleta; por exemplo, um animal que apresenta dentes decíduos encarcerados podem 

desenvolver grande inflamação local, acúmulo de matéria orgânica entre o dente 

permanente e o temporário, levando assim a desenvolvimento de doença cárie, 

perdas prematuras de dentes saudáveis e grandes perdas econômicas 

consequentemente. 

 

2 BASE TEÓRICA 
A retenção anormal dos dentes decíduos pré-molares, podem ocorrer entre 2 e 4,5 

anos de idade. Esses dentes tem suas quedas normais entre 2,5, 3 e 4 anos de idade 

respectivamente. Para os dentes 06, 07 e 08(Triadam modificado), podem haver 

muitas variações individuais no sincronismo das quedas. Se os dentes decíduos 

estiverem soltos, podem ficar aprisionados por mais tempo que o normal e gerar 
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desconforto oral a curto prazo. Os cavalos afetados, podem indicar headshaking 

resistência ao trabalho, redução nos movimentos de mastigação, halitose até que os 

dentes de leite caiam ou sejam extraídos. Tais sinais clínicos de desconforto oral no 

cavalos, devem ser observados e passar por exame oral cuidadoso para evidências 

de dentes decíduos soltos ou parcialmente aprisionados. Dentes encontrados ao 

tempo de extração, podem ser removidos com o uso de forceps. É sugerido que a 

retenção prolongada dos decíduos pode predispor à erupção atrasada do dente 

subjacente e desenvolvimento do mesmo com presença de doenças apicias. A 

remoção de dente decíduo prematuramente, pode causar hipoplasia infundibular no 

dente permanente subjacente e comprometimento das paredes cementares levando 

a perda prematura do dente subjacente por cáries infundibulares mais tarde.  

 

3 OBJETIVOS 
Reconhecer as principais características clínicas e fisológicas de dentes 

decíduos em fase de troca através da inspeção intra-oral auxiliada por oroscopia e 

espelho odontológico.  Auxiliar o médico veterinário dentista de cavalos nas 

exodontias de dentes provisórios evitando assim, comprometimentos dentais por 

iatrogenias. Contribuir com a formação clínica dos futuros profissionais ligados a 

equicultura.  

 

4 METODOLOGIA 
Dentes encontrados ao tempo de extração, podem ser removidos com o uso de 

fórceps, elevadores gengivais eespelho. O Espelho ou oroscópio rígido, são usados 

para a melhor visualização das estruturas dentais e identificação das anormalidades 

e análise clínica intra-oral.  

Após abertura da boca por espéculo oral, a lavagem da cavidade, com água, se faz 

necessária para a melhor visualização de estruturas como, canais infundibulares, 

doenças periodotais e dentes decíduos, por exemplo. Espelho de aproximação e 

haste angulada(80º) é umidificado com álcool para que não embaçar assim como a 

lente da ótica do horoscópio e realizar bons diagnósticos. O uso de maquinas 

fotográficas também é de importância para a recordação da imagem e caso clínico. A 



 
 
introdução dos equipamentos de imagens auxiliares é feito e utilizado para análises 

das regiões vestibulares, lingual e palatal conferindo assim todas as faces dentais.  

Retrações genvivais, gengivites, acúmulo de matéria orgânica e visualização do dente 

permanete(parcial), são um dos achados mais comuns na identificação e 

diferenciação entre dentes decíduos e permanentes nos equinos. 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A inspeção intra-oral e uso de equipamentos auxiliares são necessários para a 

identificação e tratamento clínico ortodôntico das extrações de dentes provisórios. 

Dor, relutância ao trabalho, cáries, inapetências e aumentos de volume facial, são 

alguns dos sinais clínicos que o equino pode apresentar por reter dentes de leite após 

a queda em épocas corretas. 
 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os dentes decíduos não devem ser removidos até que estejam realmente 

soltos/fouxo; existe um tempo aproximado junto a cronologia dental que ajuda na 

identificação de dentes de leite em época de queda, assim como, retração gengival, 

halitose e relatos anotados junto a anamnese do paciente em questão. O 

conhecimento da morfologia odontoloógica, clínicas e cronometria dental são 

fundamentais para a identificação dos dentes decíduos encarcerados por tempo 

prolongado e sua possível extração.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os relatos de viagem produzidos por cientistas naturalistas e artistas que integraram 

as missões de exploração do território do Brasil no final do século XVIII e XIX por viajantes 

constituem uma das principais fontes da historiografia brasileira sobre o período colonial. Os 

diários, anotações e observações feitas pelos viajantes que passaram pelo território 

brasileiro nesse período chegaram ao domínio público em forma de artigos em revistas 

especializadas, sendo posteriormente publicados como livros na Europa, ainda no século 

XIX, traduzidos, editados e publicados no Brasil. As incursões dos viajantes cientistas pelo 

território brasileiro se deram no contexto da instalação da corte portuguesa no país, em 

1808, momento em que o Brasil passou a viver uma abertura econômica e cultural 

(MARTINS, 2017, p. 16). Dentre os naturalistas que viajaram pelo território brasileiro, alguns 

percorreram a província de Goyaz, dos quais destaco Auguste de Saint-Hilaire, cientista 

francês que esteve em terras goianas em 1819 por 93 dias. 

Além de estudos ligados a história natural, relacionados à formação dele enquanto 

botânico. Saint-Hilaire direcionou também seu olhar para outros temas como: cotidiano das 

vilas e arraiais, tratamentos dado aos escravos, cultura dos povos nativos, comércio, 

festividades, transporte, inserção da mulher na vida social e algumas nuances da vida 

privada, dos quais este trabalho se ocupa em tentar localizar alguns a fim de pensar de que 

maneira aparecem em sua narrativa. Sua obra já foi objeto de importantes estudos que em 

alguma medida serão apontados e debatidos, também, nesta pesquisa. 

O direcionamento deste novo olhar para a obra “Viagem à Província de Goiás”4 se dá 

a partir da pesquisa “Imagens urbanas de Goyaz: olhares sobre as narrativas dos 

 
1Resumo revisado pelo coordenador do projeto de iniciação científica, Prof. Marcos Antonio de 

Menezes, código: Chamada Universal MCTIC/CNPq n.º 28/2018. 
2Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Faculdade de História. rodmolihis@gmail.com 
3Professor do Curso de História da UFG/Jataí e do PPGH/UFG/Goiânia. pitymenezes.ufg@gmail.com 
4SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 1975. *Edição Publicada por ocasião da organização da “Coleção 
Reconquista do Brasil”, dirigida por Mário Guimarães Ferri.  



 
 
naturalistas-viajantes do século XIX”5, que vai discutir o surgimento das cidades, povoados, 

vilas, enfim núcleos urbanos em Goiás no século XIX, a partir dos viajantes que por aqui 

passaram. Neste sentido, Saint-Hilaire, como outros viajantes, nos leva através de sua 

narrativa a conhecer detalhes importantes e ricos da história da província. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Partimos dos estudos de Mary Anne Junqueira (2011), em que lança mão de uma 

discussão metodológica dos relatos de viagem como fonte para o historiador, para pensar o 

relato de viagem enquanto fonte para o historiador. A autora define o relato de viagem como 

um “corpus documental” ainda pouco definido. Cada relato de viagem é único. Carrega 

consigo sua condição última de produção de um intelectual com experiências singulares e 

um discurso condicionado por uma série de fatores externos e internos ao escritor. Para 

analisa-lo, segundo Junqueira (2011), devemos ater-nos ao “lugar de enunciação” e ao 

universo cultural do viajante, avaliar o momento de escrita do texto (se antes ou após a 

viagem), a forma como foi elaborada (diário, narrativa, memória etc.), quando foi o momento 

de publicação e, sobretudo, nos perguntar: quem é o escritor do relato ou quem “ele quer 

ser”? (JUNQUEIRA, 2011, p. 47). 

Não cabe a nós, historiadores, discutir em que medida o relato de viagem é um 

“gênero literário”, no entanto as discussões que decorrem deste debate nos permitem 

entender a diversidade de gêneros que se pode encontrar dentro desse corpus de textos, ou 

ainda, o hibridismo nesse tipo de fonte. Desse modo, é possível apreender no relato de cada 

viajante o discurso científico, a “escrita de si”, e na medida em que faz essas apreensões 

compreender as diferenças latentes entre dois ou mais relatos. No movimento entre 

perceber essa diferença que se localiza o primeiro passo para pensar a “escrita de viagem” 

e suas características latentes, enquanto gênero híbrido e fonte para o historiador. 

  

3 OBJETIVOS 

Auguste de Saint-Hilaire é um dos viajantes-naturalistas que percorreu o território 

brasileiro mais citados em pesquisas. Sua obra sobre suas viagens pela colônia é tomada 

como fonte e trabalhada por muitos pesquisadores. Neste sentido, a pesquisa tem como 

objetivos conhecer a historiografia que já tratou do viajante, dialogar com a mesma no intuito 

de transitar por um discurso que já existe sobre o objeto e, conhecendo-o, seguir caminhos 

novos no tratamento a esta fonte. 

 
5Pesquisa financiada pela CAPES e coordenada pelo Prof. Dr. Marcos Antônio de Menezes (UFG). 



 
 

Ainda mais: fazer um levantamento dos assuntos que podem ser trabalhados em 

Saint-Hilaire. Seu livro “Viagem à Província de Goiás” tem inúmeras possibilidades de 

pesquisa, haja vista o amplo leque de informações tratadas pelo viajante em seu relato de 

viagem. O francês não se limita a falar sobre botânica, ou assuntos ligados à sua formação 

enquanto naturalista somente, mas em sua narrativa descreve as questões relacionadas ao 

que via como tradição e costume das gentes, modos de fazer e de tratar coisas cotidianas. 

O relato de viagem é escrito a partir do encontro do viajante com o diferente, com aquilo que 

suscita estranhamento, com o novo. Assim, Saint-Hilaire descreve tudo aquilo que encaixa 

neste universo da alteridade.  

Por fim, responder às questões postas por Junqueira (2011) para pensar inicialmente 

quem é o autor do relato de viagem, a que universo cultural ele responde e quais são as 

condicionantes da escrita de Saint-Hilaire.  

                                    

4 METODOLOGIA 

 A fonte desta pesquisa é um tipo de documento que demanda uma leitura própria 

dos Relatos de Viagem, já que se trata de um relato escrito a partir da experiência de uma 

viagem feita pela Província de Goyaz em 1819. A leitura está alicerçada nas discussões 

sobre o tratamento dispensado a este tipo de fonte, que se propõe a: buscar inicialmente 

quem foi o autor; como o autor escreveu seu relato; qual foi o contexto da viagem que serviu 

de base para o relato; quais são os referenciais de que o autor se dispõe; de qual universo 

cultural o autor parte para escrever seu texto, levando em consideração que todo texto é 

marcado por um conjunto de representações, estereótipos e influências anteriores a ele; o 

que se queria alcançar com a publicação; e qual estilo marca a escrita deste relato de 

viagem particularmente. 

 Por meio da investigação teórica e do estudo da historiografia já produzida sobre o 

viajante é possível responder, em alguma medida, a estas primeiras perguntas. No entanto, 

é imprescindível o estudo integral e completo da fonte principal, “Viagem à Província de 

Goiás”, mapeando os assuntos que aparecem na narrativa por capítulo, já que se 

compreende um dos objetivos a que se propõe o trabalho. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Apesar de muito citado e referenciado em trabalhos, apenas alguns tomam o viajante 

francês como objeto principal de pesquisa. Não obstante, dialogamos com quatro trabalhos 

que o fazem, pensando aspectos e áreas diferentes, qual seja: Versiani (2000), em relação 



 
 
aos escravos que Saint-Hilaire viu; Kury (2003), que pensa sua exemplaridade enquanto 

viajante, e relevância no cenário da época, a partir do estudo de sua formação e inserção na 

sociedade europeia do oitocentos; Silva e Pereira (2016), que se ocupam em estudar as 

representações do Cerrado na narrativa do naturalista; e Martins (2017), que escreve uma 

tese intitulada “Saint-Hilaire em Goiás: Ciência, Viagem e Missão Civilizatória”, a qual 

propõe uma “leitura do discurso do naturalista viajante Auguste de Saint-Hilaire sobre as 

paisagens de Goiás a partir da análise do livro Voyage aux sources du Rio de São Francisco 

et dans la province de Goyaz, publicado na França em 1848” (MARTINS, p. 3, 2017) 

 Lorelay Kury (2003) analisa o período que vai das últimas décadas do século XVIII 

ao início do século XIX e aponta a importância de estudar os textos dos viajantes nos 

contextos europeus de sua publicação e sua repercussão no Brasil da época. Saint-Hilaire 

ocupava posição de prestígio no meio científico parisiense antes de sua expedição para o 

Brasil – uma virada na carreira científica do naturalista –, da qual resultou a maioria de suas 

publicações. A autora localiza o viajante em um tempo marcado pelo desenvolvimento de 

uma ciência prática imbricada com os aspectos filosóficos da história natural, ou ainda, 

esses dois lados se complementando. 

 O viajante francês transita, em sua narrativa, entre momentos de depreciação e 

exaltação de elementos concernentes ao que via. “As plantas foram elementos bastante 

citados pelos viajantes oitocentistas. Muitos escritos exaltam as novidades da natureza 

encontrada” (PEREIRA; SILVA, 2016, p. 220). Ele se depara com paisagens 

“extraordinárias”, “maravilhosas”, bastante diferentes daquelas europeias as quais estavam 

ambientados. No entanto, na medida em que admirava as variadas espécies faunísticas do 

cerrado, depreciava sua falta de utilidade, já que na Europa a natureza já tinha sido em 

muito dominada. Predomina em Saint-Hilaire o olhar científico sobre o cerrado, apesar de 

apreender algumas minúcias do modo de vida da sociedade em determinados momentos. 

 Os relatos dos viajantes foram usados, pela literatura, como defesa a ideia de uma 

escravidão relativamente “benigna” – origem de muita polêmica na área. Diante desse 

contexto, Versiani (2000) procura analisar de forma mais sistemática o que foi dito pelos 

viajantes do século XIX sobre o escravismo brasileiro, respondendo as seguintes perguntas 

a partir da obra de Saint-Hilaire  

 

até que ponto se pode extrair desses relatos um quadro coerente, que traga 

subsídios efetivos ao entendimento das relações entre senhores e escravos? Que 

tipo de generalização pode ser sugerida por esse mosaico de observações 

individuais, feitos em circunstâncias bastante variadas? (VERSIANI, 2000. p. 1-2). 



 
 
 

 Já Fátima de Macedo Martins se propõe a fazer uma leitura do discurso do 

naturalista viajante sobre as paisagens de Goiás a partir da análise do livro Voyage aux 

sources du Rio de São Francisco et dans la province de Goyaz, publicado em 1848 na 

França. Para realizar tal trabalho, a autora o coloca como sujeito político e, não obstante, 

seu discurso não foi tomado como fonte de informações acabadas, mas problematiza. 

 Conclui que: 

É no embate entre o que percebe (o sertão ou désert) e aquilo que acredita que 
deveria ser (a civilização) que se desenvolve a narrativa de Saint-Hilaire. Os 
sentidos da natureza e o modo de vida do sertanejo são dois aspectos que se 
articulam e formam representações que conferem a Goiás um estigma de lugar 
“vazio” e “decadente”, o sertão, presente nas “memórias” e “reflexões” de caráter 
reformista o qual, junto a essas, formou um imaginário sobre Goiás que perdurou por 
tanto tempo na história e na literatura (MARTINS, 2017, p. 234). 
 

 Como se trata de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, se espera obter como 

resultado um mapeamento completo dos assuntos que podem ser abordados na obra de 

Saint-Hilaire e de que maneira eles aparecem na narrativa em questão. E pensando a 

narrativa em si, analisar como Saint-Hilaire escreveu seu relato, isto é, quais tipos de 

gêneros perpassam a sua escrita. Assim, é possível apreender algumas camadas de 

informações implícitas no seu discurso. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Colocando lado a lado os relatos de Saint-Hilaire e outros documentos  do mesmo 

período e períodos posteriores é provável que seja possível verificar continuidades, 

descontinuidades, permanências, rupturas tanto na paisagem da província, quanto no 

imaginário do viajante europeu sobre a província e, de certo modo, do europeu de modo 

geral – posto que era a partir dos viajantes que a Europa enxergava os territórios do mundo 

que eles colonizavam. Desse modo, partindo do pressuposto de Burke (1992), de que não 

se pode evitar olhar o passado de um ponto de vista particular e, ainda, que o relativismo 

cultural se aplica tanto à própria escrita da história, quanto aos seus objetos, os relatos de 

Saint-Hilaire em sua Viagem à Província de Goiás ainda têm muito a serem explorados e 

problematizados. 

 Portanto este trabalho se propõe a fazer uma leitura da obra “Viagem à Província de 

Goiás” apontando novas possibilidades de pesquisa e problematizações, levando em 

consideração o arcabouço teórico da História Cultural e aquilo que já se produziu acerca da 

literatura de viagem enquanto “corpus documental” para o historiador e do relato de viagem 

do francês Auguste de Saint-Hilaire sobre a província de Goyaz.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA   

     A obesidade é um problema na criação de equinos, que tem se destacado 

por sua importância econômica na saúde e produção, podendo gerar aumento da 

probabilidade de desenvolvimento de doenças metabólicas e endócrinas (FRANK et 

al, 2010). 

O animal é considerado com Síndrome Metabólica Equina (SME) quando 

apresenta características fenotípicas como a obesidade, acúmulo de adiposidade 

regional e resistência à insulina (ORSINI et al., 2013 ). Este trabalho busca 

correlacionar outros biomarcadores plasmáticos ao desenvolvimento da SME , para 

podê-la diagnosticar mais precocemente e assim tratá-la.   

                                                          

2 BASE TEÓRICA   

     A Síndrome Metabólica Equina (SME) se caracteriza por ser um distúrbio 

metabólico associado à obesidade que predispõe os cavalos à laminite, tendo como 

ponto central a resistência à insulina. A grande maioria dos cavalos e pôneis afetados 

pela SM apresentam o quadro de obesidade generalizada ou regional. Entretanto, 

nem todos os cavalos com SME são obesos e nem todos os animais obesos 

desenvolvem a desregulação insulínica (RIBEIRO , 2017) .   

                                            
1  Resumo revisado pelo Prof. Rodrigo Martins Ribeiro.  
² Discente do curso de Medicina Veterinária UFG-REJ, rogermf@hotmail.com . 
³ Biomédico , Laboratório Análise, laboratorioanalise@gmail.com . 
⁴ Docente do curso de Medicina Veterinária UNIFIMES, vetdebora@msn.com . 
⁵ Orientador e docente do curso de Medicina Veterinária UNIFIMES vetrodrigo@msn.com . 

 



 

 

  

2 OBJETIVOS       

      O objetivo deste experimento foi verificar correlações significativas entre 

biomarcadores metabólicos e alterações de adiposidade nos equinos localizados na 

cidade de Mineiros – GO.                                                                    

  

3 METODOLOGIA   

      Foram avaliados 74 cavalos localizados na cidade de Mineiros – GO, para 

analisar as variáveis plasmáticas foram coletados amostras de sangue venosa para a 

mensuração dos valores plasmáticos de HDL-c, LDL-c, VLDL-c,  frutosamina, glicose, 

colesterol, proteína total e a insulina, para a avaliação da condição corporal dos 

animais foi mensurada o peso dos animais, o escore corporal através do uso da 

metodologia de (HENNEKE et al., 1983). E com o uso de fita métrica foi aferida a 

circunferência do pescoço em três pontos pré-definidos com 25, 50 e 75%. A análise 

estatística utilizada para verificar a correlação das variáveis paramétricas foi 

empregado o teste de correlação de Pearson, e para os dados não paramétricos para 

mensurar a correlação do escore corporal e o escore da crista do pescoço foi usado 

o teste de correlação de Spearman (P≤0,05).   

                                                                

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA   

     A mensuração das regiões do pescoço pela fita métrica na população de 

animais estudados foi efeciente para classificação quanto à obesidade por meios 

matemáticos. Foi observado uma correlação positiva entre a Insulina , ECC e ECP 

r0,45 e 0,35 respectivamente , P< 0,05. Esse aumento dos níveis de insulina pode 

levar à quadros de Resistência à Insulina (RI) e as consequências causadas pela RI 

são a absorção deficiente de glicose pelos tecidos, elevação da síntese hepática da 

glicose pela via da gliconeogênese, aumento da lipólise tendo como resultado o 

aumento das concentrações de ácidos graxos livres plasmáticos e triglicérides 

(WALLER et al., 2011, FRANK e TADROS, 2014). Porém os resultados obtidos nesse 

trabalho ( Tabelas 1 e 2 ) concordaram com (RIBEIRO , 2017), em que não se 



 

verificaram alterações significativas para valores plasmáticos de triglicerídeos e VLDL, 

mas com alteração significativa nos valores de LDL, que foi correlacionado no 

presente estudo ao ECC e ECP , r 0,4 e P<0,05. Os valores da Frutosamina também 

elevara-se juntamente com o aumento do MCP de 50% r 0,4 e P< 0,05, concordando 

com (RIBEIRO, 2017). Estudos recentes têm relatado aumento em seu volume 

plasmático em animais com laminite clínica e uma correlação positiva em animais com 

hiperglicemia e hiperinsulinemia basal, essa elevação pode representar um fenômeno 

transitório associado à sinais clínicos da laminite ou pode durar mais com a laminite 

sintomática (KNOWLES et al., 2014). Podendo a Frutosamina ser utilizada como um 

biomarcador precoce, pois concentração da frutosamina espelhe as concentrações da 

glicemia média por um período de 2 a 3 semanas, tanto no homem como em algumas 

espécies animais, sendo utilizada como uma medida de controle em contraste com as 

mensurações individuais de glicose. A frutosamina tem a característica de não sofrer 

interferência de fatores temporários como a alimentação ou período de estresse 

recentes ( PATTULO E KIDNEY, 2014 ).   

   

   
Frutosamina 

(mmol/L)   
Glicose  (mg/dL)   

Insulina  
(µU/mL)   

Proteína 
Total   

(mg/dL)   

   r   p   r   p   r   p   r   p   

Idade (anos)   -0,11   0,32   -0,409   0,0003   -0,18   0,12   0,34   0,00 

2   

Peso (kg)   0,36   0,001   -0,21   0,06   0,16   0,16   -0,06   0,55   

ECC£   0,4   0,0003   0,16   0,16   0,45   <0,0001   -0,09   0,42   

ECP£   0,25   0,02   0,11   0,33   0,35   0,0019   -0,10   0,39   

   

MCP   

(cm)   

25%   0,26   0,02   -0,09   0,43   0,07   0,52   -0,08   0,48   

50%   0,38   0,0007   -0,30   0,007   -0,04   0,67   0,02   0,82   

75%   0,09   0,39   -0,15   0,18   0,05   0,64   0,13   0,24   

   

Tabela 1 : Índices de correlações entre as variáveis de obesidade e biomarcadores plasmáticos dos  

74 equinos hígidos, machos e fêmeas localizados na cidade de Mineiros – GO   

   

   



 

   

   

   

   

   Colesterol 

(mg/dL)   
VLDL  (mg/dL)   HDL  

(mg/dL)   
LDL (mg/dL)   

   r   p   r   p   r   p   r   p   

Idade (anos)   -0,09   0,4   -0,15   0,17   -0,001   0,99   -0,08   0,49   

Peso (kg)   0,03   0,75   0,2   0,07   -0,10   0,38   0,2   0,07   

ECC£   0,14   0,2   0,13   0,24   0,02   0,84   0,40   0,0003   

ECP£    0,05   0,62   -0,003   0,97   -0,08   0,47   0,40   0,0003   

   
MCP   
(cm)   

25%   -0,06   0,57   0,19   0,09   -0,26   0,02   0,19   0,09   

50%   0,03   0,76   0,15   0,18   -0,06   0,57   0,15   0,18   

75%   0,01   0,89   0,04   0,67   -0,18   0,1   0,04   0,67   

      

Tabela 2: Índices de correlações entre as variáveis de obesidade e Colesterol e lipoproteínas 

plasmáticos dos 74 equinos hígidos, machos e fêmeas localizados na cidade de Mineiros – GO. 

VLDL= Very low density lipoprotein, HDL= high density lipoprotein, LDL= low density lipoprotein 

 

   

   

   

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

      Os resultados confirmaram a hipótese de que existe correlação entre os 

parâmetros de adiposidade e biomarcadores, demonstrando que a obesidade 

influencia nos biomarcadores e podem ser utilizados como métodos de diagnóstico 

precoce para a SME.  

Dosagens de frutosamina, fornecem dados mais precisos quanto à variação 

glicêmica ocorrida antes da coleta, portanto, reflete melhor o histórico do metabolismo 

energético dos animais.   

   

   

   

REFERÊNCIAS   

   



 

FRANK, N.; GEOR, R. J.; BAILEY, S. R.; et al. Equine Metabolic Syndrome. J. Vet. 
Intern.  Med. V., v. 24, p. 467 – 475, 2010   

 
 
HENNEKE, D.R.; POTTER, G.D.; KREIDER, J.L. Body condition during pregnancy 
and lactation and reproductive efficiency of mares. Theriogenology, v. 21, p.  

897909, 1983 .   

KNOWLES, E. J.; MENZIES-GOW, N. J.; MAIR, T. S. Plasma fructosamine 
concentrations in horses with pituitary pars intermedia dysfunction with and without 
laminitis. Equine Vet. J., v. 46, p. 249–251, 2014.   

 

ORSINI, J. A.; CLARK, K.; INGLES, J.; et al. Clinical risk factors for equine laminitis:   

observational findings. J. Equine Vet. Sci., v. 33, p. 840, 2013.   

 

PATTULLO, K.M.; KIDNEY, B.A. Reference Point: Exploring fructosamine beyond 
diabetes mellitus. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 

244, n.  11, p. 1268-1277, 2014.   
 

RIBEIRO , RODRIGO MARTINS . "Relação entre obesidade induzida e laminite 
endocrinopática em equinos Mangalarga Marchador: aspectos clínicos, laboratoriais, 
morfométricos e patológicos." (2017).   

 

TADROS, E. M.; FRANK, N. Endocrine disorders and laminitis. Equine Vet. J., v. 25, 
iss. 3, p. 152 – 162, 2014.   

 

WALLER, A. P.; BURNS, T. A.; MUDGE, M. C.; et al. Insulin resistance selectively 
alters cell-surface glucose transporters but not their total protein expression in equine 
skeletal muscle. J. Vet. Intern. Med., v. 25, p. 315-321, 2011.   



 

1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa, Profa. Cecília Nunes Moreira, código 
PI02502-2018.  
² Bolsista do Programa de Iniciação Cientifica (PIVIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
tainara_amanda97@hotmail.com  
3 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Jataí 
(UFJ). mylavet@yahoo.com.br 
4 Bolsista do Programa de Iniciação Cientifica (PIVIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
danielfarias_100@hotmail.com ; aristeliallazara@gmail.com 
5 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal 
de Jataí (UFJ). nayarabiomedd@gmail.com  
6 Professora Associada do Curso de Médica Veterinária, Universidade Federal de Jataí (UFJ). 
Coordenadora do projeto de pesquisa. cecilia_nunes_moreira@ufg.br   
 

PERFIL DE RESISTÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI EM PIOMETRAS DE 

CADELAS1 
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Palavras-chaves: Hiperplasia Endometrial Cística. Infecções. Antibióticos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A piometra é uma Hiperplasia Endometrial Cística (HEC) que acomete 

cadelas adultas e idosas, causadas principalmente por infecções purulentas no 

útero. Essa infecção é responsável por grande parte dos atendimentos veterinários 

de caráter emergencial e pode levar o paciente ao óbito devido à endotoxemia 

(BARSANTI, 2012; PRETZER, 2008). O crescimento e a produção de muco pelas 

células endometriais uterinas são estimulados por progesterona e reduz a ação 

miometrial, favorecendo o acúmulo de líquidos na luz uterina, facilitando a infecção 

bacteriana e posteriormente a piometra (TRINDADE et al.,2010).  

Os resultados de estudos têm demonstrado que a Escherichia coli é o micro-

organismo mais frequentemente isolado do material coletado do conteúdo uterino de 

cadelas com piometra (CHEN et al., 2003; COGGAN et al., 2004). A E. coli possui 

grande afinidade pelo endométrio e miométrio, com habilidade de se aderir em 

receptores na parede uterina sob influência da progesterona, dificultando sua 

eliminação pelo sistema de defesa local (HAGMAN et al., 2006).  

Os cães representam potenciais fontes de propagação da resistência 

antimicrobiana devido ao uso extensivo de agentes antimicrobianos nestes animais. 

E considerando-se o contato direto com humanos, há uma possível troca de 

mailto:danielfarias_100@hotmail.com
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organismos resistentes e/ou seus genes de resistência entre humanos e animais 

comprometendo a eficácia terapêutica (GUARDABASSI et al., 2004).   

 

2 BASE TEÓRICA 

A piometra é uma das principais doenças da cadela e representa um risco 

potencial para a saúde pública, uma vez que a secreção vaginal pode ser uma fonte 

de infecção de bactérias para humanos (GUARDABASSIL et al., 2004; MOYAERT et 

al., 2006). 

O aparecimento da resistência microbiana aos antimicrobianos em animais e 

humanos pode ter diversas causas, como uso de antimicrobianos de largo espectro 

no lugar de menor espectro, colocando em risco a saúde do animal e dos seres 

humanos em decorrência da capacidade de transferência de genes de resistência 

dentro da espécie e entre espécies diferentes, bem como para espécies de 

hospedeiros diferentes (COURA et al., 2014). Desta forma, já foi evidenciada 

resistência bacteriana a antibióticos de uso restrito em humanos em cepas isoladas 

de infecções variadas provenientes de cães, o que sugere que houve transmissão 

de genes de resistência, possivelmente pela proximidade entre humanos e esses 

animais, destacando assim a resistência microbiana como um problema de saúde 

pública (CRUZ, PAES e SIQUEIRA, 2012). O que justifica a importância do teste de 

sensibilidade antimicrobiana (TSA), evitando seu uso de forma empírica em casos 

de infecções como a piometra. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a susceptibilidade “in vitro” frente aos 

antimicrobianos das cepas de E.coli isoladas de fezes, urina e útero de cadelas com 

piometra determinando o perfil de resistência. 

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que por envolver 

experimentação em animais, foi submetido e aprovado no Comitê de ética no uso de 

animais da Regional Jataí (CEUA/REJ/UFG), com registro 006/2018. 

Foram incluídas no trabalho 15 cadelas com suspeita clínica de piometra, 

provenientes de clínicas veterinárias particulares e do Hospital Veterinário da 

UFG/REJ. Com o animal ainda em plano anestésico, durante a cirurgia de ovário-



 

salpinge-histerectomia (OSH) foram coletadas 3 amostras de cada cadela, sendo 

uma amostra de fezes por swab retal, uma amostra de urina por cistocentese, e uma 

amostra de conteúdo uterino por punção uterina, imediatamente após a cirurgia de 

OSH. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de praticas veterinárias 

da UFG e processadas utilizando se a técnica de esgotamento por estrias em ágar 

MacConkey, e incubadas a 37°C, com leitura após 24 horas. O Isolamento e 

caracterização da E. coli de foram realizados seguindo a normativa do MAPA (2003).   

Após a confirmação cada isolado foi submetido ao teste de sensibilidade a 

antimicrobianos pelo método de difusão com discos, em ágar de Mueller-Hilton. De 

acordo com a terapêutica adotada na rotina clínica e as indicações de “National 

Committee for Clinical Laboratory Standards - CCLS” de 2019, forma utilizados os 

antibióticos: azitromicina (15 μg), ciprofloxacina (05 μg), gentamicina (10 μg), 

tetraciclina (30 μg), Amoxiciclina + ácido clavulonico (20/10 μg), doxiclina (30 μg), 

cefazolina (30 μg) cefolotina (30 μg), imipenem (10 μg) e ceftrexona (30 μg). As 

cepas foram classificadas em sensíveis, intermediárias e resistentes, seguindo 

os critérios de interpretação recomendados pela NCCLS de 2019. A análise 

estatística foi feita através da computação dos dados em planilha de Excel de 

analise descritiva e de porcentual dos isolados quanto ao perfil de resistência.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 15 animais analisados neste estudo, foram coletadas um total de 45 

amostras e dessas 45 amostras obteve-se um total de 48 isolados. A partir daí, 33 

colônias isoladas foram confirmadas como E. coli, representando 68,75% (33/48) 

dos isolados, conforme a tabela 1. Assim como o estudo de DE OLIVEIRA (2013), 

que ao analisar 52 cadelas com piometra, encontrou 69,4% das amostras do 

conteúdo uterino contaminadas com E. coli.  

A tabela 1 mostra os resultados dos diferentes locais que foram isoladas as E. 

coli, com 42,42% presentes nas fezes, que segundo (MATEUS et al., 2013; CHEN et 

al., 2003; SIQUEIRA et al., 2009), cepas de E. coli associadas a casos de piometra 

canina são provenientes da microbiota intestinal, que ascendem e colonizam o trato 

urinário e o útero de cadelas, com posterior ocorrência de processo patológico.  

 



 

Tabela 1. Porcentagem dos isolados de E.coli, provenientes de piometra canina do 

Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás e Clínicas 
particulares de Jataí 

 

Locais dos isolados Porcentagem de E.coli 

Conteúdo uterino 19/33 (57,57%) 

Fezes 14/33(42,42%) 

Urina 0/33(0%) 

Total 33/48 (68,75%) 

 

Do total de 33 cepas, 27,27% (9/33) foram multirresistentes, 18,18% (6/33) 

resistentes e 54,54% (18/33) sensíveis aos antimicrobianos testados. A quantidade 

de cepas resistentes a cada um dos antibióticos testados está descrita na tabela 2.  

 

Tabela 2. Quantidades de cepas resistentes de E. coli encontrados na piometra de 

cadelas 

Antibióticos Porcentagem (%) Antibióticos Porcentagem (%) 

Cefolotina 75,75 (25/33)  Ciprofloxacina 15,15 (5/33)  

Imipenem 27,27 (9/33)  Tetraciclina 12,12 (4/33)  

Cefazolina 27,27 (9/33)  Amoxiciclina + ácido clavulonico 9,09 (3/33)  

Ceftrexona 18,18 (6/33)  Doxiclina 9,09 (3/33)  

Gentamicina 18,18 (6/33)  Azitromicina 9,09 (3/33)  

 

A presença de linhagens de E. coli multirresistentes aos antimicrobianos em 

animais de companhia é um alerta para os riscos em saúde pública, em virtude da 

provável transmissão de bactérias dos animais para o homem, em face do estreito 

contato entre essas espécies (SIQUEIRA et al., 2009). Em estudo foi encontrado 

74,1% de prevalência de E. coli em amostras de útero de cadelas com piometra, 

onde foram 32,5% resistentes a TET, 15,2% em GEN (COGGAN et al., 2005).  

Segundo OLIVEIRA et al. (2016) as cepas de E. coli isoladas apresentaram 

os maiores índices de resistência aos antimicrobianos, azitromicina (80%), 

amoxacilina e cefalotina com 40% cada. Já em nosso trabalho, o antimicrobiano que 

apresentou maior índice de resistência foi a cefalotina com 75,75% e azitromicina e 

amoxacilina com menor índice de resistência com 9,09% cada. Os autores Cruz, 

Paes e Siqueira (2012), ao avaliarem a susceptibilidade antimicrobiana de cepas 



 

isoladas em cães, também verificaram resistência de Escherichia coli à e 

azitromicina (81,48%), contrariando nosso estudo em que a azitromicina foi de 

menor resistência. De acordo com esses autores, a resistência aos antimicrobianos 

vem aumentando nos últimos anos em decorrência da sua ampla utilização na rotina 

da clínica veterinária. 

Em um estudo similar realizado por Lara et al., (2008), ao testarem 15 

linhagens de E. coli isoladas de cadelas com piometra, os autores relataram 

multirresistência para ampicilina, amoxacilina, cefalotina, ciprofloxacina, 

gentaminica.  Pesquisadores utilizando 27 isolados, observaram que dez cepas 

apresentaram resistência a pelo menos um antimicrobiano, enquanto as demais 

apresentaram multirresistência principalmente a tetraciclina, e amoxacilina com 

ácido clavulânico (GHANBARPOUR & AKHTARDANESH, 2012). Isso revela grande 

variação no perfil de resistência a antimicrobianos nos diferentes estudos, 

confirmando a necessidade de se conhecer a sensibilidade especifica ao agente em 

cada tratamento a ser recomendado. 

 

6 CONCLUSÃO 

A avaliação do conteúdo intrauterino de cadelas com diagnóstico de piometra 

atendidas no Hospital veterinário, da Universidade Federal de Goiás, regional Jataí, 

constatou que há uma predominância de isolados de Escherichia coli nesses 

pacientes com elevado percentual de multirresistência frente aos antimicrobianos 

mais utilizados na terapêutica veterinária. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cajazeiro é uma espécie de importância ambiental e socioeconômica para 

o Cerrado. Os frutos dessa espécie são comercializados de forma extrativista, com 

grande capacidade de expansão para plantios domésticos destinados aos 

mercados de consumidores in natura e produtos processados, como polpa, 

sorvetes e picolés. 

De forma complementar, o avanço da iniciativa privada de áreas comerciais 

e a necessidade de preservação do material genético da espécie, instigam maior 

conhecimento para caracterização de acessos e seus frutos a fim de identificar 

genótipos considerados potenciais para os mercados in natura ou industrialização. 

Além dos aspectos sensoriais como firmeza, sabor, aroma e aparência, também 

são visados às propriedades não sensoriais que são benéficas a saúde humana e 

podem elevar a aceitação desses frutos pelos consumidores (VIDIGAL et al., 2011). 

 

2. BASE TEÓRICA 

Os frutos do gênero Spondias possuem alto valor nutricional, sendo muito 
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apreciados por serem ricos em compostos bioativos e apresentarem um grande 

potencial antioxidante, sendo que o consumidor tem dado preferência à alimentos 

funcionais (DANTAS et al., 2016). Dentre estes, a cajá-manga (Spondias dulcis 

Parkinson) apresenta potencial para o mercado in natura e para o processamento, 

isto porque é rica em nutrientes e possui boas características sensoriais (CHAVES 

NETO & SILVA, 2019). 

O etileno está diretamente relacionado com o processo de amadurecimento 

dos frutos. Por isso, frutos fisiologicamente maduros de diversas espécies são trata-

dos com este regulador de crescimento e, ou, seus análogos sintéticos, visando a 

acelerar e uniformizar o amadurecimento e, ou, melhorar o padrão de qualidade. O 

carbureto de cálcio, um dos análogos do etileno atua acelerando o amadurecimento 

de frutos. 

 

3. OBJETIVOS 

Avaliar o teor de antioxidantes de frutos de cajá-manga durante o 

amadurecimento tratados com diferentes concentrações de carbureto de cálcio. 

 

4. METODOLOGIA 

Os frutos foram colhidos em estádio fisiologicamente maduros (com epiderme 

verde), em um pomar doméstico localizado na cidade de Jataí, GO (latitude de 17° 

52' 33'' S, longitude de 51° 43' 17'' O e altitude de 731 m). Após a colheita, os frutos 

foram transportados em caixas plásticas para o Núcleo de Pesquisas Agronômicas 

da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  

No laboratório, foi efetuada a seleção e padronização dos frutos, lavagem em 

solução aquosa de detergente 0,2% e tratamento com solução de fungicida por 5 

minutos, e posteriormente foram dispostos em bancadas para secagem ao ar. 

Posteriormente, os frutos com massa de 178,0 ± 4,0 g foram submetidos aos 

tratamentos com carbureto de cálcio (CaC2) nas concentrações de 0, 20, 40, 80 e 

110 g/m3 de câmara durante 24 h de exposição.  

Os experimentos foram instalados segundo um esquema de parcelas 

subdivididas, tendo nas parcelas as concentrações (5 níveis) e nas subparcelas os 

dias de avaliação (4 níveis) no delineamento inteiramente casualizado, com três 



 
repetições e três frutos por unidade experimental, totalizando 180 frutos.  

Os frutos foram submetidos às seguintes análises: teor de acidez titulável e 

teor de vitamina C, que foram determinadas através de titulação, onde a vitamina C 

foi obtida por meio da titulação com o 2,6 diclorofenol-indolfenol (Reagente de 

Tillmans) e ácido oxálico e a acidez foi obtida pela titulação com solução de NaOH 

0,1N. 

As médias dos tratamentos foram testadas pelo teste Tukey à 5% de 

significância. Os resultados foram obtidos com o auxílio do programa Rbio 

(BHERING, 2017). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de vitamina C dos frutos não diferiu entre as concentrações, no entanto, 

diferiu entre os dias após a exposição, sendo que os maiores teores foram 

observados aos 4 e 6 dias, indicando que os frutos estavam completamente 

maduros (Tabela 1). 

 De acordo com Chaves Neto et al. (2018), os frutos desta espécie se 

caracterizam por apresentarem elevado teor de vitamina C, apresentando valores 

entre 30 e 60 mg 100 g-1 de ácido ascórbico. Perfeito et al. (2015), observaram que 

ocorre um aumento do teor de vitamina C ao longo do amadurecimento em frutos de 

mangaba do Cerrado (Hancornia speciosa Gomes) e relatam que esse 

acontecimento é comum em algumas espécies frutíferas e de hortaliças, sendo que 

uma provável explicação é o fato do ácido ascórbico ser utilizado como antioxidante 

para as reações que ocorrem no amadurecimento por meio do aumento da síntese 

de metabólitos intermediários, promovendo a síntese da glicose-6-fosfato, que é 

precursora imediata do ácido ascórbico. 

 Com relação à acidez titulável dos frutos, observa-se que não houve diferença 

entre as concentrações, porém observa-se diferença significativa entre os dias após 

a exposição. Os frutos que não foram tratados com carbureto de cálcio não 

apresentaram redução na acidez, indicando um amadurecimento desuniforme. Já 

para frutos que estiveram em contato com o carbureto apresentaram diferença nos 

teores de acidez, sendo que para as maiores concentrações foi possível observar 

redução na acidez a partir do segundo dia após a exposição (Tabela 1). 



 
 A acidez representa a qualidade sensorial dos frutos, sendo que frutos com 

altos teores de acidez são pouco consumidos na forma in natura (SOUZA et al., 

2018). O teor de acidez é maior em frutos no início do amadurecimento, sendo que 

com o avanço do amadurecimento ocorre a redução da acidez, fato este que ocorre 

devido à utilização dos ácidos orgânicos na síntese de açúcares (MACIEL et al., 

2010). De acordo com Nassur et al. (2016), a acidez influencia na maturação e na 

senescência dos frutos, pois os ácidos orgânicos são intermediários em processos 

metabólicos como a respiração e a fotossíntese. 

 

Tabela 1. Teor de vitamina C e acidez titulável de frutos de cajá tratados sob 

diferentes concentrações de carbureto de cálcio 

 Vitamina C (mg 100 g-1)  

 Dias (D)  

Concentração 
(C)/1 

0 2 4 6 CV (%) 

0 25,86 aB 20,15 aB 51,72 aA 58,84 aA 

29,17 
20 31,46 aA 21,13 aA 51,77 aA 55,82 aA 
40 19,38 aC 16,77 aC 35,42 aB 57,04 aA 
80 20,82 aB 17,65 aB 55,39 aA 65,96 aA 
110 13,75 aB 22,56 aB 64,98 aA 52,32 aA 

 Acidez (% de ácido cítrico)  

0 0,87 aA 0,97 aA 0,82 aA 0,87 aA 

16,32 
20 1,09 aA 1,12 aA 0,60 aB 0,76 aB 
40 1,14 aA 0,75 aB 0,72 aB 0,77 aB 
80 1,05 aA 0,74 aB 0,92 aAB 0,72 aB 
110 1,13 aA 1,07 aAB 0,74 aC 0,77 aBC 

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância. /1 concentração em 
gramas/m³ 

 

6. CONCLUSÕES 

 As maiores concentrações de carbureto de cálcio anteciparam o 

amadurecimento de frutos de Cajá-manga e promoveram redução nos teores de 

acidez titulável. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM OUTRO PALMARES – LEITURA E ANÁLISE DE 

ANGOLA JANGA, DE MARCELO D’SALETE 1 
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Escravizados. 

                                                          

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Angola Janga, produção literária gráfica escrita em 2017 pelo autor, ilustrador, 

quadrinista e professor brasileiro, Marcelo D’Salete, narra uma parte extremamente 

importante da história da resistência negra no Brasil. O enredo baseia-se em fatos 

históricos e também utiliza elementos fictícios para deixar a trama mais significativa 

e possibilitar ao leitor uma maior aproximação com aqueles homens e mulheres que 

resistiram ao sistema escravocrata. A narrativa retrata a resistência negra que já se 

encontrava em andamento no território brasileiro no século XVI, explorando 

acontecimentos até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695 e, consequentemente, 

a queda de seu quilombo. O livro recria em suas 432 páginas a história deste 

enorme acampamento localizado no alto da Serra da Barriga atual estado de 

Alagoas, lugar que foi palco da maior resistência negra registrada no Brasil. Os 

primeiros escravizados residentes de Palmares foram trazidos da atual República 

Democrática do Congo e de Angola e nomearam, portanto, a terra de “Angola 

Janga” que em português significa “pequena Angola”.   

A criação dos quilombos representou, durante a história, um grande marco de 

resistência do povo negro que através das novas terras reinventou uma nova Angola 

no Brasil, evitando que seus costumes culturais, religiosos e suas identidades lhes 

fossem roubados ou esquecidos. O intuito inicial desta pesquisa é examinar a novela 

gráfica Angola janga, cuja elaboração exigiu o estudo de diversos trabalhos 

historiográficos baseados em documentos produzidos por senhores de engenho, 
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padres, oficiais e governadores, fontes discursivas comprometidas com um lado da 

história. A nossa proposta de pesquisa foi a de seguir o discurso possibilitado pela 

literatura, via o olhar dos habitantes da Pequena Angola, a narrativa que apresenta 

um outro discurso sobre Palmares, verossimilhante em seu universo ficcional. 

2 BASE TEÓRICA 

Os textos, Na senzala, uma flor de Robert W. Slenes e Brasil: Uma biografia, de 

Lília Schwarcz e Heloísa Starling são a base teórica do trabalho, pois fazem parte 

dos novos estudos demográficos que apresentam uma visão diferente sobre a vida 

dos negros e negras escravizados no Brasil. Esses estudos serviram como objeto 

argumentativo para debater algumas das considerações feitas sobre o indivíduo 

negro presente nas pesquisas de influentes estudiosos brasileiros do século XIX, 

tais como Gilberto Freyre e Florestan Fernandes. 

3 OBJETIVOS 

A pesquisa teve como objetivo identificar os principais elementos constituintes da 

obra, considerando os elementos da narrativa, as manifestações culturais e as 

escolhas estéticas; demonstrar como a literatura brasileira vem abarcando 

produções em novos formatos, como no caso da novela gráfica; investigar como a 

cultura africana e a representação de personagens negros aparecem na obra, e o 

consequente esticamento das análises poéticas para abarcar as produções 

afrodescendentes, que exigem uma leitura capaz de abarcar outros paradigmas 

estéticos.                                                                  

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma abordagem qualitativa, concentrando-

se na forma como a narrativa é construída de modo a visibilizar personalidades, 

práticas culturais e preconceitos constituintes do imaginário identitário brasileiro. A 

metodologia deste trabalho previu a leitura analítica da obra literária Angola Janga 

e pesquisa bibliográfica em obras de história e sociologia, além de textos teóricos da 

área de estudos literários.                                                              

 



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A produção gráfica de Marcelo D’Salete nos proporcionou conhecer, analisar e fazer 

a leitura de um tipo diferente de narrativa que, geralmente, não é explorada no curso 

de Letras. Foi necessário um estudo sobre a formação e elementos de novelas 

gráficas para que pudéssemos realizar nossas pesquisas e trazer resultados. Esse 

tipo de obra muitas vezes não é considerado Literatura e a pesquisa acadêmica 

nessa área ainda é pequena no Brasil, e por isso é importante trabalhar com esse 

tipo de produção, para que autores como D’Salete sejam reconhecidos e que suas 

obras circulem. Uma narrativa como Angola Janga prende a atenção do leitor não 

apenas por conta dos detalhes gráficos, mas pelo modo como ele representa todas 

as relações dos negros escravizados que são constantemente ofuscadas, fazendo 

com que nossa interpretação de uma das mais importantes histórias de resistência 

na América Latina seja vista de uma maneira diferente.  A análise e leitura da 

graphic novel possibilitou-nos visões diferentes e mais humanizadas sobre os 

homens e mulheres escravizados durante a colonização no Brasil. D’Salete não 

narra apenas um acontecimento histórico, ele ressignifica uma das maiores, senão a 

maior história da resistência negra no Brasil. 

                                                               

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por muitos anos houve estudos e pesquisas que exploraram o ambiente escravista, 

a logística de vida desses cativos e principalmente, como se davam as relações 

afetivas entre os cativos a fim de reconstruir uma história a respeito dessas pessoas 

e procurar uma explicação biológica ou antropológica (a primeira mais recorrente do 

que a segunda) que pudesse justificar o porquê dos negros serem escravizados. As 

personagens negras presentes na obra de Marcelo D’Salete são construídas de 

forma distinta das que existiram em algumas revistas em quadrinhos no Brasil 

durante o século XX. Constantemente estereotipadas e em posição de inferioridade, 

a falta de seriedade, personalidade e inteligência foi um artifício criado 

propositalmente pelos autores da época para denegrir a imagem desses indivíduos a 

fim de atribuir a elas características risíveis, o que acarretou, desde as suas 

publicações, a propagação do racismo. Em Angola janga as personagens negras 



 
 

são protagonistas, formadoras de suas histórias e ações, além de serem figuras que 

exprimem força, determinação e consciência do regime social em que se encontram. 

Mesmo com a enraizada formação do imaginário brasileiro sobre essas pessoas 

que, é equivocado e somente opressor, Marcelo D’Salete consegue em, Angola 

janga, ser a nossa porta de entrada para questionamentos acerca do período 

escravista no Brasil e nos apresenta uma outra visão sobre os negros escravizados. 

Embora o sistema econômico tenha sido extremamente violento, ele não foi capaz 

de apagar a luta dessas pessoas por liberdade e meios de sobrevivência. Ao 

contrário do que se constou por tanto tempo, os negros e negras cativos buscaram 

ser agentes de suas vidas e criadores de seus destinos. 
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