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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Em Goiás já foi implantado um novo sistema de vedação que apesar de está 

ainda em desenvolvimento e certificação permite uma arquitetura mais sustentável 

em relação aos materiais e técnicas construtivos convencionais ainda utilizados no 

país. O material tem a mesma resistência do concreto tradicional, porém, é muito 

mais leve e de fácil manuseio. Seu custo-benefício é relevante para o empreendedor 

porque a execução da obra é muito mais rápida e limpa, quase não produzem 

resíduos. 

Esse sistema é o resultado da fabricação em série de blocos de dimensões 

especiais composto de matéria prima ecologicamente correta. Ainda não existe 

norma técnica que regule especificamente o material e o método construtivo. Como 

todo elemento que vai ser aplicado na construção civil, devem-se seguir as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em específico as normas 

para edificações modulares (NBR 15873/2010) e estruturas metálicas e/ou mistas – 

aço e concreto (NBR 8800/2008).  

 

2 BASE TEÓRICA 

A construção civil convencional é executada com materiais agressivos ao 

meio ambiente. Estes materiais são poluentes durante sua extração, no processo de 

                                                           
1
 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Cecília de Castro 
Bolina, código PJ415-2018. 

2
 Arquiteta e Urbanista. alc@alcionecantuaria.arq.br 

3
 Professora do curso de Agronomia, UFG Regional Jataí. ceciliabolina@bol.com.br 

4
 Voluntários (as) do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de 
Goiás (UFG) – Regional Jataí, Agronomia.  



produção e posteriormente - após a utilização na construção - produz grande volume 

de resíduos, o entulho da construção civil. Ultimamente, o impacto ao meio ambiente 

causado pela construção civil tem alertado os órgãos governamentais a criarem 

medidas mais severas para que os profissionais envolvidos na construção se 

conscientizem sobre o impacto do seu trabalho. Essa conscientização deve ser 

acompanhada de mudanças práticas menos agressivas. Em muitos países, essas 

mudanças estão sendo promovidas através de orientações "Green Building" - 

Construção Verde (BIANCHI, 2016; SOUZA; MARTINS, 2009). 

Os sistemas construtivos industrializados (construção seca), tais como Steel 

frame, são menos impactantes ao meio ambiente, pois, os projetos são planejados e 

executados de forma tão racional, que o desperdício pode chegar à zero. As 

características intrínsecas nesse tipo de construção como racionalização, 

industrialização e rapidez de execução, são possíveis quando há um planejamento 

integral da obra, composto por um projeto amplamente detalhado. Construir em aço 

torna-se muito versátil por viabilizar qualquer projeto arquitetônico, concebido e 

planejado considerando o comportamento do sistema (MEIRELLES et al., 2012; 

SANTIAGO et al., 2012). 

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar as possibilidades de aplicação do 

sistema de painéis de fibro-cerâmica em projetos de arquitetura, das quais são 

relevantes: 

 A capacidade criativa de tirar partido funcional e estético do sistema; 

 As vantagens e desvantagens do sistema em propostas arquitetônicas 

rígidas e flexíveis; 

 A praticidade e rapidez no processo de projeto pelo método do sistema 

modular steel frame. 

 

4 METODOLOGIA 

Para a aplicação do sistema utilizou-se como objeto de estudo o projeto de 

um auditório para até 900 pessoas. Os procedimentos necessários para a realização 

do trabalho foram:  



 Entrevista com um dos inventores do produto e pesquisa de patentes na 

internet;  

 Pesquisa de campo para conhecimento do processo de fabricação e 

montagem dos painéis, suas dimensões e características construtivas;  

 Estudo das dimensões do bloco para a montagem dos painéis em função da 

distância máxima dos perfis estruturais exigida em projeto;  

 Pesquisa de possíveis revestimentos de paredes aplicáveis sobre os painéis; 

 Sistema BIM (Building Information Modeling) para projeto de arquitetura 

elegido para o estudo de caso, por possuir maior poder de informação na 

modelagem da construção.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O bloco e suas dimensões: produto principal, resultado do composto de 

agregados naturais (sílica, pó calcário e outros) e sintéticos (borrachas e fibras) para 

a composição dos painéis. Dimensões padrão conforme mostrado na Figura 1, com 

6 furos.  

 

 

Figura 1. Modelo do bloco a partir dos estudos das medidas padrões fornecidas pelo fabricante, onde 

L= largura, H= altura e E= espessura.  

 

O painel: módulo padrão, resultado da união de até 10 blocos e largura até 

3,25 m. Painéis com mais de 3,60 m de altura intercalados com perfis horizontais 

para a estruturação de paredes mais altas (Figura 2). A produção é sistemática para 

que o módulo chegue ao canteiro com os pontos de instalações e acabamentos 

indicados em projeto, conforme mostram as Figuras 3a e 3b. 



 

Figura 2. Módulo de painel com 10 blocos sem revestimento, para aplicação de pintura acrílica lisa. A 

união é feita através de argamassa especial desenvolvida pelo fabricante.  

 

 

Figuras 3. Módulo de painel com opções de revestimento (3a). Tubos, conexões e eletrodutos 

embutidos no interior do painel para posterior instalação das peças hidráulicas e elétricas na obra 

(3b).  

3a 

3b 



 

O objeto de estudo: os módulos de painéis são aplicados nos fechamentos 

externos e internos da planta. Os eixos dos pilares estruturais são distribuídos a 

cada 6 m com a inclusão de um perfil vertical intermediário de ligação, que permite 

aumentar a largura dos painéis obtendo-se uma estrutura mais econômica, conforme 

mostram as Figuras 4, 5 e 6. 

 

 

Figuras 4. Planta do auditório de morfologia retangular e telhado duas águas. 

 

 

Figuras 5. Corte esquemático. Pé-direito mais alto com 8 m na plateia inferior, e 5 m no hall de 

acesso.  

 



 

 

 

Figura 6. Resultados obtidos com o sistema aplicado na arquitetura (6a). Obra do muro do 

condomínio confirmando o emprego do sistema com eficiência (6b).  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado da experiência foi satisfatório e levou a algumas conclusões 

importantes: 

 O sistema pode ser aplicado em projetos de diversas tipologias 

arquitetônicas, desde muros de cercamento até edifícios de múltiplos 

andares; 

6a 

6b 



 A desvantagem da sua aplicação na arquitetura é a dificuldade de propor 

paredes curvas, devido à rigidez do bloco e do sistema steel frame. No 

entanto, uma das vantagens é a estética da superfície do bloco – os diversos 

designs de texturas que podem ser aplicados durante o processo de 

fabricação, o que permite a economia com os revestimentos externos como 

reboco ou texturas acrílicas;  

 Apesar de o processo criativo ficar limitado ao sistema modular da construção 

steel frame, é possível tirar partido do material e de seu potencial para ir além 

das possibilidades funcionais que ele oferece; 

 E por fim, o processo de projeto se torna mais eficiente pelo método do 

padrão de repetição de módulos.  
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1. JUSTIFICATIVA 

 O álcool é uma droga psicotrópica, isto é, uma substância que atua no 

sistema nervoso central do organismo, causando modificações fisiológicas ou 

de comportamento. Composto principalmente peloetanol. Existem processos 

diferentes para obtenção desse produto, a destilação e a fermentação. Apesar 

de serem processos diferentes, todos vão resultar em bebidas alcoólicas que 

se diferenciam apenas no teor alcoólico. A bebida alcoólica, não oferece riscos 

quando consumida de forma moderada e casual, ao contrário, contribui para o 

aumento do colesterol benéfico para o organismo (HDL), capaz de reduzir os 

riscos de infarto do miocárdio. Não obstante, o uso abusivo, com maior 

frequência e a mais tempo causam efeitos indesejados como o alcoolismo, 

cirrose hepática, problemas nas relações sociais, gravidez na adolescência, 

consequências do consumo de álcool durante a gravidez,influência na 

aprendizagem dos jovens. O próposito principal do texto é argumentar, informar 

e demonstrar dados ligados ao uso em excesso do álcool e suas 

consequências. 

 

2. BASE TEÓRICA 

 Dados retirados do Cisa (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool) , 

especulam que a bebida alcoólica teve origem na Pré-História, mais 

precisamente durante o período Neolítico. No período da Idade Média a 



comercialização do vinho e cerveja aumentaram, assim como a sua 

regulamentação. Na idade moderna os cabarés e tabernas eram considerados 

locais onde as pessoas podiam se manifestar livremente e o uso de álcool 

participa dos debates políticos que mais tarde vão desencadear na Revolução 

Francesa. No final do século XVIII é acompanhado de mudanças demográficas 

e de comportamentos sociais na Europa. É durante este período que o uso 

excessivo de bebida passa a ser visto por alguns como uma doença ou 

desordem. Durante o século XX países como a França passam a estabelecer a 

maioridade de 18 anos para o consumo de álcool e em janeiro de 1920 o 

estado Americano decreta a Lei Seca que teve duração de quase 12 anos. 

 Foi no ano de 1952 com a primeira edição do DSM-I (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), que o alcoolismo passou a ser tratado 

como doença. No ano de 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi 

incorporado pela Organização Mundial de Saúde à Classificação Internacional 

das Doenças (CID-8), a partir da 8ª Conferência Mundial de Saúde. No CID-8, 

os problemas relacionados ao uso de álcool foram inseridos dentro de uma 

categoria mais ampla de transtornos de personalidade e de neuroses. Esses 

problemas foram divididos em três categorias: dependência, episódios de 

beber excessivo (abuso) e beber excessivo habitual. A dependência de álcool 

foi caracterizada pelo uso compulsivo de bebidas alcoólicas e pela 

manifestação de sintomas de abstinência após a cessação do uso de álcool.( 

CISA -  Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, 2018). 

 De acordo com o últimoLevantamento Nacional sobre o Uso de Drogas, 

realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(Cebrid) e pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), 35% dos brasileiros 

tiveram seu primeiro contato com bebidas alcoólicas entre 15 e 17 anos – idade 

ilegal para se consumir o álcool, enquanto 52% experimentaram a partir dos 18 

anos. Os dados também indicam que ao passar dos anos, a idade de iniciação 

no consumo de álcool vai se tornando cada vez mais precoce e a quantidade 

de bebida vem se tornando maior. 

 

 
 



3. OBJETIVOS 
 A finalidade deste trabalho é buscar informações sobre os mecanismos 

fisiológicos do uso abusivo do álcool no sistema nervoso e os efeitos para a 

saúde humana, de modo a conscientizar sobre o consumo exacerbado deste. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O estudo foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico 

sistematizado,em plataformas de universidades que abordaram a mesma 

temática. Além disso, foram utilizados artigos científicos encontrados em sites 

como CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 

e CISA – Centro sobre Informações sobre Saúde e Álcool, para o tema que 

abordam de modo prático, causas e efeitos do consumo de bebidas alcoólicas. 

Por meio disso, foi desenvolvido o levantamento de hipóteses sobre as 

relações que existem entre o álcool e as causas relacionadas à gravidez 

precoce, acidentes de trânsito, comportamento sexual, e aprendizagem. 

Ademais, foi exposto diante do processo o mecanismo que permite as 

sensações provocadas pelo álcool, que por fim, acabam gerando dependência.  

 

5. RESULTADOS 
 
 Os artigos apontam que o álcool é uma substância depressora do 

Sistema Nervoso Central, que provoca mudança no comportamento de quem o 

consome. De acordo com o CISA, - O álcool afeta diversos neurotransmissores 

no cérebro, entre eles, o ácido gama aminobutírico (GABA) e o glutamato. O 

ácido Gama-amino-butírico é o principal neurotransmissor inibitório do SNC. 

Existem dois tipos de receptores deste neurotransmissor: o GABA-alfa e o 

GABA-beta, dos quais, apenas o GABA-alfa é estimulado pelo álcool, levando 

ao relaxamento e sedação do organismo, onde diversas áreas do cérebro são 

afetadas pelo efeito sedativo do álcool, tais como aquelas responsáveis pelo 

movimento, memória, julgamento e respiração. 

 Já o glutamato é o neurotransmissor excitatório mais importante do 

cérebro humano, agindo em processos na memória e cognição, como o álcool 



tem um efeito inibitório sobre o ele, ocorre um aumento dos receptores 

glutamatérgicos, que durante uma a abstinência alcoólica, os receptores de 

glutamato, que estavam habituados com a presença contínua do álcool, ficam 

hiperativos podendo desencadear de crises convulsivas à acidentes vasculares 

cerebrais. 

 De acordo com as pesquisas científicas do jornal americano (Of 

Molecular and Cellular Cardiology) traduzidas pelos autores Maike Krenz e 

Ronald J. Korthes para o portal do CISA (Centro de informações sobre saúde e 

álcool),os prejuízos decorrentes do uso pesado de álcool são consequências 

psicossociais e físicos que inclui problemas como infarto do miocárdio acidente 

vascular, cirrose hepática e uma série de doenças dadas ao seu uso 

prolongado.  O uso moderado de bebidas alcoólicas avaliada ao consumo de 2 

doses diárias em pequenas quantidades pode ser significativa para homens e 

mulheres quanto a taxa de risco cardiovascular. Além disso, a dependência é 

outro problema causado pelo uso continuo e abusivo do álcool, é uma doença 

crônica com diversos fatores genéticos, sociais e psicológicos que contribuem 

para desenvolver a dependência. Segundo a décima edição de Classificação 

Internacional de doenças (CIDE- 10 ) e da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) outros motivos definem o diagnóstico de dependência  como um 

conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se 

desenvolvem após o uso repetido de álcool, associados sintomas de forte 

desejo de beber, dificuldade de controlar o consumo, priorizar o consumo de 

álcool em detrimento de outras atividades e obrigações. 

  Outrossim, cerca de 3% de todas as mortes que ocorrem no planeta é 

causado pelo consumo nocivo de álcool, incluindo desde cirrose e câncer 

hepáticos até acidentes, quedas, intoxicações e homicídios (Meloni e 

Laranjeira, 2004). Nos países emergentes, entre eles o Brasil, as bebidas 

alcoólicas são um dos principais fatores de doença e mortalidade, com seu 

impacto deletério sendo considerado entre 8% e 14,9% do total de problemas 

de saúde dessas nações (Meloni e Laranjeira, 2004; World Health Report., 

2002). 

 A partir dos dados levantados por meio do Centro Brasileiro de 

Informações (CEBRID) e pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), o 

consumo de álcool começa da adolescência, este é capaz de desencadear 



problemas como, gravidez precoce, pois o consumo de álcool causa alterações 

de comportamento, inclusive comportamento sexual diminuindo o julgamento 

crítico. É importante ressaltar que essas alterações ocorrem em qualquer idade 

(Sérgio de Paula Ramos, Coordenador da unidade de dependência química do 

hospital de Deus). 

 De modo semelhante, foi visto que as consequências da ingestão de 

álcool podem diminuir a coordenação motora e os reflexos comprometendo a 

capacidade de dirigir, sendo assim, principal motivo dos acidentes de trânsito. 

Essas evidencias foram apontadas com relatório global sobre álcool e saúde. 

Algumas medidas já são utilizadas para atenuar os acidentes de trânsito, por 

exemplo a lei de número 11705/2008, conhecida como lei seca por reduzir a 

tolerância do nível de álcool no sangue de quem dirige. 

 Mais adiante, demonstrou -se que o mecanismo de ação do álcool no 

cérebro permite a ocorrência de certos efeitos como função estimulantes 

causando euforia, porém pode ser depressora, pois bloqueia o funcionamento 

normal do sistema nervoso. Dessa forma, a região do córtex cerebral 

responsável pelas ações e estímulos são inibidas pelo álcool afetando 

diretamente na aprendizagem devido à perda de memória, pensamentos 

confusos, falta de atenção e letargia. (CEBRID, UNIFESP – Centro brasileiro 

de Informações sobre Drogas Psicotrópicas). 

 

 

6. CONCLUSÃO 
 

 Desta forma, concluímos que os efeitos do consumo de álcool 

exacerbado, causa no sistema nervoso do indivíduo, além de suas 

consequências fisiológicas: alegria, euforia e desinibição, traz ao indivíduo 

grandes riscos por ser considerada uma droga repressora e que danifica o 

córtex cerebral causando danos à integração de estímulos, trazendo riscos 

também a sua saúde física e mental podendo acarretar perda de equilíbrio, de 

atenção e de memória, além da perda de sensações, dificuldade de respirar e 

até a morte. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Inaugurado em maio de 2003, situando-se em uma das principais vias de 

acesso à cidade, o Parque Ecológico (JK) Juscelino Kubitschek, é uma paisagem de 

grande importância no processo de urbanização e lazer no município. Localizada 

em uma área de ocupação mais antiga da cidade o parque contém em sua área no 

total de 128.651,75m. Destinando-se a atividades de cunho artístico, cultural e de 

lazer. 

Portanto, a análise geomorfológica de uma determinada área implica 

obrigatoriamente o conhecimento da evolução que o relevo apresenta, por possui 

um caráter altamente integrador entre as Ciências Ambientais a Geomorfologia, 

procurando compreender a evolução espaço-temporal do relevo.  

Partindo deste pressuposto e levando em consideração a carência de 

pesquisas voltadas para a ciência geomorfológicas no município, o trabalho propõe-

se a entender como se deu tal processo de modificação na forma de relevo pelo 

agente modelar homem no Parque JK, situado no microrregião sudoeste de Goiás 

no município de Jataí. 

 Neste sentido, se faz necessário uma abordagem integrada nos estudos 

geomorfológicos no que diz respeito à intervenção humana nos mais distintos 

ambientes, na tentativa de identificar e propor minimizar os impactos oriundo dessa 

ocupação. 

  

  

2 BASE TEÓRICA 
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De acordo com Guerra e Marçal (2016), o estudo acerca da paisagem 

adquire relevância ao passo que o conhecimento sobre natureza é compreendido 

como decorrência da interação de fatores econômicos, sociais e ambientais. 

Partindo deste pressuposto o trabalho analisou os aspectos Geomorfológicos com 

as alterações antrópicas do Parque JK. Tendo tal ciência como objeto de estudo as 

formas de relevo analisando assim suas características morfodinâmica sendo a 

mesma responsável pelo andamento e esculturação das paisagens topográfica. 

 Segundo Guerra e Marçal (2016), as atividades desenvolvidas pela 

sociedade tais como expansão das área urbanas e atividades na construção de 

obras civis ao longo dos séculos tem alcançando estágios de progresso com o 

domínio de técnicas. Já Christofoletti (2001), discorrem sobre diversos setores de 

planejamento, dentre elas o planejamento ambiental que se faz presente neste 

resumo. 

Na busca por entender melhor como se deu tal processo de planejamento e 

aplicação da técnica in loco, foi realizada uma entrevista sistematizada com o 

arquiteto responsável pela criação do Parque, contendo o mesmo informações de 

grande relevância para o estudo Geomorfológico do Parque. 

A sociedade, ao se apropriar e ocupar o relevo passa a interferir diretamente 

nos processos pedológicos, geomorfológicos, hídricos, entre outros. Assim, as 

diferentes morfologias do relevo sofrem um intenso processo de esculturação, cujo 

resultado é evidenciado nas formas que podem ser de origem degradativa, como as 

erosivas, as deposicionais (depósitos tecnogênicos, aterros antrópicos) e as 

intervencionistas, como exemplo os taludes e obras de terraplanagem (GUERRA e 

MARÇAL, 2006; GREGORY et al., 2008; MIYAZAKI, 2014). 

  

  

3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Analisar as características geomorfológicas com alterações 

antrópicas no Parque JK no município de Jataí - GO. 

Objetivos Específicos: 

● Entender a geomorfologia do Parque a partir do seu processo de construção; 

● Verificar as principais mudanças ocorridas no uso e ocupação do solo 

posterior a construção do lago JK. 

  

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho contou primeiramente com um 

amplo levantamento bibliográfico acerca da temática, tendo como principais autores: 

Guerra e Cunha (2000), Guerra e Marçal (2001), (2006) e além de renomados 

artigos com a temática voltada para Geomorfologia Urbana, Geomorfologia 

Ambiental e Antropogeomorfologia com autores como: Melatti e Archella (2011); 

Zanatta e Lupiacci (2014); Cunha (2016); Barbosa, Furrier e Souza (2018), e 

matérias fornecida pela CAT (Centro de Atendimento ao Turista). 



 Na sequência realizamos a caracterização da área de estudo. Para isso 

houve a necessidade da pesquisa investigativa em campo com a utilização de 

instrumentos como: máquina fotográfica, GPS (Extrex Garmim), caderneta para 

anotação, levantamento de caracterização geomorfológica, delimitação de área 

utilizando o satélite Image Landsat/ Corpernicus 2018, via google Earth e 

observação dos principais processos antrópicos na área de estudo. 

 E por fim contou com uma entrevista sistematizada com arquiteto 

responsável pela idealização e criação do Parque Ecológico JK e pesquisa 

documental junto ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT). 

  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao ser indagado sobre o motivo pelo qual o Parque JK foi feito o arquiteto 

responsável diz que quando projetado o mesmo estava incluído em um programa de 

democratização de áreas verdes, havendo vários motivos dentre eles a urbanização 

de uma área subutilizada da cidade, ao passo disso, garantir a melhoria do acesso a 

entrada da cidade, promover uma área de lazer e preservação ambiental para 

aquela que até então é a região mais antiga da cidade, assegurando assim um 

espaço público de lazer.  

Desde seu planejamento até sua finalização, foram gastos cerca de dois 

anos, com um ano gasto com obras. A construção do Memorial JK, em cima de uma 

elevação já existente no local, foi feita com o pretexto de diversificar o uso da área 

para que o fluxo de pessoas aumentasse. 

Não sendo uma obra isolada, o Parque está dentro de um contexto de 

planejamento urbano. Este projeto de planejamento urbano foi feito no início de 

1991, onde se demarcam os lugares em que haveriam intervenções. Intervenções 

estas que não ocorreram de forma rápida, a exemplo do parque Diacuí, onde houve 

a necessidade de desapropriação. No caso da construção do Parque JK houve a 

desapropriação de uma chácara, processo administrativo que consumiu tempo e 

dinheiro. 

Na área do Parque JK (Figura 01), havia a existência apenas de árvores 

frutíferas, as quais foram preservadas, e alguns poucos espécies foram plantadas. 

As rochas que foram retiradas do fundo do lago não foram descartadas, 

permaneceram no local sendo usadas como recurso paisagístico. 



 
Figura 01 – Localização do Parque JK. Fonte: Google Earth (2018). Elaboração: autoria 

própria (2018). 

No tocante à intervenção antrópica no relevo, nos últimos anos, a 

Geomorfologia vem contribuindo de forma significativa com a abordagem dessa 

temática através do enfoque ambiental (TRICART, 1986; ROSS, 1991; GUERRA e 

CUNHA, 1996; GUERRA e MARÇAL, 2006; GREGORY et al., 2008; SHOU et al., 

2009). Levando-se em consideração que por mais intocado que esteja um ambiente 

sempre está sendo indiretamente afetado pela ação antrópica, seja pela poluição do 

ar, seja pelas águas subterrâneas, entre outros (ROSS, 2001). 

Atualmente, passou-se a inserir nas análises das formas de relevo, 

principalmente na escala do local, uma concepção temporal que considera o ser 

humano como um dos agentes modeladores do relevo. Ponderando assim uma 

escala temporal histórica (tempo histórico), mudando a concepção de 

morfodinâmica do relevo, já que no tempo da morfodinâmica o ser humano é 

considerado como um agente modelador (MIYAZAKI, 2014). 

Considerada a informação mais relevante para a pesquisa, foi questionado 

sobre como tinha se dado o processo que levou ao Parque JK a atual forma 

geomorfológica. 

 Quanto ao processo de retirada do material para dar lugar ao lago no local 

se encontrava uma bacia sedimentar bastante argilosa, que facilitou a retirada do 

mesmo. Após a retirada o material foi usado no próprio local, como paisagismo com 

a remodelação da geomorfologia do local. Sendo também usado para refazer a 

barragem, havendo três processos principais com o movimento de terra: aterro, 

retirada dos material com a raspagem e compensação que é para evitar o transporte 

de sedimentos. O único material descartado foi o material da superfície quando se 

fez a raspagem, onde foi levado para o aterro sanitário. 

  



 

 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as características geomorfológicas do Parque JK levando em 

consideração seu processo de construção pela ação humana pode-se concluir que 

houve e ainda há ações antropogeomorfoológicas no local. A geomorfologia busca 

compreender como a ação antrópica pode interferir no relevo, com contribuição no 

diagnóstico de uma possível degradação ambiental.  

A ação do homem nos aspectos geomorfológicos no Parque JK são 

elementos de fácil visualização. O córrego Jataí teve sua vertente modificada com 

sua canalização.  Além disso houve a retirada de material do local para a realização 

do lago ornamental, em que o material foi reaproveitado, na morfodinâmica do 

parque. 

 Ao passo disso, por mais que houve uma ação antropogeomorfológica 

conclui-se que os fatores positivos são superiores aos negativos. A idealização e 

projeção do Parque JK em uma área que até então era subutilizada, fez com que 

houvesse uma maior especulação imobiliária, além de proporcionar uma área de 

lazer e esporte e para a população jataiensse. Além mesmo de ser um ponto 

turístico no parque também há um memorial em homenagem ao ex-presidente 

Juscelino Kubitschek sendo também um ponto de referência cultural. No entanto tal 

paisagem é de grande importância não só para a população local que usufrui dos 

benefícios com o Parque, como também para os turistas que ao visitar a cidade e 

por consequência o Parque, mobiliza significativamente a economia do município. 

Conclui-se portanto, que os estudos em geomorfologia são essenciais para 

prevenção e remediação de problemas ligado ao relevo. Ressalta-se porém, que o 

estudo ainda encontra-se em desenvolvimento e futuras pesquisas são necessárias 

para contribuir com o desenvolvimento da geomorfologia urbana no município, 

possibilitando assim, um crescimento e desenvolvimento urbano consciente, 

vinculado a preservação do bioma cerrado.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Atualmente, existem análises em diversos países sobre as diferenças de 

gênero relacionadas à quantidade de ingressantes em cursos de Computação 

(LOUZADA et al., 2014). De acordo com literaturas, comumente as mulheres 

representam menor quantidade em cursos de tecnologia e engenharia e alguns 

fatores podem estar relacionados ao desestímulo das mulheres em ingressar em 

cursos de tecnologia. Conforme apontado por Schiebinger (2001, p.42), "compreender 

o choque histórico entre as culturas discrepantes da ciência e da feminilidade é crucial 

para entender o mal-estar que muitas mulheres sentem no mundo da ciência 

profissional". 

De acordo com Plant (1997), as mulheres sempre fizeram o trabalho de mediar 

o serviço de um homem a outro, nunca sendo ela a predecessora do conhecimento, 

mas quando ela precedia, a história era granulada. O autor também afirma que tal 

situação exclui a mulher do campo científico, pois até mesmo nas forças de trabalho 

desde as primeiras máquinas automáticas eram as mulheres que operavam, mas o 

homem que era o responsável pela inovação tecnológica. 

Segundo Barbosa (2016), o autor aponta que nas falas dos professores é 

possível identificar certos consensos com relação ao desempenho dos alunos em 

relação ao gênero, onde afirmam que o desempenho dos meninos é superior em 

matemática, quando comparado ao desempenho das meninas. O autor também 

afirma que tais consensos secundarizam o feminino e suas especificidades, o que 
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resulta no desestímulo, direto e indireto, no contexto do desenvolvimento matemático, 

o que pode influenciar na escolha profissional. 

No trabalho de (HILL et al., 2010), o autor aponta que as mulheres têm menos 

probabilidade em relação aos homens em dizerem que pretendem se formar em 

ciência ou tecnologia, durante os primeiros anos na Universidade. De acordo com 

Jung & Apedoe (2013) as mulheres representavam cerca de 20% no curso de Ciência 

da Computação nos Estados Unidos no ano de 2013. No Brasil, de acordo com o 

Censo de 2013, as mulheres representavam 20,1% enquanto os homens chegaram a 

79,9% dos matriculados.  

 
2 OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é analisar a quantidade de discentes que ingressam 

no curso de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) da UFG-Regional Jataí, 

bem como a quantidade de concluintes. Como resultado, pretende-se apontar a taxa 

de mulheres que evadem no curso de BCC, em relação aos homens, a partir da 

análise quantitativa dos dados referentes ao ingresso e conclusão no curso. 

 

4 METODOLOGIA 
Na cidade de Jataí no ano de 2008, foi criado o curso presencial de Bacharel 

em Ciência da Computação - BCC na Universidade Federal de Goiás - UFG na 

Regional Jataí localizada no estado de Goiás. O curso tem duração de quatro anos 

com ingresso único anual por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU. De 

acordo com a Resolução CEPEC n.1301/2014, o curso de BCC aderiu integralmente 

ao SISU, o qual utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no ano 

de 2015. 
Com o intuito de apontar o índice de evasão das mulheres no curso de BCC da 

UFG – Regional Jataí, em relação aos homens, foram obtidos os dados referentes à 

quantidade de ingressantes no curso de BCC do ano de 2011 a 2017, bem como de 

concluintes. Após obter a quantidade de mulheres e homens em cada ano, foram 

feitas duas tabelas com os dados obtidos. A Tabela 1 mostra a quantidade de 

ingressantes no curso de BCC desde o ano de 2011 até 2017 e na Tabela 2 mostra a 

quantidade de concluintes nos respectivos anos. A partir das tabelas foi possível gerar 

gráficos que apontam a real situação da evasão no curso de BCC durante esse 

período, bem como analisar o percentual de ingresso e conclusão em cada ano.  



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 refere-se à taxa de ingressantes no curso de BCC na UFG – 

Regional Jataí de 2011 a 2017. É possível notar que a quantidade total de discentes 

que ingressaram no ano de 2011 foi de 39 pessoas, sendo 32 (82,05%) do sexo 

masculino e 7 do sexo feminino (17,94%). No ano de 2012 a quantidade total de 

ingressantes foi de 41 pessoas, sendo 36 do sexo masculino (87,80%) e 5 do sexo 

feminino (12,19%). No ano de 2013 a quantidade total de ingressantes foi de 32 

pessoas, sendo 29 do sexo masculino (90,62%) e 3 do sexo feminino (9,37%). No ano 

de 2014 a quantidade total de ingressantes foi de 41 pessoas, sendo 38 do sexo 

masculino (92,68%) e 3 do sexo feminino (7,31%). No ano de 2015 a quantidade total 

de ingressantes foi de 43 pessoas, sendo 34 do sexo masculino (79,06%) e 9 do sexo 

feminino (20,93%). No ano de 2016 a quantidade total de ingressantes foi de 56 

pessoas, sendo 51 do sexo masculino (91,07%) e 5 do sexo feminino (8,92%), por 

fim, no ano de 2017 a quantidade total de ingressantes foi de 50 pessoas, sendo 48 

do sexo masculino (96%) e 2 do sexo feminino (4%). 

 

Tabela 1. Quantidade de ingressantes de 2011 a 2017 – por sexo.      

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Masculino 32 36 29 38 34 51 48 268 

Feminino 7 5 3 3 9 5 2 34 

Total 39 41 32 41 43 56 50 302 

 

Gráfico 1: Quantidade de Ingressantes de 2011 a 2017 – por sexo 

 



 
 

É importante notar que existe uma imensa diferença entre os números de 

ingressantes do sexo masculino e feminino, como mostra o Gráfico 1. O ano de 2015 

teve o maior percentual de mulheres matriculadas no curso de BCC, sendo 20,93% 

do total de 43 vagas. No ano de 2015 a UFG aderiu integralmente ao sistema SISU 

como forma de ingresso na universidade, pode haver uma relação ao aumento da 

quantidade de mulheres que se matricularam no curso nesse ano. O ano de 2017 

apresentou o menor índice de mulheres que ingressaram no curso de BCC, sendo 4% 

do total de 50 vagas.  Do total de 302 ingressantes, 268 são homens e somente 34 

são mulheres. É nítido que a maioria dos ingressantes é homens. 

A Tabela 2 apresenta à taxa de conclusão do curso de BCC na UFG – Regional 

Jataí de 2011 a 2017. É possível perceber que a quantidade total de discentes 

concluintes no ano de 2011 foi de 5 pessoas, sendo 4 do sexo masculino (80%) e 1 

do sexo feminino (20%). No ano de 2012 a quantidade total de concluintes foi de 16 

pessoas, sendo 13 do sexo masculino (81,25%) e 3 do sexo feminino (18,75%). No 

ano de 2013 a quantidade total de concluintes foi de 17 pessoas, sendo os 17 do sexo 

masculino (100%) e nenhuma concluinte do sexo feminino. No ano de 2014 a 

quantidade total de concluintes foi de 7 pessoas, sendo os 7 do sexo masculino 

(100%) e nenhuma concluinte do sexo feminino. No ano de 2015 a quantidade total 

de concluintes foi de 10 pessoas, sendo 9 do sexo masculino (90%) e 1 do sexo 

feminino (10%). No ano de 2016 a quantidade total de concluintes foi de 14 pessoas, 

sendo 11 do sexo masculino (78,57%) e 3 do sexo feminino (21,42%) e no ano de 

2017 a quantidade total de concluintes foi de 17 pessoas, sendo 15 do sexo masculino 

(88,23%) e 2 do sexo feminino (11,76%). 

 

Tabela 2.  Quantidade de concluintes de 2011 a 2017 – por sexo.      

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Masculino 4 13 17 7 9 11 15 76 

Feminino 1 3 0 0 1 3 2 10 

Total 5 16 17 7 10 14 17 86 

 

É lógico que a porcentagem de homens e mulheres formandos segue o mesmo 

padrão da entrada. Ingressam poucas mulheres, consequentemente a quantidade de 

mulheres formandas também deve ser menor, como mostra o Gráfico 2. Também, 



 
 

pode-se observar que no ano de 2013 e 2014 não houve mulheres que concluíram o 

curso de BCC. 

 

Gráfico 2: Quantidade de Concluintes de 2011 a 2017 – por sexo. 

 
 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Visto que o ingresso na UFG – Regional Jataí é anual, que a conclusão do 

curso é semestral e que há discentes que não concluem o curso de BCC no período 

regular (4 anos), não se pode analisar os dados anuais em relação à evasão dos 

discentes. Porém, de acordo com os dados gerais, sabe-se que um total de 302 

discentes ingressou durante o período de 2011 a 2017, sendo 268 do sexo masculino 

(88,74%) e 34 do sexo feminino (11,25%); e concluíram durante esse período um total 

de 86 pessoas, sendo 76 do sexo masculino (88,37%) e 10 do sexo feminino (11,62%). 

O Gráfico 3 mostra o percentual do total de mulheres e homens ingressantes e 

concluintes no curso de BCC, onde é evidenciado que as mulheres ingressam no 

curso em menor quantidade em relação aos homens, porém quando se tem a análise 

relativa, temos que a porcentagem de mulheres que concluem o curso (em relação às 

mulheres que ingressam) 29,41% é praticamente igual à porcentagem de homens que 

concluíram o curso (em relação aos homens que ingressaram) 28,35%. Portanto, 

pode-se concluir que a quantidade de mulheres que evadem dos cursos de 

computação é estatisticamente igual à evasão dos homens. Sendo assim, pode-se 

perceber que o ingresso de mulheres na computação não é significativo, no entanto, 

durante o curso as mulheres se equiparam aos homens no quesito evasão. 

 



 
 

Gráfico 3. a) Total de ingressantes – por sexo e b) Total de concluintes – por sexo  
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1 INTRODUÇÃO 

 A persistência do arco aórtico direito é uma anomalia congênita cardíaca 

comum em cães, representando até 95% dos casos relacionados a anomalias 

valvulares (VIANNA & KRAHWINKEL, 2004). Em casos graves levando a 

regurgitação pós prandial em neonatos logo no inicio de sua alimentação sólida 

ou líquida.  Por conta de uma constrição do esôfago na sua porção mais 

caudal, o qual pode resultar em megaesôfago secundário, na sua porção 

cranial (CANAVARI et al., 2018). O tratamento da PAAD em cães é cirúrgico, e 

desta forma requer atenção e cuidado do anestesista, principalmente por se 

tratar de pacientes neonatos e pediátricos. 

 Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, fármacos, equipamentos 

anestésicos e conhecimento profissional, minimiza-se cada vez mais os riscos 

oriundos dos procedimentos de correção de defeitos congênitos em pacientes 

neonatais e pediátricos. A imaturidade fisiológica nesses pacientes causa certa 

limitação para a execução da anestesia, pois esses pacientes encontram-se 

imaturos acarretando na necessidade de diferentes protocolos anestésicos e 

certa dificuldade na monitoração dos parâmetros perianestésicos, por esse 

motivo a cautela na administração dos fármacos e o monitoramento do 

paciente são imprescindíveis. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A anestesiologia e analgesia veterinária são áreas em crescente 

expansão e desenvolvimento dentro da medicina veterinária. Os avanços 
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farmacológicos, principalmente adaptados da área humana, permitem uma 

anestesia e analgesia de melhor qualidade para os animais domésticos. 

Baseado nestas informações optou-se por relatar um caso de PAAD em 

um cão, por ser um procedimento raro, que necessita de um profundo 

conhecimento das particularidades fisiológicas do neonato por parte do 

cirurgião e do anestesista principalmente, devido à necessidade de um 

protocolo anestésico diferente. Mas principalmente pelos poucos relatos desse 

tipo de anestesia. 

 

3 OBJETIVOS 

Descrever um relato de caso sobre persistência do arco aórtico 

direito em uma paciente neonata, com enfoque na anestesia do procedimento 

cirúrgico, realizado no Hospital Veterinário Governador Laudo Natel da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Jaboticabal. 

 

4 METODOLOGIA 

No dia 02/05/2018, uma cadela sem raça definida com 22 dias de 

vida, chamada Bitinha, foi atendida no Hospital Veterinário Governador Laudo 

Natanael da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Jaboticabal. O paciente 

apresentava como queixa principal tosse, aumento de volume cervical e 

regurgitação pós prandial, a proprietária também relatou que ela era o menor 

animal da ninhada. No exame físico percebeu-se principalmente que o escore 

corporal do animal estava abaixo da normalidade. Então foi coletado material 

para exames de hemograma, perfil bioquímico sérico e realizados exames 

radiográficos simples e contrastados com a finalidade de avaliar as regiões 

cervical e torácica. 

Em exame radiográfico contrastado do tórax em posição latero-

lateral direita (LLD), foram observadas áreas de constrição esofágica na base 

do coração e megaesôfago cranial ao coração, diagnosticando dessa forma a 

PAAD.  

Nos exames de hemograma e bioquímica sérica, não foram 

encontradas alterações significativas para anestesia, apenas leves alterações, 

como neutropenia, aumento na concentração da hemoglobina corpuscular 

média (CHCM), linfocitose e discreta anisocitose. Nas dosagens bioquímicas 



 
 

foi possível visualizar leve diminuição das proteínas totais, provavelmente pela 

absorção deficiente de nutrientes pelo animal, causada pelas frequentes 

regurgitações. 

Após o diagnóstico da PAAD, foi inserido um cateter intravenoso e o 

animal mantido em nutrição parenteral e fluidoterapia, que foram calculadas e 

executadas pelo setor de nutrição do próprio hospital veterinário, onde ficou 

internada até o dia da cirurgia. 

No dia do procedimento cirúrgico, (10/05/18), o animal apresentava 

900 gramas, e estava com 30 dias de vida. Na avaliação pré-anestésica a 

paciente foi classificada como ASA (American Society of Anesthesiologists) IV 

(doença sistêmica grave que é uma constante ameaça à vida) e apresentava 

nível de consciência plena. Sua temperatura corporal estava 37,9ºC, com FC 

de 180 bpm, FR de 25 mpm, mucosas normocoradas e tempo de 

preenchimento capilar de 2 segundos. 

Optou-se por não utilizar medicação pré-anestésica, por se tratar de 

um neonato. O paciente foi contido fisicamente e promovido o acesso 

intravenoso na veia cefálica esquerda com um cateter 24G. Como 

antibioticoterapia profilática, foi utilizado 30 mg/kg de cefazolina) antes da 

cirurgia. A indução anestésica foi realizada com a associação de 8 mg/kg de 

cetamina IV e 0,5 mg/kg de midazolam IV, permitindo a sua intubação 

endotraqueal e utilizou-se uma sonda endotraqueal número 2,5 com cuff. A 

anestesia foi mantida com isoflurano por meio de um vaporizador calibrado em 

um aparelho anestésico (HB, conquest 3000). 

O monitoramento perianestésico da paciente incluiu 

eletrocardiograma (ECG), pulso oximetria, temperatura esofágica, FC e 

capnografia pelo monitor da Dixtal (DX 2023), pressão arterial sistólica não 

invasiva pelo doppler vascular (DV 610V Veterinário) e seus parâmetros foram 

anotados em uma ficha anestésica a cada 5 minutos.  

Provavelmente devido ao aprofundamento inicial de plano 

anestésico, o animal teve seus parâmetros hemodinâmicos alterados, abaixo 

do ideal, então optou-se peça redução da quantidade de isoflurano inalado, o 

que resultou em melhora de tais parâmetros.  

Um colchão térmico de água foi utilizado para auxiliar a manter a 

temperatura corporal. A paciente foi mantida na fluidoterapia de ringer com 



 
 

lactato na taxa de 5mg/kg/h na bomba de infusão (Samtronic 680). Foi 

realizado o bloqueio intercostal (Figura 5), utilizando-se a associação de 

7mg/kg de lidocaína e 2mg/kg de bupivacaína entre EIC de T2 a T6. 

A toracotomia foi realizada pelo 4º EIC com o paciente em decúbito 

lateral direito, após a abertura do tórax ela foi mantida em ventilação manual 

controlada mantendo-se a FR entre 10 e 20 movimentos respiratórios por 

minuto e após a toracorrafia, foi realizado o restabelecimento da pressão 

negativa intratorácica e o recrutamento alveolar, permitindo assim o retorno da 

ventilação espontânea. 

Durante a cirurgia o animal não apresentou alterações SpO2, 

mantendo-se em 100% durante todo procedimento, entretanto após o término 

da cirurgia, o animal entrou em parada cardiorrespiratória provavelmente 

devido a hipóxia, ficando com a SpO2 entre 42% e 80%, necessitando de 

massagem cardíaca e ventilação controlada. Administrou-se adrenalina 0,055 

mg/kg (IV) para aumentar a pressão de perfusão coronariana e pressão de 

perfusão cerebral, e a lidocaína 1mg/kg (IV) para evitar a arritmia, após três 

minutos de parada o animal voltou com os batimentos cardíacos e frequência 

respiratória espontânea.  

Foi extubado às 10h54m após seus sinais vitais se restabelecerem e 

o aparecimento do reflexo de deglutição, aproximadamente três minutos após a 

suspensão do isoflurano. Como medicação pós-operatória utilizou-se 2 mg/kg 

de tramadol e 20 mg/kg de dipirona para analgesia. 

Aguardou-se cerca de 20 minutos dentro do centro cirúrgico, para 

melhor monitoração da paciente, a fim de evitar outras complicações. Às 

11h30m o animal foi encaminhado para a sala de emergência, onde encontrou-

se com sua tutora e ficou por volta de uma hora e meia, recuperando da 

anestesia até que a temperatura chegasse em 37ºC, com um auxílio de um 

aquecedor. Durante esse período sua temperatura, frequência cardíaca, 

frequência respiratória e seus reflexos autônomos foram avaliados a cada cinco 

minutos. Após o restabelecimento dos reflexos autônomos normais e sua 

temperatura de 37ºC, a paciente foi encaminhada para casa. 

 

 



 
 

5 DISCUSSÃO 

 A literatura descreve que a PAAD, é uma alteração que atinge 

com mais frequência cães de grande porte e raças puras (Pastor Alemão, 

Setter Irlandês e Dogue Alemão) (LOURENÇO, 2016). Entretanto, no presente 

caso observou-se um animal sem raça definida, e de porte médio. Podendo ser 

justificado devido os cuidados dos tutores com os seus animais. Atualmente 

ocorre, um maior procura pelo medico veterinário, mesmo com animais sem 

raça definida (que são considerados de menores valores econômicos), dessa 

forma tem-se aumentado os diagnósticos de diversas doenças nesses animais 

(SRD). Tanto é que, cada vez mais aparecem relatos de PAAD em cães SRD. 

A principal complicação causada pela PAAD são o megaesôfago e a 

compressão traqueal. No entanto o paciente acompanhado não apresentava 

compressão traqueal devido a característica de a traqueia ser mais resistente 

que o esôfago (CANAVARI et al., 2018). Com isso considera-se que a tosse 

relatada pelo tutor provavelmente fosse devido ao megaesôfago secundário a 

PAAD. Outra alteração observada era o baixo peso do animal, em razão da 

regurgitação frequente pós prandial. Entretanto, pelo rápido diagnóstico e por 

ainda estar em fase de aleitamento, não apresentava anemia no hemograma.   

De acordo com IBAÑEZ (2012), a medicação pré-anestésica tem 

função de acalmar o paciente, impedir êmese, proporcionar analgesia e 

relaxamento, facilitar a indução anestésica, diminuir as doses dos anestésicos 

gerais e proporcionar melhor recuperação no pós-operatório. Contudo foi 

escolhido não fazer MPA, por se tratar de um neonato, de fácil manipulação, 

contenção e com toda sua fisiologia ainda imatura, diminuindo assim os 

medicamentos utilizados, poupando principalmente o fígado e rins do animal, a 

fim de evitar maiores complicações. 

WILSON & SHIH (2015), descreveram sobre a recuperação 

prolongada da anestesia em cães, que representa 0,15%, e que quase 50% 

das mortes associadas à anestesia ocorrem no pós-operatório. Entretanto, 

apesar de ter ocorrido a parada cardiorrespiratória, a reanimação foi efetiva e 

após o incidente a paciente se recuperou sem complicações, sendo monitorada 

a cada cinco minutos até o restabelecimento dos reflexos autônomos e sua 

temperatura de 37ºC. 



 
 

LOURENÇO (2016), relatou que a mortalidade associada à PAAD 

em cães é de 39%, então mesmo com essa alta mortalidade associada à 

doença, a paciente encontra-se viva e sem aparentes danos a saúde até o 

momento.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protocolo anestésico utilizado, que foi cetamina e midazolam 

como indutores, isoflurano para manutenção e lidocaína e bupivacaína para o 

bloqueio local, foi eficaz, ocorrendo uma parada cardiorrespiratória no final do 

procedimento, mas preservando a vida da paciente após reanimação bem 

sucedida. 

A parada cardiorrespiratória no final da cirurgia permitiu o 

aprendizado de protocolo para reanimação em animais neonatos, bem como a 

correta monitoração permite a prevenção de tal intercorrência e auxilia numa 

maior chance de êxito no procedimento.  
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Uma fratura é a solução de continuidade de um osso. A característica de uma 

fratura depende da direção, magnitude, taxa de carga e duração do estímulo mecânico 

aplicado e ainda da saúde e da maturidade do osso no momento da lesão. As fraturas 

são classificadas como simples quando as extremidades do osso permanecem dentro 

dos tecidos ósseos circundantes, e compostas quando uma ou mais pontas ósseas 

projetam-se para fora da pele. Quando a taxa de sobrecarga é rápida, é mais provável 

que a fratura seja cominutiva, contendo múltiplos fragmentos (HALL, 2016). 

Uma fratura no processo do olecrano não é incomum devido a sua posição e 

pode ser causada por lesões de alta ou baixa intensidade (DUTTON, 2010). A 

ocorrência de fraturas cominutivas, devido à estreita proximidade dos músculos com 

a cápsula articular aumenta o risco de rigidez pós-traumática do cotovelo (CHECCHIA 

et al, 2007).  

A imobilização do cotovelo promove perda de força e de amplitude do 

movimento. A prevenção de tais complicações deve ser o princípio básico de qualquer 

plano de tratamento, que para bons resultados, deve ter início precoce. O tratamento 

fisioterapêutico é benéfico para controle da inflamação, melhora da cicatrização, 
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diminuição do edema e da dor, aumento da força e da amplitude de movimento 

(URQUIZA et al, 2012). 

Desta forma o serviço de atendimento fisioterapêutico oferecido pela Clínica 

Escola de Fisioterapia, através do estágio não obrigatório é importante para atender 

as necessidades da comunidade, bem como levar o graduando em fisioterapia de 

encontro a situações reais da prática clínica. 

 

2. BASE TEÓRICA 

 

As diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Fisioterapia, se preocupa 

em capacitar profissionais críticos e reflexivos, aptos a atuar em diferentes cenários 

de prática (VIANA et al, 2012). Desta forma o estágio não obrigatório complementa a 

formação do aluno em uma situação real com treinamento prático, que ao mesmo 

tempo é educativa e de prestação de serviços à comunidade, que objetiva formar o 

profissional na sua totalidade, respeitando o embasamento ético e disciplinar da 

profissão (MATOS et al, 2017). 

Nas demandas do estágio curricular não obrigatório o tratamento fisioterapêutico 

em pacientes com sequelas motoras decorrente de traumatismos é muito frequente. 

O tratamento para as fraturas na região de cotovelo tem como objetivo minimizar os 

efeitos da inatividade, corrigir a ineficiência de músculos específicos ou grupos 

musculares, reconquistar a amplitude normal de movimento da articulação e encorajar 

o paciente a usar a habilidade reconquistada no desempenho de atividades 

funcionais, acelerando a reabilitação (BARBOSA et al, 2009). 

A mobilização depois da cirurgia do cotovelo é muitas vezes retardada, pois é 

difícil atingir a fixação interna das fraturas cominutivas do cotovelo (DUTTON, 2010). 

E a imobilização pode produzir efeitos negativos como: perda da massa muscular, 

rigidez articular e diminuição da amplitude de movimento, o que geralmente necessita 

de atendimento fisioterapêutico para reestabelecer as funções normais. 

A técnica de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é utilizada para 

fortalecimento geral do músculo, mobilização articular e alongamento dos músculos 

gradualmente encurtados, através de técnicas de relaxamento muscular que integram 

a facilitação e a inibição muscular para acelerar a resposta dos mecanismos 

neurofisiológicos envolvidos no reflexo de alongamento (DUTTON, 2010), 

associando, alternadamente, contrações excêntricas, concêntricas e isométricas 



durante a estimulação de músculos agonistas e antagonistas (ZIPPERER, BRUN, 

2011) 

Nas regiões de aderência é apropriado à mobilização de tecidos moles, através 

da técnica Petrissage que envolve a compressão das estruturas dos tecidos moles, 

incluindo técnicas de apertar, pressionar, rolar e pegar, cuja finalidade é liberar áreas 

de fibrose muscular e para “extrair” os resíduos provenientes de traumas ou da 

inatividade normal acumulados no músculo (DUTTON, 2010) 

A massagem friccional transversa (MFT) é uma técnica criada por Cyriax, 

caracterizada pela aplicação de massagens repetidas transversalmente às fibras no 

músculo, nos tendões, nas bainhas dos tendões e nos ligamentos. A forma transversal 

de fricção auxilia na orientação do colágeno nas linhas apropriadas de tensão, 

contribuindo, também, para a hipertrofia no novo colágeno, na redução do tecido 

cicatricial (DUTTON, 2010). 

Portanto, a Fisioterapia constitui-se um dos tratamentos para reestabelecer as 

funções das sequelas motoras decorrentes da fratura de olecrano.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Relatar experiência em atendimento fisioterapêutico no estágio não obrigatório 

de um paciente com sequelas motoras decorrente de fratura do olecrano no cotovelo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo por meio do relato de experiência tem o objetivo de compartilhar com 

profissionais e estudantes uma perspectiva sobre a vivência prática da profissão. 

Os atendimentos fisioterapêuticos através do estágio não obrigatório, foram 

realizados na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás – Jataí, 

sob a supervisão da coordenadora de estágio e a preceptora da Clínica de 

Fisioterapia. Foram realizados 15 atendimentos entre 01/08/2018 e 17/09/2018 com 

duração de 50 minutos cada, sendo a primeira sessão com avaliação geral do 

paciente, em Ficha de Avaliação Ortopédica pré-estabelecida pela Clínica Escola de 

Fisioterapia, e nas demais sessões foram aplicadas as condutas de tratamento 

estabelecidas para o quadro do paciente. Foi realizada evolução dos atendimentos 



diariamente e discutido o quadro cinesiofuncional do paciente, e essas informações 

ofereceram subsidios para o relato de experiência. 

 

 

 

5. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Paciente do sexo masculino, 38 anos, vigilante, hipertenso, casado, deu entrada 

no serviço de fisioterapia da Clínica Escola quatro meses após cirurgia de cotovelo 

esquerdo, devido fratura cominutiva de olecrano. A queixa principal foi dor na 

articulação do cotovelo esquerdo e também em área de contato com fixador interno 

ulnar. Ao exame físico verificou cicatriz na face ulnar proximal de antebraço e nos 

locais do fixador externo e alteração de coloração da pele. O membro superior 

esquerdo (MSE) encontrava-se com ombro levemente flexionado e abduzido, cotovelo 

fletido e antebraço pronado. A goniometria foi realizada de forma passiva e o cotovelo 

encontrava-se flexão de 140° e extensão de 40°. Na escala de força muscular 

apresentou grau 1 de força na abdução e adução dos dedos, grau 2 na extensão dos 

dedos e grau 3 na flexão dos dedos da mão esquerda. O diagnóstico cinesiológico foi 

diminuição da Amplitude de Movimento (ADM) do cotovelo na extensão e a supinação 

do antebraço, diminuição da força muscular dos adutores, abdutores e extensores dos 

dedos, diminuição da mobilidade escapular esquerda, aderência cicatricial em 

diversos pontos do antebraço e perda da sensibilidade no 4º e 5º dedos.  

As condutas escolhidas foram exercícios de alongamento passivo utilizando FNP 

para ganho de amplitude articular do cotovelo, antebraço, punho e mão; manobras de 

liberação tecidual e liberação de fáscias musculares em região escapular e face 

anterior da articulação do cotovelo; uso de Hidroterapia (turbilhão) com jato de água 

quente para promover o relaxamento tecidual; dessensibilização e massagem 

friccional sobre as regiões de cicatriz a fim de diminuir dor, aderência cicatricial e 

restaurar a sensibilidade ulnar; exercícios isotônicos e isométricos de fortalecimento 

muscular dos músculos flexores, abdutores, extensores e rotadores externos do MSE 

e músculos que fazem prostração e retração de cintura escapular esquerda; 

exercícios de fortalecimento e coordenação motora para todos os dedos da mão 

esquerda. 



Foram realizadas as evoluções do paciente com as condutas aplicadas e o feed 

back do mesmo ao final de cada sessão, além de discussão do caso com a 

supervisora e preceptora de estágio. Desta forma os objetivos alcançados com o 

tratamento foram: diminuição da aderência cicatricial e muscular, aumento da ADM 

de cotovelo na extensão para 30º e de antebraço em supinação para 70º, aumento da 

força muscular dos dedos na adução para grau 3, na abdução grau 2, na extensão 

grau 4 e na flexão grau 5.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atendimento fisioterapêutico no estágio não obrigatório é uma oportunidade 

para o graduando em fisioterapia colocar em pratica os conhecimentos teórico/prático 

adquirido, além de uma forma de estudo e revisão de conteúdos passados, pois cada 

paciente tem suas particularidades, com isso o estudante tem que sair da sua zona 

de conforto e buscar alternativas para cada paciente. 

No atendimento ao paciente as sequelas deste tipo de fratura levam a um 

prognóstico reservado quanto ao retorno total de movimento e função do membro. No 

entanto o tratamento fisioterapêutico adotado tem se mostrado satisfatório e 

apresentando bons resultados. A continuidade do tratamento, juntamente com a 

colaboração do paciente são essenciais para a evolução do quadro cinesiológico do 

paciente. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os índices de obesidade no país vem crescendo assustadoramente 

juntamente com diabetes e hipertensão e com isso há um aumento do número de 

pessoas que recorrem ao uso de drogas anorexígenas com a finalidade de 

emagrecimento rápido. 

Em 2011 a ANVISA decidiu que os anorexígenos deveriam ser proibidos em 

todo território nacional porque os resultados de estudos concluíram que apenas 30% 

dos pacientes tratados com Sibutramina perderam ao menos 5% do peso em três 

meses e houve um aumento de 16% do risco de problemas cardiovasculares.Mas 

em 2017 o poder legislativo desconsiderando o parecer e decisão da ANVISA votou 

a favor da liberação dos medicamentos anorexígenos. 

Mesmo em situações de uso para fins medicinais, não conseguem resolver o 

problema dos graves efeitos adversos apresentados pelas drogas 

anorexígenas.Diante disso, uma solução mais prudente seria buscar novos fármacos 

e novos tratamentos que apresentem melhor eficácia e menores efeitos colaterais. 

Além disso, é necessário esclarecer a população sobre os efeitos adversos dessas 

drogas que muitas vezes se apresentam no mercado.  

 

2. BASE TEÓRICA 
Segundo Muakad (2013), inicialmente, as drogas anorexígenas, como a 

anfetamina, foram sintetizadas pelo químico alemão Lazar Edeleanu em 1887 em 

seu laboratório, mas seu uso medicinal, só aconteceu 40 anos depois, para aliviar 

fadiga, asma e congestão nasal. Sua primeira versão comercial, foi em forma de um 

pó para inalação descongestionante nasal, surgido na França em 1932. Nos anos 30 



 
 

e 40 oram desenvolvidas pílulas de Benzendrine que vendeu 50 milhões de 

unidades nos primeiros anos e nesse período, a indústria farmacêutica desenvolveu 

uma lista de 39 possibilidades de usos clínicos para a anfetamina. 

Com seu grande potencial de estimulação do sistema nervoso central (SNC), 

as anfetaminas foram utilizadas na segunda guerra mundial para manter os 

soldados atentos, dispersando o sono e o cansaço. Após o término dasegunda 

guerra mundial em 1945, houve uma ascensão no uso da anfetamina pelo mundo, 

especialmente por dois derivados a melanfetamina e a fenmetrazina. Os principais 

usos dessas drogas eram redução de apetite, de sono e fadiga, e também melhorar 

o rendimento nas horas de atividade no trabalho. (MUAKAD, 2013). 

Moreira (2015) afirma que, posteriormente foram elaboradas as 

metanfetaminas que também atuam no SNC aumentando a liberação de 

noradrenalina, serotonina e dopamina, impedindo os neurotransmissores de serem 

armazenados dentro das vesículas nos neurônios pré-sinápticos.Essas drogas 

anorexígenas são consumidas por jovens em festas para obter energia, excitação e 

alucinação e também se apresentam como alternativa medicinal para tratamento de 

doenças como Déficit de atenção e Hiperatividade em crianças. 

Um dos principais usos das anfetaminas como drogas anorexígenas, 

atualmente, são para inibição do apetite, que ajudam no tratamento da obesidade, 

usados clinicamente até o final dos anos 50, até serem proibidos, devido ao uso 

ilegal de suas propriedades estimulantes, causando assim, certa dependência 

química. 

No Brasil, de acordo com a portaria n° 344/98-SMS/MS de 12 de maio de 

1998, determinam que os fármacos anorexígenos, sejam vendidos apenas sobre 

prescrição médica. Porém existem diversas farmácias e drogarias, que manipulam 

tais drogas, visando apenas lucro sem se preocupar com a saúde do usuário. Nos 

últimos 20 anos, anfetaminas modificadas têm sido sintetizadas em laboratórios 

clandestinos para serem utilizadas com fins não-medicinais (MURER). Os 

compostos mais procurados para a perda de peso são: o fempropopex, o mazindol e 

a anfepramona que, utilizadas em diferentes concentrações inibem o apetite 

(MOREIRA, 2015).  

As anfetaminas geralmente possuem sabor amargo, cor amarelada e forma 

de cristais, isso em seu estado não misturado. Podem ser consumidas de diversas 



 
 

formas, como diluída em água destilada, ingerida por via oral, aspirada em forma de 

pó entre outras (MUAKAD, 2013).  

 

3. OBJETIVOS  
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar uma revisão bibliográfica, 

que possibilite um esclarecimento, quanto aos mecanismos de ação das drogas 

anorexígenas no sistema nervoso, seu efeito sistêmico e as suas consequências 

para a saúde humana, em especial, no que se refere ao uso terapêutico e 

indiscriminado dessas drogas. 

 

4. METODOLOGIA  
 Como metodologia, foi utilizado o levantamento de dados, tendo como base a 

revisão bibliográfica sistemática. Para o levantamento de dados foram utilizados, as 

ferramentas google acadêmico e site scielo. Entre os artigos encontrados, como 

critério de seleção, foram utilizados os artigos publicados no Brasil, em português e 

nos últimos dez anos.  

 Visando melhor eficiência no direcionamento dos resultados, optamos por 

uma busca combinada de palavras chave.Dos artigos encontrados com as palavras 

chave: drogas psicotrópicas, drogas anorexígenas, anfetaminas e ANVISA, 

utilizamos 13, observando sempre a pertinência dos artigos relacionados a 

abordagem histórica, mecanismos de ação, efeito sistêmico direto e indireto e 

consequências para a saúde. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os remédios comumente usados para a perda de peso são os “supressores 

de apetite”, também conhecidos como drogas anorexígenas que promovem perdas 

de peso reduzindo o apetite e aumentando a sensação de saciedade. Estes 

medicamentos reduzem o apetite por aumento da serotonina ou das catecolaminas 

que são neurotransmissores que afetam o estado emocional e o apetite.  

Neste trabalho iremos discutir as três principais substâncias 

catecolaminérgicas (anfepramona,  femproporex e  mazindol) e uma serotoninérgica 

(sibutramina). As substâncias catecolaminérgicas são da mesma família das 



 
 

anfetaminas e seus efeitos são semelhantes, ocorrendo algumas alterações. Já as 

drogas serotoninérgicas tem mecanismo diferente das anfetaminas. 

As anfetaminas tem propriedade lipossolúvel que atravessa a membrana das 

células com rapidez produzindo um aumento nos seus efeitos. Em seu mecanismo 

de ação, atuam como agentes simpatomiméticos de ação indireta, que mimetizam 

os efeitos da noradrenalina (NA), aumentando sua liberação e inibindo sua 

recaptação. A enzima monoaminoxidase (MAO), responsável pela oxidação da NA e 

da serotonina, é inibida no processo de recaptação, induzindo o estado de 

neuroexcitação, o aumento da liberação da NA das fendas sinápticas (produz no 

sistema efeitos de estado de alerta, apetite, midríase e excitação psicomotora). O 

neurotransmissor chamado dopamina que é produzido numa região do cérebro 

chamada substância negra e sintetizado por meio da ativação da enzima tirosina 

hidroxilase que fica armazenada em pequenas vesículas nos terminais dos 

neurônios que é liberada por meio das sinapses químicas do cérebro é responsável 

pelos efeitos comportamentais e motores, já a serotonina possui relação com 

alterações psíquicas. No sistema nervoso central, as anfetaminas são capazes de 

estimular o centro respiratório na medula e diminuir o efeito depressor de outras 

drogas (MOREIRA, 2015). 

O mecanismo de ação da anfepramona ocorre no SNC, gerando um aumento 

na produção de noradrenalina e dopamina, estimulando os núcleos hipotalâmicos 

laterais e inibindo a fome. (GUEDES et. al, 2011). Já o femproporexé um agente 

estimulante central simpatomimético e inibidor da enzima MAO. Atua na 

neurotransmissão noradrenérgica, dopaminérgica e nas vesículas pré-sinápticas, 

induzindo a liberação de neurotransmissores e inibindo a recaptação de dopamina 

no centro de alimentação, localizado no hipotálamo lateral (ANVISA, 2011). 

O mazindols e assemelha aos antidepressivos porque bloqueia a recaptação 

da noradrenalina e da dopamina nas terminações nervosas, alterando assim o 

mecanismo energético periférico e aumentando a captação de glicose pelo músculo 

esquelético. É um fármaco derivado da imidazolina e não produz sensação de 

euforia (FERREIRA et al., 2007). 

A sibutramina inibe seletivamente a recaptação de noradrenalina e de 

serotonina. Seus metabólitos ativos bloqueiam os receptores serotonérgicos 5-HT, 

adrenérgicos (β), dopaminérgicos, histamínicos (H1), diminuindo suas afinidades. Ao 



 
 

contrário da anfetamina, os metabólitos liberados pela sibutramina não elevam a 

liberação de neurotransmissores e não inibem a monoaminoxidase (MAO). A 

saciedade se dá em decorrência da inibição dos centros serotoninérgicos 

(KOROLKOVAS et al., 2005). 

Quanto as reações adversas da sibutramina são: aumento da pressão arterial, 

vertigens, boca seca,anorexia,reações de hipersensibilidade, palpitação e insônia. 

Da anfepramona são: insônia, agitação, nervosismo e, em casos de intoxicação 

agudapode levar a alucinações, quadros de psicoses e delírios. No caso da 

femproporex são:glaucoma, náuseas, vômitos, aumento da ansiedade, hipertensão 

arterial e pulmonar,cefaleias, excitação e palidez. Já o mazindol pode gerar 

constipação, taquicardia, inquietação, vertigem, nervosismo e, com menor 

ocorrência, aumento da sudorese, cefaleia e alteração no paladar (MOREIRA, 

2015). 

 

6. CONCLUSÃO  
Na pesquisa de coleta de dados em revisão bibliográfica, concluiu-se que 

houve muita discussão sobre os problemas causados pelos anorexígenos os 

tornando alvo de muitas controvérsias, principalmente a respeito da capacidade de 

se tornarem perigosos, podendo gerar dependência física e psíquica.  

A Anvisa com base em estudos produzidos por laboratórios dos EUA que 

produziam a sibutramina revelaram graves efeitos colaterais que causaram a 

proibição de várias substâncias anorexígenas em vários países do mundo. A Anvisa 

então, divulgou em 2011 um estudo mostrando que ocorreram mortes e efeitos 

graves na saúde de boa parcela da população brasileira e assim proibiu o uso 

dessas substâncias no Brasil, visando prevenir mais mortes e doenças com o uso 

indiscriminado e mesmo regulado dessas drogas, mas em 2017 o poder legislativo 

revogou a ordem da Anvisa cedendo assim ao clamor dos médicos e pacientes que 

alegaram terem sido beneficiados com o uso dessas substâncias.Diante desse 

quadro polêmico de liberação e proibição, torna-se necessário maiores 

investimentos em estudos que demonstrem os reais efeitos dessas drogas para a 

saúde humana. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

Pode-se definir droga como qualquer substância capaz de alterar funções dos 

organismos vivos, nas mudanças fisiológicas ou de comportamento. O presente 

estudo trata-se sobre as drogas psicotrópicas, com foco na classe dos 

benzodiazepínicos (BZDs), também denominados como ansiolíticos, utilizados 

principalmente no tratamento de ansiedade. 

As drogas possuem diversos efeitos, baseado nisso são classificadas em três 

grupos, de acordo com suas respectivas atuações no Sistema Nervoso Central 

(SNC), os depressores, estimulantes e perturbadores. Os ansiolíticos estão entre as 

drogas depressoras, ou seja, elas diminuem a atividade do SNC.No Brasil existe um 

abuso do uso de benzodiazepínicos por parte dos laboratórios, com indicações do 

medicamento mesmo em estado de ansiedade considerado normal, além do 

problema de venda sem prescrições médicas (CEBRID, 2010).  

Devido os diversos tipos de drogas psicotrópicas, seus efeitos e 

consequências, faz-se necessário estudos específicos e individuais para que as 

políticas de prevenção sejam mais efetivas. 

 

BASE TEÓRICA 

 

Antes da utilização dos ansiolíticos, até o século XIX para aliviar a ansiedade, 

insônia, dor e até o sofrimento, utilizava-se preparações limitadas como substância 

opioides e álcool etílico. A partir do século XX, com o avanço da tecnologia que 

possibilitou o desenvolvimento da área químico-farmacêutica, surgiram os primeiros 

sedativos, que mais tarde foram considerados ineficazes clinicamente. Em 1950, 

após diversas avaliações clínicas os ansiolíticos benzodiazepínicos começaram a 



ser sintetizados, e somente 10 anos depois, em 1960, foi lançado no mercado o 

primeiro ansiolítico, o clordiazepóxido, e depois diversos derivados foram 

sintetizados, causando grande repercussão do fármaco para o tratamento da 

ansiedade (DELUCIA, 2017). 

Nesse contexto, os benzodiazepínicos ganharam popularidade e se tornaram 

os medicamentos mais utilizados em transtornos de ansiedade, diante disso, muitas 

empresas farmacêuticas começaram a desenvolver compostos derivados de sua 

estrutura química. Atualmente, existem 20 representantes do composto disponíveis 

para o uso em todo mundo, no Brasil, por exemplo, o Diazepam já foi desenvolvido 

em mais de 20 especialidades farmacêuticas (DELUCIA, 2017).  

Mesmo após mais de 60 anos do lançamento do primeiro ansiolítico, os 

benzodiazepínicos são utilizados frequentemente em todo mundo, gerando algumas 

controvérsias em relação ao seu uso, que não se restringe apenas em casos de 

tratamento contra a ansiedade, pois tais medicamentos são utilizados abusivamente 

causando dependência. Os primeiros casos de dependência do fármaco foram 

registrados em 1970, a partir disso começaram a ser mais frequentes, e ainda são 

constantemente relatados até os dias atuais (DELUCIA, 2017).  

Segundo dados de 2005 do CEBRID sobre o uso de diferentes drogas 

psicotrópicas, com exceção do álcool e do tabaco, os benzodiazepínicos ocupam a 

terceira posição no consumo em pelo menos uma vez na vida, na retaguarda 

apenas da maconha (Cannabis sativa) e dos solventes respectivamente. Um outro 

levantamento de dados do CEBRID de 2010 com estudantes do ensino fundamental 

e médio das redes pública e privada de ensino de 27 capitais brasileiras, apresentou 

um aumento do consumo dos BZDs ao comparar o ano de 2004 com 2010, de 4,1% 

para 4,6%, um aumento de 0,5%.  
 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo do trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre o 

mecanismo fisiológico de ação dos ansiolíticos. Além disso, serão abordados os 

mecanismos de ação, os efeitos de longa duração e as consequências para a saúde 

de modo a conscientizar a comunidade acadêmica sobre o que são ansiolíticos e os 

efeitos advindos do uso abusivo e desinformado dessa droga. 

 



METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica por meio de busca em base 

de dados Google Acadêmico no mês de setembro de 2018, incluído citações para 

somente resultados em português, com a palavra chave “ansiolíticos” foram 

encontrados 15.800 resultados. Quando acrescentado o termo “efeitos” os 

resultados reduziram-se para 915. As pesquisas dos termos: “combate ao uso 

abusivo dos ansiolíticos”; excede os 1.300 resultados. Já a busca por “ansiolíticos e 

sistema nervoso” encontra- se 8.600 resultados. E para benzodiazepínicos foram 

encontrados 10.800 resultados.  

 Para esta revisão bibliográfica foi adotado o método de busca por resultados 

em que as palavras-chaves envolviam termos ligados ao uso excessivo, ignorando 

data de publicação. Dos resultados obtidos, foram utilizados três livros e doisartigos 

científicos citados nas referências. 

Com os livros e artigos em mãos, foram pesquisados; os mecanismos de 

ação, os efeitos dos ansiolíticos, malefícios para a saúde após o uso abusivo do 

medicamento. 

O livreto informativo sobre drogas psicotrópicas, elaborada pelo CEBRID em 

parceria com OBID, também se mostrou de grande importância para os estudos, 

juntamente com os levantamentos de dados dos anos 2005 e 2010. 

 

RESULTADO DE DISCUSSÃO E RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

   Como já apresentado anteriormente, drogas ansiolíticas são aquelas 

corriqueiramente chamadas de tranquilizantes ou calmantes, são principalmente 

utilizados no tratamento do transtorno de ansiedade, tendo o objetivo de amenizar 

ou reduzir tais transtornos, tendo como efeito o relaxamento muscular e/ou estado 

de alerta (Ranga&Dale, 2016).O transtorno de ansiedade é caracterizado pelo 

constante estado de alerta e dificuldade de diminuir essas atividades, podendo 

aparecer inúmeros sintomas físicos e cognitivos (Castillo, 2000). É necessário 

ressaltar que não é um medicamento que visa a solução do problema (doença) e 



sim sua amenização, que possibilita a pessoa com esse quadro fazer seus 

deveres/atividades diárias.(GOLAN, 2009) 

Os benzodiazepínicos atuam modulando de forma positiva a 

neurotransmissão gabaérgica, aumentando a sensibilidade dos receptores (GABA) 

aos neurotransmissores (GABA-A). Seu mecanismo de ação é relaciona-se com os 

receptores GABA do tipo A (GABA-A), no qual o neurotransmissor ácido gama-

aminobutírico (GABA), representa o principal neurotransmissor inibidor do sistema 

nervoso. Pode-se afirmar que tais droga/s atuam seletivamente no sistema nervoso 

central, mais especificamente no receptor GABA-A intensificando sua resposta 

inibitória. Essa resposta inibitória é intensificada pelos aumentos de frequência de 

abertura de canais de íons cloreto (Cl-),o que ocasionam hiperpolarização da 

membrana celular e diminui significativamente o número de disparos de potenciais 

de ação (os benzodiazepínicos não ativam diretamente os receptores GABAa na 

ausência do neurotransmissor GABA). Essa inibição, causando relaxamento nos 

músculos e efeito tranquilizador, sendo, por utilizado em casos de insônia e para 

ações hipnóticas e sedativas (Silva, 1998) 

 De acordo com dados do CEBRID, assim como qualquer droga, os 

ansiolíticos podem causar dependência a quem o usa com muita frequência ou a 

quem tem predisposição para tal quadro. Seu uso pode levara reações adversas que 

causam malefício à saúdehumana, como: depressão do sistema nervoso central, 

diminuição da frequência respiratória e cardiovascular, dependência, efeitos tóxicos 

e tolerância. Os ansiolíticos são drogas consideradas seguras e dificilmente há 

casos de estado de coma ou morte devido ao uso (mesmo que abusivo). Entretanto, 

seu uso combinado com bebidas alcóolicas ocasiona depressão excessiva da 

atividade cerebral. Além disso, seu uso por mulheres gravidas pode resultar em má 

formação na criança ao nascer.  

 

 
CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-seque os ansiolíticos são drogas psicotrópicas depressoras usadas 

principalmente no tratamento de ansiedade. No Brasil há um grande consumo desse 

medicamento de forma abusiva e sem prescrição médica, o uso de forma 



inadequada causa maléficos a saúde podendo ser letal. Logo faz-se necessário um 

direcionamento para o uso consciente em instituições como escolas e universidades. 
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1.0 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Segundo o dicionário Aurélio (Aurélio, 2010) da língua portuguesa, o termo 

bovinocultura se refere à criação de gado bovino, sendo assim, o termo 
bovinocultura leiteira refere-se especificamente a produção de leite por gados 
bovinos. Juntamente com a agropecuária, a produção de leite foi responsável 
por cerca de 23% do PIB brasileiro no ano de 2015, sendo um número muito 
expressivo para um único setor da indústria (PEDUZZI, 2015). Segundo a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA BRASIL, 2018), a 
produção de leite no Brasil deve crescer de 2 a 2,5% em 2018, chegando a 
35,8 bilhões de litros produzidos. Entre os maiores produtores de leite do 
Brasil se destacam os estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, 
ocupando o 1º, 2º e 3º lugar respectivamente (MEZZADRI, 2017) 

O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos maiores produtores de leite do 
mundo, ficando atrás apenas dos EUA, Índia e China (BALDE BRANCO, 
2017). Porém, entre os 10 maiores produtores o Brasil tem um dos piores 
índices de produção por animal, ocupando o penúltimo lugar neste quesito. 
Isto ocorre pois, são poucas as propriedades no país consideradas 
especializadas, ou seja, que buscam investir e maximizar a produção de leite 
por animal (BALDE BRANCO, 2017). 

De acordo com Rosângela Zoccal, pesquisadora da Embrapa (BALDE 
BRANCO, 2017), cerca de 47% da produção de leite brasileira vem de 
propriedades que não são consideradas especializadas. Isso faz com que o 
número final de produção por animal no país sofra uma queda considerável. 
Por exemplo, existem bovinos que produzem cerca de 100 litros de leite por 
dia, enquanto que outros produzem menos que 10 litros por dia. Um dos 
fatores para isso acontecer é que alguns produtores (grande parte são de 
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pequenas propriedades) não buscam meios para aumentar sua produção, seja 
por desconhecer ou porque são resistentes quanto ao uso de tecnologias para 
auxiliar no processo de produção. Em contrapartida, as propriedades 
especializadas em produção de leite buscam ferramentas de auxílio tanto na 
ordenha do leite, com o uso de máquinas, quanto na gestão da propriedade, 
com uso de softwares específicos para a gestão de bovinocultura leiteira. 
Esses sistemas servem para gerenciar a produção de gado em termos 
logísticos e financeiros. 

É fato que o setor de produção leiteira é fundamental para a economia 
brasileira. Portanto, é necessário direcionar esforços para a administração 
deste tipo de negócio. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é realizar um 
mapeamento sistemático com o intuito de analisar e verificar os softwares que 
existem no mercado brasileiro para a gestão de bovinocultura leiteira.   

Segundo Kitchenham (2009), um mapeamento sistemático da literatura é 
um meio de identificar, avaliar e interpretar toda a pesquisa disponível 
relevante para uma questão de pesquisa em particular, área temática ou 
fenômeno de interesse. Sendo assim, esta pesquisa se torna importante na 
área da bovinocultura leiteira brasileira, pois visa mostrar os softwares 
existentes no mercado nacional brasileiro e suas características, para os 
produtores e demais pessoas que precisem ou busquem um software para 
auxiliar a gestão da propriedade produtora de leite. 

Na área de Ciências da Computação este trabalho contribui no que diz 
respeito ao desenvolvimento de sistemas de gestão para bovinocultura leiteira. 
Após o mapeamento sistemático será possível identificar quais os requisitos 
principais para esse tipo de sistema. Com isso será possível identificar as 
falhas e pontuar melhorias para essas tecnologias. Cabe ressaltar que esta 
pesquisa está em andamento, portanto este artigo aborda os resultados 
parciais obtidos até o momento da escrita do mesmo.  

 

2.0 BASE TEÓRICA 

2.1 Software de gestão 

De Acordo com Asplan (2017), um programa ou software de gestão é um 
programa de computador que ajuda os gestores e funcionários a cuidarem das 
atividades administrativas de uma empresa. É um programa inteligente que 
tem como objetivo facilitar e integrar essas atividades, automatizando o 
máximo de processos sempre que for possível. São utilizados principalmente 
para controlar as finanças, recursos humanos, logística, estoques, etc., 
reduzindo consideravelmente o uso de papéis e tornando o processo de 
gestão mais eficiente. 

Para cada tipo de setor do mercado existe um software específico de 
gestão. Em geral, a maioria dos softwares precisar ter atributos mínimos que 
garantam a sua qualidade. De acordo com Sommerville (2011), um bom 
software deve ser eficiente, deve ter alto índice de aceitabilidade, deve prover 
ao usuário confiança e proteção de suas informações e deve ser fácil de 
manter. 

De acordo com ADVTecnologia (2016), um software de gestão precisa ter 
as seguintes características para ser bem aceito na comunidade: 



• Personalização: o software deve se adequar as necessidades da 
empresa. 

• Integração: o software deve estar integrado em todos os setores da 
instituição. 

• Apresentação: deve apresentar os dados de maneira prática e intuitiva 
para o usuário. 

• Automação: o software deve ter certa automação, ou seja, realizar 
certas tarefas automaticamente. 

• Monitoramento: o software deve monitorar constantemente todos os 
dados. 

• Disponibilidade: o software deve estar sempre disponível para o 
usuário. 

 

2.1 Informatização da Bovinocultura Leiteira 
Segundo Carvalho et al. (2008), o setor agropecuário, apesar de ser um 

dos maiores e mais importantes da economia brasileira, até poucos anos atrás 
se encontrava completamente à margem da verdadeira revolução que varreu 
o mundo de ponta a ponta, a chamada revolução da informação. 

O Brasil começou a especializar a sua pecuária a pouco tempo, tanto que 
hoje o país ainda não é considerado especialista neste setor, sendo o 4º maior 
produtor de leite do mundo, mas entre os principais países produtores de leite, 
o Brasil tem um dos menores índices de produção de litros por animal, com 
uma média de 1.525 litros/vaca/ano (BALDE BRANCO, 2017). 

A informatização da pecuária brasileira apesar de ainda engatinhar já é 
uma realidade, mesmo que ainda necessite de aprimoramentos e 
investimentos já é possível se especializar na área desejada, porém a taxa de 
adesão a este tipo de tecnologia ainda é baixa, sendo que apenas os grandes 
produtores procuram se especializar (GODINHO, 2017).  

No mercado de Bovinocultura leiteira não é diferente as ferramentas estão 
lá, não em escala tão grande como o agronegócio, mas estão presentes, 
principalmente na área de automação industrial, como ordenhadeiras 
automáticas, robôs e outras ferramentas. 

3.0 OBJETIVOS/MÉTODOS DE PESQUISA 

 O objetivo desta pesquisa é realizar um mapeamento sistemático a fim de 
analisar os softwares de gestão existentes para o setor de bovinocultura 
leiteira.  

Inicialmente, foram definidos os motores de busca e as palavras-chave 
para realizar a seleção dos softwares (descritos a seguir). 

⎯ Motores de busca: para se realizar a busca pelos softwares 
selecionados para o mapeamento, as seguintes bases de dados foram 
utilizadas: Google, Google Acadêmico, Embrapa, Scielo e IEEE Xplore 
Digital Library. 

⎯ Strings de Busca: as palavras-chave foram obtidas através da 
combinação da palavras-chave 1 com as palavras-chave 2 e 3. As 
palavras foram interligadas pelo operador lógico E e pela palavra 
Gestão. Por exemplo, “Software E Gestão E Bovinocultura E Leiteira”; 



“Aplicativo E Gestão E Bovinocultura E Leiteira”. Desta forma foi 
possível verificar todas as combinações possíveis dentro do escopo 
pesquisado. A tabela 1 apresenta as palavras-chave que foram 
utilizadas nos motores de busca.  

Tabela 1. Palavras-chave usadas no mapeamento sistemático. 

Palavra-chave1 Palavra-chave 2 Palavra-chave 3 
Aplicativo Bovinocultura Leite 
Programa Bovinos  Leiteira 
Sistema  Gado  
Software Vacas  

 

Foram utilizadas apenas palavras-chave em português, pois o intuito desta 
pesquisa é verificar os softwares nacionais disponíveis, desconsiderando 
assim outras ferramentas que existam no mercado estrangeiro.  

4.0 RESULTADOS PARCIAIS 

 Os softwares de gestão de bovinocultura leiteira encontrados até o 
momento são listados a seguir.  

• Lactus: segundo a Embrapa (MEIRA, 1998) o software Lactus é um 
sistema para o Controle de Rebanho Leiteiro, é um programa de 
computador para apoiar o gerenciamento do rebanho bovino de 
propriedades produtoras de leite, segundo recomendações de 
especialistas em sistemas de produção da Embrapa. 

• Pecuária Brasil Gado de Leite: de acordo com seus desenvolvedores 
(PECUÁRIA BRASIL, 2017), este sistema é um programa de 
gerenciamento completo para controle zootécnico e financeiro da fazenda 
leiteira. 

• Bonanza Gold: o software Bonanza Gold foi desenvolvido em parceria da 
TDSoftware com o Departamento de Economia Rural da Universidade 
Federal de Viçosa e seu foco é destinado ao controle de todas as 
atividades agrícolas e/ou animais de uma propriedade rural. Entre suas 
principais características estão o controle financeiro, administrativo, 
gerencial e manejo da propriedade.  

• Procreare Plus: o software desenvolvido pela empresa Procreare não 
possui foco apenas na gestão leiteira, mas na pecuária como um todo, 
tendo gerenciamento para: crias, recrias, engorda produção de leite, além 
de controle de estoque, e controle financeiro da propriedade, auxiliando no 
monitoramento de custos, de venda, de contas a pagar e de contas a 
receber entre outros recursos, conforme indica a empresa. 

• InovaLeite: o software InovaLeite da empresa AgroInova tem foco 
principal na computação em nuvem, fazendo uso deste recurso para 
agilizar o processo de comunicação entre os dispositivos que fazem parte 
do sistema, permite que o produtor controle a produção de leite de sua 
propriedade de qualquer lugar, por meio de um dispositivo com acesso à 
Internet. 

• GisLeite:  é uma plataforma de gerenciamento rural desenvolvida e 
publicada gratuitamente pela Embrapa, um sistema de informação 



gerencial para gestão zootécnica e econômica de unidades de produção 
de leite. Através da plataforma é possível realizar o controle de 
reprodução, produção, movimentação, sanidade, alimentação e 
econômico, além de ser possível também a emissão de relatórios e 
formulários. 

• Leigado: é um misto de plataforma web com aplicativo para celulares e 
tablets, onde auxiliam o produtor a fazer o gerenciamento da propriedade 
rural. Possui diversas ferramentas para apoiar o produtor rural, e entre as 
suas principais características estão os controles de produção, 
reprodução, zootécnico, sanitário, financeiro e estoque. 
 

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa tem como objetivo ilustrar o cenário atual de softwares para 
gestão da bovinocultura leiteira no mercado nacional brasileiro. Para isso 
pretende-se expor os principais softwares existentes disponíveis no âmbito 
nacional.  

Até o momento foi possível encontrar ferramentas diversas para auxiliar o 
produto pecuário brasileiro. Com a pesquisa também é possível perceber que há 
uma baixa taxa de adesão a esse tipo de tecnologia. Esse fato faz questionar se 
a baixa adesão é devido a falta de informação e acesso a essas tecnologias ou 
se é devido a falta de especificidade dos softwares disponíveis.  

Sendo assim, pretende-se ainda investigar minuciosamente as 
características de cada software de gestão para bovinocultura leiteira, a fim de 
identificar as possíveis falhas desses softwares que podem contribuir de forma 
direta a não utilização dos mesmos. Com isso será possível pontuar quais as 
falhas e melhorias, em termos de desenvolvimento desse tipo de sistema.  
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AVALIAÇÃO DO PICO DE FLUXO DE TOSSE EM ESTUDANTES 
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Palavras-Chave: Pico de fluxo de tosse. Tosse. Espirometria. 

 

Introdução 

A tosse é um mecanismo complexo de proteção da árvore brônquica, 

sendo importante para manutenção da via aérea livre de secreção e de corpos 

estranhos, podendo ser iniciada de forma reflexa ou voluntária (FREITAS et al, 

2010). 

A remoção do muco é dependente da magnitude do pico do fluxo gerado 

durante a tosse. A inspiração profunda gera uma pressão intrapulmonar 

elevada ocasionando o fechamento da glote e da contração da musculatura 

expiratória proporcionando altos fluxos na fase explosiva da tosse, este alto 

fluxo transfere energia cinética do ar para a secreção ou para o corpo estranho, 

removendo da parede brônquica e transportando-os até a faringe ou a boca, 

onde podem ser eliminados, para que este mecanismo seja de forma 

satisfatória a atividade neuromuscular e coordenação devem ser efetivas e 

intactas (FREITAS et al, 2010). 

O pico de fluxo de tosse não apresenta valores de predito, apenas o 

ponto de corte para tosse. A variável da tosse tem o valor obtido da 

mensuração do pico de fluxo da tosse e é classificada em “ineficaz” quando o 

PFT é menor que 160L/min, “fraca com risco” quando é mensurado PFT entre 



160 e 269 L/min e “eficaz” quando o PFT é maior que 270 L/min (DIAS et 

al,2018). 

 

Referencial teórico 

 Os testes de função pulmonar são de fundamental importância para 

diagnósticos e manejo do sistema respiratório, sendo métodos de testes os 

instrumentos de Espirometria, Manuivacuometria e Pico de Fluxo Expiratório 

(PFE) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2001).  

A espirometria é um teste que auxilia na prevenção e permite o 

diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios. A espirometria avalia 

o volume de ar inspirado e expirado e os fluxos respiratórios, sendo 

especialmente útil a análise dos dados derivados da manobra expiratória 

forçada. É um exame que exige a compreensão e colaboração do paciente, 

equipamentos exatos e técnicas padronizadas aplicadas pelo examinador. Os 

valores obtidos devem ser comparados a valores previstos adequados para a 

população avaliada (PEREIRA, 2012). 

A manovacuometria é um teste simples, rápido, não invasivo, voluntário 

e esforço-dependente, por meio do qual a pressão inspiratória máxima (PImáx) 

e a pressão expiratória máxima (PEmáx) são obtidas, apresentando índices de 

forças musculares inspiratórias e expiratórias, respectivamente, onde os 

valores representam a força gerada pelo conjunto dos músculos inspiratórios e 

expiratórios, obtidos ao nível da boca (SANTOS et al,2017). 

 Com uma aplicabilidade ampla, este visa identificar alterações clínicas 

como fraqueza muscular, habilidade de tossir e expectorar (refletida pela 

PEmáx) e, dessa forma, auxiliar no diagnóstico de doenças neuromusculares e 

progressivas (SANTOS et al, 2017). 

 A avaliação do PFE indica indiretamente obstruções das grandes vias 

aéreas como na asma. É um teste de esforço-dependente, ou seja, é 

necessário a colaboração do paciente. Para que os valores sejam confiáveis, o 

paciente precisa compreender perfeitamente como o teste deve ser feito. O 

PFE pode ser avaliado por meio da espirometria ou por mediadores portáteis 



como o Peak Flow Meter, através desta ultima ferramenta pode-se ainda 

avaliar o pico de fluxo de tosse, uma medida importante para predizer riscos de 

complicações pulmonares bem como sua gravidade (REAS, 2014 & DIAS 

2018).  

 

 A tosse é de extrema importância para eliminação das secreções das 

vias aéreas pelo aumento da pressão positiva pleural, que determina a 

compressão das vias aéreas de pequeno calibre, e através da produção de alta 

velocidade do fluxo nas vias aéreas; proteção contra aspiração de alimentos, 

secreções e corpos estranhos. É também o mais efetivo mecanismo quando 

existe lesão ou disfunção ciliar, como acontece na mucoviscidose, asma e 

discinesia ciliar (JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA, 2006). 

O PFT é uma variável muito semelhante ao PFE, sendo o fechamento da glote 

durante a manobra da tosse a única diferença entre eles. Entretanto há poucos 

estudo na literatura científica que correlacionam os valores do PFT com PFE. 

 

 

Objetivo  
 

Avaliar o Pico de Fluxo de Tosse e sua relação com os valores de PFE 

em uma amostra de estudantes universitários. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, observacional, com 

abordagem descritiva, realizado na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Goiás- UFG - Regional Jataí. A amostra foi constituída 

por estudantes do curso de Fisioterapia que foram convidados a participar do 

estudo.   

Os critérios de inclusão foram: voluntários de ambos os sexos com faixa 

etária de 20 a 26 anos, IMC < 30kg/m², sem patologias cardiorrespiratórias e 

não tabagistas. 



Para avaliar o Pico de Fluxo Expiratório (PFE), foram utilizados o 

equipamento Peak Flow Meter e o espirômetro. 

Para avaliação pelo Peak Flow Meter foi solicitado ao indivíduo que 

mantivesse sentado, com os pés apoiados no chão, tronco e cabeça em 

posição neutra, uso de clipe nasal. Na sequência foi solicitado ao indivíduo que 

fizesse uma inspiração máxima até o nível de Capacidade Pulmonar Total 

(CPT), logo foi acoplado o bucal corretamente, e solicitado expiração rápida e 

forçada no bucal. O teste foi realizado 3 vezes, com intervalos de 30 segundos, 

sendo o maior valor usado para análise seguindo a padronização descrita pela 

American Thoracic Society (ATS) (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2002). 

Foram utilizadas as equações de predição de Leiner et al. (xx) para o pico de 

fluxo expiratório.  

Para avaliar o Pico de Fluxo da Tosse (PFT), foi solicitado ao indivíduo 

que se mantivesse sentado, com os pés apoiados no chão, tronco e cabeça em 

posição neutra. Logo foi acoplado o clipe nasal, e solicitado ao indivíduo que 

realizasse uma inspiração até o nível de CPT, logo era acoplado o bucal, e 

solicitado a tosse forçada. O teste foi realizado 3 vezes, com intervalo de 30 

segundos, sendo o maior valor usado para analise (BIANCHI, 2008). 

A análise estatística descritiva foi realizada com auxílio do software 

Microsoft Excel 2013 e do SPSS versão 20.0 para o Windows. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão (DP). Para a análise de correlação 

foi utilizado o teste de Spearman. Utilizou-se como valor estatisticamente 

significante p < 0.05.     

 

Resultados e discussão 
 

Este estudo incluiu 15 estudantes universitários do Curso de Fisioterapia 

da UFG, as características amostrais são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características gerais da população estudada. 

VARIÁVEIS Média±DP  

Idade (anos) 23,5± 2 



Estatura (cm) 159 ± 0,05 

Massa Corporal (kg) 59± 16 

IMC (kg/m2) 18±2 

 

 

A Figura 1 apresenta a análise de correlação de Spearman, 

evidenciando um coeficiente de correlação forte (r=0,94) entre os valores de 

PFE da espirometria e do Peak Flow Meter. 

 

 
Figura 1. Correlação entre os valores de PFE e de PFT da amostra estudada. 

Fonte do próprio autor. 

 

Portanto,o nosso estudo demonstrou elevada correlação entre os 

valores de PFE e do PFT, evidenciando que o fluxo expiratório influencia na 

medida de pico de tosse.  

No estudo de Freitas et.al (2010) realizado com idosos, foi encontrada 

uma correlação positiva entre PFT e a PEmáx, esse achado pode estar 

relacionado ao fato de que para ter uma tosse efetiva é importante uma 



contração efetiva da musculatura expiratória, porém este estudo onão 

correlacionou o PFT com o PFE. 

 

Conclusão/considerações finais 
 
Os resultados deste estudo mostraram que o PFT se correlaciona 

diretamente com o PFT, sugerindo que os valores de fluxo expiratório podem 

predizer se uma tosse é eficaz ou não. 
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Introdução 

O pulmão é o órgão do corpo humano mais vulnerável à infecções. As 

doenças respiratórias causam um impacto mundial à saúde já que algumas 

dessas afecções estão entre as causas mais comuns de morte no mundo 

(FORUM INTERNACIONAL DE SOCIEDADES RESPIRATÓRIAS, 2017). 

De acordo com o Forum Internacional de Sociedades Respiratórias 

(FIRS), cerca de três milhões de pessoas morrem de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) todo ano. A asma acomete cerca de 14% de todas 

as crianças do mundo, além de infecções do trato respiratório inferior (principal 

causa de morte de crianças abaixo de 5 anos) e câncer de pulmão (mata cerca 

de 1,6 milhão de pessoas por ano), sendo necessário métodos de avaliação 

pulmonar eficazes e de fácil acesso para que doenças como essas possam ser 

diagnosticadas e tratadas. 

Referencial teórico 

 A avaliação da função pulmonar requer muitos testes e é de fundamental 

importância para diagnósticos e acompanhamento do sistema respiratório. Os 

principais testes de função pulmonar são: espirometria, que permite a avaliação 

dos fluxos e volumes pulmonares; a manovacuometria, para diagnóstico de 
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fraqueza dos músculos respiratórios através dos valores obtido das pressões 

respiratórias máximas (PImáx e PEmáx); e pico de fluxo expiratório (PFE), 

muito utilizado no diagnóstico de asma (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2001). 

 Dentre esses testes, a espirometria é o método mais utilizado, visto que 

é o padrão ouro para avaliação pulmonar. Com esta ferramenta é possível 

avaliar o volume expiratório forçado no 1° segundo (VEF1), capacidade vital 

forçada (CVF), PFE, fluxo expiratório forçado médio entre 25 e 75% da CVF 

(FEF 25-75%) sendo útil na prevenção e quantificação de distúrbios respiratórios 

(PEREIRA, 2002). 

A manovacuômetria é um teste simples, rápido, não inaviso, voluntário e 

esforço-dependente, por meio do qual a pressão inspiratória máxima (PImáx) e 

a pressão expiratória máxima (PEmáx) são obtidas, apresentado índices de 

forças musculares inspiratórias e expiratórias, respectivamente, onde os 

valores representam a força gerado pelo conjunto dos músculos inspiratórios e 

expiratórios obtidos ao nível da boca. Com uma ampla aplicabilidade este visa 

identificar alterações clinicas como fraqueza muscular. (SANTOS et al., 2017). 

 A avaliação do PFE indica indiretamente obstruções das grandes vias 

aéreas como na asma. É um teste esforço-dependente, ou seja, é necessário a 

colaboração do paciente. Para que os valores sejam confiáveis, o paciente 

precisa compreender perfeitamente como deve ser feito o teste. O PFE pode 

ser avaliado por meio da espirometria ou por medidores portáteis como o Peak 

Flow Meter que se trata de um instrumento pequeno, de baixo custo e fácil 

manuseio.  (REAS, 2014). 

 Existem valores de referência para as medidas do PFE em relação à 

idade, estatura e sexo, mas a melhor forma de avaliar é sempre comparar o 

indivíduo com a sua melhor medida prévia (FONSECA et al., 2006). 

Objetivo  

Avaliar o Pico de Fluxo Expiratório e sua relação com os valores obtidos 

pela espirometria em uma amostra de estudantes universitários. 

 
 



Metodologia 
 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, observacional, com 

abordagem descritiva, realizado na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Goiás- UFG - Regional Jataí. A amostra foi constituída 

por estudantes do curso de Fisioterapia que foram convidados a participar do 

estudo.   

Os critérios de inclusão foram: voluntários de ambos os sexos com faixa 

etária de 20 a 26 anos, IMC < 30kg/m², sem patologias cardiorrespiratórias e 

não tabagistas. 

Para avaliar o Pico de Fluxo Expiratório (PFE), foram utilizados o 

equipamento Peak Flow Meter e o espirômetro. 

Para avaliação pelo Peak Flow Meter foi solicitado ao indivíduo que 

mantivesse sentado, com os pés apoiados no chão, tronco e cabeça em 

posição neutra, uso de clipe nasal. Na sequência foi solicitado ao indivíduo que 

fizesse uma inspiração máxima até o nível de Capacidade Pulmonar Total 

(CPT), logo foi acoplado o bucal corretamente, e solicitado expiração rápida e 

forçada no bucal. O teste foi realizado 3 vezes, com intervalos de 30 segundos, 

sendo o maior valor usado para análise seguindo a padronização descrita pela 

American Thoracic Society (ATS) (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2002). 

Foram utilizadas as equações de predição de Leiner et al. (xx) para o pico de 

fluxo expiratório.  

Já a espirometria foi efetuada segundo as Diretrizes para Testes de 

Função Pulmonar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA, 2002). 

Realizou o teste espirométrico utilizando o equipamento computadorizado ONE 

FLOW. Foram realizadas três manobras de expiração forçada reprodutíveis 

sendo selecionada a de melhor valor para obtenção do Pico de Fluxo 

Expiratório (PEF). 

A análise estatística descritiva foi realizada com auxílio do software 

Microsoft Excel 2013 e do SPSS versão 20.0 para o Windows. Os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão (DP). Para a análise de correlação 

foi utilizado o teste de Spearman. Utilizou-se como valor estatisticamente 

significante p < 0.05.     

 



Resultados e discussão 

Este estudo incluiu 15 estudantes universitários do Curso de Fisioterapia 

da UFG, as características amostrais são apresentadas na Tabela 1 

 

Tabela 1 – Características gerais da população estudada. 

VARIÁVEIS Média±DP  

Idade (anos) 23,5± 2 

Estatura (cm) 159 ± 0,05 

Massa Corporal (kg) 59± 16 

IMC (kg/m2) 18±2 

 

 

A Tabela 2 apresenta a análise de correlação de Spearman, 

evidenciando um coeficiente de correlação forte (r=0,74) entre os valores de 

PFE da espirometria e do Peak Flow Meter. 

 

 
Tabela 2 - Correlação entre os valores de PFE da espirometria e do Peak Flow Meter da 

amostra estudada. 

Fonte: do próprio autor  



Portanto, o nosso estudo demonstrou elevada correlação entre os 

valores de PFE da espirometria e do Peak Flow Meter, evidenciando que o 

último pode ser utilizado com confiança para o manejo de doenças 

respiratórias. 

O estudo de Fonseca et al. (2006), correlacionou as medidas de VEF1 e 

PFE em crianças com asma moderada a grave. Como o melhor parâmetro para 

avaliar obstrução das vias aéreas é o VEF1, a correlação positiva entre este e o 

PFE evidencia a importância do uso deste último principalmente em crianças 

asmáticas. 

 

Conclusão/considerações finais 

 Conclui-se que o Peak Flow Meter é um método eficaz para avaliação do 

Pico de Fluxo Expiratório. Trata-se de um instrumento de baixo custo e fácil 

manuseio podendo ser usado para diagnóstico de doenças respiratórias. 

 

Referências 

ALVES, E.C et al. Análise comparativa do pico de fluxo expiratório de 
universitários saudáveis, obesos e tabagistas. Revista Eletrônica Acervo 
Saúde, Vol. Sup. 1, 63-69, 2014. 

 

AMERICAN THORACIC SOCIETY. ATS statement: Guidelines for the six 
minute walk test. Am. J. Respir. Crit. Care Med. p. 166-111–7, 2002. 
 
 
Bianchi C, Baiardi P. Cough peak flows: standard values for children and 
adolescents. Am J Phys Med Rehabil. 2008;87(6):461-7.  

 

FONSECA, A.C.C.F et al. Pico de fluxo expiratório no acompanhamento de 

crianças asmáticas, Belo Horizonte, 2006. 

 

FORUM INTERNACIONAL DE SOCIEDADES RESPIRATÓRIAS. O Impacto 

Global da Doença Respiratória, 2017. 

PEREIRA, Carlos Alberto de Castro- Espirometria- J Pneumol- 28(Supl 3) – 
outubro de 2002. 

 



SANTOS, R.M.G et al. Manovacuometria realizada por meio de traqueias de 
diferentes comprimentos. Fisioter Pesqui, São Carlos, v.24, n.1, p.9-14, 
março/2017. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Teste de 
Função Pulmonar. Brasília, 2001. 



 
 
 

AYAHUASCA: A BEBIDA PSICOTRÓPICA E SEUS MECANISMOS 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As substâncias psicotrópicas são aquelas que atuam no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e, de acordo com seus efeitos, podem ser classificadas 

em estimulantes, depressoras e perturbadoras (CARLINI et al., 2001). Dentre 

as drogas psicotrópicas perturbadoras, os alucinógenos são usados pela 

humanidade desde a pré-história, durante rituais religiosos e cerimônias 

místicas, com a finalidade de contatar o meio espiritual (MORAES, NETO). A 

maioria destas substâncias são de origem natural, como por exemplo, 

extraídas das plantas Banisteriopis caapi e Psycotria viridis, usadas no chá de 

Ayahuasca. Este chá é consumido principalmente na Amazônia por tribos 

indígenas para fins medicinais e ritualísticos (CEBRID, 2010). 

As substâncias alucinógenas contidas na bebida não causam 

dependência, logo não desencadeiam síndrome de abstinência, mas são 

excretadas lentamente pelo organismo, podendo gerar efeitos tóxicos, e 

ocasionando a morte (SOUZA, 2011). Entretanto, o uso indiscriminado desta 

droga é preocupante, pois a mesma pode levar ao usuário a desenvolver 

delírios (CEBRID, 2010). 

Levando em consideração a diversidade de ações ocasionadas pelas 

diferentes drogas psicotrópicas, a orientação e conscientização sobre o uso, 
                                                             
1 Revisado por Rogério Faleiros e Christiano Peres Coelho 
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com o intuito de minimizar os abusos, carece de estudos mais específicos 

sobre os mecanismos de cada droga, inclusive no caso da Ayahuasca. 

2 BASE TEÓRICA 

Na procura pelo autoconhecimento, contato com seres divinos e 

sensações místicas, as drogas psicotrópicas assumem lugar de destaque. 

Essas substâncias são capazes de alterar as comunicações entre neurônios 

produzindo diversos efeitos, dentre eles, mudanças de comportamento, humor 

e cognição (OGA et al., 2008).  

Drogas psicotrópicas depressoras atuam diminuindo a atividade do SNC, 

fazendo com que ele funcione mais lentamente. Dentre os sintomas 

apresentados, alguns se destacam, como: sonolência, lentificação psicomotora, 

entre outros. As drogas estimulantes são aquelas que induzem maior atividade 

do SNC. Seus principais efeitos estão associados ao estado de vigília 

aumentado, ampliação da atividade motora, etc. Drogas perturbadoras, por sua 

vez, são aquelas que provocam alterações mentais que não fazem 

necessariamente parte da realidade, como alucinações e ilusões (CARLINI, 

2001). 

A Ayahuasca é uma bebida psicotrópica perturbadora. Trata-se de um 

chá viscoso, de coloração escura, muito utilizado em rituais religiosos e 

místicos que, segundo evidências arqueológicas, apresentam relatos de uso 

desde 2000 A.C (PINTO, 2010). Esta bebida é característica da América do 

Sul, sendo frequente em países como Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, 

Venezuela e Peru. Em quéchua, língua tradicionalmente indígena, a palavra 

Ayahuasca (prefixo aya seria alma ou espírito, sufixo huasca, liana ou cipó) 

significa “vinho dos mortos” (SOUZA, 2011).   

Diferente de outras substâncias alucinógenas, a Ayahuasca possui 

legitimidade jurídica para a utilização em rituais religiosos. De acordo com a 

Resolução n. 4 do Conselho Nacional Antidrogas – CONAD, faz-se necessário 

garantir o direito constitucional ao exercício do culto e à decisão individual. 

Dentre os rituais religiosos que utilizam Ayahuasca, os mais conhecidos são 

Santo Daime, Barquinha e União do Vegetal (UDV). Embora sejam seitas 

diferentes, as duas primeiras originaram-se em Rio Branco - AC, enquanto a 



 
 
 

última em Porto Velho - RO (PINTO, 2010). Todas essas, seitas buscam 

contato com uma “força superior” através da ingestão do composto (OGA, 

2011). 

Dessas três religiões, a UDV é a mais discreta, apresentando critérios 

severos na escolha de seus integrantes. Apesar disso, é a que possui mais 

adeptos, cerca de 15 mil pessoas. O Santo Daime é aparentemente um 

segmento que se mostra pouco rigoroso em relação aos seus rituais, 

permitindo inclusive que pesquisas sejam realizadas. A Barquinha dentre as 

religiões citadas, compreende o menor número de seguidores e se mantém 

somente na região do Acre (PINTO, 2010). 

A preparação do chá pode variar de acordo com as tradições de cada 

região, no entanto, relata-se que são utilizadas as raspas da casca recém-

cortadas de Banisteriopsis caapi e as folhas de Psychotria viridis. A principal 

diferença descrita na produção da bebida é relacionada a sua concentração. 

 

3 OBJETIVO 

Visando a conscientização da população, principalmente jovens e 

adultos, em relação a drogas psicotrópicas, o trabalho tem por objetivo 

descrever os mecanismos fisiológicos, consequências físicas e aspectos 

culturais do uso do chá de Ayahuasca.  

 

4 METODOLOGIA 

 Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizado uma revisão 

bibliográfica sistematizada a partir das seguintes palavras-chave: Ayahuasca, 

drogas psicotrópicas, mecanismos de ação da Ayahuasca, alucinógenos, DMT. 

 Foram usados como material bibliográfico livros e trabalhos científicos. 

Para a obtenção dos livros utilizamos o acervo da Biblioteca Flor-do-Cerrado 

da Universidade Federal Jataí, enquanto que para os trabalhos científicos 

foram realizadas buscas em bases de dados digitais. Selecionamos trabalhos 



que continham a palavra “Ayahuasca” em seu título. Dentre estes, optamos por 

quinze estudos que descreviam:  

• História da droga; 

• Aspectos culturais; 

• Mecanismos fisiológicos; 

• Consequências físicas no indivíduo. 

 A partir deste levantamento será confeccionado um painel para 

exposição em congressos, universidades e escolas, com a finalidade de 

proporcionar maior conhecimento desta droga psicotrópica.  

 

5 RESULTADOS 

O chá de Ayahuasca é obtido pelo cipó de Banisteriopsis caapi, que 

contém em sua composição alcaloides do grupo de β–carbolinas, tais como 

harmina, harmalina e tetra-hidro-harmalina, que são inibidores da isoenzima 

monoaminoxidase (MAO). Esta substância psicotrópica é adquirida também 

pelas folhas de Psychotria viridis, que possui majoritariamente N,N-

dimetiltriptamina (DMT). Este composto químico age sobre os receptores da 

serotonina, neurotransmissor metabolizado pela monoaminoxidase (MAO) e 

atuante no SNC, regulando o humor, apetite, frequência cardíaca e sono (OGA 

et al., 2011). 

As β–carbolinas são serotoninérgicos indiretos e bloqueiam a 

desaminação intestinal do DMT, possibilitando assim a chegada deste ao 

cérebro por via oral, por isto faz-se o uso por meio do chá. Se não houvesse o 

bloqueio de MAO, seria impossível que o DMT chegasse ao cérebro, já que em 

condições normais este seria inativo pela ação desta enzima (SOUZA, 2014).  

Devido ao excesso de β –carbolinas, o DMT atuará nos neurônios, 

ligando-se a receptores 5-HT1A, 5-HT2A e 5-HT, no qual a serotonina se 

conectaria. Como consequência disto, são desencadeados efeitos 

neuroquímicos, que alteraram os padrões normais de percepção, por exemplo, 

alucinações (SOUZA, 2014). 



 
 
 

O THH (tetra-hidro-harmina), segunda β –carbolina mais abundante no 

chá de Ayahuasca, prolonga a meia-vida de DMT, pois atrapalha na recaptação 

deste neurotransmissor pelos neurônios. Além disso, com o DMT oxidado pela 

MAO que é inibida pela harmina, pode levar ao aumento de serotonina, 

produzindo assim sensações de bem-estar, felicidade, impulso sexual, além do 

aumento do apetite (OGA et al., 2011). 

Além destas alterações, são percebidos sintomas físicos nos usuários, 

como aumento do diâmetro pupilar, vômitos e diarreias, também ocasionados 

pelo bloqueio da atividade da enzima MAO (OGA et al., 2011). Contudo, para o 

indivíduo que faz uso dessa droga com frequência, essas implicações podem 

desaparecer, pois o organismo tende a apresentar certa tolerância física, 

produzindo maior quantidade de neurotransmissores como a serotonina 

(SOUZA, 2011). Em contrapartida, o aumento da taxa de serotonina induz o 

aumento da frequência cardíaca, podendo em alguns casos, levar à morte.  

As implicações da Ayahuasca podem apresentar duração variável, 

dependendo do organismo, mas normalmente não ultrapassam quatro horas. 

Entretanto, os efeitos mais intensos são observados nos primeiros 60 – 120 

minutos (SOUZA, 2011; PINTO, 2010).   

Estes mecanismos citados, juntamente com as consequências físicas, 

fatos históricos e aspectos culturais subsidiarão um trabalho de 

conscientização em universidades, escolas e comunidade em geral.  

 

 6 CONCLUSÃO 

 A Ayahuasca é uma droga psicotrópica que possui efeitos diversos. No 

entanto, a literatura científica acerca do tema é escassa, sendo mencionado 

apenas seus propósitos religiosos e culturais. A Ayahuasca é ainda citada com 

função antidepressiva, embora não exista comprovação clínica de tal 

atribuição. 

 Diante das considerações, faz-se necessário ampliar o conhecimento 

científico quanto ao uso da Ayahuasca, de modo que as organizações de 



saúde possam compreender seus efeitos e atuar na conscientização e 

sistematização de seu uso. 
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1. INTRODUÇÃO     
 A cafeína é hoje a substância psicoativa mais consumida no mundo todo. Ela 

está incluída na lista do GRAS (Substâncias geralmente consideradas seguras), e 

tornou-se objeto de pesquisa de estudiosos que buscam entender seus diferentes 

efeitos no corpo humano. A substância está presente principalmente no café, uma 

das bebidas preferidas da população mundial. Só no ano de 2017 o consumo de 

café no Brasil foi de 12,5 milhões de saca, isso faz com que o Brasil seja o segundo 

maior consumidor de café no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, 

que consome 28,5 milhões de sacas de café. (Embrapa, 2018). Além disso, a 

cafeína pode ser encontrada em diferentes compostos, como medicamentosos 

(dorilax, sonridor, tensaldin, etc), bebidas (energéticas, refrigerantes, chás, etc.). A 

diversidade de compostos na qual a cafeína está inserida e o alto consumo, a 

tornam uma das drogas mais comuns no mundo. 

 Embora a cafeína seja reconhecida como uma droga  lícita, muito estudos 

ainda focam na compreensão fisiológica das implicações do seu consumo bem como 

das consequências para a saúde humana. 

 
2. BASE TEÓRICA 
 Proveniente de fontes naturais, a cafeína tem sido consumida e apreciada 

desde tempos ancestrais, provavelmente desde o paleolítico. Naturalmente a história 

do uso dessa substância está fortemente ligada à história do café, principal fonte 

natural de cafeína. Admite-se que o café, bebida extraída do grão, tal como se 

conhece nos dias de hoje, seja originário da Etiópia tendo-se difundido na península 

arábica e para o restante do mundo (Clube Café, Embrapa, 2018). 

 A cafeína é um composto químico classificado como alcalóide do grupo das 

xantinas e designado quimicamente como 1,3,7-trimetilxantina, sua fórmula 

molecular é C8H10N4O2 e a sua massa molar é 198,19 g/mol. Essa substância 



encontra-se em certas plantas e usado para o consumo em bebidas, na forma de 

infusão, como estimulante. A cafeína apresenta-se sob a forma de um pó branco ou 

pequenas agulhas, que derretem a 238°C e sublimam a 178°C, em condições 

normais de temperatura e pressão. É extremamente solúvel em água quente, não 

tem possui odor e contém sabor amargo (Secretária de Educação do Paraná). 

 A cafeína age no sistema nervoso aumentando o estado de alerta e reduzindo 

a fadiga, além disso, estudos mostram claramente que o nível desta substância 

ingerida pela maioria das pessoas tem efeitos positivos no comportamento (Smith 

2002). Neste contexto, sugere-se que as doses ideais para o consumo de cafeína, 

base para uma ingestão equilibrada, seja de 300-600 mg/dia, ou seja, até duas 

xícaras de café por dia (Prada, 2010). 

 

3. OBJETIVOS 
 O intuito deste trabalho é buscar informações acerca dos mecanismos de 

ações fisiológicas da cafeína no sistema nervoso, bem como seus efeitos e  

consequências para a saúde humana, além de uma amplo trabalho de 

conscientização. 

 

4. METODOLOGIA 
 Para a realização deste estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico 

sistematizado, no qual a coleta de dados foi realizada em setembro de 2018 a partir 

de artigos científicos encontrados por meio da ferramenta de busca na internet. Para 

esse levantamento, foram selecionados apenas artigos publicados 

predominantemente em língua portuguesa, sem critérios de datas. Utilizamos como  

palavras-chave os termos: “Cafeína”, “Café e Efeitos da cafeína”, “Mecanismos 

Fisiológicos da Cafeína”. 

 Dos vinte artigos selecionados nas buscas foram utilizados apenas seis por 

priorizarem como tema principal a cafeína e seu mecanismo fisiológico de  ação no 

corpo humano. Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foram à ênfase 

dada aos efeitos da cafeína no sistema nervoso. Foram excluídos estudos que 

utilizaram a cafeína como indicador de contaminação da água e uso desportivos em 

competições. 

 

 



5. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 A cafeína caracteriza-se como um estimulador do sistema nervoso central, 

que tem como capacidade alterar funções fisiológicas e as funções normais 

dascélulas, de tal modo que sua taxa de ingestão tem relação proporcional a 

variedades de efeitos em outros órgãos (Camargo e Toledo, 1998). 

 Dentre os aspectos positivos do uso dessa substância, destaca- se seu papel 

de agente auxiliador no tratamento de enxaquecas, seu uso diurético, seu 

mecanismo controlador de pressão sanguínea e seu efeito vasodilatador em 

pacientes com crise asmática. Estudos recentes mostram que o uso da cafeína pode 

ajudar também nas doenças de Parkinson, Alzheimer e TDAH (Psiqweb, 2008). 

Além disso, a cafeína exerce um efeito sobre a descarga das células nervosas e a 

liberação de outros neurotransmissores e hormônios, tais como a adrenalina, agindo 

também sobre aumento da secreção da enzima lipase, uma lipoproteína que 

mobiliza os depósitos de gordura para utilizá-los como fonte de energia no lugar do 

glicogênio muscular. Esse efeito de poupar o glicogênio, torna o corpo mais 

resistente a fadiga (Psiqweb, 2008). 

 Acrescente a isso, a ação inibidora da cafeína sobre os receptores do 

neurotransmissor adenosina, situados nas células nervosas, causando assim uma 

sensação de revigoramento, diminuição do sono e da fadiga. Uma xícara de café 

forte costuma produzir em poucos minutos, um aumento da acuidade mental e 

sensorial, além de elevar o nível de energia, tornando a pessoa mais alerta e 

proporcionando bem-estar (Psiqweb, 2008). 

 Como negativos são passíveis de destaque o fato de que se consumida 

frequentemente, e em altas doses, a cafeína pode vir a provocar uma dependência 

moderada em certas pessoas (Super Interessante, 2008). Em doses muito elevadas 

a cafeína pode provocar a liberação espontânea de íons cálcio dentro do músculo, 

desencadeando pequenos tremores involuntários, aumento da pressão arterial e da 

frequência cardíaca (Psiqweb, 2008). Existem ainda estudos que apontam a cafeína 

como precursora e causadora de doenças nos rins, úlceras, doenças cardíacas, 

hiperatividade, má formação fetal, prematuridade, entre outros (Santos, 2013). 

 Vale ressaltar que muitos desses estudos ainda são subjetivos e que em 

decorrência disso não possuem dados concretos que possam atribuir à cafeína 

esses aspectos negativos com precisão e certeza. O que se tem acerca sobre os 

malefícios da cafeína, e que não é passível de negação, é seu caráter tóxico 



(Santos, 2013). Além disso, sabe-se que ao retirar a droga de uma pessoa que a 

consome frequentemente, e em doses altas, pode ocorrer uma síndrome de 

abstinência caracterizada por dores de cabeça, nervosismo, irritação, ansiedade e 

insônia (Unifesp/EPM). 

 

6. CONCLUSÃO 

 Consoante aos fatos expostos, conclui-se que o consumo moderado de 

cafeína, como parte de uma dieta equilibrada, não oferece riscos à saúde, 

assumindo até mesmo o papel de agente auxiliar no tratamento de algumas 

doenças. 

 Ademais, salienta-se a necessidade estudos mais específicos que apontem 

para os mecanismos de ação da cafeína, bem como da propagação em veículos de 

grandes mídias, através de propagandas e nas embalagens de cafeína, que o uso 

excessivo dessa substância pode oferecer riscos à saúde, chegando a ser letal em 

casos específicos. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A palavra droga, possui no Brasil significados distintos que são disseminados 

no cotidiano. Coloquialmente, o termo expressa o sentido de algo ruim; já no âmbito 

da saúde ele adquire o significado de qualquer substância capaz de modificar a 

função de um organismo vivo, resultando em mudanças fisiológicas ou de 

comportamento. Psicotrópico significa atração por psiquismo. Assim, drogas 

psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o cérebro, alterando de diferentes 

formas a psique, conforme a composição da substância psicotrópica utilizada; 

podendo ser classificadas como Depressoras, Estimulantes ou Perturbadoras do 

Sistema Nervoso Central(CEBRID, 2010; CARLINI et al., 2001). 

Os canabinóides atuam alterando o estado normal do cérebro, sendo, 

portanto, perturbadoras da atividade psíquica. A Maconha, que também é 

popularmente chamada como:  Ganja, Marijuana, Diamba e outros; é uma planta 

cujo nome científico é Cannabis sativa e possui como principais componentes os 

canabinóides:  tetraidrocanabiol (THC) e o canabidiol (CBD); que, majoritariamente, 

são os responsáveis pelos efeitos de seu consumo(CARLINI et al., 2001; CARLINI, 

1994; CEBRID, 2010). 

Salvo o uso medicinal, é de profunda importância que haja a conscientização 

de que o consumo de drogas psicotrópicas pode prejudicar o indivíduo em diversos 

aspectos. Por isso, é de suma importância compreender seus mecanismos e suas 

atuações para garantir uma melhor qualidade de vida (CUNHA, 2005). 

 

2. BASE TEÓRICA 
A história de uso da maconha, no nosso país, está intimamente conectada à 

história de sua descoberta pelos portugueses. Inicialmente, advinda na embarcação 



das caravelas portuguesas, em meio à fibra das velas feitas de cânhamo, como 

também é chamada a planta(GONTIÈS, 2010; CARLINI, 2006). 

Em seu princípio, a Cannabis atraía uma preocupação de caráter positivo à 

coroa, pois seu cultivo para uso medicinal era recomendável. Com o passar dos 

anos, o uso recreativo da maconha se disseminou entre os negros escravos e os 

índios brasileiros, que inclusive passaram a plantar para consumo próprio, 

chamando assim, pouca atenção da classe dominante branca, já que seu uso era 

feito por classes socioeconômicas menos favorecidas (BARROS, 2011). 

Porém, na segunda metade do século XIX essa situação começou a se 

alterar, a partir da presença do delegado brasileiro na II Conferência Internacional do 

Ópio, onde foi declarado por ele de forma exacerbada os malefícios da maconha 

(CARLINI, 2006). Dessa forma, extraindo a influência da declaração e associando a 

aspectos sociais, visto que a droga foi trazida por escravos e valores negativos eram 

atribuídos a esse fato, foi iniciado o processo de inclusão a Cannabis sativa na lista 

de ilicitude do código penal brasileiro (CARLINI, 2010; SOUZA, 2013; BARROS, 

2011). 

Iniciado o período de proibição, foi traçada uma trajetória junto ao seu 

contexto sociocultural, que traz a um atual cenário onde, de acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde, a maconha é a droga ilícita mais traficada e 

consumida no mundo e no Brasil, cerca de 8 milhões de brasileiros já 

experimentaram maconha e aproximadamente 1,5 milhão faz uso diariamente. 

Apesar disso ainda há menos conhecimento sobre seus efeitos sociais e na saúde 

do que em relação ao álcool e ao tabaco (CEBRID, 2010). 

 

3. OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é trazer informações sobre as suas consequências 

na saúde humana, os mecanismos de ação da maconha no sistema nervoso, seu 

efeito sistêmico e conscientização em vários níveis da sociedade. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica por meio de busca em base de 

dados Google Acadêmico no mês de setembro de 2018, incluído citações para 

somente resultados em português, com as palavras chaves “canabinóides” e foram 

encontrados 2.270 resultados. Quando acrescentado o termo “efeitos” os resultados 

reduziram-se para 2.260.  Diminuem ainda mais quando a palavra “farmacologia” é 

acrescida (1.660). As pesquisas dos termos: “combate ao uso excessivo da 

maconha”; ultrapassam os 3.380 resultados. Já a busca por “maconha e 

aprendizagem” encontra-se 7.070 resultados. Para esta revisão bibliográfica foi 

adotado o critério de busca por resultados em que as palavras-chaves envolviam 

termos ligados ao uso medicinal, ignorando data de publicação. Dos resultados 

obtidos, foram utilizados 8artigos científicos citados nas referências. O livreto 

informativo sobre drogas psicotrópicas, elaborada pelo CEBRID em parceria COBID, 

também se mostrou de grande importância para os estudos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ser humano possui um sistema endocanabinóide que está envolvido em 

processos fisiológicos e patológicos do corpo. Os mais relevantes são a dor, balanço 

energético, apetite, homeostase, fertilidade, sistema endócrino e imune. (FONSECA, 

et al., 2013). 

Os ligantes da droga, como a anadamida, ao entrar em contato com os 

receptores presentes no sistema endocanabinoide, causam ativação destes. Com 

essa interação dos ligantes com os receptores, uma série de eventos e reações 

ocorrem, tais como: a inibição da AC, que reduz a produção de adenosina 

monofosfato cíclica (AMPc) que possibilita a ocorrência das atividades celulares; a 

diminuição da transmissão de sinais; abertura dos canais de potássio (K+) e 

fechamento dos canais de cálcio (Ca2+). Essas reações causam efeitos na liberação 

de neurotransmissores e neuromoduladores, influenciando a comunicação celular, 

como adrenalina, que causa a taquicardia, norepinefrina ligado ao estresse e muito 

importante para o sistema da dor, que agrega questões medicinais, dopamina que 

propicia a sensação de prazer, e muitos outros (ARROIO et al., 2006). 

Esses receptores do sistema endocanabinoide que causam inúmeras 

reações, como a citada anteriormente, se encontram em maior quantidade nas 



seguintes áreas do sistema nervoso: córtex cerebral, gânglios da base, hipocampo e 

cerebelo. Nessas áreas as funções associadas são controle e coordenação dos 

movimentos, aprendizagem, memória, stress e funções cognitivas. Nas áreas que se 

encontram em menor quantidade são: tronco encefálico, medula espinhal, amígdala 

cerebral e hipotálamo, as funções associadas são de manutenção do corpo, 

resposta emocional, medo, sono, controle motor e também a presença dos CB1 que 

estão relacionados as sensações periféricas como a dor. (ARROIO et al., 2006). 

Os efeitos físicos do uso imediato da Cannabis são olhos vermelhos, boca 

seca e taquicardia. Já os psíquicos, podem variar entre agradáveis e desagradáveis, 

podem ter alta ou baixa intensidade e tudo depende da qualidade da droga e 

sensibilidade da pessoa que a utiliza. Pode ocorrer relaxamento, calma, bem-estar e 

hilaridade, assim como pode ocorrer angústia, nervosismo, ansiedade, delírios, 

alucinações e afins. Além disso, a atenção, memória a curto prazo e noção de tempo 

e espaço são comprometidos. (CARLINI et al., 2001) 

As consequências para a saúde a longo prazo são mais graves. O uso 

continuado pode causar danos aos órgãos, principalmente aos pulmões com 

problemas de respiração. Ademais, há altos índices de que está relacionada ao 

câncer de pulmão. Existem ainda muitas provas de que diminui 50% a 60% a 

quantidade de testosterona.  

As consequências psíquicas crônicas ocorrem na capacidade de 

aprendizagem e memorização, que ficam comprometidas. Além disso, causa a 

síndrome amotivacional. Outras questões importantes são a dependência e a piora 

no quadro de quem já possui doenças psíquicas, muito observado em 

esquizofrênicos. (CEBRID, 2001) 

Existem muitos estudos que comprovam que o uso da Cannabis sativa para 

fins medicinais é satisfatório, apesar das consequências e efeitos citados. Em 

especial o canabidiol, devido a suas propriedades terapêuticas, pode auxiliar nos 

sintomas de várias doenças: câncer, aids, esclerose múltipla, glaucoma, epilepsia, 

mal de Parkinson, cólicas menstruais e até algumas doenças como a depressão. 

(BRUCKI et al., 2015; OLIVEIRA, et al., 2015; SANCHES et al., 2010; NUNES et al., 

2017) 

 



6. CONCLUSÃO 

Pela observação dos aspectos levantados, é possível enxergar fatores que 

desencadearam o aumento de estudos relacionados aos canabinóides e seus 

efeitos agudos e crônicos. Pesquisas mais recentes demonstram mudanças no 

funcionamento cerebral e neuropsicológico dos usuários crônicos. Há indicadores de 

que o consumo prolongado de canabinóides é um agente causador de prejuízos 

cognitivos, abrangendo diversos mecanismos do sistema nervoso. 

Assim sendo, estudos que clarifiquem os efeitos neuropsicológicos para 

descobrir as consequências em todos os usuários, se fazem indispensáveis, posto 

que mesmo com o aumento de estudos sobre o tema, há ainda uma carência 

quando se trata de observações em populações mais jovens. 

 Apesar de numerosas consequências prejudiciais à saúde, relacionadas ao 

uso da maconha, a sua utilização para fins terapêuticos seria um grande avanço 

para a medicina, uma vez que essa se apresenta como mais uma alternativa de 

tratamento para dor em diversas doenças, visto que oCBD tem o poder de 

analgésico, sedativo e anticonvulsivo, enquanto o THC, por sua vez, funciona como 

antidepressivo, estimulante do apetite e anticonvulsivo.  
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A cocaína é um produto do arbusto Erythroxylon distribuído nas regiões Ásia, 

Austrália, África e Américas, existem cerca de 200 espécies, mas somente 17 são 

usadas para extração de cocaína, seu principal gênero é a Erythroxylon coca que são 

cultivadas em clima tropical. O uso de drogas é um acontecimento antigo que perpassa 

a história da humanidade, cada vez mais surgem novos usuários de várias idades e 

níveis sociais, dessa forma tem gerado um grave problema de saúde, envolvendo o 

futuro de muitos adolescentes e adultos. O consumo traz sérias consequências para a 

saúde, privando o indivíduo das relações familiar e social de forma saudável gerando 

alterações do comportamento, da cognição e do humor. Considerando isto, urge 

informar a sociedade desses riscos, sobretudo ao público de adolescentes, jovens e 

adultos, visando não apenas a conscientização, como também abrindo o debate sobre 

estratégias de minimização de riscos. 

 
2. BASE TEÓRICA 

O uso de cocaína tem suas raízes nas grandes civilizações pré-colombianas dos 

Andes que, há mais de 4500 anos já conheciam e utilizavam a folha extraída da planta 

Erythroxylon coca ou coca boliviana (Ferreira e Martini, 2001). 

 

Essa planta cresce na forma de arbustos no Leste dos andes e acima da Bacia 

amazônica. Cultivada em clima tropical e altitudes que variam (Ferreira e Martini, 

2001). 



 

Existem rumores e lendas em relação à coca, utilizada pelos pré-colombianos, 

que associavam a planta como um símbolo sagrado. Além do uso religioso faziam 

praticas curativas com a coca (Biondich e Joslin, 2016). Essa planta, antes da chegada 

dos colonizadores espanhóis, era exclusiva  dos nobres Incas (Ferreira e Martini, 

2001). Muitas tribos da bacia Amazônica também utilizavam da coca, torrando as 

folhas e misturando com substancias alcalinas. Assim faziam um pó que era ingerido 

várias vezes ao dia (Ferreira e Martini, 2001). Segundo Ferreira e Martini (2001) esses 

nativos utilizavam essa planta por inúmeros motivos, tanto pelo seu valor nutritivo, mas 

também por seus estados de euforia e por proporcionar um bem-estar. Uma planta 

inteiramente ligada à cultura dos povos conterrâneos a coca. (Biondich e Josin, 2016) 

 Ferreira e Martini (2001) dizem que em relação aos efeitos danosos da 

utilização, notava-se que alguns índios peruanos ficavam desnutridos e doentes. 

Porém, no trabalho pesado em minas de estanho eles podiam apresentar esse mesmo 

quadro. Esses povos utilizavam uma quantidade bastante baixa, cerca de 200mg a 

300mg por dia, em média 60g de folhas. (Ferreira e Martini, 2001). 

 Américo Vespúcio (1499) foi o primeiro europeu a fazer relato desse vegetal, 

publicados em 1507, nos quais descreve a coca sendo mastigada com cinzas. (Ferreira 

e Martini, 2001). Depois de uma proibição do uso da coca, em 1551, os hispânicos 

viram que o trabalho pesado, sem o uso da planta, estava esgotando os indígenas. 

Então em 1569 Felipe II da Espanha declarou como um habito essencial para a saúde 

dos índios, mascar a coca. No fim desse século a coca foi para a Espanha porem, seu 

consumo não foi muito difundido. 

 Na medicina o uso da cocaína é relativamente recente, em 1855, o químico 

Friedrich Gaedecke conseguiu o extrato das folhas de coca. Mais tarde foi isolado o 

alcaloide, o extrato de cocaína. Em 1898 foi descoberta a formula exata da estrutura 

química, em 1902, Willstatt produziu cocaína sintética em laboratório. No início foi 

considerada como uma droga milagrosa, e foi usada pelos americanos, para inúmeras 

doenças. Também tentaram empregar a cocaína no tratamento a dependência da 

morfina, como resultados obtiveram a combinação da dependência das duas drogas, 

ou a troca da dependência de morfina por cocaína. Podemos encontrar em Freud no 

seu texto “Uber Coca”, a defesa do uso medicinal, afrodisíaco e outros. Porém com as 

consequências do uso, com o tempo, Freud se retrata mostrando o potencial nocivo da 

cocaína. (Ferreira e Martini, 2001) e (Biondich e Josin, 2016) 



 

Em 1884, Kar Koller descobriu que o olho humano perde a sensibilidade a dor 

com a cocaína, o que foi um passo para a anestesia local.  Outros estudos fora da 

oftalmologia, com o intuito de criar métodos de anestesia local também foram 

realizados com o uso da cocaína. Ferreira e Martini (2001) relatam a criação de um 

“soft drink” isento de álcool, pois assim estaria de acordo com os princípios religiosos 

da sociedade americana do século XIX. Essa bebida continha 60 mg de cocaína por 

garrafa de 240ml, com extrato de nós de cola.  A Coca-Cola nasce desse “drink”, então 

a cocaína foi substituída por cafeína, apesar de ainda presente na composição folhas 

de coca “descocainizadas”. 

A coca era levada da América do Sul para outros lugares do mundo, porem com 

a viagem perdia a concentração de cocaína, isso até 1885, mas nesse ano um químico, 

trabalhando para a indústria farmacêutica descobriu uma maneira de produzir cocaína 

semi-refinada nos países de extração. O consumo então se elevou, pois, os preços 

diminuíram e o acesso a essa substância foi facilitada. Os problemas logo vieram, o 

consumo estava em alta e os danos colaterais apareceram como episódios de 

tolerância, intoxicação e dependência, até a morte. 

Depois de um período abusivo, no século XX, esse consumo diminuiu, com 

exceção dos países andinos que continuaram a fazer o uso desta substância. O 

surgimento de regulamentações e leis restritivas, como o tratado de Haia (1912), 

Harrison Act, de 1914, nos EUA, ou o Decreto-lei Federal nº 4.292 de 6 de julho de 

1921, no Brasil, tornaram a cocaína menos disponível para a população em geral. 

(Ferreira e Martini, 2001) 

 O aumento no consumo nos últimos anos é devido ao rumor da cocaína ser uma 

droga segura e recreacional, mas também, principalmente pela fabricação e 

distribuição de carteis de traficantes na américa do sul. Isso então justifica um olhar 

mais aprofundado sobre essa substancia e suas relações com o nosso organismo 

quando consumida.  

 Hoje o consumo da cocaína é feito a partir de várias maneiras, destacando aqui 

a forma intranasal de consumo do cloridato de Cocaína que é, a pasta de coca, mas 

ácido clorídrico. Também temos a forma fumada, pasta de coca, composta por folhas 

de cocas mais solventes orgânicos (querosene ou gasolina combinada com ácido 

sulfúrico). O crack também é uma forma de consumo muito difundida, e muito danosa. 

O crack formado da reação do cloridrato de cocaína com uma solução aquosa de um 

álcali. 



 

3. OBJETIVO 
 O presente trabalho tem por objetivo geral constituir uma mostra acadêmica 

sobre drogas psicotrópicas, e por objetivos específicos: I. Explicar os mecanismos de 

ação da cocaína no sistema nervoso; II. Demonstrar o efeito sistêmico consequente do 

uso da droga; III. Apontar as consequências do uso da cocaína para saúde humana. 

 

4. METODOLOGIA 
Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico no Google acadêmico e no 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) de artigos que tratam sobre os efeitos da 

cocaína no sistema nervoso, sendo utilizadas como palavras chaves: cocaína, efeitos 

da cocaína no sistema nervoso, e neurofisiologia. Foram selecionados 3 artigos, 

escritos entre os anos de 2001 a 2017, cujos assuntos por eles abordados estão 

diretamente relacionados ao tema. 

Foram desconsiderados todos os artigos que tratam sobre outras drogas 

psicotrópicas sem mencionar a cocaína, bem como artigos relacionados a aspectos de 

tratamento de dependentes, redução de danos entre outros. 

A seguir, foram discutidos em grupo os três artigos, e feita a elaboração da 

fundamentação teórica do trabalho. 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os artigos apontam que a cocaína age sobre o sistema nervoso ativando o sistema 

mesocorticolímbico da dopamina. Esse processo faz com que os neurônios 

dopaminérgicos haja com impacto na área tegmental ventral, resultando, assim, em 

uma intensa liberação de dopamina nas áreas de projeção, levando também a 

participação de outros mediadores como o GABA e o glutamato (Ferreira et al., 2017). 

Essa liberação de dopamina e suas consequências nos neurotransmissores e 

neuromoduladores é fundamental para o comportamento de dependência da droga. 

As vias de recompensa dopaminérgicas e opioidérgicas contribuem para a 

sensação de prazer associado à alimentação, amor, reprodução etc. Esse mecanismo 

resulta da liberação de dopamina no núcleo acumbens e córtex pré-frontal (Ferreira et 

al., 2017). Ferreira et al. vão dizer quer “a cocaína quando absorvida alcança 

imediatamente o sistema nervoso central (SNC) e age, sobretudo, no sistema 

dopaminérgico, despertando sua hiperestimulação” (Ritz et al., 1990 apud Azevedo, 



 

2014) intensificando a liberação e ampliando o tempo de ação dos neurotransmissores 

dopamina, noradrenalina e serotonina (Ferreira et al., 2017).  

A cocaína atua como bloqueador do transportador da dopamina, aumentando sua 

concentração na fenda sináptica e consequentemente hiperativando o neurônio pós-

sináptico e como consequência produzindo sintomas de euforia e agitação. No 

individuo, sensação de autoconfiança, poder, entre outras sensações podem ocorrer no 

momento que essa reação neurofisiológica está acontecendo. 

Como consequências sociais, essa sensação de recompensa dado ao uso da 

substância é reforçada, e o individuo tende a não mais buscar outras formas de 

aprendizagem, acabando por se isolar do convívio familiar, dos amigos, emocionais e 

profissionais para concentrar-se impreterivelmente na droga (Rego, 2010 apud Ferreira 

et al., 2017). 

Ferreira et al. propõe uma divisão em quatro grupos dos efeitos da cocaína: 

• Efeitos imediatos: Com duração de 30 a 40 minutos, pode levar o indivíduo ao 

estado de euforia, sensação de poder, agressividade, perda do apetite, delírios, 

excitação física e mental. No organismo, suas reações implicam em taquicardia, 

hiperglicemia, aumento na frequência dos batimentos cardíacos, dentes anestesiados, 

tremores e midríase (dilatação da pupila). 

• Efeitos com grande dose: Caracterizados pela depressão neuronal, convulsão, 

paranóia, taquicardia, mãos e pés adormecidos e em casos mais graves a morte por 

overdose (Rego, 2010 apud Ferreira et al., 2017) 

• Efeitos tóxicos agudos: Podem ocorrer em decorrência de dose única, sendo, 

entretanto, mais comum em doses altas ou em indivíduos que fazem uso contínuo. 

Suas principais consequências são a trombose coronária com enfarte do miocárdio, 

trombose cerebral com acidente vascular cerebral (AVC), necrose cerebral, 

insuficiência cardíaca, hipertermia com coagulação disseminada potencialmente fatal, 

entre outros (Rego, 2010 apud Ferreira et al., 2017). 

• Efeitos de longo prazo: Onde a cocaína tem um efeito de tolerância muito 

rápido e para obter os efeitos esperados o indivíduo precisa usar doses cada vez 

maiores em intervalos de tempo mais curtos. No uso em longo prazo, ocorrem 

hemorragias cerebrais e uma morte constante de neurônios, levando a uma perda das 

funções superiores. Seus efeitos são caracterizados pela perda de memória, perda de 

capacidade analítica, destruição do septo nasal, síncopes, cefaleias, entre outros 

(Rego, 2010 apud Ferreira et al., 2017). 



 

Contudo não há argumentos convincentes de que exista uma síndrome de 

abstinência de cocaína em decorrência de uma interrupção abrupta do uso (o indivíduo 

não apresenta dores, náuseas, etc.). Contudo, pode ocorrer uma grande fissura 

levando o individuo a querer retomar o uso para sentir novamente os efeitos 

agradáveis, mas não em decorrência de um sofrimento causado pelo não uso. (Nappo 

1996 apud Carlini et al., 2001). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 Concluímos que o efeito da cocaína no Sistema Nervoso do indivíduo, para além 

das consequências fisiológicas de aumento da concentração de dopamina na fenda 

sináptica e consequente hiperativação do neurônio pós-sináptico, e consequente 

efeitos de euforia, excitação, sensação de poder, e autoconfiança, traz ao indivíduo 

graves riscos a sua saúde física podendo ter como consequência o acidente vascular 

cerebral, trombose, danos neurocognitivos, entre outros. Também há um prejuízo nas 

relações interpessoais causados em decorrência da dependência da droga, 

prejudicando assim toda a constituição biopsicossocial do indivíduo em situação de 

dependência.  
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 Introdução 

O envelhecimento, que é um processo biológico, vem crescendo 

progressivamente mundialmente. No Brasil, estima-se que em 2020 a população 

idosa ultrapasse 30 milhões de pessoas, tornando-se o sexto país do mundo em 

número de idosos, podendo então ser considerado um país envelhecido, segundo 

os padrões da Organização Mundial de Saúde (NOGUEIRA et al., 2012; RIBEIRO 

et al., 2014). 

O envelhecer provoca uma involução morfofuncional que altera os sistemas 

fisiológicos humanos, de uma maneira variante. Dependente das programações 

genéticas corporais quanto das alterações a módulo celular-molecular, ambas 

provocadas pelo desgaste orgânico. Por consequência se tem uma sobrecarga nos 

fatores responsáveis pelo equilíbrio homeostático e a diminuição de capacidade 

funcional, provenientes do aumento dos distúrbios das funções sensoriais e da 

integração das informações periféricas centrais, evidentes na população geriátrica 

(MORAES; MORAES & LIMA, 2010; HELRIGLE et al., 2013). 

A insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteomioarticular que 

promovem a manutenção da postura desencadeiam a perca total do equilíbrio 

postural concebendo a queda. Classificada devido adventos intrínsecos, 

consequente de alterações fisiológicas vinculadas ao processo de senescência, e 

decorrente de fatores extrínsecos, provocada por circunstâncias externas 

(FABRÍCIO, RODRIGUES e JÚNIOR COSTA, 2004). 

Dado exposto, o estudo objetivou analisar a prevalência e as causas 

frequentes de quedas em idosos, no Brasil. 



 
 

           Base teórica  

Segundo dados do IBGE (2018), o número de idosos no Brasil cresceu 18% 

em 5 anos, crescendo cerca de 4,8 milhões, considerando-se nesta população 

pessoas acima dos 60 anos. Na categoria, as mulheres estão mais expressivas 

com 56% do total no grupo e os homens estão em 44%. Os estados com maior 

proporção em população idosa são o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul com 

18,6% ambos, e com menor índice está o Amapá, com 7,2% da população.  

Por consequência do envelhecimento da população, vem adjunto as 

alterações anatômicas, que são as mais perceptíveis nas pessoas e as primeiras 

alterações a surgirem, como pele ressecada, pálida e sem brilho, cabelos 

esbranquiçados e com quedas frequentes. Juntamente com o enfraquecimento 

ósseo e muscular, que produz menos força e desenvolve suas funções mecânicas 

com mais lentidão, provocando mudança de postura em tronco e pernas 

acentuando as curvaturas da coluna torácica e lombar. As articulações enrijecem 

acompanhada do envelhecimento cartilaginoso, que produz menor resistência 

mecânica da cartilagem, repercutindo na redução a amplitude de movimento 

durante extensão e flexão de movimentos, e trazendo consigo alterações no 

equilíbrio e consequentemente na marcha (NETTO, 2004; ROSSI, 2008). 

Objetivos 

Identificar a prevalência e as causas de quedas em idosos no Brasil. 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão de literatura sistemática. Os artigos foram buscados 

na base de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO, utilizando os 

descritores: idosos e quedas. 

 Apenas artigos em português foram considerados para esta revisão, e além 

do idioma considerou-se como limite de busca, os textos disponíveis na íntegra e a 

existência dos descritores utilizados no título. 

Foram selecionados para esta revisão artigos publicados no período de 2018 

a 2015, sendo incluídos aqueles que abordassem queda em idosos acima de 60 

anos nas regiões brasileiras, e excluídos os artigos de revisão, bem como teses e 

dissertação sobre tal tema.  

 

Resultados e discussão 



 
 

Foram encontrados 160 artigos, após leitura de título permaneceram 30 

artigos e depois de leitura completa, incluiu-se apenas 9 artigos para estudo. Dos 

artigos incluídos, foram analisados os perfis dos idosos, e a partir disto foram 

descritos na tabela 1, onde encontra-se as variáveis sociodemográficas, como a 

idade dessas pessoas, que está entre 60 a 102 anos, o sexo, sendo 54,8% da 

população estudada feminino e 45,2% masculino; a escolaridade variou entre 

analfabeto até ensino superior, constando um índice de 10,6% de analfabetos 

dentre os artigos que constavam esta informação específica; o estado civil nos 

artigos que possuíam esta descrição, de uma foram geral, 58,2% possuíam união 

estável e outros 41,8% não possuem parceiro devido a separações, divórcios, ou 

estado civil de viúvo ou solteiro. 

 

 

AUTORES Sexo 

(F/M) 

Idade 

(anos) 

Analfabetos 

 

Estado Civil 

(ABREU et 

cols., 2016) 

52/28 >70 29 Casado= 38 

Viúvo= 32 

Solteiro= 6 

Separado/ 

Divorciado= 4 

(CRUZ, et 

cols., 2017) 

146/ 72 70,4 - - 

(FIRETTI et 

cols.,2013) 

191/198 60 a 69 

 

14 Casados= 255 

Separado= 24 

Viúvo= 59 

Solteiro= 34 

Desquitado= 17 

(FHON et cols., 

2013) 

151/89 73,5 35 

 

Solteiro= 14 

Casado=138 

Divorciado=10 

Separado=2 

Viúvo=75 



 
 

(NASCIMENTO 

et cols.,2016) 

487/ 242 - - Com 

companheiro= 429 

Sem 

companheiro= 300 

(NETO, 2018) 276/ 197 70,6 42 - 

(PEREIRA et 

cols., 2013) 

3.494/3.

257 

70,3 611 - 

(SANTOS et 

cols., 2015) 

 190/80 71,6 127 Casado= 141 

Solteiro/Divorciado

= 139 

(SMITH, et 

cols., 2017) 

167/73 71,6 - - 

Tabela 1: Dados sociodemográficos dos idosos. 

Legenda: F= feminino; M= masculino. 

Fonte: Dados do próprio autor.  

A incidência de queda foi analisada nestes artigos a partir de uma análise 

estatística, foi constado a presença de queda em 1.987 indivíduos dos 9.390, ou 

seja 21,2% idosos incluídos nos 9 artigos consultados. No gráfico 1, esses 

indivíduos são distribuídos por regiões onde foram entrevistados, onde a região 

Sudeste teve 615 indivíduos que relataram ocorrência de queda, enquanto a região 

Norte 150, região Nordeste 52, região Sul 1.108 e região Centro-Oeste 62 idosos. 

 

 

Gráfico 1: Incidência de quedas, por região. 

Fonte: Dados do próprio autor. 
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           Apenas 448 idosos que sofreram queda possuem causas expostas para tal, 

destas causas mais frequentes auto relatadas pelos indivíduos, estão devido ao 

uso de medicação com 357 indivíduos, piso (áspero/escorregadio/irregular) com 

259 e por presença de tapete com 147 idosos desta população, ilustradas no gráfico 

2.  

 

       

 

Gráfico 2: Causas auto relatadas pelos idosos de quedas 

Fonte: Dados do próprio autor 

 

Conclusão 

Desta forma, com base nos estudos revisados pode-se concluir que a 

prevalência de quedas no Brasil varia de 8% a 38%, e dentre as causas 

relacionadas, a mais evidente foi uso de medicações. Visto isto, é recomendado 

estudos que evidenciem as quedas nos ambientes externos e estratégias para evitar 

tal incidente. 
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Palavras-chave: Acidentes de trabalho. Prevalência. Faixa etária. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  
 Acidentes de trabalho são comumente presenciados no dia-a-dia de diversas 

atividades laborais. Em grandes metrópoles se tornou algo comum e recorrente. 

Considera-se acidente de trabalho a colisão causada entre uma pessoa e um objeto 

agressor provocando danos corporais e doenças ocupacionais a longo prazo 

(ALMEIDA; PAGLIUCA; LEITE, 2005). No Brasil, foram registrados um número 

grande acidentes de trabalho (AT) nos últimos anos, o que instigou a realização da 

presente pesquisa como meio de melhor informar a população e os profissionais da 

saúde sobre a mortalidade no ambiente de trabalho, bem como alguns cuidados a 

serem tomados para prevenção dos mesmos. (BEZERRA et al, 2015). 

       

2 BASE TEÓRICA  
 Os acidentes de trabalho (AT) recorrentes constituem um grande agravo à 

saúde dos trabalhadores brasileiros. Diferentemente do que o nome sugere, eles 

nem sempre são eventos acidentais ou fortuitos, mas sim fenômenos socialmente 

determinados, previsíveis e que podem ser preveníveis (CORDEIRO, 2018). Investir 

em ações preventivas pode reduzir a incidência de acidentes e, consequentemente, 

reduzir gastos com assistência médica tratamento, compensações e multas 

(SOARES et al, 2018). 

AT é qualquer agressão pontual, seja ela fortuita ou de maneira intencional; 

seja ela decorrente da ação de terceiros, de animais, de fenômenos naturais, de 
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máquinas ou objetos, ou mesmo de lesões auto 

infligidas; que envolva o ambiente de trabalho ou que ocorra durante ele 

(CORDEIRO, 2018). 

Os trabalhadores com carga horária excessiva estão sujeitos a acidentes de 

trabalho, tendo em vista o seu estado físico e emocional estarem mais susceptíveis 

a exaustão. O local de trabalho com condições precárias, carga física, mental e 

estresse aumentam chances de ocorrência de acidentes. Há indicações de que a 

autonomia no local de trabalho é benéfica e contribui para o aumento da 

produtividade dos funcionários, sendo diretamente relacionada com a necessidade 

de melhores condições que visem o bem-estar dos trabalhadores (SOARES et al, 

2018). 

O crescimento da violência urbana no Brasil e a dificuldade em identificar 

seus reflexos sobre a população trabalhadora implicam no aumento da incidência de 

AT. Os ambientes fabris, em décadas anteriores eram responsáveis pela grande 

maioria das ocorrências dos agravos relativos à saúde dos trabalhadores, porém, 

com o aumento da violência essa realidade tem sido mudada cedendo lugar para o 

“espaço da rua” como principal local de acidentes do trabalho. A violência associada 

a ocupação das ruas por enorme quantidade de trabalhadores precarizados 

contribuiu, de maneira importante, para a conformação do perfil de morbimortalidade 

dos trabalhadores brasileiros nas últimas décadas. (CORDEIRO, 2018). 

 Há uma grande variação entre as diferenças de gênero com maiores riscos 

de morte entre os homens com a idade até os 30 anos, em comparação às 

mulheres. A participação do sexo feminino no mercado de trabalho vem 

apresentando mudanças significativas, pelo aumento do envolvimento de mulheres 

em atividades até então predominantemente masculinas, sendo importante analisar 

o impacto dessas mudanças nos diferenciais de mortalidade entre gêneros no 

decorrer dos anos (SANTANA; NOBRE; WALDVOGEL, 2005). 

A morbidade por acidentes de trabalho é mais estudada do que a mortalidade, 

pois estes, são de mais fácil operacionalização, sobre eventos comuns. Os 

acidentes de trabalho considerados não-fatais são eventos de gravidade variável, 

mas muito comuns em relação aos fatais, resultando que a eles se atribua a maior 
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“carga de doença” para a economia e a população. 

Isto porque acometem grandes parcelas da população, levando a que um número 

considerável de pessoas permaneça, sobrevivendo com incapacidade física total e 

parcial por longo tempo (SANTANA; NOBRE; WALDVOGEL, 2005). 

 
3 OBJETIVOS  

Analisar o perfil epidemiológico de mortalidade por acidentes de trabalho no 

Brasil de acordo com o sexo e faixa etária. 

 

4 METODOLOGIA  
A análise dos dados foi realizada, por meio de informações registradas no 

formulário eletrônico do DATASUS (Tabnet), conforme a Resolução CNS 510/2016. 

Para obtenção desses dados, foram empregados os seguintes quesitos: número de 

mortes por acidentes de trabalho, taxa de morbidade no âmbito hospitalar de 

trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho, segundo a faixa etária e o sexo, nas 

macrorregiões do Brasil no período de 2010 a 2016. A análise estatística dos dados 

foi realizada através de estatística descritiva. 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram notificados 22.001 óbitos por ocorrência por Acidentes de trabalho 

segundo sexo feminino e masculino, no período de 2010-2016, na faixa etária de 15 

a 59 anos.      

Tabela 1 - Óbitos por acidente de trabalho segundo sexo e faixa etária em 

trabalhadores no Brasil no período de 2010 a 2016 

Ano do Óbitos Masculino Feminino Total 

Total 20.895 1.106 22.001 

2010 2.975 162 3.137 

2011 3.152 176 3.328 

2012 3.234 159 3.390 

2013 3.224 166 3.390 

2014 3.030 149 3.179 
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2015 2.702 151 2.853 

2016 2.578 143 2.721 

Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS      

 

Tabela 2 - Taxa de mortalidade por acidente de trabalho segundo a faixa etária e 

sexo de trabalhadores no Brasil, no período de 2010 a 2016. 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Total 20.895 1.106 22.001 

15 a 19 anos 875 70 954 

20 a 29 anos  5.066 322 5.388 

30 a 39 anos 5.688 317 6.005 

40 a 49 anos 5.203 242 5.445 

50 a 59 anos 4.063 155 4.218 

Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS 

  Os dados encontrados totalizam-se para o sexo masculino 20.895 (95%) e 

para o sexo feminino 1.106 (5%) de óbitos por AT. Em 2013 foram registrados maior 

número de óbitos por acidente de trabalho com 3.390 (15,4%) notificações. As 

etárias mais acometidas foram de 30 a 39 anos para os homens - 5.688 (29%) 

notificações, já as mulheres foram de 20 a 29 anos no total de 322 (29%) 

notificações.  

Percebe-se uma diferença relevante nos dados encontrados em relação ao 

sexo, com maior predominância no sexo masculino, isto é explicado por termos a 

presença masculina em trabalhos realizados nas indústrias, construção civil e nas 

minas, esses locais expõem ao risco de acidentes, enquanto uma grande maioria da 

presença feminina se concentra na agricultura e no setor de serviços. Vale ressaltar 

também que as mulheres adotam medidas de prevenção e proteção no trabalho 

maiores do que os homens (SOUZA, 2016). 

Em relação a faixa etária, a maior prevalência de óbitos se encontra entre 20 a 

39 anos, fato que pode ser explicado pela menor experiência, maturidade física e 
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psicológica, bem como desconhecimento das 

regras básicas de segurança e saúde no trabalho bem como as maiores exigências 

laborais (RIBEIRO et al, 2015). 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se inferir que, o perfil epidemiológico de mortalidade por acidentes de 

trabalho no Brasil, apresenta uma diferença considerável entre os sexos, com maior 

prevalência no sexo masculino. Em relação a faixa etária, os números de 

notificações apontam porcentagens equivalentes. Fatores como condições precárias 

de trabalho, carga horária excessiva e estresse físico e mental, contribuem para o 

aumento da incidência de acidentes de trabalho, podendo acarretar em mortalidade. 

Através deste estudo e dos aspectos apresentados durante a coleta de dados, foi 

possível firmar que ambos os sexos estão sujeitos à AT, visto que o sexo masculino 

se apresenta com maior frequência, em razão da predominância em trabalhos que 

oferecem maior exposição a riscos. 
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Palavras chave: Balé clássico, Lesões na dança, Dor. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A dança tem no estilo ballet clássico seu “representante supremo” no que diz 

respeito à manutenção da tradição, da rigidez de movimentos e da exigência técnica 

(SIMÕES, ANJO, 2010).  

 O bailarino clássico, em busca de criar aparência de graça e beleza, durante 

sua performance na dança, acaba gerando uma sobrecarga não fisiológica, 

decorrente à prática de movimentos não anatômicos propostos durante suas aulas 

(GREGO et al., 1999). 

Na literatura não existem estudos específicos que relatam alterações do 

desenvolvimento morfológico e antropométrico de praticantes de balé clássico, 

porém há uma grande preocupação com a estética corporal em indivíduos desta 

população (HAAS et al., 2000).  

Deste modo, é fundamental estudos que quantifiquem e avaliem os fatores 

que propiciam lesões em praticantes de balé clássico. Portanto, o presente estudo 

analisa os fatores e alterações musculoesqueléticas que podem gerar dores e 

lesões por praticantes de balé clássico. 

       

2 BASE TEÓRICA  

 Os bailarinos são conceituados como artistas e atletas, os quais 

desempenham performaces que visualmente parece realizar com facilidade mas que 
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na verdade exigem um alto  nível de competêcia 

devido a complexidade e a natureza repetitiva dos seus padrões de movimento 

(ALLEN et al., 2012). 

         Companhias de dança profissional relataram que até 67% a 95% de seus 

dançarinos sofrem lesão, outra escola de dança relatou que 77% dos bailarinos 

adolescentes tiveram lesões no período de um ano. No balé, as lesões são mais 

comuns em bailarinos adolescentes de 12 a 18 anos de idade. A maioria das lesões 

de balé são classificados como uso excessivo, em pluralidade ocorre nos membros 

inferiores e coluna vertebral (GAMBOA et al., 2008). 

       Os movimentos do balé requerem que o desempenho seja realizado com 

maestria, envolvendo posições articulares em seu limite e esforços musculares que 

podem exceder as amplitudes normais de movimento, gerando assim, elevado 

estresse mecânico nos ossos e tecidos moles, sejam eles ligamentos, músculos, 

capsulas, disco/meniscos e cartilagens. Assim, é sabido que o balé é responsável 

por provocar modificações anatômicas, biomecânicas, morfológicas e físicas que 

podem desestabilizar o equilíbrio funcional dos praticantes ao longo dos anos de 

prática, gerando assim alterações posturais compensatórias e aparecimento de 

lesões musculoesqueléticas (PICON; FRANCHI apud MEEREIS et al, 2009). 

     No balé clássico a falta de informação dos bailarinos acerca da ciência envolvida 

no movimento, torna o número de lesões ainda maior, e é comum que alguns dos 

professores e bailarinos trabalharem a técnica, a favor de um maior grau de 

flexibilidade, negligenciando o trabalho de força muscular, o que pode provocar o 

surgimento de lesões (SIMÕES, ANJO, 2010). 

 

3 OBJETIVOS  

Este estudo propõe-se a estudar os fatores musculoesqueléticos que podem 

gerar dor e lesões em bailarinas clássicas. 

 

4 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo de caso, no qual foram avaliados os dados de 03 (três) 

bailarinas clássicas, com idade entre 15 e 17 anos. A coleta foi feita em um estúdio 

de balé clássico localizado no interior do estado de Goiás.  
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O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UniRV, respeitando-se os preceitos éticos de 

pesquisa envolvendo seres humanos, pelo parecer nº 2.044.921. Todos voluntários 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

duas vias (onde uma ficou com o sujeito e a outra em posse dos pesquisadores), 

bem como o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), onde em caso de 

voluntários menores de idade, constou também a assinatura do voluntário e de seus 

pais/responsáveis. 

Foram incluídas no presente estudo, participantes do sexo feminino, que 

praticassem o balé clássico por no mínimo duas horas semanais, há no mínimo dois 

anos. Foram excluídos praticantes com lesões não associadas à prática do balé 

clássico, que estavam fora da faixa etária levantada dentro do estúdio, que 

praticassem outra atividade física além do balé clássico e que apresentassem uma 

discrepância de membros inferiores, maior que dois centímetros. 

 Para coleta de dados utilizou-se de dois instrumentos, sendo o primeiro 

instrumento um questionário estruturado, formulado pelos próprios pesquisadores, 

que foi aplicado na forma de entrevista, para coleta de dados pessoais e histórico de 

lesões e dores associadas à pratica do balé. O segundo instrumento correspondeu à 

avaliação física, por uma ficha elaborada pelos próprios pesquisadores. O peso e 

altura foram coletados com uso de uma balança mecânica calibrada, para a altura, 

utilizou-se o medidor da balança mecânica para coletar a altura. 

A goniometria foi realizada através do goniômetro de acrílico. As amplitudes 

testadas foram flexão e extensão da região lombar, flexão e extensão de quadril, 

abdução e adução de quadril, rotação medial e lateral de quadril, flexão e extensão 

de joelho e flexão e dorsiflexão de tornozelo. 

As medidas da força muscular foram obtidas utilizando-se o Teste de Força 

Muscular Manual, dos grupos musculares que tem função de estabilidade e suporte. 

Os grupos musculares testados foram das articulações dos quadris, joelhos e 

tornozelos. De acordo com o teste, a força voluntária foi graduada de 0 a 5, além 

disso, aplicou-se a Escala Visual Analógica – EVA - a fim de avaliar o nível de dor 

das respondentes e os movimentos do balé que causavam dores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a coleta de dados foi questionado o movimento que causava o 

episódio de dor nas bailarinas, sendo o grand plié considerado a causa do quadro 

álgico das voluntárias 1 e 2. As voluntárias 1 e 3 referiram dor devido o uso da 

sapatilha, tendo o quadro de dor estendido após as aulas em região de dorso do pé 

e dedos. Também foi relatado que a voluntária 2, recebeu diagnóstico médico de 

lesão muscular de grau I do músculo adutor longo há 3 (três) meses em região de 

coxa direita. 

As voluntárias que usam sapatilhas de ponta, relataram sentir dores durante e 

após o uso da sapatilha em região de tornozelo. Durante a posição que a bailarina 

permanece com a sapatilha de ponta, chamada en pointe, os picos de pressão sobre 

os dedos são elevados, os dedos e metatarsos são as áreas que sofrem maior 

compressão durante este tipo de movimento, o que comprova a queixa dolorosa das 

voluntárias devido o uso da sapatilha de ponta (PICON et al., 2002). 

Durante a coleta das medidas de amplitude articular, o movimento de 

abdução de quadril, foi visivelmente o maior em relação aos parâmetros 

considerados normais, devido ao protocolo de exercícios realizados durante uma 

aula de balé clássico, que combinam exercícios de flexão associados à abdução e 

rotação lateral de quadril, na posição de en dehors. 

O excesso da sobrecarga articular durante as aulas, pode aumentar ainda 

mais a hipermobilidade articular, e com a falta de força muscular para controlar este 

aumento da mobilidade o bailarino torna-se mais susceptível a sofrer lesões nos 

tecidos moles, tais como bursa, ligamento, tendão, músculo e cartilagem. Esta 

hipermobilidade pode ser considerada pelo bailarino sinônimo de qualidade técnica 

artística, porém biomecanicamente este fator é considerado mais como uma 

desvantagem, dado que gera sobrecarga biomecânica as estruturas mioarticulares 

(ANTUNES, 2004). 

Durante a realização do teste de força, todas as voluntárias apresentaram 

fraqueza de musculatura adutora e rotadora lateral em ambos MMII. Durante o 

movimento o en dehors é mantido pelos adutores de quadril, e estabilizado graças a 

força dos rotadores laterais, o que justifica a dor em região de adutores durante a 

realização de movimentos que geram uma grande sobrecarga articular nessa 
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posição (MUNÍCIO, 1993). Durante o teste de força 

da musculatura adutora de quadril uma das voluntárias apresentou dor e fraqueza 

em rotadores laterais durante teste de força. Essa fraqueza da musculatura adutora 

de quadril apresentada durante o teste de força nas três voluntárias, pode aumentar 

o risco do surgimento de lesões em joelho, pois a contração da musculatura adutora, 

proporciona estabilidade pélvica adicional durante a rotação lateral (HAAS, 2011). 

O desenvolvimento insuficiente dos rotadores laterais, para manter a rotação 

em en dehors, pode causar uma inclinação medial do joelho durante movimentos 

como plié e os saltos, causando problemas patelofemorais e tendinite por uso 

excessivo de adutores de quadril (GUIMARÃES; SIMAS, 2001). Estas alterações no 

recrutamento de um ou mais músculos dentro de um determinado movimento, e que 

podem estar ligados ao quadro de dor apresentado pelas voluntárias contribuem 

para o surgimento de patologias incapacitantes do ponto de vista funcional 

(GUIMARÃES; SIMAS, 2001).  

Outro fator que pode aumentar o risco ou piorar a incidência de casos de 

dores e lesões associadas à prática do balé clássico é o fato das bailarinas 

continuarem ensaiando mesmo sentindo os desconfortos musculoesqueléticos, com 

medo de que o afastamento temporário possa interferir em sua performance durante 

a dança (MEEIRES et al., 2013). 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pratica do balé promove sobrecargas, e nos casos estudados, houve uma 

maior incidência de episódios de dor em bailarinos clássicos causados por 

diminuição de força muscular em membros inferiores. Através deste estudo e dos 

fatores apresentados durante a coleta de dados, foi possível identificar os fatores 

associados a esses episódios de quadro álgico, como a fraqueza muscular da 

musculatura adutora e rotadora lateral de quadril que são importantes na 

estabilização de uma das principais posições do balé clássico, chamada en dehors, 

a hipermobilidade articular e suas repercussões nas estruturas musculoesqueléticas 

dessas bailarinas. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O interesse do homem em aumentar sua força muscular provém desde os 

primórdios onde eles eram usados para a caça, e procura de subsistência. Com o 

passar dos anos, novos métodos e técnicas foram desenvolvidas para acelerar e 

manter esse processo de ganho muscular e força (SCHWARZENEGGER, 2001). 

Uma delas é a técnica de oclusão vascular chamada de Kaatsu Training, se 

tratando de um treinamento de baixa intensidade e carga associado a diminuição do 

fluxo sanguíneo local, diminuindo consideravelmente a presença de lesões a 

musculatura esquelética (TAKARADA et al., 2002; NAKAJIMA et al., 2007). 

Estudos recentes comprovam que a utilização do método de oclusão vascular 

traz ao indivíduo ganho de massa muscular e força. Resultado este achado nos treinos 

comuns de exercícios resistidos com grandes cargas (PINTO, 2016). 

 

2. BASE TEÓRICA 

O método de Oclusão Vascular, Kaatsu Training, surgiu no Japão em 1966, 

onde seu criador Yoshiaki Sato associou a diminuição do fluxo sanguíneo aos 

exercícios físicos (SATO, 2005). A técnica começou a ter visibilidade quando seu 

criador teve um grave acidente e se recusou a realizar uma cirurgia, e deu início a 

auto aplicação de um protocolo de Kaatsu Training. Ao fazer um retorno ao médico foi 

constatada a melhora das estruturas que haviam sido lesionadas (SATO, 2005). 

Em meados de 2002 a técnica que até então era de conhecimento exclusivo 

oriental, ganhou o ocidente e teve uma alta adesão entre atletas de diferentes 

modalidades. Para que não ocorressem divergências sobre o conhecimento desta 
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2 Discente do curso de Fisioterapia UFG - Regional Jataí. netomontagnini@hotmail.com  
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nova técnica seu criador viajou o mundo realizando cursos e capacitações sobre o 

mesmo (NAKAJIMA et al., 2007). 

A técnica de oclusão vascular consiste na utilização de um garrote ou manguito 

próprio na porção mais proximal do membro que será exercitado, a pressão mais 

colocada está entre 50 a 200 mmHg sendo esta pressão liberada ao final do referido 

exercício e logo após um descanso, colocada novamente (POTON, 2014). 

Estudos realizados em jovens saudáveis mostraram que os exercícios 

associados a oclusão vascular ativaram fibras satélites musculares do tipo II, além de 

aumento local do hormônio do crescimento, aumentando assim a força e hipertrofia 

destes jovens, e poucos são os relatos de desconfortos ou lesões (TAKARADA et al., 

2002). 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma revisão de literatura sobre o treino de oclusão vascular, bem 

como os protocolos utilizados, os tipos de exercícios, repetições, além das 

contraindicações e efeitos adversos da técnica. 

 

4. METODOLOGIA 

As buscas por artigos foram realizadas nas principais bases de dados 

bibliográficos – LILACs, Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. Foram selecionados 

artigos sem limite de data, na língua portuguesa e inglesa. Optou-se por usar termos 

livres que não estão presentes nos descritores e termos que constam como Kaatsu 

Trainning, Oclusão Vascular e Hipertrofia, bem como suas respectivas traduções o 

que aumentou a quantidade de material achado com os pré-requisitos citados acima. 

Na figura 1, é possível acompanhar o fluxograma de seleção dos artigos, nos 

quais foram escolhidos para análise. 

 



 

Figura 1 – Fluxograma com a identificação dos artigos, triagem, exclusão e inclusão, elegibilidade dos 

artigos a serem analisados. 

Foram incluídos os artigos originais com delineamento experimental (ensaios 

clínicos, randomizados ou não), observacional (estudos de caso-controle, 

comparativos ou de coorte), realizados em humanos. Foi considerado as seguintes 

situações: exercícios feitos sob oclusão vascular, repetições, pressão utilizada, tempo, 

e se houveram efeitos adversos. 

Como critérios de exclusão, foram eliminados os artigos que pelo título não 

atendiam as especificações e trabalhos que não detalhavam o método corretamente. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Costa et al. (2012) o treinamento utilizando a restrição do fluxo 

sanguíneo ou oclusão vascular parcial induzem sim, aumento de força e volume 

muscular se comparada aos exercícios que se utilizam grandes cargas. Este tipo de 

exercício traz benefícios em diferentes populações e em todas mostram bom 

rendimento, jovens saudáveis, pós-operatórios, atletas e idosos, segundo Teixeira et 

al. (2012) o treinamento de baixa intensidade em indivíduos idosos melhora a saúde 

óssea, reforçando a força muscular e por ser de baixa intensidade não ocorrem 

sobrecargas articulares. 

Segundos os estudos analisados, apenas exercícios realizados nas condições 

de 70% de 1RM eram capazes atingir a hipertrofia muscular. Porém numerosos são 

os artigos que vão contra esta teoria, uma vez que exercícios usando a oclusão 

vascular mostram ocorrer hipertrofia mesmo com treinamentos de baixa intensidade 

como 20% 1RM (NAKAJIMA 2007; MEDEIROS et al., 2011). 

São vários os tipos de exercícios utilizados sob oclusão sendo os mais citados: 

flexão/extensão de joelho; leg press, caminhadas, flexão de cotovelo, supino. São 
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utilizados, garrotes elásticos, bolsas pneumáticas para se fazer a oclusão e nos 

exercícios são utilizados equipamentos comuns como halteres, barras entre outros. A 

duração dos treinos é gradativa priorizando grandes grupamentos musculares e 

depois grupamentos menores ou músculos específicos (LETIERI, 2012; FERRAZ, 

2014). 

Takarada et al. (2000) propõem uma pressão de 110mmHg por todo o exercício 

realizando 30 a 50% de 1RM, realizando 3 repetições até a falha; Iida et al. (2005) 

pressão de 200mmHHg durante todo o exercício, realizando 50 a 80% de 1RM iniciais 

e terminando em 30 a 50% de 1RM, realizando 3 séries até a falha, Nakajima (2007) 

utilizou oclusão de 160mmHg durante todo o exercício realizando 1RM em dois 

protocolos de exercícios, onde eram realizados exercícios sem oclusão e após 60 

segundos, os mesmos exercícios feitos agora com oclusão; Laurentino (2012) oclusão 

vascular completa e mantida por 50% no decorrer dos exercícios, realizando 20% 

1RM, realizou 4 séries até exaustão. 

Dentre os principais achados estão a hipertrofia e o aumento sérico do 

hormônio de crescimento. Foi observado também a falta de um padrão para as 

pressões utilizadas pelos os autores, variando entre 100mmHg, 200mmHg até 

oclusão vascular total, bem como aos protocolos de exercícios realizados, variando a 

duração da pesquisa, o tempo de oclusão e as séries de treino e descanso 

(TAKARADA et al., 2002; IIDA et al, 2005; NAKAJIMA, 2007; LAURENTINO, 2012;). 

Mas como toda técnica a oclusão vascular também possui suas limitações, uma 

vez que ocorra oclusão vascular em um determinando membro pode ocorrer o risco 

de necrose muscular, trombose, lesão endotelial entre outros, mas estes tipos de 

efeito adversos não foram documentados, mas foram ciados em vários artigos, até 

mesmo avaliações laboratoriais não mostram indicações patológicas preocupantes 

nos indivíduos jovens e saudáveis (LOENNEKE et al., 2015). 

 

6. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como comprovado na literatura sobre o treinamento com oclusão vascular os 

resultados são homogêneos quanto ao ganho de força e hipertrofia muscular, bem 

como o aumento sérico do hormônio de crescimento e o recrutamento de fibras do 

tipo II. Em contrapartida, os trabalhos se mostram divergentes em relação as pressões 

utilizadas, os protocolos de treino e a duração dos exercícios, O que demonstra não 

haver consenso metodológico entre eles mesmo com o passar dos anos. 



Mas como toda técnica a oclusão vascular também possui suas limitações, uma 

vez que ocorra oclusão vascular em um determinando membro pode ocorrer o risco 

de necrose muscular, trombose, lesão endotelial, alterações metabólicas entre outras. 

Embora estas injúrias sejam citadas por diversos autores, nenhum deles relatou que 

os participantes de suas pesquisas apresentaram danos severos após os exercícios 

feitos sob oclusão vascular. Foram realizados inclusive estudos laboratoriais em 

indivíduos saudáveis com a coleta de sangue antes e após os exercícios onde não 

mostraram sinalizações patológicas. 

O que não elimina o fato de que a técnica deve ser feita e acompanhada por 

profissionais que tenham conhecimento sobre a mesma. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa tem como tema central a formação do profissional de 

Educação Física para atuar com a terceira idade. Entende-se a importância de que 

esse profissional tenha uma formação acadêmica para atuar no mundo do trabalho. 

O interesse pessoal em pesquisar esse objeto de estudo foi a partir de uma 

experiência interventiva, em um Condomínio de idosos na cidade de Jataí-GO, 

ofertada por uma disciplina do curso de bacharelado em Educação Física da 

Regional Jataí, Universidade Federal de Goiás.   

A prática de atividade física é importante para melhor qualidade de vida dos 

idosos, bem como a orientação de um profissional preparado para atuar com a 

terceira idade. Mediante isso, despertou-se o interesse pela temática na elaboração 

do trabalho de conclusão de curso.  

Essa pesquisa contribuirá na formação profissional e pessoal da 

pesquisadora, possibilitando melhor compreensão do assunto e conhecimento 

teórico e prático do que foi aprendido no percurso acadêmico, para que futuramente, 

após a conclusão do curso superior, tenha subsídios para atuar na profissão. Além 

de compartilhar com a sociedade a importância do profissional para trabalhar com 

idosos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Para desenvolver o estudo proposto dessa pesquisa, torna-se importante 

conhecer a formação profissional da área de Educação Física e os benefícios do 

exercício físico na saúde dos idosos.  
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A População idosa vem crescendo gradativamente no mundo, surgindo 

assim, a preocupação com a saúde desse público, tanto por questões mentais 

quanto emocionais, de autoestima e de qualidade de vida. Os idosos vão perdendo 

o interesse em realizar atividades físicas e diárias, ficando assim, mais acomodados, 

acarretando surgimento de doenças.  

Para Franchi e Montenegro Júnior (2005), os idosos que praticam exercício 

físico têm menos restrições físicas, e “dentre os inúmeros benefícios que a prática 

de exercícios físicos promove, um dos principais é a proteção da capacidade 

funcional em todas as idades, principalmente nos idosos” (p. 153). Para esses 

autores a atividade física auxilia na composição corporal, redução das dores 

musculares, flexibilidade, força e outros, além de ter um bom desempenho nas 

atividades diárias, uma vida mais ativa e melhora na qualidade de vida. É importante 

mencionar os benefícios psicossociais que são se sentir mais confiantes e no alívio 

da pressão, no estresse, não somente em prevenir doenças.  

O curso de Educação Física é um campo profissional e educacional, Antunes 

et al (2007) ao apontar o trabalho do curso de Educação Física, destaca seus 

critérios na compreensão de corpo e movimento e os aspectos fisiológicos e 

técnicos. O educador físico precisa ter uma visão ampla do mundo em sua volta, 

ponderando as dimensões política, cultural, social e afetiva que são do individuo.  

Na década de 1930 surgiram os primeiros cursos de Educação Física no 

Brasil, a função desse profissional não era atuar unicamente no ensino formal, 

sendo designado como licenciado em Educação Física. O educador físico poderia 

atuar além do âmbito escolar, ou seja, em todos os ambientes que fosse realizada 

atividade física.  

A partir da década de 1980, o curso de Educação Física passou por 

alterações, amparados pelas diretrizes e resoluções que especifica a área de 

atuação do educador físico. Diante disso a resolução do Conselho Federal de 

Educação (CFE) n. 3, de 16 de junho de 1987, demanda que os cursos de 

graduação em Educação Física terão o título de licenciatura e bacharelado. 

(BRASIL, 1987). Mas somente com a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) n. 7 de 31 de março de 2004, 

ficou definido que ambos os cursos terão que trabalhar no seu campo de atuação, 

ou seja, licenciado no âmbito escolar e bacharelado no âmbito não escolar, que é 

clubes, academias, hotéis, praças e outros. No artigo 3º desta resolução consta que:  



 

a Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção 
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o 
movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do 
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da 
dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da 
educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, 
da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, 
recreativas e esportivas, além de outros campos que oportunizem ou 
venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e 
esportivas (BRASIL, 2004, art. 3º, p. 1). 

 

Entende-se a importância de conhecimentos que o educador físico precisa ter 

para abordar sobre auxilio da prevenção de doenças e promoção da saúde, bem 

como atividades esportivas, recreativas, lazer, gestão e outros. 

Em seguimento, no art. 4º desta mesma resolução, tende a garantir uma 

formação critica e humanista com conduta ética aos graduandos.  

 

§ 1º O graduado em Educação Física deverá estar qualificado para analisar 
criticamente a realidade social, para nela intervir acadêmica e 
profissionalmente por meio das diferentes manifestações e expressões do 
movimento humano, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento 
cultural das pessoas, para aumentar as possibilidades de adoção de um 
estilo de vida fisicamente ativo e saudável (BRASIL, 2004, art. 4º, p. 1). 
 

Nota-se que o educador físico precisa estar preparado e qualificado para 

atuar no mundo de trabalho, uma vez que, esse profissional estará trabalhando com 

o corpo do individuo, podendo assim, auxiliar no estilo de vida saudável, bem como 

uma melhora na qualidade de vida da população, além de analisar criticamente a 

realidade social.   

Desta forma faz-se necessário investigar o perfil dos profissionais que 

atendem o público idoso, bem como sua formação, já que se acredita na 

necessidade da atividade física para o bem estar dos idosos.  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar sobre  a formação do 

profissional de Educação Física que trabalha com musculação para alunos de 

terceira idade em academias de Jataí-GO. Foram delimitados três objetivos 

específicos: verificar se os profissionais da área de Educação Física se 

sentem aptos para trabalhar com alunos de terceira idade nas academias de Jataí-

Go; identificar as possibilidades e limitações do trabalho com atividade física para a 



terceira idade, de acordo com os sujeitos; e inquirir os profissionais de Educação 

Física sobre sua formação inicial e continuada e suas possíveis contribuições para o 

trabalho direcionado aos idosos nas academias. 

                                                                 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, com utilização da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica será feita por meio da 

contribuição de vários autores que discutem o tema. A pesquisa documental 

permitirá analise de documentos que tratam sobre o curso de Educação Física. Em 

relação à pesquisa de campo, será feita com os professores das academias da 

cidade de Jataí-GO, que atendem o publico idoso, na modalidade musculação. 

 A pesquisa descrita tem como objetivo analisar os dados por meio de um 

questionário a ser entregue aos professores, este instrumento conterá 22 perguntas 

abertas e fechadas. Primeiramente foi realizada uma pesquisa exploratória para 

saber a quantidade de academias existentes na cidade e que atendem o público 

idoso, e chegou-se ao numero estimativo de 15 academias.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Pelo motivo da pesquisa estar em andamento, os resultados ainda não foram 

alcançados. Está sendo realizada a revisão teórica para elaboração dos capítulos da 

monografia, e já foi feia a pesquisa exploratória nas academias, bem como 

elaborado o instrumento de pesquisa, que é o questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Os resultados poderão ser apresentados em outros eventos científicos.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda é precoce apresentar conclusões, portanto, as considerações iniciais 

desta pesquisa apontam que o exercício físico é benéfico à saúde dos idosos, uma 

vez que promove a movimentação do corpo, auxiliando em suas atividades diárias, 

aumento da massa muscular, força, flexibilidade e a serem menos frágeis às 

patologias, tornando-os indivíduos independentes e tendo um bom convívio social. 

Neste caso, o profissional de Educação Física é de suma importância no 

acompanhamento aos idosos durante as realizações dos exercícios, pois qualquer 

execução feita de modo errado pode agravar ou ocasionar lesões, por esse motivo o 



profissional deve orientar na execução do exercício de maneira adequada para 

evitar esses tipos de transtornos. 

O profissional que pretende trabalhar com esse público deve estar preparado 

e capacitado para qualquer tipo de dificuldades encontradas. Vale ressaltar seu 

papel nas relações estabelecidas e no trato com a motivação e o incentivo ao 

aluno/cliente. Mediante esses aspectos, precisamos conhecer quem são esses 

profissionais e se eles se sentem aptos para trabalhar com a terceira idade.  
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QUEDAS EM IDOSOS1 

SOUZA, Isa Cristina Ferreira2; FAURO, Andressa Lais Chrischum2, SÁ, Ana Claudia 

Antonio Maranhão3 

Palavra-chave: Idoso. Quedas. Envelhecimento. Fatores de risco. Fratura. 

1 INTRODUÇÃO 

Os países em desenvolvimento apresentam uma progressiva diminuição nas 

suas taxas de mortalidade e de fecundidade, promoveram a base demográfica para o 

envelhecimento desta população. O crescimento da população de idosos é um 

fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes, isso significa 

desenvolvimento, e para a saúde pública é um obstáculo (GAWRYSZEWSKI, 2010).  

O envelhecimento biológico caracteriza-se pela diminuição da função da 

adaptação da função homeostática, alterações das proteínas, redução no consumo 

de oxigênio, perda gradual de elasticidade do tecido conjuntivo, concentração de 

gordura e fraqueza muscular (MIRANDA; RABELO, 2006)  

No envelhecimento as atividades de vida diárias (AVDs) e atividades 

instrumentais de vida diárias (AIVDs), fica cada vez mais difíceis de serem realizadas, 

pois os gestos motores ficam mais lentos e menos seguros, podendo levar a queda 

(DUARTE et al., 2013). A queda é definida como uma falta de capacidade para corrigir 

o deslocamento do corpo durante seu movimento no espaço (PEREIRA et al., 2017; 

MAIA et al., 2011). 

As causas das quedas podem ser variadas e associadas, resultando de fatores 

extrínsecos, que podem ser piso escorregadio, objetos espalhados pela casa, 

escadas, falta de iluminação, e intrínsecos, como alterações fisiológicas naturais do 

envelhecimento, patologias e fatores psicológicos. As decorrências das quedas 

podem levar a limitações e até a morte. As principais consequências são fraturas, 

luxações, entorses, hemorragias, cortes, lesões na cabeça, medo e ansiedade 

(PEREIRA et al., 2017). 
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2 BASE TEÓRICA  

O envelhecimento é um fator biológico natural do ser humano. No Brasil, 

estima-se que em 2025, essa população chegue ao sexto lugar no mundo em pessoas 

idosas. Com a longevidade, os idosos ficam mais propensos a enfermidades, ou 

patologias decorrentes da idade, que vão levar a perda progressiva da massa 

muscular, perda de equilíbrio, menor força palmar, perda de amplitude de movimento, 

diminuição da marcha e alteração de postura, e consequentemente exposição a 

quedas (MAIA et al., 2011; SOUZA et al., 2017). 

Ferretti, Lunardi e Bruschi (2013) mostra que um dos obstáculos na saúde 

pública no Brasil são as quedas com 30% das pessoas com idade acima de 65 anos 

tem um relato de queda anualmente, e o percentual aumenta para 51% nos indivíduos 

com mais de 85 anos  

Queda é uma consequência da perda total do equilíbrio postural, podendo estar 

relacionada à insuficiência dos mecanismos neurais e osteoarticulares envolvidos na 

manutenção da postura (SOARES et al., 2014) levando a institucionalização, 

mortalidade, hospitalização e uso de serviços sociais e de saúde pública. A queda 

pode não levar a danos físicos, porém resultam em danos psicológicos e sociais (MAIA 

et al., 2011).  

 Fabricio et al., (2004) mostrou em seu trabalho realizado com 50 idosos que 

28% deles faleceram por causa das quedas e por suas complicações, como fraturas 

e lesões neurológicas, e que 78,5% desses idosos eram mulheres. Isso se dá pelo 

fato de que as mulheres realizam com mais frequência às atividades domiciliares, 

ficando propensas as quedas.  

A maior incidência de quedas está em idosos institucionalizados, tanto em 

hospital quanto em instituição de longa permanência. Eles caem com maior frequência 

de 30% a 75% do que aqueles que vivem na comunidade (ABREU et al., 2013; SÁ; 

BACHION; MENEZES., 2012). 

Associado a estes diversos fatores está, o baixo índice de massa corpórea 

(IMC), principalmente a falta de vitamina D, à falta de exposição ao sol e desnutrição. 

Essa deficiência pode alterar a qualidade dos ossos, levando a um aumento de sua 

fragilidade (FECHINE; TROMPIERI, 2012). Além disso, os idosos não praticam algum 



ou nenhum tipo de atividade física durante a semana, e é importância para o estado 

fisiológico do idoso de acordo com SOUZA et al., (2017). Os exercícios físicos ajudam 

a diminuir as alterações do processo de envelhecimento, sendo importantes para a 

manutenção da capacidade funcional, garantindo qualidade de vida aos idosos e 

prevenção de quedas (MESQUITA et al., 2009). 

3 OBJETIVO 

 Revisar a literatura e resumir as informações sobre as quedas em idosos. 

 

4 METODOLOGIA  

Foi realizada uma busca de dados nos sites Scielo, Google Acadêmico, 

utilizando como descritores: Idosos, quedas, causas, consequências, dessa forma 

foram selecionados 20 artigos nacionais para a elaboração de uma revisão da 

literatura levando em consideração as supostas causas de quedas 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O risco de quedas e elevado aos 60 anos, mas a partir dos 65 anos o risco é 

ainda maior, principalmente se vem acompanhado de fatores associados (BENTO et 

al., 2010). 

A fisioterapia pode melhorar a qualidade de vida dos idosos, realizando 

exercícios de fortalecimento muscular global, fortalecimento palmar para que o idoso 

tenha força de se segurar para evitar a queda, fortalecimento de quadril, por ser 

responsável de sustentar o corpo, além de evitar futuras lesões mais graves, 

alongamentos, exercícios de propriocepção e equilíbrio, cognição e treinamento de 

marcha. Incentivar o idoso a praticar algum tipo de atividade, levando em 

consideração sua capacidade e quadro clínico (SOUZA et al., 2017; MESQUITA et al., 

2009).  

Para a prevenção de quedas, exercícios cotidianamente, programas de 

atividade física em grupo ou individual, a pratica de Tai Chi pode ajudar muito 

(BENTO; SOUSA., 2017). Além disso, à equipe multidisciplinar orientar através de 

palestras, visitas domiciliares, para que o idoso se torne consciente em relação aos 

fatores de risco modificáveis existentes em sua rotina e na sua residência. Assim será 



possível, dar ao idoso uma melhor qualidade de vida, evitando tantos problemas 

relacionados às quedas (MIRANDA; MOTA; BORGES, 2010).  

6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Conclui-se com este estudo que a prevalência de quedas é muito alta e trazem 

diversos danos à longevidade do idoso, atrapalha sua vida social, psicológica e 

ambiental. A poli medicação, presença de disfunção visual, de marcha e equilíbrio, 

incontinência urinária, disposição da mobília da casa, fragilidade do idoso, entre 

outros, foram associados à ocorrência de quedas. Por isso a importância da 

fisioterapia na manutenção e promoção da autonomia e independência do idoso, 

avaliando seus limites neuromotores e psicossociais que interferem no 

envelhecimento, atuando em conjunto com a equipe multidisciplinar no processo do 

envelhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O desenvolvimento das práticas agrícolas proporcionou o aumento da produção e 

redução da perca de produtividade, no entanto vários defensivos fitossanitários foram 

inseridos nesse meio visando controlar a ação de insetos e doenças que possam 

prejudicar as plantações. Alguns desses produtos químicos podem causar efeitos 

adversos em organismos vivos, como é o caso do endosulfan. Este inseticida foi 

banido do Brasil em 2010, contudo é adquirido de forma ilegal por alguns produtores. 

No presente estudo foram encontrados resíduos de endosulfan em alface crespa. 

Ainda foi realizada a análise quantitativa deste inseticida para a avaliação da 

toxicidade em embriões de zebrafish. 
 

2 BASE TEÓRICA 

No cenário mundial, o Brasil desponta como um dos maiores produtores com 

aproximadamente 300 milhões de hectares ocupados com culturas, florestas e 

pastagens (ALVES et l, 2014). Deste total, quase 1 milhão de hectares são ocupados 
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com hortaliças. Dentre as hortaliças, a alface (Lactuca sativa) se destaca como uma 

das mais produzidas e comercializadas no Brasil. Essa cultura pode ser explorada em 

diferentes sistemas de cultivo, como convencional, orgânico e hidropônico, sendo sua 

comercialização realizada desde feiras livres até os grandes centros comerciais, o que 

lhe assegura uma expressiva importância social e econômica (PÔRTO et al., 2008). 

Por ser um alimento consumido in natura, os cuidados para supressão e/ou controle 

de insetos praga ocorre em todo ciclo da planta. Para isso, é comum o uso de produtos 

fitossanitários. As empresas responsáveis pela fabricação destes defensivos, vem 

investindo em pesquisas com foco em moléculas eficientes e pouco poluentes em 

substituição a aquelas que apresentam alta toxicidade que são banidas do mercado 

como o Endosulfan (RODRIGUES et al, 2016).  

O Endosulfan é um inseticida e acaricida organoclorado introduzido no mercado em 

1950 sendo utilizado nas culturas de café, chá, algodão, arroz, milho, sorgo, cítricas e 

hortaliças. No Brasil esse defensivo agrícola foi banido pela Anvisa em 2010 devido 

sua alta toxidade, o seu uso deveria ser reduzido gradativamente até 2013, ano em 

que seria totalmente banido. Entretanto, apesar da proibição ainda é encontrado em 

algumas plantações, se trata de um poluente orgânico persistente (POP), ou seja, 

permanece no ambiente por um longo período resistindo a decomposição entre 2 a 5 

anos sendo decomposto na proporção de 75% a 100% após esse período 

(LARINI,1999).  

Após ensaios com microrganismos e em testes do micronúcleo na medula óssea de 

camundongos foi constatado que o Endusulfan possui potencial mutagênico, se 

acumula no tecido gorduroso afetando o sistema imunológico, imita ou realça o 

hormônio feminino estrogênio, podendo causar danos na reprodução e 

desenvolvendo de animais e humanos. Está relacionando ao câncer e os efeitos de 

intoxicação aguda incluem tremores, convulsões, dificuldade ao respirar, náuseas, 

vômitos, diarreia, descamação e pigmentação da pele, seu índice de digestão diária 

aceitável (IDA) é 0,006 mg/Kg de peso corpóreo.  

Para efeito de avaliação de toxicidade, um modelo que vem sendo usado 

recentemente é o zebrafish (Danio rerio). As vantagens de seu uso são: rápido 

desenvolvimento, transparência embrionária, facilidade mutagênica, tempo de 

geração curto, genômica em curso, boa tolerância a elevadas densidades, capacidade 



de absorver substâncias adicionadas diretamente na água, sensibilidade para drogas 

e o rápido metabolismo, baixo custo para criação e manutenção e elevado grau de 

homologia aos genes do ser humano, cerca de 70%. (SEIBT, 2009; IGANSI, 2012).  

 
3 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho foram: realizar um estudo quali e quantitativo 

de endosulfan residual em alface crespa comercializada na cidade de Jataí-GO. Usar 

os dados quantitativos para avaliar a toxicidade deste defensivo fitossanitário em 

embriões de zebrafish. 

 

4 METODOLOGIA 

As amostras de alface foram adquiridas de oito produtores diferentes que 

comercializam a hortaliça em feiras livres e/ou fornecem para os supermercados da 

cidade. Destes, três exemplares de alface cultivadas no solo e cinco provenientes de 

hidroponia. A quali e quantificação do Endosulfan foi realizada por meio da 

cromatografia gasosa aliada à espectrometria de massas (CG-EM). O Endosulfan foi 

extraído do produto comercial Thiodan CE® (apresenta 35%m/v do ativo). No processo 

foram transferidos 2 mL de Thiodan CE® para um béquer de 250 mL. Adicionou-se 20 

mL de diclometano, logo após transferiu-se para um funil de separação adicionando 

10 mL de NaOH 5% e 10 mL da solução de Brine. Foram extraídos 33mg de 

Endosulfan usados na confecção da curva de calibração com as seguintes 

concentrações: 0,5 ppm; 1,00 ppm; 1,5 ppm; 2,00 ppm; 2,5 ppm. As condições iniciais 

estabelecidas resultaram na equação de reta y = 0,438x - 0,0309 e nos seguintes 

parâmetros: coeficiente de determinação (r²) 0,998. Para análise do inseticida nas 

amostras de alface, foram maceradas 100g de folhas, com 30mL de etanol e o extrato 

submetido a banho ultrasson por 30min. O processo de extração restante foi o mesmo 

descrito para o Endosulfan.  Para os ensaios de toxicidade, os zebrafish foram 

mantidos de acordo com condições laboratoriais padrão de manutenção. Os embriões 

foram obtidos por cruzamento natural e embriões viáveis foram selecionados para o 

estudo. Foram utilizadas as concentrações de endosulfan quantificadas. Para cada 

concentração, foi utilizado doze embriões distribuídas numa microplaca de cultura de 

96 poços contendo um volume final de 200 microlitros. Os efeitos teratogênicos e 



letalidade, foram analisadas por microscopia de contraste de fase e foram tiradas 

fotografias. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os limites de detecção e quantificação 

foram, respectivamente, ≤ 0,22 ppm e ≤ 

0,8 ppm. A análise qualitativa revelou 

que das oito amostras analisadas quatro 

continham resíduos de endosulfan; 

destas, três foram quantificadas, todas 

abaixo do limite de ingestão diária 

aceitável. Os resultados estão 

apresentados na Fig. 1. 

As concentrações encontradas foram de: 0,007mg, 0,013mg e 0,018mg. Estas tiveram 

efeito de toxicidade testado em zebrafish. Os resultados estão expostos na Fig. 2 e 

tabela 1.  

A figura 2 mostra a % de 

mortalidade no teste agudo. Ao fim 

das 96h, nas concentrações 

testadas haviam 58%, 33% e 10% 

dos peixes vivos. Para o controle a 

porcentagem foi de 67. É possível 

notar, que mesmo a concentração 

mais baixa testada apresentou 

considerável toxicidade. 

Os demais efeitos são expostos na tabela 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Analise quantitativa de endosulfan 
residual encontrada nas amostras de alface da 
cidade de Jataí-GO. 

 

0

20

40

60

80

100

120

24 48 72 96

Mortalidade

controle 0,007 0,013 0,018



Tabela 1. Efeitos teratogênicos observados em zebrafish para teste agudo com 

endosulfan. 

 
Media de 

batimentos 
(bts/min) 

% 
Eclosão 

% Edema de 
pericárdio 

% Edema saco 
vitelino 

% Deformação do 
esqueleto 

Horas 72 96 72 96 72 96 72 96 72 96 
Controle 100 110 90 100 20 12,5 10 0 0 0 

0,007  106 99 33,3 75 88,9 0 11,1 0 22,2 0 
0,013 96 90 88,9 100 66,7 0 0 0 22,2 0 
0,018 116 95 100 100 77,8 71,4 0 14,3 33,3 57,2 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O método de extração líquido-líquido e quantificação por CG-EM mostraram-se 

eficientes, sendo possível estabelecer LD e LQ baixos. 

A partir das observações dos resultados de toxicidade obtidos em embriões de 

zebrafish é concludente que apesar dessas concentrações serem consideradas 

abaixo do índice de ingestão diário elas podem causar dados no desenvolvimento 

embrionário tais como edemas de pericárdio e saco vitelino, deformação no esqueleto 

e retardo na eclosão, estágio na qual o embrião passa para o estado de larva, visto 

que o período para esta transição é de 48 horas e a maioria dos os embriões das três 

concentrações testadas eclodiram a partir de 72 horas. Houve uma grande taxa de 

mortalidade causada pela intoxicação do endosulfan entre o período de 72 a 96 horas. 
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PIC JATAÍ: UNINDO A EDUCAÇÃO AO MUNDO DIGITAL1 

 

OLIVEIRA, Jefferson Luis Arruda2. FONSECA, Ronderson Teles3. DE SOUZA, 
Wender josé4. 

 
Palavras-chave: Polo Virtual, PIC, OBMEP.  

 
Justificativa/base teórica: Este artigo é um recorte de um trabalho desenvolvido 

por alguns alunos do curso de licenciatura em matemática através do Programa de 

Iniciação Científica Junior (PIC), no qual será abordada a importância deste 

programa na formação não apenas profissional, mas também pessoal dos 

professores participantes. O PIC, é um programa destinado aos alunos que foram 

premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 

nos níveis 1, 2 ou 3. Este programa se divide em 2 grupos, o PIC a distância e o 

virtual. Em 2018, a Coordenação de Programas de Extensão Acadêmica (CPEA), 

juntamente com os coordenadores regionais do programa, definiram alguns polos, 

onde estão sendo realizadas as aulas presenciais. Os alunos que moram a uma 

distância de até 20 km de um dos polos e foram classificados na OBMEP tem 

participado dos polos presenciais. Caso contrário, o aluno foi encaminhado para um 

dos polos virtuais, no qual nosso projeto está focado. No Pic a distância, as aulas 

são ministradas por alguns alunos universitários, e estes são selecionados 

previamente pelo coordenador de cada polo. Cada turma recebe no máximo 20 

alunos, e são realizadas 14 aulas no ano, onde o aluno universitário utiliza alguma 

mídia digital para ministrar suas aulas, que normalmente é determinada pelos 

coordenadores do programa. Embora aulas virtuais ainda não sejam muito 

utilizadas, ressaltamos que através delas, temos a oportunidade de fornecer uma 

participação mutua com usuários que possuem temas e afinidades comuns, onde o 

“aprender” se torna o foco central da comunicação entre os participantes, sendo o 

estudo o principal motivo de estarem naquele ambiente se comunicando e trocando 
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conhecimento (CABRAL, JÚNIOR, ARAÚJO, 2010). Ainda de acordo com (CABRAL, 

JÚNIOR, ARAÚJO, 2010) ressaltamos que é extremamente importante que os 

professores conheçam bem as plataformas que serão utilizadas, pois ele será o 

mediador entre o mundo real e a ferramenta que será utilizada. Para tanto, os 

universitários destinados a trabalhar no polo virtual devem seguir algumas 

orientações previstas nas Diretrizes do PIC, como realizar reuniões para falar sobre 

os encontros e realizar discussões sobre as aulas que deverão ser ministradas. 

Notamos ainda que embora as aulas virtuais ainda não sejam amplamente 

utilizadas, devemos liga-las as aulas tradicionais pois segundo (Varella, et al 2002) 

embora essas sejam duas realidades aparentemente distintas que vivem em conflito, 

estamos em uma época em que as tecnologias estão praticamente em todos os 

lugares, logo interliga-las talvez seja um modo de desenvolver a educação atual. 

Sendo assim, será relatada a experiência de dois alunos do curso de licenciatura em 

matemática da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, sobre como se 

decorreu as atuações nesse projeto, destacando pontos positivos e negativos.  

 

Objetivos: Este projeto tem como foco alcançar os seguintes objetivos: (1) Diminuir 

a evasão da segunda fase da OBMEP por parte dos alunos participantes; (2) 

Proporcionar uma interação entre alunos premiados na OBMEP, visando promover 

uma troca de conhecimento entre eles; (3) Aumentar a comunicação Aluno-Aluno e 

Aluno-Professor; (4) Desenvolver a criatividade dos alunos visando prepara-los para 

novas avaliações; (5) Auxiliar na formação dos professores universitários. 

 

Metodologia: Está é uma pesquisa qualitativa, cujos instrumentos são: Diários de 

campos e produções escritas dos alunos, no qual os mesmos apresentam suas 

opiniões sobre o desenvolvimento do projeto. Ao serem selecionados para a atuação 

como professores virtuais no PIC, nós – Universitários – iniciamos imediatamente  

algumas atividades, tais como estudo dos materiais fornecidos pela OBMEP, 

reuniões com o professor coordenador, entre outros. Cada professor, assim como 

seus alunos, seja dos polos virtuais ou presenciais, recebem algumas apostilas via 

correio, preparadas especialmente para a formulação das aulas, além de estudos 

complementares quando se julgarem necessários. São ao todo 4 apostilas, onde 

cada uma aborda um tema específico, como o teorema de Pitágoras, geometria, 

probabilidade, etc. Os professores virtuais contam também com dois livros, contendo 
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exercícios de aplicações e exemplos, que auxiliam os mesmos no desenvolver de 

suas atividades. As atividades são divididas em um total de quatorze aulas, que são 

agrupadas em sete ciclos, onde em cada um é estudado um conteúdo específico e 

pré-determinado, ao fim de cada ciclo, os alunos são orientados a fazer uma 

atividade avaliativa, na qual eles aplicam os conhecimentos que foram trabalhados 

durante o desenvolvimento do ciclo precedente. Este é um momento chave não 

apenas para a avaliação dos alunos, mas também para uma autoavaliação dos 

professores, uma vez que os mesmos são os corretores das provas, logo possuem a 

oportunidade de perceber em quais pontos devem abordar com mais ênfase nos 

encontros posteriores. Cada um dos alunos universitários contou com vinte alunos 

em suas turmas onde um ficou responsável por alunos do nível dois enquanto o 

outro ficou com o nível três, essa separação ocorre para que não aja conflito entre 

os conteúdos. Cada encontro/aula tem duração de quatro horas, e no geral 

acontecem duas vezes por mês, porém, em caso de um acordo entre os alunos e 

professores, os mesmos podem ocorrer em mais de dois dias fazendo assim a 

divisão das oito horas mensais pela quantidade de dias escolhidos. Atualmente 

estamos no sétimo e último ciclo, e os resultados abordados aqui serão referentes 

aos encontros anteriores, cujo os assuntos, variaram entre algumas áreas da 

matemática, como álgebra, probabilidade, geometria e aritmética. 

 
Resultados e discussão: Participar de um programa como o PIC, é sem dúvidas 

uma experiência única não apenas para os alunos, mas também para nós 

professores. Além da experiência nova que temos experimentado, existe o 

desenvolvimento pessoal e profissional que ocorre em cada um. Ao analisarmos as 

notas dos alunos, por exemplo, referentes aos ciclos três, quatro e cinco, podemos 

notar que 60% obtiveram uma melhora quando comparados aos dois primeiros 

ciclos, essa melhora se torna ainda mais acentuada, quando verificamos que os 

níveis das questões presentes nas avaliações também se tornam mais complexas 

quando comparadas com as dos ciclos anteriores. Além disso, de acordo com 75% 

dos alunos, as aulas virtuais os auxiliaram a melhorar o desempenho escolar, pois 

na maioria das vezes os conteúdos que foram vistos durante as aulas, são 

abordados antes de serem trabalhados nas escolas, o que facilita o entendimento 

dos alunos participantes do PIC. Por outro lado, alguns costumam reclamar do nível 

de dificuldade dos exercícios, afirmando que são complexos e que às vezes não 
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conseguem encontrar um modo para resolvê-los.  Quando nos deparamos com esse 

tipo de situação, é necessário sempre discutir as questões com os alunos, 

apresentando algumas táticas de resolução. Fatos como esse, fizeram com que nós 

professores, também desenvolvêssemos um novo modo de pensar matemática, uma 

vez que os problemas presentes na OBMEP apresentam algumas táticas de 

resolução que acabaram absorvidas por nós professores. Isso pode ser observado 

nas nossas ações, pois ao começarmos a participar do programa, pudemos notar 

uma melhora em nossa prática educacional, seja em aulas na qual estamos 

ensinando algum conceito, ou mesmo em aulas de exercícios. Como ponto negativo, 

ressaltamos que por ser uma primeira experiência, enfrentamos algumas 

dificuldades como os problemas na comunicação, pois nos deparávamos com a 

dificuldade de explicar um conteúdo a alunos que não estavam presentes, e assim 

não conseguimos perceber se eles estavam de fato conseguindo compreender o 

que estava sendo passado, porém, estes tipos de dificuldades eram superadas ao 

utilizarmos alguns recursos como slides, materiais como livros e apostilas e listas de 

exercícios, pois assim melhorávamos a compreensão dos alunos durante as aulas. 

A seguir, concluiremos este relato com algumas falas dos alunos que julgamos 

importantes para se perceber a dimensão de projetos como estes. 

 
Conclusões: Ao decidirmos escrever este relato, pedimos para que os alunos 

falassem um pouco sobre a experiência deles no projeto, sendo assim iremos 

transcrever algumas das falas dos mesmos, expondo em seguida nossa opinião 

quanto ao que foi dito. Em um dos casos o aluno disse, “Bom, o PIC abriu pra mim 

um leque de coisas na matemática que eu não tinha nem ideia, me ajudou a 

escolher o que eu quero fazer quando for pra faculdade [...], o meu raciocínio se 

desenvolveu muito, não só na matemática como em todas as outras situações do 

cotidiano”. Isso mostra como as atividades virtuais ajudam no desenvolvimento dos 

alunos não apenas como estudantes, mas também como indivíduos. Ao interagir 

com outras pessoas que possuem o mesmo tipo de pensamento, eles acabam se 

desenvolvendo, e amadurecendo ideias que antes não estavam bem desenvolvidas. 

Podemos notar ainda que os alunos tiveram uma evolução no raciocínio lógico e na  

compreensão de conceitos abstratos como pode ser notado no depoimento de um 

outro aluno que disse ,“Depois que eu comecei a fazer o PIC, como ele estimulou 

meu raciocínio, meu desempenho na escola subiu mais ainda, e não só em 
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matemática mas em várias situações da minha vida. [...] Eu consigo perceber a 

diferença de antes de eu começar o PIC e depois e assim foi maravilhoso na minha 

vida e com certeza vai ser nas das outras que vão começar a fazer”. Com isso, 

vemos que, de fato, o PIC influência nas atividades dos alunos, e isso ocorre mesmo 

sem a presença física do professor. No que se refere a nós professores/tutores foi 

possível perceber a nossa própria evolução de uma aula para outra. Ou seja, 

percebemos que as experiências vividas nas aulas anteriores têm auxiliado no 

aprendizado prático da profissão docente. Perceber que as atividades desenvolvidas 

durante as aulas estão auxiliando de alguma forma os alunos e a nós – professores 

–, acaba nos deixando ainda mais motivados, e ao fazer a leitura de relatos como os 

destes alunos, temos a certeza de que estamos em um caminho certo, não apenas 

para o desenvolvimento dos alunos, mas para o nosso também como profissionais 

cada vez mais qualificados. 
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PERFIL DOS/AS INGRESSANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA REGIONAL 
JATAÍ/UFG1 

 

PERES, Yanna Lorena Naves2; OLIVEIRA, Camila Alberto Vicente de3 

 

Palavras-chave: Perfil dos ingressantes. Curso de Pedagogia. Formação docente. 

 

 
1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

 O presente texto abarca algumas das atividades desenvolvidas como estágio 

não-obrigatório vinculado ao Laboratório de Linguagens e a Unidade Acadêmica 

Especial de Educação da Regional Jataí.  

 Esse estágio tem alguns propósitos, dentre eles contribuir com a organização 

da aprendizagem dos/as estudantes do Curso de Pedagogia e para isso, 

fundamentalmente, faz-se necessário conhecer quem é esse/a estudante. Diante 

disso, foi realizado o estudo a fim de identificar o perfil dos/as ingressantes no 

referido curso em 2018.   

 

2 BASE TEÓRICA 

 

 A história dos cursos de Pedagogia no Brasil tem início nos anos 1940 e sua 

regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação, de acordo com Bastos 

(2016), se deu em 1942. Assim, naquele momento, o curso  

 
deveria ser realizado em três anos, com a seguinte seriação: primeira série 

– complementos de matemática, história da filosofia, sociologia, 

fundamentos biológicos da educação; segunda série – estatística 

educacional, história da educação, fundamentos sociológicos da educação, 

psicologia educacional, administração escolar; terceira série – história da 

educação, psicologia educacional, administração escolar, educação 

comparada, filosofia da educação. E o Curso de Didática, de um ano para 

todos os cursos da Faculdade de Filosofia, com as disciplinas de: didática 

geral, didáticas especiais, psicologia educacional, administração escolar, 

fundamentos biológicos da educação, fundamentos sociológicos da 

educação (BASTOS, 2016, p.1373).  
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Mesmo se tratando de um campo em disputas sobre qual profissional formar, 

historicamente, o curso de Pedagogia tem sido responsável, desde o início de suas 

atividades no país e com diferentes configurações e currículos, pela formação de 

professores para as etapas conhecidas atualmente como educação infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Em Jataí, esse percurso não foi diferente.  

O curso de Pedagogia da Regional Jataí da UFG iniciou suas atividades ainda 

em 1985 como uma expansão dos cursos ofertados em Goiânia e, de acordo com o 

Projeto pedagógico vigente, este curso intenciona  

 
[...] a formação do docente para o magistério da educação infantil e dos 
anos iniciais do ensino fundamental; para a gestão do trabalho pedagógico, 
incluindo o planejamento, a execução e a avaliação de sistemas, unidades e 
projetos educacionais no contexto escolar e não-escolar  para ter   a 
compreensão do universo da cultura e da produção do saber e desse modo,  
possibilitar a inserção crítica dos alunos nesse universo. (JATAÍ, 2011, p.14) 

  

 Considerando as mudanças políticas, curriculares, contextuais e institucionais 

(como o ingresso no curso mediante o Sisu/MEC) novas demandas tem sido 

apresentadas para os cursos de Pedagogia e, nesse sentido, há a urgência de 

compreender quem procura o curso e com qual expectativa, de modo a buscar 

propiciar uma formação de qualidade socialmente referenciada para esse/a futuro/a 

professor/a.   

 

3 OBJETIVOS 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral identificar o perfil dos/as ingressantes no 

curso de Pedagogia em 2018, nas turmas matutino e noturno, especialmente no que 

se refere a idade e ano de conclusão do ensino médio, opção pelo curso no Sisu (se 

essa foi a primeira opção do/a estudante), razões da escolha do curso, perfil 

socioeconômico e condições de permanência e as expectativas acerca do curso de 

Pedagogia.  

 

4 METODOLOGIA 

 

 Para atender o objetivo da pesquisa, foi aplicado um questionário misto, com 

perguntas abertas e fechadas, para todos/as os/as alunos/as ingressantes no curso, 



nos períodos matutino e noturno4. Optamos por esse instrumento por considerar que 

trata-se de uma técnica simples a qual busca traduzir os objetivos da pesquisa em 

questões bem redigidas (GIL, 2002) de modo que as alternativas possam ser 

suficientemente exploradas . Os dados foram analisados com uma abordagem 

qualitativa considerando nossas preocupações com os processos e significados dos 

dados quantitativos (TRIVINOS, 1987)  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com o objetivo de delinear o perfil informado, elaboramos um questionário, 

com o intuito de compreender quem é esse/a aluno/a e planejar as ações do estágio 

realizado no Laboratório de Linguagens.   

 Organizamos no instrumento quatro dimensões conforme o objetivo da 

pesquisa: a) opção pelo Curso de Pedagogia; b) razões da escolha do curso, c) 

perfil socioeconômico e condições de permanência no Curso e d) expectativas em 

relação a escolha pelo Curso de Pedagogia 

 Em relação a primeira dimensão, foram perguntadas: a idade, o ano de 

conclusão do Ensino Médio e se o Curso de Pedagogia foi a primeira opção no 

SISU. No que se refere a idade, observamos que a faixa etária que prevalece entre 

os  ingressantes é entre 17 e 22 anos. 

 Já sobre a formação em nível médio dos/as respondentes, aproximadamente 

50% concluiu o Ensino Médio entre 2015 e 2017, revelando que o estudante 

finalizou essa etapa da educação básica e na sequência ingressou na Universidade. 

A maior parte dos/as respondentes afirma que o Curso de Pedagogia foi a sua 

primeira opção no SISU, dos 62 questionários; 46 fizeram essa afirmação.   

  Sobre as razões da escolha do curso, o questionário trouxe alternativas que 

poderiam ser assinaladas pelos/as alunos/as. Dessa forma, encontramos as 

seguintes respostas  

Tabela 1 – Razões da escolha pelo Curso de Pedagogia   

Alternativas Número de ocorrências 

Porque quero ser professor/a ou me identifico com a profissão 42 

                                                           
4
 O curso da Regional Jataí oferece 40 vagas para cada turma. As vagas foram preenchidas em 2018 

e de um total de 80 ingressantes obtivemos 62 questionários.  



Horário e local de oferta do curso 32 

Pela facilidade de conseguir emprego ou entrar no mercado de trabalho 11 

Indicação de amigos/familiares 9 

Já trabalhou na área de educação 5 

Outro 3 

O/a respondente poderia assinalar mais de uma opção. 

Fonte: Peres, 2018   

 Observamos que a identificação com o curso e a profissão se destacou bem 

como o horário e o local de oferta do Curso5. Outras opções assinaladas foram: a 

facilidade de conseguir emprego devido ao amplo mercado de trabalho, indicações 

de familiares e amigos e outros porque já trabalharam na área da educação. 

 Acerca do perfil sócioeconômico e condições de permanência no Curso, 

perguntamos se o/a ingressante pretende concorrer a bolsas, se tem acesso a 

internet, se possui computador pessoal e tem interesse e/ou disponibilidade para 

participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Tabela 2 – Perfil socioeconômico e condições de permanência 

Você trabalha?  Sim  -38    Não - 24 

Tem acesso a internet? Sim - 62 Não - 0 

Tem computador pessoal? Sim - 37 Não - 25 

Tem interesse em participar de atividades na UFG Sim - 45 Não - 5 

Pretende concorrer a bolsas da UFG? Sim - 35 Não - 26 

Fonte: Peres, 2018 

  Em relação as bolsas oferecidas pela UFG, 35 alunos/as demonstraram 

interesse em concorrer. Destes, 25 optaram pela bolsa permanência, 9 pela bolsa 

alimentação, 5 pela bolsa moradia e 5 optaram por todas as opções ofertadas. O/a 

respondente poderia assinalar mais de uma opção. 

 Sobre a expectativa em relação ao curso, questionamos a importância de 

cursá-lo em uma Universidade pública, havia alternativas para sublinhar e as 

expressões com maior número de ocorrências foram: 

                                                           
5
O Curso de Pedagogia oferta uma turma no período matutino e outra, no noturno. É oferecido na 

Unidade Riachuelo da Regional Jataí situada na região central da cidade. 



Gráfico 1 – Expectativas em relação a escolha pelo Curso de Pedagogia 

Fonte: Peres, 2018. 

 A análise inicial desse gráfico aponta que uma parte significativa dos/as 

ingressantes já indica que entra no curso com alguma perspectiva formativa e 

profissional apontando para um processo de construção identitária que pode e deve 

ser iniciado logo no início de um curso de formação de professores.  

De forma geral, considerando o objetivo da pesquisa, destacamos que, dado 

o instrumento de pesquisa e 62 respondentes, o perfil do/a ingressante é: faixa 

etária predominante é entre 17 e 22 anos, o maior número de concluintes do Ensino 

Médio se deu entre 2015 a 2017 – no qual 31 alunos finalizaram essa etapa da 

educação básica e na sequência ingressaram na Universidade. Sobre a questão de 

escolha do Curso de Pedagogia, o mais relevante foi a identificação com a profissão 

e o horário/local do curso. Questionados sobre a expectativa em relação ao curso 

50% responderam que a realização profissional e pessoal são as expectativas mais 

significativas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A coleta e análise de dados a partir do questionário permitiu que pudéssemos 

identificar o perfil do/a estudante que ingressa no curso de Pedagogia. Esse/a 

estudante é jovem (entre 17 e 22 anos), logo que conclui o Ensino Médio ingressa 

na Universidade e tem no curso de Pedagogia sua primeira opção de curso.  

Apesar de uma parte significativa não ter computador pessoal (e 

consideramos que essa ferramenta é importante no contexto de estudos na 

Universidade atualmente), todos os respondentes tem acesso a internet. Parte 

significativa também aponta que pretende concorrer a bolsas indicando que a 

assistência estudantil é fundamental para a permanência do/a estudante que 

ingressa na UFG.  
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O dado mais relevante desse diagnóstico e para a organização das atividades 

subsequentes é que um grupo relevante de respondentes também revela que 

adentra o curso já identificando que este se trata de um curso de formação de 

professores e vislumbrando sua possibilidade de atuação como docente para 

educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Concordamos com Gauthier (2003, p.22) quando afirma que a “formação ini-

cial, recebida na Universidade, refletiria melhor a prática no meio escolar, e o saber 

do próprio professor, difundido no seio da Universidade, acharia aí um reconheci-

mento de sua pertinência” se conseguíssemos articular a identidade pessoal com o 

processo de profissionalização  e de aprendizado da docência e (re)conhecer quem 

é esse/a aluno/a é o primeiro passo desse processo. 
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ELABORAÇÃO DE UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA PARA 
ROBÓTICA EDUCACIONAL 1 

                                           
RODRIGUES, Danilo Martins2; de OLIVEIRA, Thiago Borges 3 

 

Palavras-chave: Robótica Educacional. Linguagem de Programação. Compilador. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
A robótica está se tornando uma ferramenta educacional muito popular nas 

áreas de ciência e tecnologia em escolas de ensino fundamental e médio e em 

diversas áreas da engenharia em universidades (RODRIGUEZ; CUESTA, 2016). O 

termo Robótica Educacional é frequentemente associado a utilização de kits robóticos 

no processo de ensino-aprendizagem, introduzindo conceitos complexos já no início 

da formação dos estudantes, como robótica básica, eletrônica, mecânica aplicada e 

programação de computadores. Os kits robóticos utilizados na Robótica Educacional 

podem ser divididos em kits proprietários ou kits open-source, e são compostos por 

peças estruturais, como chassis e engrenagens, atuadores, sensores, 

microcontrolador, baterias e um conjunto de software composto por um ambiente de 

desenvolvimento e linguagem de programação para a programação dos 

microcontroladores (FORNAZA; WEBBER; VILLASBOAS, 2015).  

Os kits proprietários de robótica são produzidos por diversas empresas e 

possuem o foco no ensino-aprendizagem de conceitos relacionados a tecnologia, 

engenharia e matemática (FORNAZA; WEBBER; VILLASBOAS, 2015). Para a 

programação, estes kits, possuem um ambiente de desenvolvimento e uma linguagem 

de programação proprietária com o objetivo de facilitar a programação das ações do 

robô (SILVA, 2014). Alguns kits robóticos educacionais disponíveis no mercado são: 

Lego Mindstorms, Edison robot, Scribbler2, E-puck robot, Wskits. 

Porém, esses kits apresentam preços elevados, principalmente para serem 

adquiridos em grande escala por instituições públicas e sua aplicabilidade é de certa 
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forma limitada quando é usada a sua linguagem de programação de blocos própria 

(RODRIGUEZ; CUESTA, 2016). 

Devido ao preço acessível e diversas possibilidades de acrescentar 

componentes externos, kits robóticos open-source tem ganhado espaço na Robótica 

Educacional (RODRIGUEZ; CUESTA, 2016). Para estes kits é possível a integração 

de componentes externos, tais como sensores, atuadores, peças e microcontrolador. 

Ao contrário dos kits educacionais de robótica que podem ser adquiridos apenas em 

conjuntos completos e suas especificações são restritas aos desenvolvedores, os kits 

open-source possuem especificações abertas e, portanto, permitem ao usuário 

modelar e programar livremente o protótipo robótico (FERDOUSH; LI, 2014).  

Contudo, a linguagens de programação utilizadas pelos usuários em kits open-

source consistem em linguagens de programação de baixo nível adaptadas para 

Robótica Educacional. Dessa forma, a linguagem utilizada não possui meios para 

abstrair a complexidade sintática presente em uma linguagem de baixo nível tornando 

a Robótica Educacional menos atrativa (QUEIROZ; SAMPAIO; SANTOS, 2016).  

De acordo com Lopes (2017), esses fatores tornam viável a utilização de uma 

linguagem de programação de propósito específico na Robótica Educacional que 

reduza a diferença entre a linguagem natural do usuário e a linguagem usada para 

programar o robô. Gomes et al. (2016) defendem que para facilitar a utilização de 

protótipos robóticos na Robótica Educacional é necessária uma linguagem de 

programação padronizada e em português. Para Rodriguez e Cuesta (2016), a 

linguagem de programação utilizada na Robótica Educacional deve ser expressiva 

possuindo poucas limitações. Dessa forma tornasse viável a elaboração de uma 

linguagem de programação para a Robótica Educacional que seja expressiva e de 

complexidade intermediária para os usuários. 

 

2 BASE TEÓRICA 
Para compreender esta pesquisa é necessário conceituar o significado de 

linguagem de programação e de um compilador, quais são elementos que serão 

desenvolvidos neste trabalho. 

Linguagem de programação pode ser conceituada como um método 

padronizado de instruções utilizadas para a comunicação do homem com o 



computador, através de um conjunto de regras. Por meio das linguagens de 

programação é possível especificar instruções para o armazenamento de informações 

e execução de algoritmos que representem operações ou resolvam problemas. 

Portanto, todo software necessita de uma linguagem de programação para especificá-

lo (SILVA, 2014). 

O compilador é um software que traduz um código escrito em uma linguagem 

de programação, código fonte, em código de outra linguagem de programação, código 

alvo, de forma que a prepare para a execução. Para que essa tradução ocorra o 

compilador deve entender os aspectos da linguagem, tais como, sintaxe, significados 

e formatos para que possa mapeá-la em uma linguagem alvo. Durante esse processo 

o compilador pode detectar erros presentes no código fonte e gerar um relatório para 

o usuário (AHO; LAM; SETHI, 2007). 

                                                        

3 OBJETIVO 
Essa pesquisa tem como objetivo propor uma nova linguagem de programação 

de propósito específico que possua uma complexidade intermediária e seja expressiva 

para que substitua as linguagens de programação de propósito geral utilizadas em kits 

open-source no contexto da Robótica Educacional.  

                                                               

4 METODOLOGIA 
Com essa pesquisa pretende-se apresentar uma linguagem de programação 

que possa ser utilizada como ferramenta para a programação de robôs que auxiliarão 

o processo de ensino aprendizagem e, portanto, espera-se cumprir os seguintes 

aspectos: 

1. A linguagem proposta deverá ser compatível com os microcontroladores 

mais comumente utilizados em protótipos robóticos open-source como 

ferramenta na robótica educacional. 

2. A linguagem proposta deverá ser compatível com uma ampla gama de 

sensores e motores disponíveis para protótipos robóticos open-source. 

3. A linguagem proposta deverá ser capaz de tratar eventos. 



O compilador para a linguagem proposta deverá ser eficiente em relação 

a tempo de compilação e tamanho de memória gasto durante o processo 

de compilação. 

Inicialmente serão especificadas as características dos componentes da 

linguagem de programação proposta, sendo estes: 

 Operações: aritméticas e lógicas. 

 Tipos de dados: primitivos (inteiro, real, caractere). 

 Estrutura de repetição: laço de repetição. 

 Estrutura de decisão: escolha de determinada função para ser executada. 

 Arquivo externo: especificações dos sensores e motores do protótipo robótico 

bem como as funções e eventos. 

 Eventos: funções acionadas ao disparar um gatilho (apertar botão ou alcançar 

tempo limite). 

 Funções: especifica uma ação do protótipo robótico. 

Posteriormente será especificada a gramatica da linguagem, ou seja, a forma 

na qual a linguagem poderá ser escrita sem que haja erros gramaticais. Será 

elaborado também um arquivo responsável por verificar possíveis erros de contexto, 

tais como erros de declaração de variáveis ou atribuições de funções. 

Por fim, será obtido um compilador no qual poderá realizar a tradução da 

linguagem de programação proposta em uma linguagem de programação compatível 

com diferentes protótipos robóticos com diferentes funcionalidades.    

                                                       

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Atualmente a pesquisa está em andamento, onde estão sendo estudados os 

comportamentos de interrupções, em um circuito de leds interligadas a um 

microcontrolador Atmel MEGA328P apresentado na Figura 1, programadas na 

linguagem de programação C. Esse recurso será posteriormente adicionado a 

linguagem proposta para que seja possível a programação de eventos pelos usuários. 

 

 



 
Figura 1: Circuito com leds implementado a um Arduino uno para teste de 

interrupção. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A aplicação da robótica como ferramenta no processo de ensino aprendizagem 

vem ganhando espaço em países desenvolvidos, sendo que nestes a robótica está 

presente em todas as etapas do ensino. No Brasil a aplicação da robótica vem 

crescendo com o passar dos anos, assim abrindo espaço para pesquisas e 

implementações nesta área que possam fornecer tecnologias baratas e fáceis de 

serem utilizadas.  

Portanto, pretende-se, ao final desta pesquisa, obter uma linguagem de 

programação de complexidade intermediária que possa ser aplicada a diferentes 

protótipos robóticos e possua suporte para diferentes tipos de hardware juntamente 

com um compilador para realizar a tradução dessa linguagem para diferentes 

microcontroladores. 
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ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DA DIABETES MELLITUS NO BRASIL.1 

 
LIMA, Isabela Santos2; PIMENTA, Beatriz Júlia2; DA SILVA, Marianne Lucena3 

 
Palavras chave: Diabetes Mellitus, hospitalizações, epidemiologia. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  
             O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se por um grupo de 

patologias metabólicas hiperglicemiantes associadas a complicações, 

disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, 

cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção 

e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por 

exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), 

resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina. 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DIABETES, 2014). 

As complicações dessa patologia podem ser classificadas como 

microvasculares ou macrovasculares. As complicações microvasculares 

incluem danos no sistema nervoso, no sistema renal e lesões oculares. As 

macrovasculares incluem doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e 

doença vascular periférica. A doença vascular periférica pode levar a contusões 

ou lesões que não cicatrizam, gangrena e, em última análise, amputação 

(DESHPANDE et al., 2008).        

          Conhecendo o quão agravante é essa patologia e levando em 

consideração a relevância do Diabetes Mellitus, bem como a escassez de 

estudos analíticos de base populacional no Brasil, este estudo buscou 

investigar a prevalência de DM no Brasil nos últimos cinco anos. 

              

                                                           
¹ Resumo revisado pela professora orientadora Marianne Lucena da Silva.  
² Discente. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Fisioterapia. slimaisabela@hotmail.com, 
biahjulia@hotmail.com.  
3 Docente. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Fisioterapia. mariannebsb@gmail.com 
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2 BASE TEÓRICA 
A grande maioria dos casos de diabetes se enquadra em duas categorias 

etiopatogenéticas. Em uma categoria, o diabetes tipo 1, a causa é uma deficiência     

absoluta de secreção de insulina. Indivíduos com risco aumentado de desenvolver 

este tipo de diabetes podem frequentemente ser identificados por evidência serológica 

de um processo patológico autoimune que ocorre nas ilhotas pancreáticas e por 

marcadores genéticos (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DIABETES, 2014). 

Na outra categoria, muito mais prevalente, o diabetes tipo 2, a causa é uma 

combinação de resistência à ação da insulina e uma inadequada resposta secretora 

de insulina compensatória. Na última categoria, um grau de hiperglicemia suficiente 

para causar alterações patológicas e funcionais em vários tecidos-alvo, mas sem 

sintomas clínicos, pode estar presente por um longo período de tempo antes que o 

diabetes seja detectado (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DIABETES, 2014). 

O número de indivíduos diabéticos está aumentando devido ao crescimento e 

do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da crescente prevalência de 

obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com DM. 

Quantificar a prevalência atual de DM e estimar o número de pessoas com diabetes 

no futuro é importante, pois permite planejar e alocar recursos de forma racional. 

Outros aspectos a destacar são as repercussões de mudanças no estilo de vida, em 

curto período de tempo, em grupos de migrantes (SBD, 2015). 

 
3 OBJETIVOS  

O estudo teve como objetivo verificar o número de internações e de óbitos por 

Diabetes Mellitus no Brasil. 

 

4 METODOLOGIA    
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados da vigilância 

epidemiológica referente ao número de internações por Diabetes mellitus, no período 

de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2017. 
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Para a avaliação detalhada foram consideradas as variáveis de sexo e faixa 

etária. Os dados foram obtidos pelo TABNET, que é um banco de domínio e acesso 

público, no site do DATASUS, respeitando os princípios éticos.  De acordo com a 

Resolução CNS 510/2016, por se tratar de uma análise em banco de dados públicos 

(DATASUS), pelo qual as informações são adjuntas, sem possibilidade de 

identificação individual e não havendo submissão ao CEP. Para análise estatística foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2016. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
             No período de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2017 foram notificadas 

665.534 internações por Diabetes mellitus no Brasil. De acordo com a análise 

por sexo, os indivíduos do sexo feminino apresentaram 357.849 internações, 

representando 53,7% do total como demonstrado no Gráfico 1. 

Gráfico 01: Internações por Diabetes Mellitus, no período de cinco de anos, entre o 

sexo masculino e feminino 

 
           Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS. 

Verifica-se que não existe predominância significativa entre os sexos. 

Essas observações estão em consonância com o perfil epidemiológico já 

previamente descrito na literatura. O estudo transversal que envolveu 872 

idosos em São Paulo demostra a prevalência de diabetes em 15,54 % no sexo 

masculino e 18,86 % no sexo feminino (MENDES,2011).   

           Em relação a faixa etária as maiores ocorrências de hospitalizações 

foram encontradas em idosos com a faixa etária com oitenta ou mais anos, com  
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um total de 72.218 internações. Já as menores ocorrência são observadas em 

adultos entre 20 a 24 anos, totalizando 12.334 internações (Tabela 1). 

Tabela 01: Número de internações por Diabetes Mellitus no Brasil, no período 

de cinco anos, com enfase nas faixas etarias. 

 
Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS. 

          Esse fato pode ser justificado considerando o aumento da expectativa de 

vida que contribui para a maior prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), pois existe uma relação diretamente proporcional entre 

idade e desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Portanto, como 

maior frequência de DM em pessoas com mais idade é esperada 

(RAMOS,2017). 

           Dessa maneira, idosos com Diabetes tem um maior risco de morte 

prematura e a maior associação com outras comorbidades como o maior risco 

de hipertensão arterial, doença coronariana, doença arterial periférica e doença 

vascular cerebral, podendo, ainda, desenvolver neuropatia, artropatia e 

disfunção autonômica, inclusive sexual que são causas que podem leva a 

internações decorrentes indiretamente da DM (RAMOS,2017). 

         O número de internações e de óbitos por DM durante o período de cinco 

anos analisado segue uma tendência declinante. Em 2013 foram notificadas 

138.232 notificações, entretanto em 2017 foram registradas 128.507 

internações, o que representa um declínio de 7,1 %. Em relação ao número de 

óbitos em 2013 foram apresentados 6.331 óbitos e em 2017 foi demostrados o 

total de 5.815 mortes, tendo uma redução de 8,2 % (Gráfico 2). 

 

Gráfico 02: Internações por Diabetes Mellitus, no período de cinco de anos. 
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Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS.       

  

     Ao analisar o DM como causa básica de óbito, observa-se uma redução 

que pode estar associada a diversos fatores principalmente a importância 

subestimada dos óbitos por DM e as subnotificações dos óbitos pela plataforma 

digital que deveria considerar todas as causas citadas na declaração de óbito, 

notificando todas as vezes que o diabetes é mencionado no documento. Em 

estudo realizado na população do Estado de São Paulo por Franco et al, a 

análise do DM como causa básica representou apenas 1/3 da sua real 

contribuição para o total de óbitos (MATHIAS,2004; FRANCO,1998). 

     Em relação às internações, a análise dos dados mediante diagnóstico 

principal de internação também é desvalorizada e subnotificada pois indivíduos 

com DM podem ser internados por outras causas, destacando os serviços de 

urgência como o pé diabético, a cegueira, a insuficiência renal crônica, além de 

todas as decorrentes do comprometimento cardiovascular (RAMOS,2017). 

 
6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os resultados analisados, há equivalência entre ambos os 

sexos nas internações por Diabetes Mellitus. Os dados estatísticos de 

hospitalizações e óbitos devem ser melhor explorados, pois podem direcionar 

políticas públicas, para investimentos no tratamento adequado dos pacientes, 

são também fundamentais estratégias educativas de intervenção para  
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incentivar mudanças comportamentais, que favoreçam a redução dos altos           

níveis de incidência e de suas complicações. 
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APRENDENDO AS QUATRO OPERAÇÕES POR MEIO DO ÁBACO1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Esse artigo é um recorte de um trabalho em desenvolvimento pela Bolsista do 

Estágio Não Obrigatório realizado na Universidade Federal de Jataí (UFJ), Regional 

Jataí, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas, curso de Licenciatura em 

Matemática, juntamente com a Supervisora do Estágio, no Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação Matemática (CEPEM).  

A bolsista4 deve cumprir uma carga horária referente a 20 (vinte) horas 

semanais, auxiliando a supervisora a desenvolver atividades e estudo sobre 

materiais didático-pedagógicos voltados para o ensino de matemática, bem como na 

realização de projetos referentes esta área de estudo. Soma-se a isto, a 

organização, catalogação, entrada e saída de materiais do CEPEM, bem como a 

elaboração, organização e desenvolvimentos de oficinas para graduandos dos 

cursos de matemática e pedagogia. 

Destacamos que o trabalho da bolsista de estágio não obrigatório iniciou-se 

em agosto de 2018 e que o recorte desse trabalho será acerca das quatro 

operações fundamentais da matemática realizadas no ábaco. Essa oficina é um dos 

primeiros trabalhos desenvolvidos no âmbito do estágio pela a mesma, ou seja, este 

é uma pesquisa em fase inicial. 

As oficinas serão sobre o ábaco. Este instrumento é utilizado para ensinar as 

crianças e adultos a entender como se operacionaliza a soma, subtração, 

multiplicação e divisão, bem como o valor posicional de um número. O público-alvo 

das oficinas são alunos das licenciaturas em pedagogia e matemática, pós-

                                                           
1
 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e supervisora do estágio não 
obrigatório, Profa. Dra. Adriana Aparecida Molina Gomes, código CIEXA-JAT-19. 

2
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Regional Jataí, Curso de Licenciatura em Matemática. adrianaapmolina@yahoo.com.br  

4
 A bolsista iniciou os trabalhos no CEPEM, no estágio não obrigatório, em agosto de 2018.  
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graduando em educação, educação matemática e matemática, e, professores que 

ensinam matemática.  

As aplicações das oficinas se darão na XV Semana de Licenciatura 

(SEMLIC), no Instituto Federal de Goiás (IFG – Câmpus Jataí), no CEPEM, em 

Rondonópolis (UFMT-Câmpus Rondonópolis) e na escola pública de período integral 

em Jataí-GO. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Inicialmente, ressaltamos que este trabalho se encontra em fase inicial e que, 

até a data do evento, pretendemos ter mais dados para apresentar. Este baseia-se 

na utilização de materiais manipulativos para o processo de ensino e aprendizagem 

da matemática, cujo foco neste recorte se dará na utilização do ábaco. 

Entendemos, tal como Caldeira (2009, p. 223), que os materiais manipulativos 

são aqueles que se constituem em 

um instrumento para o desenvolvimento da matemática, que permite 
ao indivíduo realizar aprendizagens diversas. O princípio básico 
referente ao uso dos materiais, consiste em manipular objectos e 
“extrair” princípios matemáticos. Os materiais manipulativos devem 
representar explicitamente e concretamente ideias matemáticas que 
são abstractas. (CALDEIRA, 2009, p. 223)  

Alguns desses tipos de materiais voltados para o ensino de matemática são: 

tangram, geoplano, régua, compasso, ábaco, bloco lógicos, etc.  

Compreendemos que as utilizações desses materiais podem ser mediadoras 

da aprendizagem matemática, pois o manuseio dos mesmos pode possibilitar, aos 

alunos, experiências físicas e uma melhor visualização dos objetos matemáticos. 

Além disso, ainda pode também permitir experiências lógicas que se dão por meio 

das diferentes formas de representação e construção, o que vem auxiliar no 

processo de abstração e generalização (SARMENTO, 2010, p.3) de conceitos e 

objetos matemáticos. Para Almeida et al (2013, p. 3), os materiais possibilitam “que 

o aluno visualize os conceitos acerca de geometria espacial, bem como a 

aproximação do abstrato com a realidade”.  

Nesse sentido, entendemos como Sarmento (2010), que o uso desses 

materiais no ensino da matemática: auxilia no desenvolvimento da percepção 

espaciais dos alunos; contribui para com a “(re)descoberta” dos objetos e relações 

matemáticas subjacente em cada material;  pode ser motivador, pois dá um sentido 



para o objeto matemático; facilita a visualização e a representação, o que pode 

possibilitar a internalização das relações percebidas.  

Lorenzato (2006, p.9) ainda ressalta que "os materiais devem visar mais 

diretamente à ampliação de conceitos, à descoberta de propriedades, à percepção 

da necessidade do emprego de termos ou símbolos, à compreensão de algoritmos, 

enfim, aos objetivos matemáticos". 

Agrega-se a isto, que, para Sarmento (2010), a escolha dos materiais 

depende de alguns fatores:  

De ordem didática: adequação ao conteúdo, aos objetivos e à 
metodologia. De ordem prática: o material está disponível? É 
possível adquiri-lo? Está em condições de uso? De ordem 
metodológica: é coerente com o nível de aprendizagem dos alunos? 
Seu manuseio oferece algum tipo de risco para as crianças? Tem 
domínio dos procedimentos? 

Entendemos que os materiais manipulativos podem contribuir para com a 

construção de conceitos e objetos matemáticos, bem como “nas relações destes 

com os conceitos anteriores e com as experiências do cotidiano” (SARMENTO, 

2010, p. 4).  

Assim, nesse trabalho, o foco se dá na utilização do ábaco para aprender as 

quatro operações fundamentais, são elas: adição, subtração, divisão e multiplicação. 

Sarmento (2010, p. 6-7) compreende que o ábaco é um instrumento “mecânico 

usado para contar; realizar operações de adição, subtração, divisão, multiplicação e 

raízes quadradas”.  

Nesse sentido, evidenciamos que existe vários tipos distintos de ábacos, mas, 

basicamente, eles têm uma base de madeira ou outro material firme no qual são 

fixadas algumas argolas/artes/rodas/miçangas, em que são colocados dez discos 

que precisam correr livremente. Cada uma das argolas/artes/rodas/miçangas 

representa uma “ordem do Sistema De Numeração Decimal. Considerando da 

direita para a esquerda, a 1ª arte representa as unidades; a 2ª arte representa as 

dezenas; a do 3ª, as centenas e assim por diante” (SARMENTO, 2010, p. 7). 



 
Foto: Ábaco horizontal. 
Fonte: foto retirada pela estagiária de um ábaco do CEPEM, em 19 set. 2018. 

  

Ou seja, a estrutura desse material e a dinâmica intrínseca no mesmo auxilia 

no entendimento de ideias e conceitos, tais como: valor posicional, correspondência 

um a um; contagem por agrupamentos; composição e decomposição de 

quantidades; reconhecimento de números; reconhecimento de operação; 

operacionalidade numérica, entre outros. 

 

3 OBJETIVOS 

Temos como objetivos: (1) proporcionar a compreensão das quatro operações 

básicas; (2) apresentar e manusear o ábaco para aprender as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão; (3) trocar experiências e saberes profissionais 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Num primeiro momento da oficina, apresentaremos, em slides, alguns 

conceitos e tipos de materiais manipulativos. Em sequência, apresentaremos os 

ábacos horizontal e vertical, suas estruturas e propriedades. Depois, 

confeccionaremos o ábaco vertical, este será feito com sucatas (cartelas de ovos, 

palitos de churrasco, pedaços de E.V.A, miçangas, papéis coloridos entre outros). 

Em seguida, será relembrado os algoritmos da soma, subtração multiplicação e 

divisão. Após a confecção e revisão, ensinaremos aos participantes a 

operacionalizarem no ábaco e, por fim, os participantes das oficinas resolverão 

algumas atividades com o ábaco tanto com o vertical quanto com o horizontal. 

                                                             

5 DISCUSSÃO 

Este é um trabalho em andamento, em fase inicial de aplicação, ou seja, 

pretendemos ter alguns resultados para apresentar na data do evento, visto que as 

aplicações das oficinas tiveram início no mês de setembro. 

http://www.cienciahoje.pt/files/20/20394.jpg


Além disso, temos que a preparação, estudo e organização da oficina, de 

responsabilidade da bolsista, possibilitou a mesma uma melhor compressão acerca 

deste instrumento didático-pedagógico, bem como que a aplicação da oficina a tem 

auxiliado a mesma na aquisição de uma prática própria do fazer docente escolar. 

Isto tem contribuído para com sua formação acadêmica e pessoal. 

 

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

Cremos que aprender a manusear o ábaco irá ser de grande valia para 

alunos, bolsista, graduandos, pós-graduando e professores da educação básica, 

pois este é um instrumento que há em várias escolas, porém muitos não sabem 

como operacionalizá-lo. Assim, as oficinas visam contribuir para com a prática 

docente, possibilitando um pequeno espaço de troca de saberes e experiências. 
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MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃO: RELATO DE CASO 
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Palavras-chave: Medula óssea, neoplasia, cão, plasmócito. 

 
Justificativa/Base teórica 

O MM é uma neoplasia causada pela invasão de células plasmáticas 

malignas na medula óssea (CHUN, 2015). Distúrbios relacionados ao mieloma (MRD) 

ocorrem a partir de uma célula precursora de linfócitos B, as quais normalmente dão 

origem a células plasmáticas ou imunoglobulinas, mas, neste caso, darão origem a 

uma população de células neoplásicas semelhantes à precursora. Portanto, os MRD 

são responsáveis por causar diferentes gamopatias e variadas apresentações 

clínicas, sendo o MM a síndrome mais importante devido a sua gravidade e maior 

incidência em relação às demais (VAIL et al., 2013).  

A ocorrência de expansões dos clones das células plasmáticas neoplásicas 

produz grandes quantidades de proteína de imunoglobulina, também conhecida como 

proteína monoclonal (proteína M) ou paraproteína, sendo estas, associadas às 

apresentações clínicas do MM, assim como a infiltração neoplásica (STERNBERG et 

al., 2009; PANOPOULOU & STREETLY, 2017). 

Os sinais clínicos do mieloma podem ser relacionados à infiltração de 

células neoplásicas na medula óssea e outros tecidos ou à produção de 

imunoglobulina (proteína M), resultando em quadros de hipercalcemia, síndrome da 

hiperviscosidade sanguínea, dor e lesão óssea (BALLABEN et al., 2017). 

O diagnóstico de MM tanto em humanos quanto em cães, exige 

apresentação positiva de pelo menos duas das quatro alterações possíveis, sendo 

elas: gamopatia monoclonal, lesões ósseas líticas, proliferação de células plasmáticas 

atípicas dentro da medula óssea (>10%) ou proteinúria de Bence-Jones (SANTOS et 

al., 2017). 



O tratamento quimioterápico para o MM, apesar de não ser efetivo na 

destruição completa das células neoplásicas, o que implica em casos de recidiva, 

promove melhor qualidade e prolonga a vida dos animais (SANTANA et al., 2009). O 

melfalano, quimioterápico de escolha para o tratamento do mieloma múltiplo, é um 

agente alquilante derivado da mecloretamina, cujo mecanismo de ação ocorre através 

da interferência na síntese de DNA, não tendo predileção por uma fase especifica do 

ciclo celular. Sua absorção se dá pelo trato gastrintestinal, metabolização hepática e 

excreção renal (RODASKI & NARDI, 2008). 

 
Objetivo 

Realizar uma revisão de literatura sobre o mieloma múltiplo e descrever um 

relato de caso apresentando o protocolo terapêutico e sobrevida do animal. 

 
Metodologia 

Um cão da raça basset hound com 12 anos de idade foi atendido no dia 

16/11/2016 no Hospital Veterinário da UNESP- JABOTICABAL com queixa principal 

de dificuldade de locomoção, claudicação e ataxia. O proprietário relatou que há 4 

meses o animal havia diminuído a ingestão de alimentos e observou-se perda de peso. 

Ao exame físico, o animal apresentou dor na coluna, em região toracolombar, leve 

ataxia e discreta redução de propriocepção nos membros pélvicos, com reflexos 

segmentares normais. Foi coletado material para exames de hemograma e perfil 

bioquímico sérico além de exame radiográfico e ultrassonográfico. 

Em exame radiográfico do tórax foram observadas áreas arredondadas 

radioluscentes (líticas) em esternébras e costelas, assim como na região da coluna 

toracolombar e lombossacra, processo espinhoso e corpos vertebrais, mais 

acentuadas em segmento lombar, além de visualização de áreas semelhantes na 

pelve (íleo bilateral). De acordo com o hemograma e avaliação bioquímica, o animal 

demonstrou leucopenia acentuada, neutropenia e aumento de proteínas totais e 

globulinas, respectivamente. 

Com base nos achados clínicos e no resultado dos exames 

complementares, a suspeita diagnóstica foi de MM, tendo sido, então, solicitado a 

realização do teste de proteinúria de Bence Jones e punção aspirativa da medula 

óssea, ambos apresentaram resultado negativo. Foi solicitado o exame de 

eletroforese com o intuito de tentar detectar o pico de imunoglobulina. 



O protocolo terapêutico, baseado nas lesões ósseas em forma de 

“punched-out” e no aumento de globulinas, foi instituído enquanto ainda se aguardava 

o resultado da eletroforese. 

O tratamento empregado consistiu na administração de melfalano 

comprimidos em dose pulsátil (6mg/m², VO, SID, durante 5 dias), Prednisona 

(0,5mg/kg, VO, SID durante 60 dias) a qual foi prescrita e iniciada somente após a 

resolução da neutropenia que o animal apresentava, tramadol (4mg/kg, VO, três vezes 

ao dia -TID), e Gabapentina (15mg/kg, VO, duas vezes ao dia - BID) para controle da 

dor. 

O resultado da eletroforese apresentou aumento de 51,50% de gama 

globulina (gamopatia monoclonal). Portanto, o diagnóstico definitivo foi feito a partir 

da eletroforese e do exame radiográfico com lesões ósseas líticas, uma vez que dois 

dos quatro métodos de diagnóstico para mieloma múltiplo apresentaram resultado 

positivo. 

Após duas semanas da primeira seção de quimioterapia, foram repetidos 

os exames de sangue e radiográfico. No exame de sangue os níveis de proteína total 

e globulina estavam normais. Houve melhora clínica do paciente, porém, no exame 

de imagem ainda foi possível observar quadro lítico acentuado, principalmente entre 

terceira e quintas vértebras lombares (L3-L5) além de lesão óssea agressiva, 

característica da neoplasia. 

Após completar 5 ciclos de quimioterapia, a proprietária retornou ao 

consultório e relatou que o animal apresentou evidente melhora clínica e não 

demonstrava dor. O tratamento deveria seguir para o 6° ciclo, porém os fornecedores 

do medicamento no Brasil informaram que o melfalano estava indisponível no 

momento, o que impossibilitou a continuidade do tratamento. A segunda melhor opção 

para quimioterapia seria o clorambucil, que também não foi encontrado em nenhum 

fornecedor. Optou-se então pelo uso contínuo de ciclofosfamida (200mg/m², VO, a 

cada 3 semanas) e prednisona (0,5mg/kg, VO, SID) até que fosse possível retomar o 

tratamento com melfalano. 

Sete meses após iniciado o tratamento com ciclofosfamida, a proprietária 

retornou para atendimento relatando que o animal sentia dor à palpação em região 

lombar, estava mais quieto e com maior dificuldade de locomoção há cerca de um 

mês. Nos exames de hemograma e bioquímica sérica, observou-se aumento das 

proteínas totais e globulinas novamente. Foi solicitado um novo exame radiográfico, o 



qual demonstrou acentuada lise óssea em processo espinhoso de vértebra T4 com 

perda de sua delimitação. O melfalano voltou a ser comercializado e, então, foi 

realizada mais uma sessão de quimioterapia com o seguinte protocolo: melfalano 

(7mg/m², VO, durante 5 dias) e prednisona (1mg/kg, VO, SID, até novas 

recomendações).   

Após 21 dias da retomada das sessões de quimioterapia, o paciente 

retornou apresentando dor em região toracolombar e havia parado de se locomover 

há 2 dias. Os membros pélvicos estavam rígidos, sem flexão, e a dor era facilmente 

evidenciada na palpação da coluna toracolombar, com perda de propriocepção de dor 

profunda em membros pélvicos, apresentando alteração neurológica decorrente de 

fratura compressiva em quarta vértebra lombar (L4) causada pelo MM. 

No dia seguinte, a proprietária retornou para a realização de eutanásia 

devido à péssima qualidade de vida que o animal estava tendo naquele momento. 

 
Resultados/Discussão:  

O MM é uma neoplasia que acomete pacientes na maioria das vezes, entre 

oito e nove anos (SANTANA et al., 2016), contudo, o paciente citado neste relato foi 

diagnosticado apenas aos 12 anos de idade. Os principais sinais clínicos relacionados 

a cães com esta neoplasia são poliúria, polidpsia, letargia, anorexia, paresia e 

hemorragia nasal. Pode ser notado também, com menor frequência, alterações 

oculares como ingurgitação dos vasos e hemorragia de retina (THRALL, 2015), no 

entanto, o paciente descrito apresentou no decorrer da doença apenas paralisia de 

membros posteriores, dor à palpação abdominal e dor em coluna toracolombar. A dor 

que acomete estes pacientes pode ser justificada pela neuropatia periférica devido a 

pressão intraóssea que o tumor exerce e também as fraturas e lesões ósseas 

(OZYUVACI et al., 2013). 

A procura pela proteinúria de cadeia leve pode ser feita através da urina 

utilizando o método de precipitação pelo calor ou imunoeletroforese (STERNBERG et 

al., 2009). O teste de proteinúria de Bence-Jones foi realizado nesse paciente 

anteriormente à eletroforese sérica, tendo sido utilizado o método de precipitação pelo 

calor, com resultado negativo. O método de precipitação pelo calor, apesar de seu 

baixo custo e facilidade, não apresenta boa sensibilidade e especificidade, não sendo 

boa opção para realização do exame (TOMAZ et al., 2017), justificando o resultado 

negativo obtido neste caso. 



Uma das formas de diagnóstico do MM é a presença de 10% ou mais de 

plasmócitos na biópsia de MO (RAKJUMAR & KUMAR, 2016), sendo que no presente 

relato o animal foi submetido a biópsia de MO, porém não foram encontrados 

plasmócitos. O diagnóstico definitivo de MM se dá através do achado positivo de pelo 

menos, duas das quatro formas de diagnóstico possíveis (SANTOS et al., 2017); 

nesse caso os resultados positivos foram através da eletroforese sérica e lesões 

ósseas líticas detectadas nas radiografias. 

O tratamento de eleição para o MM consiste na administração de 

melfalano, na dose de 0,1mg/kg, VO, SID associado à prednisona na dose de 

0,5mg/kg, VO, SID durante 10 dias. Após este período, as doses devem ser reduzidas 

pela metade e mantida a frequência de administração durante 60 dias (VAIL et al., 

2013). Em casos de pacientes imunossuprimidos, pode-se utilizar a terapia em dose 

pulsátil, conforme empregado no referido caso, pois o paciente já apresentou 

neutropenia acentuada e leucopenia, o que justificou a escolha deste método como 

protocolo de eleição. 
 

Conclusões 
A falta de especificidade dos sinais clínicos do MM dificulta o diagnóstico 

definitivo desta neoplasia, sendo necessário muito conhecimento do médico 

veterinário no momento da anamnese e da análise dos resultados de exames.  

A eficácia do tratamento é considerável, principalmente no que se refere ao 

impedimento da evolução da doença e na melhora da qualidade de vida. O uso de um 

protocolo terapêutico adequado em relação às doses dos quimioterápicos e à 

frequência de administração dos mesmos, implica diretamente no tempo de sobrevida 

do animal, que pode variar em torno de 2 anos, dependendo da evolução da doença. 
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1 INTRODUÇÃO

A educação é um direito social estabelecido por lei e garantido a todos os

brasileiros,  “visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). No Brasil,

45.606.048 pessoas são portadoras de alguma necessidade especial,  e cerca de

30%  delas  são  jovens  em  idade  escolar  (IBGE,  2012).  Visando  minimizar  as

dificuldades  encontradas  por  esses  jovens  enquanto  frequentam  a  escola,  o

Ministério da Educação apoia a viabilização do ensino a eles a partir  de escolas

inclusivas, com a implementação de salas de recursos multifuncionais, ou ainda, a

partir de instituições de ensino especializadas. 

Para  que  se  possa  prover  um  ensino  de  qualidade  a  esses  alunos,  são

necessárias algumas adaptações a partir da estrutura da escola regular. A adoção

de  Tecnologias  Assistivas  (TA),  tais  como  os  recursos  de  comunicação

alternativa/aumentativa,  por  exemplo  pranchas  de  comunicação,  vocalizadores

portáteis, livros digitais e softwares para leitura, é de fundamental importância para

alunos com dificuldades em se comunicar. Assim como os facilitadores de escrita,

por  exemplo  mouse,  teclado,  acionadores  especiais,  também  são  recursos  que

devem estar disponíveis nesses ambientes (Brasil, 2004).

Com o intuito de identificar quais as TAs baseadas em software e hardware

são utilizadas para a Educação Especial, este trabalho faz um levantamento acerca

das pesquisas nessa área, para que se possa conhecer o estado da arte sobre a

utilização das TAs no atendimento educacional especializado no Brasil.

1 Resumo revisado pela orientadora de estágio Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio
2 Graduanda no Curso Bacharelado em Ciências da Computação, Universidade Federal de Goiás 

(UFG) Regional Jataí. cris0511.m@gmail.com 
3 Professora Doutora do Curso Bacharelado em Ciências da Computação, Universidade Federal de

Goiás (UFG) Regional Jataí. anacarolina.inocencio@gmail.com



2 BASE TEÓRICA

2.1 Tecnologia Assistiva

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia Assistiva

(TA), foi criado em 1988 e está relacionada às ferramentas e técnicas envolvidas na

ampliação  das  habilidades  funcionais  de  pessoas  com  deficiências  (BERSCH;

TONOLLI, 2006). O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) defini as TAs como uma área

do  conhecimento  de  característica  interdisciplinar  que  compreende  produtos,

recursos,  metodologias,  e  serviços  que  promovam  a  autonomia,  independência,

qualidade de vida e inclusão social de portadores de deficiências (CAT, 2009).

O  foco  de  pesquisa  deste  trabalho  são  as  TAs  baseadas  em  recursos,

especificamente os recursos desenvolvidos a partir de software e hardware.

3 OBJETIVOS

Este  trabalho  tem como  objetivo  realizar  um levantamento  das  pesquisas

acerca das Tecnologias  Assistivas  baseadas em software  e  hardware,  utilizadas

como apoio no processo de ensino-aprendizagem para alunos com necessidades

educacionais especiais, no sistema de ensino brasileiro.

4 METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado a partir de um estudo de Mapeamento Sistemático

(MS) baseado na proposta de Kitchenham e Charters (2007). Um MS é um estudo

secundário realizado sobre estudos relacionados a uma questão de pesquisa, que

permite  identificar  e  classificar  estudos  a  partir  de  uma  quantidade  de  dados

intratável de outra maneira (PETERSEN et al., 2008). 

A  execução  de  um  MS  é  realizada  em  três  etapas (KITCHENHAM;

CHARTERS, 2007)

 Planejamento:  etapa  na  qual  é  definido  o  objetivo  para  a  condução  e  o

protocolo de execução do MS. 

 Condução: nessa etapa é executado o protocolo planejado na etapa anterior.

 Documentação:  consiste  em documentar  e  publicar  os  resultados  obtidos,

geralmente  em  relatórios  técnicos,  artigos  de  periódicos  ou  conferências,

capítulos de livros ou trabalhos de conclusão de curso.

O protocolo utilizado para a execução do MS é apresentado na sequência.



4.1 Protocolo do MS

a) Necessidade do MS

Identificar as Tecnologias Assistivas baseadas em software e hardware, utilizadas

como apoio no processo de ensino-aprendizagem para alunos com necessidades

educacionais especiais, no sistema de ensino brasileiro. 

b) Questões de pesquisa

QP1:  Quais as TAs utilizadas para apoio no processo de ensino-aprendizagem de

alunos com necessidades educacionais especiais?

QP2: Quais necessidades educacionais especiais são atendidas por essas TAs?

QP3: Quais foram os critérios utilizados para a seleção da TA?

QP4: Como é feita a implantação dessa TA?

QP5: Quais as dificuldades encontradas para a implantação/utilização das TAs?

QP6: Qual o objetivo do estudo selecionado?

c) Estratégia de busca

Método de busca: busca automática em bases de dados digitais.

Palavras-chave em português: Tecnologia Assistiva; informática acessível; educação

especial; necessidade especial. 

Palavras-chave  em  inglês:  Assistive  Technology;  adaptive  computing;  special

education; special need.

String em português: (("tecnologia assistiva" OR "ajuda técnica" OR "tecnologia de

apoio" OR "tecnologias de apoio" OR "tecnologias assistivas" OR "ajudas técnicas")

AND (educação AND (informática OR software OR hardware))).

String em inglês: (assistive technology AND (brazil AND (education AND (computing

OR software OR hardware)))).

Base de dados: Portal Periódicos Capes.

Tipo de publicação: artigos em periódicos revisado por pares.

Escopo da busca: título, resumo e palavras-chave.

d) Critérios de Seleção 

Inclusão: publicação dos últimos 5 anos e nos idiomas inglês e português.

Exclusão:  estudos incompletos  ou duplicados,  que não apresentam as palavras-

chave  definidas  no  escopo,  os  não  relacionados  aos  recursos  de  software  ou

hardware,  não  relacionados  ao  Ensino  no  Brasil,  não  primários  e  estudos  de

conteúdo inacessível.



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca ampla retornou 64 resultados em português e 218 em inglês. Com a

aplicação dos critérios de inclusão, resultaram em 27 em português e 69 em inglês.

Com os critérios de exclusão, os resultados totalizaram 5 estudos.

O Quadro 1 mostra os estudos selecionados para o MS, elencados de acordo

com a data de publicação, e identificados por um código único.

Quadro 1: Estudos Selecionados
Ano ID Título/Autor
2014 1 OLIVEIRA,  A.  I.  A.;  ASSIS,  G.  J.  A.;  GAROTTI,  M.  F.  Tecnologias  no

ensino de crianças com paralisia cerebral.
2015 2 DA ROCHA RODRIGUES,  S.;  FERNANDES,  E.  M.  O uso  das  ajudas

técnicas pelos professores de salas de recursos multifuncionais e classes
inclusivas.

2017 3 DELLA LÍBERA, B.; JURBERG, C. Teenagers with visual impairment and
new media: A world without barriers.

2017 4 DE  MARTINO,  J.  M.  et  al.  Signing  avatars:  making  education  more
inclusive.

2018 5 DOS SANTOS, C. B. et al. O uso da tecnologia assistiva pelo estudante
com paralisia cerebral no contexto escolar.

Os  resultados  apresentados  no  Quadro  1  apontam  para  uma  pequena

quantidade  de  trabalhos  disponíveis  no  Portal  Periódicos  Capes,  entretanto  são

resultados respectivos à busca no período dos últimos 5 anos. Assim, uma busca

mais ampla quanto ao período e à outras bases pode resultar em mais estudos. 

A seguir são apresentadas as respostas às questões de pesquisa.

5.1 Respondendo as Questões de Pesquisa

Após a leitura completa dos estudos buscou-se responder as questões de

pesquisa norteadoras para o MS, e que são apresentadas a seguir.

QP1: Quais as TAs utilizadas para apoio no processo de ensino-aprendizagem dos

alunos com necessidades educacionais especiais?

Resposta:  Os estudos selecionados descrevem como TAs os seguintes recursos

computacionais: Mouse adaptado com acionador de pressão (1); tela sensível ao

toque  (1);  mouse  adaptado  com  acionador  de  tração  (1);  software  educativo

inclusivo (1,  2);  mídia  social  através de conexão com a Internet  por  dispositivos

móveis (3); software de tradução texto para Libras através de avatar (4); recursos de

acessibilidade ao computador (5).



QP2: Quais necessidades educacionais especiais são atendidas por essas TAs?

Resposta: São atendidos alunos portadores de paralisia cerebral (1, 2, 5); deficiência

visual (2, 3); deficiência auditiva (2, 4); deficiência motora (2), deficiência intelectual

(2); transtornos globais do desenvolvimento (2); altas habilidades ou superdotação

(2).

QP3: Quais foram os critérios utilizados para a seleção da TA?

Resposta:  Os  recursos  foram  adaptados  ao  uso  para  portadores  de  paralisia

cerebral  (1,  5);  os  softwares  foram  escolhidos  para  atender  os  diferentes

deficiências,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou

superdotação,  além  serem  gratuitos.  (2);  a  utilização  de  dispositivos  móveis  é

comum por portadores de deficiência visual (3); Libras é a linguagem mais comum

para comunicação entre deficientes auditivos (4).

QP4: Como é feita a implantação dessa TA?

Resposta:  Os  dispositivos  de  hardware  são  instalados  e  configurados  no

computador  (1,  5);  o  software  é  instalado  em  um  computador  (1,  2,  4,  5);  é

disponibilizada através do uso de um dispositivo móvel com conexão à Internet (3).

QP5: Quais as dificuldades encontradas para a implantação/utilização das TAs?

Resposta:  Não  são  descritas  nesse  estudo  (1,  3,  4);  os  professores  não  têm

formação específica no uso de TAs ou não são habituados ao uso (2, 5). 

QP6: Qual o objetivo do estudo selecionado?

Resposta: Investigar o efeito de procedimentos informatizados de ensino de relações
condicionais,  com  figuras  e  palavras  impressas  sobre  a  leitura  recombinativa
generalizada, em quatro crianças com paralisia cerebral (1); pesquisar o uso de TAs
por professores em Salas de Recursos Multifuncionais e Classes Inclusivas, em um
município  da  região  Sul  Fluminense do Estado do  Rio  de Janeiro  (2);  avaliar  a
contribuição  das  mídias  sociais  através  de  dispositivos  móveis  para  o  processo
educacional (3); desenvolver um sistema automático de tradução texto para Libras e
apresentar o conteúdo traduzido através de um avatar (4); identificar quais recursos
de TA estão sendo utilizados por  estudantes com paralisia  cerebral  na escola e
analisar se as utilizações estão relacionadas com a função motora e comunicativa
dos estudantes (5).

Como pode ser visto, a maioria dos estudos apresentam o uso de softwares



como  TAs  baseadas  em  recursos  computacionais.  Alguns  dos  recursos  são

específicos  para  determinada  deficiência,  outros  já  são  capazes  de  atender  um

público  mais  diversificado.  Nem todos  os  estudos  relatam sobre  as  dificuldades

encontradas para a implantação da TA. Porém, quando citam, se referem à falta de

conhecimento sobre as TAs pelos professores.

6 CONCLUSÃO

 Os resultados apresentados indicam uma pequena quantidade de trabalhos

relacionados às TAs na Educação brasileira, que estejam disponibilizados no Portal

Periódico Capes. É percebido que a maioria dos estudos encontrados apresentam a

utilização  de  softwares  como  TAs.  Entretanto,  alguns  estudos  citam  como

dificuldades a falta de conhecimento pelo professor quanto à utilização das TAs.

Embora a quantidade de estudos retornados seja pequena, vale ressaltar que o MS

pode ser replicado em outras bases de dados, abrangendo períodos de publicação

maiores, podendo assim apresentar resultados mais abrangentes.
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: UMA ESTRATÉGIA DE APRENDIZADO 
EM DISCIPLINA PRÁTICA¹ 

PRADO, Mariana Oliveira do²; CARVALHO, Andrielle Ferreira³; VILELA, Daisy de 

Araújo4 

Palavras-chaves: Programa Terapêutico Singular. Idoso. Instituição de Longa 

Permanência. Acidente Vascular Encefálico. 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O Projeto Terapêutico Singular (PTS), conceituado como conjunto de propostas 

terapêuticas, para um sujeito individual ou coletivo, definidas a partir da avaliação 

inicial do caso por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, com apoio 

matricial, quando em situações mais complexas. As propostas respondem as 

demandas objetivas e subjetivas do sujeito ou da comunidade e levam os mesmos a 

se apropriarem do seu processo de cuidado, o individuo é tido como centro da 

atenção e sua saúde como fim. Traz quatro fases distintas: o diagnóstico, a definição 

de metas, a divisão de responsabilidades, e a reavaliação (SILVA, et al. 2013). 

O PTS muda as práticas de saúde, a sua construção e o seu desenvolvimento, e 

melhora a relação entre gestão, trabalhadores e usuários, auxilia as equipes de 

saúde na definição e direcionamento das suas ações, desta forma permite 

conhecimento e motivação para o indivíduo ou o grupo adotar atitudes de mudança, 

aderir realmente ao tratamento proposto e vencer o problema, pois a construção do 

cuidado acontece em conjunto (SILVA, et al. 2013).  

BASE TEÓRICA  
O processo de envelhecimento é caracterizado como modificações na estrutura e 

fisiologia dos sistemas orgânicos, mas deve ser levado em consideração que ele 

transcorre de modo variável e individualmente (QUINTÃO, et al. 2013). 

Nos últimos tempos, tem-se observado um ritmo acelerado no crescimento da 

população idosa e diante desse avanço, surge a questão de como está qualidade de 

vida desses idosos (FREITAS E SCHEICHER, 2010). 



 
 

A qualidade de vida no envelhecimento está diretamente relacionada com a 

capacidade do idoso de realizar as tarefas do cotidiano sem o auxílio de outros. 

Entretanto, a medida que a população envelhece, aumenta a procura por instituições 

para idosos (DUCA, et al. 2012). A institucionalização é uma das situações 

estressantes e desencadeadoras de depressão. Dessa forma a qualidade de vida 

em idosos institucionalizados tende a ser ruim, principalmente em instituições que 

não oferecem alternativas como recreação ou fisioterapia (FREITAS E SCHEICHER, 

2010). 

O risco do acometimento por um Acidente Vascular Encefálico (AVE) começa a se 

elevar por volta dos 60 anos de idade e dobra a cada década. Ele pode ser 

compreendido pelo rápido acontecimento de sinais e sintomas, que duram mais de 

24 horas, decorrentes de distúrbios da função encefálica (POLESE, et al. 2008). 

Aproximadamente 80% dos casos devem-se a oclusão de uma artéria, 

caracterizando o AVE isquêmico. O AVE hemorrágico ocorre devido a um 

sangramento anormal para o parênquima cerebral (POLESE, et al. 2008). 

O Acidente Vascular Encefálico transitório é um breve episódio de perda da função 

cerebral, devido a isquemia. Os déficits duram menos de 24 horas (OLIVEIRA E 

ANDRADE, 2001). Sendo uma das principais causas de internações e mortalidade, 

causando na grande maioria dos pacientes, algum tipo de deficiência, seja parcial ou 

completa (ALMEIDA, 2012). 

As sequelas podem ser permanentes e incapacitantes, impondo aos pacientes 

limitações motoras, sensoriais, de compreensão e expressão dos pensamentos. 

Restringem as atividades da vida diária e tornam-nas dependentes de terceiros. O 

tratamento fisioterapêutico é realizado desde a fase aguda, após a liberação médica, 

e tem por objetivo reduzir as inúmeras complicações (TAVARES, 2008). 

OBJETIVOS 
Realizar a avaliação multidimensional, identificando as potencialidades e as 

vulnerabilidades orgânicas, psíquicas e sociais do idoso; Traçar metas, e o tempo 

para que sejam cumpridas; Dividir responsabilidades entre os profissionais, 

considerando as diferenças e as peculiaridades; Reavaliar, refletindo sobre o 

andamento do trabalho, evoluções e novas propostas.  

METODOLOGIA 
Iniciamos nosso Projeto Terapêutico Singular utilizando como parâmetro o estudo de 

caso. O local foi uma instituição de longa permanência (ILP), publica de caráter 



 
 

filantrópica, no período de novembro 2017 a fevereiro de 2018, as sextas-feiras, das 

14:20 as 17:10, conhecemos, avaliamos, diagnosticamos e tratamos o paciente em 

dupla. Utilizando a ficha de avaliação identificamos os dados pessoais e a história 

clínica do paciente. Para anamnese, realizarmos o exame físico, e medidas 

antropométricas. 

Outro instrumento utilizado na avaliação foi para determinar cognição, através 

Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA), que é um instrumento de rasteio para 

comprometimento cognitivo leve em indivíduos acometidos por desordens 

neurológicas. Possui um score de 30 pontos, sendo o valor de 26 ou mais 

considerado normal. Comparada ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM), a MoCA 

avalia mais funções cognitivas e apresenta itens com maior nível de complexidade 

(FREITAS, et al. 2010). 

Para a avaliação postural utilizamos software de Avaliação Postural (SAPo). Para 

sua execução utilizamos de fotos do corpo inteiro do paciente, em vista anterior e 

posterior, perfil direito e esquerdo. Utilizamos: computador com o SAPo instalado, 

câmera de celular, fio de prumo, bolas de isopor, fita dupla face para fixar as bolas 

no idoso, tapete em EVA e tecido TNT. Após análise é gerado um relatório pelo 

próprio Software que oferece informações da projeção do centro de gravidade (CG) 

e da localização dos acidentes anatômicos marcados previamente (FARIAS, et al. 

2009).  

Para tratamento utilizamos o GRASP Graded Repetitibe Arm Supplementary 

Program (GRASP), trata de um manual de exercícios para o braço e a mão de 

pessoas que vivem com Acidente Vascular Encefálico. Ele busca melhorar a 

amplitude de movimento, fortalecer, reduzir a dor, contribuir para a realização das 

atividades de vida diária e para a satisfação com a vida dos seus usuários. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  
Nosso paciente era do sexo masculino, 73 anos, solteiro. No seu dia-a-dia necessita 

de ajuda para higiene pessoal, faz uso de fralda, mas consegue se vestir e se 

alimentar sozinho. Apresenta Índice de Massa Corporal (IMC) de 24,6, estando 

dentro do padrão de normalidade. 

 A medida da circunferência da sua panturrilha esquerda foi de 35 cm, portanto, ele 

não apresenta alterações na massa magra, que normalmente ocorrem com a idade 

e com o decréscimo na atividade física. 



 
 

Segundo a MoCA o paciente apresenta deficiência cognitiva leve, pois o seu valor 

obtido no escore foi 14. Sendo que, em uma atividade de bingo em grupo para 

estimular a cognição, isso foi representado ao idoso marcar números que não eram 

chamados e ler números de trás para frente. 

Na aplicação do GRASP, ao realizar alguns exercícios do nível 1, ele apresentou 

dificuldade e dor, pela sua diminuição da amplitude de movimento e força muscular 

no lado esquerdo do corpo, afetado pela hemiplegia devido ao AVE a mais ou 

menos 3 anos. Foi necessário auxiliar o idoso para executar alguns exercícios; não 

passamos todos. 

Na avaliação postural no Software SAPo, acusou hálux valgo, arco longitudinal 

medial do pé cavo, ângulo tíbio-társico aumentado, lado direito do corpo mais alto, 

cotovelo fletido a esquerda, ombros em rotação medial e cabeça protusa. O centro 

de gravidade do seu corpo é projetado a anterior-direita, provavelmente pelo fato de 

distribuir menos peso sobre o hemicorpo afetado pelas sequelas. 

Como atividades de equilíbrio e coordenação, aplicamos circuitos funcionais em 

grupo utilizando bastão, cadeira, escada, rampa, cone e sinalização. O idoso 

apresentou dificuldades durante a realização dos mesmos, talvez pela diminuição na 

sua cognição e suas limitações físicas. Ao final do primeiro circuito, o paciente 

apresentou uma pressão arterial maior que ao final do segundo circuito. Uma 

explicação para esses valores é o fato de que o mesmo durante o segundo circuito 

parou e bebeu água. Nos nossos outros encontros aferimos sua pressão arterial e 

encontramos valores parecidos e dentro da normalidade.  

A pressão arterial é considerada ideal quando está 120/80mmHg, contudo, medidas 

até 140mmHg para a pressão sistólica, e 90mmHg para a diastólica podem ser 

aceitas como normais, os exercícios físicos podem promover alterações 

cardiovasculares (SCHER, et al. 2008). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observamos pouca evolução do paciente, talvez devido ao menor número de 

encontros, sendo o tempo uma variável determinante para o AVE. Observamos que 

houve uma conscientização sobre a doença, com algumas evoluções, como: adquirir 

um sapato adequado, com mais conforto e facilidade na deambulação, através da 

correta descarga de peso, e quebra do seu padrão flexor de extremidade por conta 

da hemiplegia que apresenta. O empenho do paciente contribui para a melhora 



 
 

significativamente. É imprescindível o acesso a fisioterapia regularmente, evitando 

instalação e agravamento das sequelas.  
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DESAFIOS E DESIGUALDADES NO PROCESSO ADOTIVO NO BRASIL¹. 

BRAGA, Ana Claudia²; DE OLIVEIRA, Ninna Gabriele3; BARROS, Alícia4; LIMA, 
Isabella5; SILVA, Alloma Cristine6; DA SILVA, Marianne7. 

Palavras-chave: Adoção. Criança abandonada. Criança adotada. Relações 
familiares. 

1 INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 
Segundo o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 47 mil 

crianças/adolescentes que vivem em instituições de acolhimento em todos os 

estados estão cadastradas, dessas apenas 4.919 estão disponíveis para adoção, 

enquanto que os pretendentes para adoção somam um total de 44.450 (CNA, 

2018). A quantidade de crianças disponíveis para adoção em discrepância com a 

quantidade das que estão em instituições se deve ao período determinado para 

tentativa de reintregação familiar. Contudo, isso gera durante esse processo de 

adoção demora da localização desses familiares, dos contatos e a possível 

reintegração do membro à família o faz perder o perfil de adotabilidade(Silva e 

Arpini, 2013). 

Em 1988, Vargas e cols, descrevia o perfil da criança desejada para adoção 

em: idade máxima de até 3 anos, cor de pele branca, sexo masculino, sem 

doenças ou deficiências e sem irmãos (Queiroz e Brito, 2013). O processo de 

adoção inicia-se de destituição do poder familiar e a criança fica disponível para 

adoção, processo em que surgem novas dificuldades como os mitos e 

preconceitos sociais quanto ao caráter e comportamento da criança adotada não 

poder ser formada durante sua criação e sim transmitido pelo parente 

consanguíneo (Queiroz e Brito, 2013).  
 

¹Resumo revisado pelo professor orientador do trabalho, Prof. Dra. Marianne Lucena da 
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Além disso os profissionais mais presentes na área da adoção (geralmente 

assistentes sociais) alertam sobre uma visão distorcida na sociedade sobre a 

adoção (Silva e Arpini, 2013). 

2 BASE TEÓRICA 
O que é a adoção? 

A adoção é um ato voluntário irrevogável, um direito civil e constitucional, o 

qual se cria um vínculo de filiação, até então inexistente, em que não há laço 

natural (genético). A adoção é uma alternativa de proteção às crianças e aos 

adolescentes nos casos em que os pais são destituídos do poder familiar devendo 

ser processado absolutamente dentro da lei, para garantir segurança jurídica tanto 

para quem adota como para quem é adotado (ALMEIDA,P; GADELHA, F.,2018).  

Quais são as principais causas do abandono das crianças? 
Segundo Bettanin e Gobbo (p. 08) as crianças e adolescentes a mercê da 

justiça e da assistência social abrange uma parcela maior do que esperada da 

população. “Por falta de condições básicas para criar os filhos, condições essas 

que reproduzem, geração após geração, para um grande número de famílias, 

ocorrem inúmeras violações de direitos”. Outro fator que justifica grande número 

dos abandonos é “a negligência e as demais formas de violência, exploração e 

abuso” (apud RIZZINI, 2006, p. 20). 
Como é o processo para que ocorra a disponibilidade de uma criança para a 
adoção? 

A nova Lei Nacional da Adoção (Brasil, 2009) modifica as legislações no 

que diz respeito ao retorno de crianças e adolescentes que se encontram em 

instituições às suas famílias preconizando que o retorno à convivência familiar 

deve acontecer em um período máximo de dois anos, o que faz o tema da 

reinserção familiar ganhar destaque (Silva e Arpini, 2013).  

A reintegração familiar consiste no retorno de crianças e adolescentes às 

suas famílias após um período de separação destas (Silva e Arpini, 2013). Sendo 

constatada a impossibilidade de reintegração à família de origem ocorrerá a 

destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda (LEI Nº 12.010, 

2009) a criança ou do adolescente será finalmente disponibilizada para adoção. 



Quais os principais motivos que levam os pretendentes ao desejo de adotar? 

Os motivos pelos quais as pessoas recorrem à adoção são os mais 

diversos, dentre eles, casais na meia idade, casais homossexuais e indivíduos 

solteiros que manifestam interesse na adoção afim de constituir ou aumentar a 

sua família. Os motivos menos frequentes, são a  necessidade de preencher a 

solidão; proporcionar companhia a um filho único; escolher o sexo do próximo 

filho; substituir um filho natural falecido; o contato com uma criança que desperta o 

desejo da maternidade ou paternidade; o parentesco com os pais biológicos que 

não possuem condições de cuidar da criança; o desejo de ter filhos, sem ter de 

passar por um processo de gravidez, por medo deste processo ou até por razões 

estéticas, dentre outros (GONDIM, A. K, et al., 2008). 

3 OBJETIVOS 
Identificar as desigualdades no processo adotivo, bem como as possíveis 

elucidações.   
4 METODOLOGIA 

 Este estudo é caracterizado como quantitativo-qualitativo, descritivo baseado na 

extração de informações sobre adoções na base de Cadastro Nacional de 

Adoção. Foram incluídos os dados de adoção de crianças , independente da faixa 

etária, ambos os sexos e raça. Foram excluídas as crianças que não possuem 

mais cadastro no ano de 2018. Foi realizada uma análise descritiva, por 

porcentagem, utilizando o software Microsoft Excel 2016. 

5 RESULTADOS 

  Há 4.919 crianças disponíveis para adoção no Brasil no ano de 2018, com 

predominância para adoção as de raça branca (32,91%) e os menores números 

registrados são de raça indígena (0,33%). A maioria de pretendentes para adoção 

aceitam crianças da raça branca (19,98%), 4,18%  raça parda, 0,09%  raça 

amarela, 0,82% raça negra e a minoria (0,06%) aceitam as de raça indígena. O 

argumento usado pelos pretendentes para a preferência de algumas raças é que a 

criança se pareça fisicamente com a família adotiva ( QUEIROZ; BRITO,2013). 



A maioria das crianças disponíveis para a adoção tem entre 14 a 16 anos 

(Tabela 1). Contudo, os pretendentes demonstram maior interesse em crianças 

com até 3 anos de idade e sem irmãos (63,28%) enquanto que a intenção de 

adotar crianças com irmãos foi apenas de 36,72%. O receio de que a criança 

tenha uma memória efetiva da família e sua personalidade esteja formada com 

traumas e características dos pais biológicos é a maior justificativa dos pretendes 

pela pouca preferência de adolescentes ( QUEIROZ; BRITO,2013). As crianças 

disponíveis para adoção que tem irmãos ficam como segunda opção, pois os 

pretendes desejam que a mesma tenha uma nova família sem contato com algum 

parente biológico, apenas a minoria dos pretendes acreditam que o contato com 

um irmão biológico seja de extrema importância para que a criança conheça sua 

origem e as peculiaridades da sua família biológica (QUEIROZ; BRITO,2013). 

Tabela 1: Faixa etária das crianças cadastradas no Sistema Nacional de 

Adoção no ano de 2018. 

Idade das Crianças cadastradas no Sistema 
Nacional de Adoção 

Total Porcentagem 

Total de crianças com menos de 1 ano: 369 4.1% 

Total de crianças com 1 ano: 480 5.33% 

Total de crianças com 2 anos: 437 4.85% 

Total de crianças com 3 anos: 403 4.48% 

Total de crianças com 4 anos: 404 4.49% 

Total de crianças com 5 anos: 364 4.04% 

Total de crianças com 6 anos: 405 4.5% 

Total de crianças com 7 anos: 378 4.2% 

Total de crianças com 8 anos: 422 4.69% 

Total de crianças com 9 anos: 462 5.13% 



Fonte:http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/cadastro-nacional-de-adocao-na.Acessado em : 19 

set.2018 

Os pretendentes á adoção tem preferência por crianças do sexo feminino 

(27,3%) e 8,46% optam pelo sexo masculino. Atualmente o número de crianças do 

sexo masculino disponível para adoção (53,73%) é maior do que o de crianças do 

sexo feminino (46,27%). A preferência pelo sexo feminino esta ligada a 

personalidade feminina, os pretendes acreditam que crianças do sexo feminino 

tenham uma personalidade mais obediente, responsável e afetiva ( QUEIROZ; 

BRITO,2013). 

Estão disponíveis para adoção no Brasil 2.330 crianças com alguma 

doença ou deficiência. 62,44% dos pretendentes de adoção não aceitam crianças 

com doenças ou deficiências, somente 37,56% dos pretendentes aceitam crianças 

com essas situações. Sendo que, 6,26% dos pretendentes aceitam crianças com 

deficiência física, 4,91% aceitam crianças com HIV, 3,39% aceitam crianças com 

deficiência mental e 34,62% aceitam crianças com outros tipos de doenças. Essa 

desigualdade é gerada pelo medo dos pretendentes de não conseguirem pagar os 

tratamentos que a criança necessita e oferecerem um maior conforto e atenção a 

ela (VALÉRIO; LYRA,2014). Os pretendentes que optam por adotarem crianças 

com alguma deficiência ou doença são profissionais de saúde (72,3%) ou aqueles 

que tinham preferência por outras crianças, mas ao conhecerem a criança com 

esse perfil se comoveram e alimentaram um carinho por ela.  

Total de crianças com 10 anos: 443 4.92% 

Total de crianças com 11 anos: 509 5.65% 

Total de crianças com 12 anos: 569 6.32% 

Total de crianças com 13 anos: 618 6.86% 

Total de crianças com 14 anos: 699 7.76% 

Total de crianças com 15 anos: 713 7.92% 

Total de crianças com 16 anos: 690 7.66% 



6 CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a preferência dos pretendentes por um perfil específico gera 

a exclusão da maioria das crianças disponíveis para adoção. É necessário que se 

faça implementação de politicas que desmitifiquem o padrão de adoção e 

estimulem as famílias durante o processo, que independente de características 

físicas ou de gênero, todo menor abandonando precisa de uma família  e isso  

auxilia no processo de inserção do jovem na sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Dia C da ciência é uma mobilização nacional idealizada e incentivada pelo 

Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das Instituições 

Federais de Ensino (COPROPI) e do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (FOPROP). As universidades, centros e institutos tecnológicos 

procuraram, nesse dia, sensibilizar e informar à sociedade que, além de formar 

recursos humanos qualificados, essas instituições são responsáveis pela produção 

de aproximadamente 90% do conhecimento científico brasileiro. Com a 

conscientização e o apoio da sociedade, as instituições de ensino e pesquisa unem 

forças para a sobrevivência do ensino superior gratuito e de qualidade, bem como a 

manutenção do financiamento público no Sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 

Dentre essas Universidades parceiras a esse projeto encontra-se a 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG-ReJ). O evento em Jataí 

contou com o apoio de discentes, docentes e técnicos de diversas áreas 

acadêmicas da Universidade, e teve como objetivo principal o mesmo do evento 

nacional, que foi realizar atividades em escolas e espaços públicos para mostrar à 

comunidade a importância das pesquisas e como influenciam o cotidiano de todo 

cidadão.  
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O aporte teórico desta pesquisa foi baseado em SILVA, 1997 que afirma que 

a universidade, através da extensão, influencia e também é influenciada pela 

comunidade, ou seja, há uma troca de valores entre a universidade e o meio.  

A universidade vai até a comunidade ou, por vezes, pode receber pessoas da 

comunidade em seu campus, prestando-lhes serviços, assistência, auscultando-lhes 

os anseios e as necessidades (SILVA, 1997). A extensão universitária é o processo 

educativo, cultural e cientifico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. 

(SILVA, 1997) 

A ação de extensão relacionada à divulgação da pesquisa é importante para 

demonstrar a aplicação prática da ciência, com utilidade na solução de problemas 

cotidianos e reais que envolvam a comunidade, em busca do bem comum e 

melhoria em todos os setores que a envolvam.  

                                                       

3 OBJETIVOS 

  O objetivo desse resumo foi descrever a experiência das atividades realizadas 

pela UFG-ReJ e parceiros no Dia “C” da Ciência na cidade de Jataí – Goiás.                                                              

  

4 METODOLOGIA          

 Com o intuito de sensibilizar e informar a comunidade de Jataí sobre a 

importância da ciência na vida das pessoas a UFG-ReJ realizou no dia 25 de 

outubro uma programação variada em escolas e locais públicos. O Dia C da Ciência 

foi um evento dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com grande 

importância técnica científica para pesquisadores e a comunidade de Jataí. As 

atividades foram promovidas por diversas unidades acadêmicas da UFG-ReJ em 

parceria com a prefeitura municipal, sindicato dos professores e UEG. O “dia C” teve 

divulgação em rede de televisão local e nacional, rádio, redes sociais, emails 

institucionais e site.  O evento foi realizado em dois lugares estratégicos, atendendo 

ao objetivo principal de divulgação em espaços públicos variados e disponibilidade 

de acesso a diversificados grupos de pessoas. Crianças e Adolescentes (Colégio 

Estadual Serafim de Carvalho) e comunidade em geral (praça Tenente Diomar 

Menezes). 

No Colégio Estadual Serafim de Carvalho, foi realizada a Feira de Ciências, 

que contou com a colaboração dos cursos da UFG - ReJ de: Geografia, Física, 



Química, Matemática, História, Letras, Veterinária e Biomedicina e também com a 

participação da UEG.          

 Os alunos do Colégio que prestigiaram o evento ficaram instigados e muito 

motivados ao saber que a Universidade possui esse vínculo com a sociedade, que 

projetos de pesquisas em várias áreas do conhecimento vêm sendo desenvolvidas 

para um futuro melhor. Este evento aguçou ainda mais o desejo dos alunos de 

ingressarem em uma Instituição de Ensino Superior, a fim de desenvolver pesquisas 

de cunho social. 

 Na Praça Tenente Diomar Menezes, localizada na parte central da cidade, 

ocorreu o “Projeto Saúde na Praça”, onde foram realizadas diversas atividades de 

atendimento a comunidade, tais como: Psicologia – orientações sobre violência 

contra a mulher; Veterinária – orientação em zoonoses, patologia e hospital 

veterinário; Educação – orientação sobre os serviços da UFG destinados à 

comunidade. Aconteceu também a apresentação de trabalhos científicos 

desenvolvidos pelos discentes da UFG, doações de mudas de gabiroba (planta 

típica do cerrado), aferimento de pressão e dosagem de glicemia do público pela 

secretaria de saúde e também direcionamento a respeito de hábitos saudáveis. 

  

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 O evento contou com a cobertura de emissoras de TV locais e teve um 

alcance físico de aproximadamente 3.000 pessoas, sendo 1.100 alunos do ensino 

fundamental e médio de escolas estaduais, 900 alunos do ensino fundamental de 

escolas municipais e 1000 pessoas da comunidade em geral.  

O Dia C da Ciência na cidade de Jataí – Goiás foi de suma importância, pois 

permitiu elucidar dúvidas, informar sobre as atividades de pesquisa e serviços a 

comunidade além de realizar atendimentos básicos a toda sociedade. Como afirma 

o professor Renato Janine Ribeiro, diretor de Avaliação da CAPES “Para a 

sociedade, a universidade se resume à mera formação de alunos, mas cabe a nós 

mostrar que ela é muito mais que isso, que é também pesquisa, extensão, 

mudança”.(RIBEIRO, 2007).        

 Observou-se que pessoas de toda a parte da cidade prestigiavam o evento, 

desde moradores de bairros mais afastados a moradores de bairros vizinhos. Muitos 

eram atraídos pela curiosidade de saber o que estava sendo realizado no local e 



acabavam além de se informarem a respeito da mobilização nacional, realizarem 

exames clínicos que a tempo não realizavam. 

Eventos como o “Dia C” proporcionam ao cidadão novas oportunidades e 

conhecimentos acerca de assuntos diversos, como regras de saúde básicas e até o 

bem estar animal que foram alguns dos temas trabalhados pelos discentes, doentes, 

técnicos e parceiros que estiveram envolvidos na realização deste evento. Os 

organizadores do evento demonstraram a comunidade Jataiense que todas as 

transformações da sociedade somente são possíveis por meio da ciência e 

elucidaram a importância da pesquisa no cotidiano de todo cidadão. 

Proporcionar ao cidadão momentos como estes são de grande valia e 

retribuição, pois a sociedade está sempre disposta a receber a inovação e o 

conhecimento advindos das universidades.  

 FONTE: https://copi.jatai.ufg.br/n/101485-dia-c-da-ciencia-em-jatai 

 Na imagem podemos obsevar a integração entre alguns cursos da UFG-ReJ, 

que participavam do evento, tais como, Biomedicina, Medicina Veterinária, História e 

congêneres.  



FONTE: https://copi.jatai.ufg.br/n/101485-dia-c-da-ciencia-em-jatai  

 Na imagem acima, é possível observar uma cidadã medindo o seu nível 

glicêmico, esta era uma das atividades realizadas no evento. 

 

 

FONTE: https://copi.jatai.ufg.br/n/101485-dia-c-da-ciencia-em-jatai   

Alunos do Colégio Estadual Serafim de Carvalho, observando os 

experimentos realizados pelos alunos do curso de Química da UFG – ReJ. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Como pode ser evidenciado no presente resumo, a interação universidade e 

sociedade se faz necessária para que as barreiras, muitas vezes existentes nessa 

interação, possam ser quebradas com ações como esta que foi o Dia C da Ciência.  

Através dos objetivos propostos que foram: a divulgação científica por meio 

da mídia e de outros instrumentos; e a democratização do acesso ao conhecimento 

científico para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados e que 

possam impactar na sua vida e no seu trabalho. O evento atingiu os resultados 

esperados verificados pela participação da comunidade, e por ocupar os espaços da 

mídia nacional através da divulgação nos principais meios televisivos e virtuais. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 
 

Drogas psicotrópicas são substâncias que alteram o psiquismo humano 

quando consumidas e podem causar efeitos diferentes dependendo do 

componente químico que foi utilizado em sua fabricação. Existem três tipos de 

efeitos que podem surtir após seu uso: o efeito Depressor, o Inibidor e o 

Perturbador  (CEBRID-UNIFESP, 2010). 

O Ecstasy ou MDMA é uma droga psicotrópica conhecida popularmente 

como a "droga do amor", pois é capaz de apresentar sensações enganosas de 

prazer. Porém não foi criada para este propósito, e sim com o intuito de 

diminuir o apetite, mas sua função foi de baixa utilidade clínica, fazendo com 

que o uso e os estudos fossem abandonados. A discussão sobre o MDMA 

retornou com o intuito de auxiliar em processos psicoterapêuticos 

(Vasconcelos, 2008). 

O consumo desta droga, ocorre principalmente entre os jovens, e desde 

então tem crescido o número de usuários, muitas vezes em festas. Quando o 

uso é indevido, a longo prazo, pode acarretar vários problemas de saúde. Por 

esse motivo, dentro outros, essa droga foi incluída na lista de substancias 

proibidas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que passou a 

considerar o MDMA como uma droga de restrição internacional (DENARC). 

Porém no Brasil, ao contrário de outros países, não há muitos estudos 

sobre os efeitos causados ao consumo agudo e muito menos publicações 



 
 

explícitas sobre o assunto, dificultando a conscientização da população sobre o 

uso e os possíveis efeitos.  

 

 

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

              O Ecstasy ou MDMA (Metilenodioximetanfetamina) é uma droga 

sintetizada, sendo produzida somente em laboratórios. Foi patenteada em 1912 

pelo laboratório alemão MARK como um inibidor de apetite. Em 1950 voltou a 

ser utilizado em pesquisas de psicanálise como inibidores em pacientes, 

agindo como elevador de estado de ânimo e complemento de psicoterapias. O 

período entre 1977 e 1984 ficou conhecido como a época áurea do ecstasy 

(Viana, 2008). 

Em 1985, o uso do MDMA ficou restrito nos EUA, fazendo parte da lista 

de substâncias psicotrópicas, considerada uma substância sem benefício 

terapêutico e de uso inseguro. No Brasil as primeiras remessas chegaram na 

década de 90 vindo da Europa, naquele momento não havia o conhecimento 

do que era o ecstasy, portanto não havia proibição, no  entanto a partir de 1998 

a vigilância sanitária tornou o MDMA como uma substância ilegal (Xavier, 

2014).  

No Brasil no ano 2000 foi descoberto o primeiro laboratório de MDMA 

em São Paulo, e é estimado que grande parte do consumo brasileiro seja de 

drogas produzidas no Brasil, na sua maioria confeccionados em laboratórios 

clandestinos. Estima-se que no Brasil haja 1,65 milhões de usuários de 

anfetamina, ecstasy e LSD (Menezes, 2010). Estudos demonstram que nos 

EUA e na Europa, adultos e jovens conhecem e alguns já fizeram uso da 

MDMA, sendo que na maioria dos países da Europa 0,5% a 0,6% dos jovens e 

adultos admitiam ter usado no último 1 ano. Já no Reino unido 6% da 

população de jovens admitiu ter usado e esse número sobe para 13% quando 

amostra restringe-se a estudantes. Neste contexto, o ecstasy é considerada 

umas das substâncias ilícitas de maior frequência a ser utilizada, perdendo 

apenas para a maconha (UNODC, 2009).  

 



 
 

3.0 OBJETIVOS 

O intuito desta revisão bibliográfica é buscar informações sobre os mecanismos 

fisiológicos de ação do Ecstasy no sistema nervoso, bem como seus efeitos 

sistêmicos e as possíveis consequências para a saúde humana, de modo a 

conscientização sobre o uso de drogas psicotrópicas, de maneira geral, de 

maneira inapropriada 

 

4.0 METODOLOGIA 
        

O método de pesquisa que foi utilizado para o desenvolvimento deste 

trabalho foi a metodologia exploratória com a ajuda do google acadêmico no 

qual foi encontrado 1700 artigos em português publicados a partir do ano de 

2014. Além disso, utilizamos publicações disponíveis no site do Centro 

Brasileiro de Drogas Psicotrópicas disponibilizado pela Universidade Federal 

de São Paulo (CEBRID- UNIFESP). Durante este estudo analisamos os efeitos 

colaterais que o Ecstasy causa no organismo humano, e seu consumo abusivo 

feito pelo infanto-juvenil em festas. As palavras chaves utilizadas na pesquisa 

foram: Ecstasy, MDMA, Efeitos do Ecstasy, Drogas Psicotrópicas. 

 

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O MDMA é uma droga psicotrópica perturbadora agindo no sistema 

nervoso central, atravessando facilmente as membranas biológicas e a barreira 

hematocefálica. Sendo assim, o MDMA interfere em diversos tipos de 

neurotransmissores e nas terminações nervosas, destruindo-as com ação 

principalmente nos neurônios serotonérgicos. Os efeitos sobre o humor são 

mediados por dois neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, e a termo 

regulação são mediados pelo hormônio noradrenalina (Timothy, 2001). Neste 

sentido, pode levar a geração de calor podendo chegar a até 43º graus célsius 

(Almeida e Silva, 2000). Além disso, após o uso da MDMA ocorrem aumento 

significativo dos níveis sanguíneos dos hormônios cortisol, prolactina, ACTH e 

ADH (Xavier, 2008).  



 
 

A serotonina é sintetizada a partir do aminoácido triptofan e é a mais 

atingida pelo efeito do MDMA, que é a responsável por regular o domínio 

sensorial, motor e a capacidade associativa, provocando a descarga de 

serotonina nas células nervosas. O Ecstasy pode causar efeito contrário a 

serotonina, esgotando o nível de serotonina em humanos (Stephen Kish). A 

dopamina ajuda no controle dos movimentos e sentimentos de prazer. A 

noradrenalina ativa os receptores adrenérgicos, agindo nas áreas do cérebro 

relacionadas à concentração e memória a longo prazo, aumentando seu 

desempenho, ou seja, os três neurotransmissores funcionam pela liberação por 

neurônios que também agem pela fenda sináptica. (Rodrigues, 2016) 

Os efeitos podem ser sentidos após 20 minutos da ingestão e podem 

durar de 4 a 8 horas, está relacionado com a liberação da serotonina no 

cérebro, diversas ações neurológicas complexas são observadas durante o 

efeito do Ecstasy. (Xavier, 2008).  

Consequências.: 

Sendo assim observamos algumas semelhanças entre os dados 

analisados, desde complicações a curto e longo prazo, como: alterações na 

percepção do tempo, humor deprimido, visual , autoconfiança, empatia, euforia, 

insônia, fadiga, ansiedade, psicose, alucinações, pânico, depressão que muitas 

vezes são aumentadas, irritabilidade, hemorragia, AVC, Hipertermia que pode 

levar a pessoa a 43º célsius acarretando a liberação da vasopressina, 

resultando na inibição da urina e retenção  de líquido, levando a convulsões , 

falência hepática, podendo ocasionar a morte. Também pode-se relacionar a 

síndrome da serotonina que se caracteriza por confusão, diaforese, diarreia e 

instabilidade cardiovascular bem com o aumento da rigidez muscular e 

tremores. 

 A hipertermia possui uma taxa de mortalidade de 10 % a 15%, sendo 

assim muitos usuários desenvolvem ataques de pânicos e ansiedade que 

podem durar meses, pesquisas em ratos demonstraram que esses efeitos 

podem ser diminuídos com a aplicação de fármacos que inibem a receptação 

da serotonina. (Xavier, 2008) A eliminação do ecstasy depende parcialmente 

do metabolismo hepático, sendo 65% eliminado sem metabolização, apenas 



 
 

por excreção renal. 

Durante a análise dos dados vimos que o ecstasy está relacionado 

fortemente as IST’s, devido o bloqueio da reabsorção da serotonina, dopamina 

no cérebro, deixando a pessoa vulnerável ficando sujeita a ter relações sexuais 

de formas inapropriada.  

6.0 Conclusão  

         E visível que o consumo do ecstasy a curto e longo prazo pode acarretar 

sérios problemas de saúde, tais como aparecimento de complicações 

incompatíveis com a vida. É necessária a implantação de tratamentos de 

emergência, com medidas de suporte para cada uma das complicações 

associadas ao uso do MDMA. Mas para isso é fundamental que o profissional 

de saúde conheça os efeitos psicológicos e toxicológicos provocados pelo uso 

do MDMA. Embora existam dados na literatura sobre os principais efeitos e 

sintomas das complicações associadas ao uso do ecstasy a má divulgação  

aumenta o défice das informações, com isso são necessários implantar 

projetos de extensão os quais abordam o tema e conscientize os jovens sobres 

os malefícios que a droga causa. 

         No contexto social, o MDMA é considerado uma substância segura em 

relação as demais drogas, tais como crack, cocaína e etc, o Ecstasy não 

apresenta riscos imediatos para o usuário. Entretanto há inúmeras evidências 

de efeitos adversos, incluindo intoxicação aguda. O MDMA está relacionado 

fortemente as ISTs (Infecções sexualmente transmissíveis), devido ser 

considerado a “droga do amor”, pois quando ocorre  o consumo da mesma 

ocorre o bloqueio da reabsorção da serotonina, dopamina no cérebro, 

causando euforia dentre ouros efeitos colaterais. 

 

7.0 REFERENCIAS 
 

https://www.cebrid.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Livreto-Informativo-
sobre-Drogas-Psicotr%C3%B3picas.pdf 

CEBRID. Livreto informativo sobre drogas psicotrópicas/ São Paulo 1987. 
Outubro 10th, 2014. 

https://www.cebrid.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Livreto-Informativo-sobre-Drogas-Psicotr%C3%B3picas.pdf
https://www.cebrid.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Livreto-Informativo-sobre-Drogas-Psicotr%C3%B3picas.pdf


 
 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2009/06-
junho/WDR_2009_Referencias_ao_Brasil.pdf acessado em 14.09.2018  

TESTE.DE.DROGAS - as drogas/esctasy/2009/06. Acessado em 14.09.2018  

http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094329-
001.pdf 

SENAD. Médias original/2017/04/24 acessado em 14.09.2018 

XavierC.A.C, Lobo P. L. D, Fonteles M.M.F, Vasconcelos S.M.M, Viana G.S.B, 
Sousa F.C.F. Ecstasy (MDMA): pharmacological and. toxic effects, mechanism 
of action and clinical management/ Rev. psiquiatr. clín. vol.35 no.3 São 
Paulo  2008 

XavierC.A.C, Lobo P. L. D, Fonteles M.M.F, Vasconcelos S.M.M, Viana G.S.B, 
Sousa F.C.F. Ecstasy (MDMA): pharmacological and toxic effects, mechanism 
of action and clinical management/ Rev. psiquiatr. clín. vol.35 no.3 São 
Paulo  2008 
/revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT1120201-1706,00.html  

https://amenteemaravilhosa.com.br/ecstasy-droga-do-amor/ 

/www.psicologia.pt/instrumentos/ver_ficha.php?cod=ecstasy   

Chodosh S. The FDA says ecstasy is a ‘breakthrough’ drug for PTSD patients/ 
August 29, 2017. Acesso em 13 de setembro de 2018. 

http://www.denarc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=37 – 
Ecstasy – Definição e Histórico 

 

 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2009/06-junho/WDR_2009_Referencias_ao_Brasil.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2009/06-junho/WDR_2009_Referencias_ao_Brasil.pdf
https://www.popsci.com/authors/sara-chodosh


 
 

Estágio não-obrigatório em Psicologia Comunitária e Saúde Coletiva no 
Serviço de Psicologia Aplicada da UFG/Regional Jataí1 

2Rocha, Izabela Assis; Silva, 3Ana Danielly Fernandes; Martins, 4Rita de Cássia 

Andrade. 

Palavras-chave: Serviço de Psicologia Aplicada; Psicologia Comunitária; Saúde 

Coletiva 

1) Introdução 

Este resumo tem por objetivo apresentar a experiência de estágio não-

obrigatório em Psicologia e Processos Psicossociais, na área de Psicologia 

Comunitária e Saúde, no Serviço de Psicologia Apllicada da UFG/Regional Jataí. Este 

estágio visa oferecer experiência prática ao discente do curso de psicologia por meio 

do planejamento, organização, realização e sistematização de ações de atenção e 

promoção à saúde, com enfoque na saúde mental.  

A Psicologia, enquanto prática e campo de estudo foi regulamentada no Brasil 

em 1962, com a Lei nº 4.119. De acordo com o artigo 16 da referida Lei, as faculdades 

e universidades que ofertam curso de Psicologia devem organizar Serviços Clínicos e 

de aplicação à educação e ao trabalho - orientados e dirigidos pelos professores do 

curso, abertos ao público, gratuitos ou remunerados (BRASIL, 1962). Esses serviços 

atualmente são conhecidos como Serviços de Psicologia Aplicada (SPA), termo que 

substitui o antigo nome Clínica Escola, incluindo novas formas de intervenção 

psicológica para além do espaço restrito à clínica (AMARAL, A. E. V. et al, 2012).  

Os Serviços de Psicologia Aplicada também estão previstos no art. 25 das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que dispõem sobre a instalação desses serviços nos 

projetos pedagógicos dos cursos de psicologia, como parte da formação dos/as 

profissionais desta categoria. 
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O curso de Psicologia na UFG/ Regional Jataí foi criado no ano de 2006 e teve 

início no primeiro semestre de 2007. Sua criação objetivou a formação de profissionais 

psicólogos para atuarem na região devido ao crescimento da demanda pela Educação 

e para contribuir com a integração de equipes multidisciplinares que atuavam na rede 

pública de saúde e educação, além da demanda pelo curso na região do sudoeste 

goiano (UFG, 2014a). 

A Lei nº11.788/2008 define a existência de estágios obrigatórios e não 

obrigatórios, estabelecendo que essas duas modalidades sejam determinadas pelas 

diretrizes curriculares e pelo projeto pedagógico dos cursos. No curso de Psicologia 

da Regional Jataí, osestágio são realizados nas seguintes ênfases: Psicologia e 

Processos Clínicos, Psicologia e Processos Psicossociais e Psicologia e Processos 

Educativos (UFG, 2014a). 

 O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) visa promover a formação dos 

acadêmicos do curso de Psicologia através da prestação de serviços psicológicos às 

comunidades interna e externa à UFG/Regional Jataí, proporcionando o contato 

permanente com experiências reais de trabalho no campo da psicologia, por meio de 

diferentes ênfases e abordagens psicológicas (UFG, 2014b). Dessa forma, o Serviço 

cumpre uma dupla função, de formação dos estudantes e, consequentemente, de 

atendimento à população.  

No SPA reúne atividades vinculadas à pesquisa, extensão e ensino, oferecendo 

aos estudantes de psicologia oportunidade de prática supervisionada em processos 

clínicos, em investigação científica, em práticas de prevenção e promoção da saúde e 

em processos educativos (Brasil, 2011).  

Outro estudo, realizado por Romaro e Capitão (2003 apud Amaral, et al, 2012), 

objetivou a caracterização sócio demográfica da população que procurou atendimento 

psicológico na clínica-escola de uma universidade paulista, entre 1995 e 2000. Os 

resultados indicaram que dos 590 pacientes atendidos,341 foram mulheres, na sua 

maioria, jovens e solteiras. Apesar do predomínio de pacientes do gênero feminino, 

ocorreu uma variação do gênero em função da faixa etária, pois entre 0 e 14 anos 

foram atendidos 248 pacientes, sendo 65,3% do gênero masculino. As queixas mais 

frequentes foram de relacionamento, dificuldades escolares, lidar com perdas e 

ansiedade 

Santeiro, Rocha e Araújo (2013), realizaram um levantamento sobre os 

atendimentos ocorridos nos dois primeiros anos do Serviço de Psicologia Aplicada da 



 
 

Regional Jataí. Entre 2010 e 2012 foram realizadas 72 inscrições e/ou atendimentos. 

Desse total, 40 eram do gênero feminino e 32 eram gênero masculino, a maioria era 

solteira e com ensino fundamental incompleto. A faixa etária de maior procura estava 

situada entre 7 e 12 anos e a principal queixa era de agressividade, seguida por 

transtornos de aprendizagem. As intervenções mais utilizadas foi o processo de 

triagem/acolhimento e psicoterapia breve.  

No segundo semestre de 2018.2 SPA abriu vaga para estágio não-obrigatório 

em Psicologia Comunitária e Saúde. A Psicologia Comunitária possui os pressupostos 

de libertação e participação ativa dos sujeitos, em um movimento de ruptura das 

opressões sociais. Trata-se, portanto, de uma Psicologia que busca a mudança 

comunitária e social, em que o psicólogo se coloca como um facilitador de processos 

sociais e humanos (XIMENES, et al, 2017). As fundamentações e objetivos de 

fortalecimento coletivo das potencialidades dos sujeitos estão de acordo com a 

expansão do SPA para além do setting terapêutico convencional.  

 

2) Base teórica  
São utilizadas as teorias de Psicologia Comunitária e Saúde, partindo, 

principalmente dos estudos de Martiza Monteiro.  

 

3) Objetivos do estágio não-obrigatório em Psicologia Comunitária e Saúde  

Este estágio visa oferecer experiência prática ao discente do curso de psicologia 

por meio do planejamento, organização, realização e sistematização de ações de 

atenção e promoção à saúde, com enfoque na saúde mental.  

 

4) Metodologia  
              Utiliza-se metodologia participativa, visando à autonomia dos sujeitos e o 

fortalecimento comunitário. Para isso, são aplicados métodos desenvolvidos por 

Martiza Monteiro, como: a identificação e hierarquização de necessidades e recursos 

da comunidade para fortalecer-se de acordo com seus interesses e prioridades; 

entrevistas participativas e discussões reflexivas, bem como a estratégia de discussão 

sistemática avaliadora e comunicação socializadora do conhecimento produzido entre 

outros (Costa,2015, p. 280). 

 



 
 

5) Resultados e discussão  
Neste primeiro mês de estágio não-obrigatório ficou reservado para 

planejamento e apropriação das atividades desenvolvidas pelo serviço e sua rotina de 

funcionamento. Além disso, foi possível realizar acolhimento de novos usuários do 

SPA, e planejamento do grupo operativo para estudantes de psicologia e outro para 

os demais estudantes. Os grupos se iniciarão em Outubro de 2018, com encontros 

quinzenais e temáticas referentes ao sofrimento causado pelo ambiente universitário. 

Outra atividade iniciada foi a organização de um banco de dados com as informações 

acumuladas nesses 7 anos de funcionamento do serviço. 

Segundo Cerioni e Herzberg (2016), a triagem psicológica é uma escuta das 

expectativas do cliente em que também se escuta o desejo, pois as expectativas que 

o sujeito possui estão articuladas com seus desejos e com seus sofrimentos. A 

triagem, nessa perspectiva, para além de um levantamento de dados sobre as 

demandas do cliente e a porta de entrada do Serviço de Psicologia Aplicada, é um 

processo de escuta e acolhimento, pois prioriza a subjetividade do cliente. Dessa 

forma, no Serviço de Psicologia Aplicada, foi decido pela utilização do termo 

acolhimento, visto que nas experiências realizadas pela estagiária foi observado que 

os usuários utilizam desse momento para expor suas vivencias e não somente sua 

queixa. Através da escuta ativa e livre de preconceitos, é possível oferecer um 

ambiente seguro para a expressão dos usuários.  

Em relação ao desenvolvimento de ações que visam a saúde psíquica dos 

estudantes, tem se planejado grupos de acolhimento. A literatura internacional aponta 

que os transtornos mentais têm maior chance de surgir, pela primeira vez, 

principalmente no período universitário (Cerchiari, 2004; Mowbray et al., 2006 apud 

Cerioni; Herzemberg, 2016) e que o sofrimento psíquico se manifesta em maioria 

através de transtorno de ansiedade e depressão. 

 O aumento do número de universitários em sofrimento psíquico UFG/Regional 

Jataí revela a necessidade de promoção de espaços terapêuticos. É necessário 

ressaltar também, que o sofrimento psíquico está relacionado a marginalização de 

determinados grupos sociais. Segundo Venturini e Goulart (2016), a desvantagem 

social acarreta vulnerabilidade e exclusão que podem levar ao surgimento de 

sofrimento psíquico, causando maior vulnerabilidade e exclusão. Nesse sentido, o 

fomento da discussão sobre saúde mental e a intervenção através de acolhimento 

psicológicos são ferramentas de enfrentamento a exclusão social.  



 
 

No que concerne a sistematização de dados provenientes dos prontuários do 

Serviço, essa ação está em consonância com o fortalecimento do Serviço de 

Psicologia Aplicada através da sua visibilidade e levantamento das principais 

demandas atendidas. Ademais fomenta a pesquisa sobre o serviço e auxilia na sua 

gestão 

 

6) Considerações  
A experiência do estágio não obrigatório tem sido de muita aprendizagem 

Através da perspectiva da psicologia comunitária é possível compreender o sofrimento 

psíquico para além de uma visão individualizante. Além disso, o estágio no Serviço de 

Psicologia e não em uma instituição permite a construção de vínculos com toda a 

equipe, fornecendo não somente conhecimento teórico, como também conhecimento 

prático e uma aprendizagem baseada na troca de experiências.  
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: Acredita-se que a identidade profissional do 

professor universitário é construída durante sua formação inicial e perdure por toda 

vida profissional. É fundamental avaliar o contexto da formação, principalmente 

dentro das instituições universitárias tendo em vista uma aproximação entre a 

identidade profissional e a identidade institucional. Para garantir um trabalho de 

qualidade a distância entre essas duas identidades deverá ser estreitada e 

estimulada a integração dos valores pessoais, organizacionais e sociais dos 

docentes (SOARES; CUNHA, 2010). 

O processo formativo é complexo e múltiplo e um único aspecto não poderá 

ser buscado como critério isolado de qualidade do ensino superior. Deve-se levar 

em conta o cenário, tanto interno quanto externo às Instituições de Ensino Superior 

(IES), as políticas públicas de educação e saúde e os docentes como detentores da 

autonomia e identidade do seu papel profissional (SOUZA; HORA, 2015). 

É preciso reconhecer as motivações, formatos e significados das diferentes 

modalidades de formação, estabelecer relações entre as competências e 

habilidades desenvolvidas neste processo, observar as motivações políticas e 

institucionais que as produzem e reconhecer o impacto dos esforços da formação 

dos docentes da área da saúde (SILVA; ALMEIDA; GATTI, 2016). 

Na área da saúde, é possível perceber um número crescente de questionários 

e escalas disponíveis que procuram verificar e avaliar um fenômeno nas diversas 

pesquisas realizadas, porém, é imprescindível que esses instrumentos possuam  
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fidedignidade e validade para minimizar a possibilidade de julgamentos subjetivos 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Assim, o reconhecimento da qualidade dos instrumentos torna-se um aspecto 

fundamental para a legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o 

que reforça a importância do processo de validação (ZANON, 2013). 

Otpou-se neste trabalho, para compreender e conhecer com fidedignidade a 

percepção dos docentes da área da saúde, sobre sua formação pedagógica, 

construir um instrumento, a escala Likert, cujo objetivo é mensurar a percepção das 

opiniões/atitudes dos respondentes, para compreender os fatos e fenômenos de 

interesse, tornando quantitativo algo qualitativo. O instrumento é elaborado, 

compostos por afirmativas objetivas e são oferecidas opções de respostas, com 

indicação do nível de concordância ou discordância das afirmações,compostos por 

vários itens; cada um afere algo que possui um espectro continuo, não havendo, 

portanto resposta “certa” ou “errada”; e cada item na escala é chamado de 

proposição, cujo respondente deve atribuir um valor a cada uma delas (SANCHES; 

MEIRELES; DE SORDI, 2011). 

BASE TEÓRICA: Toda a pesquisa exige um planeamento para a sua 

execução, de forma a garantir que o método científico seja cumprido em todos os 

seus aspetos. Para tanto, torna-se essencial o uso de procedimentos que garantam 

indicadores confiáveis, principalmente aquando da colheita de dados, para que a 

qualidade da pesquisa seja alcançada (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

A validade de um instrumento está relacionada à “precisão do instrumento em 

medir o que se propõe medir. Portanto, um instrumento é válido quando sua 

construção e aplicabilidade permitem a fiel mensuração daquilo que se pretende 

mensurar. Quando se fala em validação de instrumentos de medidas, as técnicas 

mais conhecidas são: validade de conteúdo; validade de aparência; validade de 

critério e validade de constructo (BELLUCCI JÚNIOR; MISUE, 2012). 

A validade de conteúdo, um dos tipos de validação utilizados nesta 

investigação, é a determinação da representatividade de itens que expressam um 

conteúdo, baseada no julgamento de especialistas em uma área específica. Isso 

significa que a validação de conteúdo determina se o conteúdo de um instrumento 

de medida explora, de maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um 

determinado fenômeno a ser investigado (BELLUCCI JÚNIOR; MISUE, 2012). 



O instrumento escolhido para ser desenvolvido foi um questionário com 

a escala Likert, por ser conceituada como uma ferramenta importante em pesquisas 

avaliativas (CARDOSO; COSTA; MORAES, 2016; CARDOSO; PALUDETO; 

FERREIRA, 2018).  

OBJETIVO: O objetivo foi descrever as etapas de construção, validação de 

conteúdo de um instrumento para conhecer a percepção de docentes da área da 

saúde de uma IES federal, sobre sua formação pedagógica. 

METODOLOGIA:  O presente estudo, de caráter metodológico, foi realizado 

no período de janeiro a julho de 2017. O instrumento foi construído à luz dos três 

eixos de reflexão basilares, definidos pelo objetivo da pesquisa que será realizada 

utilizando-o: a universidade como instituição formadora; docência na universidade e 

formação pedagógica; e a universidade e a formação de seus docentes.  

Inicialmente foi realizada uma ampla busca manual, nas bases de dados 

eletrônicos de maior relevânica científica, na área de ensino na saúde, usando os 

descritores: Formação Docente; Ensino Superior; Formação Pedagógica; Educação 

em Saúde; Instituições de Ensino Superior. Foram selecionados artigos nacionais e 

internacionais publicados nos últimos 5 anos e após esta seleção inicial, foi realizada 

uma nova seleção, relacionando-os com os eixos supracitados. 

Nesta base foram elaboradas 40 assertivas com base nos três eixos de 

reflexão e de acordo com os objetivos determinados na pesquisa foram criadas 3 

dimensões, as quais tiveram as assertivas divididas entre elas: Dimensão D1: 

Formação Docente,  Dimensão 02: Competência Docente e Dimensão 03: Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. 

A validação de conteúdo se deu à luz dos objetivos, considerando: 

Equivalência semântica (significado das palavras), Equivalência cultural (termos e 

situações cotidianas diferentes entre as culturas) e Equivalência conceitual (palavras 

que possuem significados culturais diferentes). A seguir as asserções foram 

pontuadas em duas escalas: 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 pontos, randomizadas e foi realizado 

o pré-teste em uma população de 12 professores da área da saúde, de uma 

instituição federal com vínculo de caráter substituto 

O desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 466/12, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição pesquisada, com número CAEE 

56172816.1.0000.5078. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu da 

seguinte forma: 

 Validação da fraseologia:  

 Validação das asserções – correlação linear; 

 Validação quanto à confiabilidade (Spearman – Brown). 

A validação do instrumento atitudinal foi baseada em FERREIRA (2004) e 

FERREIRA; FERREIRA; BATISTA (2013) e consta de validação de asserção e 

confiabilidade do instrumento. 

Análise da validação das asserções, que visa assegurar que houve dispersão 

mínima de respostas entre os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, 

que existe consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa 

no instrumento e vice-versa.  

Esta análise foi feita utilizando-se o recurso estatístico do cálculo do 

coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como se pode observar na fórmula 

abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na asserção em análise e (y) refere-

se à pontuação total do respondente no instrumento. 

 O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira 

administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções com 

correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente 

no que se denomina segunda administração, levando-se em consideração apenas 

as asserções validadas na primeira administração, envolvendo todos os 

instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda apresente correlação linear 

inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos por respondente. 

 Associa-se à escala atitudinal de concordância plena e discordância plena, 

com termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a discordar, uma 

escala numérica de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, 

4, dependendo do fato de a asserção ser favorável ou desfavorável, visando 

possibilitar a aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes 

de correlação linear (r). No instrumento aplicado as asserções 3, 13 e 32 foram 

concebidas com a pontuação invertida. Todas as outras asserções foram 

concebidas com a pontuação positiva.  

Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), conforme 

descrito por RITZ (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo uma só vez e 



computar, para cada respondente, a soma dos pontos das asserções ímpares e, 

separadamente, a soma dos pontos das asserções pares, simulando, portanto, duas 

aplicações do instrumento, procedendo-se, a seguir, ao cálculo do coeficiente de 

correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todas as pessoas do 

grupo pesquisado.  

Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento por 

meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se conhecer 

qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma ao 

instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 80%, equivalendo a R igual 

ou maior que 0,80. O nível de confiabilidade foi de (R) = 0,81, o que demonstrou 

sólida densidade estatística (RITZ, 2000; FERREIRA; FERREIRA; BATISTA, 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A elaboração de instrumentos, bem como a 

validação de conteúdo destes, revelam o crescimento da área da saúde brasileira no 

ambiente científico, demonstrando a necessidades de utilização de medidas 

confiáveis nas pesquisas. 

 O estudo desenvolvido possibilitou compreender o procedimento de 

validação de conteúdo, fundamental para utilização na construção de medidas e 

instrumentos confiáveis. Este estudo permitiu a análise da validação de 

confiabilidade foi de 0,81, denotando consistência estatística ao instrumento 

aplicado e pode-se perceber que todas as dimensões se encontram com uma 

percepção positiva, comprovando a qualidade do instrumento. 
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PROGRAMA DE GINÁSTICA PARA TODOS COM CRIANÇAS AUTISTAS1 

 

ESTRELA, Barbarah2; GONÇALVES, Viviane Oliveira3. 

 

Palavras-chave: Autismo. Ginástica Geral. Educação Física. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Atualmente, é possível compreender no cenário mundial, uma 

massa crescente das crianças autistas. Assumpção e Pimentel (2000) 

trazem esses dados em uma publicação na Revista Brasileira de Psiquiatria, 

afirmando que sua epidemiologia corresponde a aproximadamente um a 

cinco casos em cada dez mil crianças, numa proporção de dois a três 

homens para uma mulher. O número é alarmante.  

A definição do autismo pode ser explicada, segundo Farinha (2014), 

como “um transtorno invasivo do desenvolvimento, isto é, algo que faz parte 

da constituição do indivíduo e afeta sua evolução.” (p. 15). Segundo Gadia, 

Tuchman e Rotta (2004), também pode ser compreendido como um distúrbio 

de desenvolvimento bastante complexo e abrangente, com suas 

particularidades e variados graus, tendo como principal fator a habilidade 

cognitiva. 

Conforme Tomé (2007), “para o autismo não há propriamente um 

tratamento, o que há é um treinamento para o desenvolvimento de uma vida 

tão independente quanto possível” (p. 240). Ou seja, é necessário buscar 

formas de compreender o espectro para que seja possível proporcionar a 

estas crianças uma melhor qualidade de vida, sendo de suma importância a 

inclusão escolar, uma vez que é na escola que buscamos meios para 

socialização, aprendizagem e desenvolvimento. 

A possibilidade de inclusão traz para a criança possibilidades de 

desenvolvimento do ser individual, seja esta portadora de necessidades 

especiais ou não, por meio de ações mediadoras. A abordagem histórico-
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cultural de Vygotsky (1994) mostra que nenhum ser humano deve ser 

privado de se relacionar com outras pessoas. 

Segundo Vygotsky (1994, p.40): 

desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 
refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho 
do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 
pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 
ligações entre história individual e história social. 

 
É possível relacionar as ideias expostas por Vygotsky, referente ao 

processo de desenvolvimento da criança objetivado por outra pessoa, com 

os estudos de Orrú (2010), que afirma que a aquisição da linguagem se dá 

pelo processo de interação entre crianças e seus interlocutores, ampliando 

assim a capacidade em simbolizar o mundo que a cerca, desenvolvendo 

diversas funções psicológicas superiores. 

Em suma, percebe-se que a Ginástica para Todos (GPT) pode ser 

perfeitamente trabalhada e aplicada em crianças portadoras do espectro 

autista, uma vez que a GPT caracteriza-se pelo amplo campo de 

possibilidades de execução, tendo movimentos básicos da ginástica, da 

dança, da dramaturgia, entre outros. A principal característica da modalidade 

é o fato primordial de não ser competitiva, além de não especificar seus 

praticantes, ou seja, crianças portadoras do TEA estão devidamente aptas à 

prática da GPT. 

Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica (2006), GPT é bastante 

abrangente, sendo uma modalidade esportiva, a qual se caracteriza pelo fato 

de não ser competitiva e por agregar a sua prática a não discriminação, seja 

por gênero, classe social, idade, competência, deficiência física, entre outros. 

Assim sendo, torna-a um esporte de demonstração. Na sua prática, utiliza-se 

desde elementos gímnicos básicos até variadas manifestações culturais 

corporais, podendo ser a dramaturgia, os diversos tipos de dança, a 

gestualidade, dentre outros. 

 

 

 



2 BASE TEÓRICA 

Kanner (1943) justificou a expressão autista, afirmando que ela estava 

diretamente ligada ao fato de que a criança, desde a primeira infância, era 

incapaz de se relacionar com outras pessoas, e que esta incapacidade 

integralizava-se em crianças das quais a saúde em geral e os dotes 

intelectuais não eram afetados de forma significativa. Sendo assim, foi 

constatada a primeira aparição do autismo, sendo Donald a primeira criança 

que demonstrou as características do espectro.  

Miranda (2009) aponta ainda algumas características dos portadores do 

TEA citando a falta de coordenação, atraso no desenvolvimento, estrabismo, 

disfunções de lateralidade, hábito de caminhar na ponta dos pés, escoliose, 

problemas de equilíbrio, reflexos exagerados, hiperatividade, escassa 

competência manual, distorções sensoriais, movimentos estereotipados e 

significativa inaptidão para o aprendizado.  “As crianças autistas vivem num 

mundo à parte criado por elas próprias, geralmente incapazes de estabelecer 

relações pessoais normais, contudo, podem revelar uma ligação muito forte 

com alguns objectos.” (GUERREIRO, ROCHA, 2006, p. 15) 

Silva, Gaiato e Reveles (2012), ressaltam a importância em se criar 

caminhos e recursos criativos para que as crianças portadoras do espectro 

autístico se desenvolvam de forma satisfatória no ambiente mais frequentado 

por elas: a escola. As crianças precisam compreendê-la como um segundo lar 

e, para que isso ocorra, necessitam ser acolhidas pela equipe gestora. 

Para os professores encarregados em realizar esta prática de inclusão, 

faz-se necessário, conforme Marinho e Merkle (2009), “conhecer o percurso 

histórico sobre o autismo, bem como compreender como é realizado o 

diagnóstico, para assim podermos citar métodos educacionais direcionados 

aos alunos com autismo” (p.2). 

Tomé (2007) traz que a atividade física para crianças autistas não 

devem ter como foco principal o ensino de movimentos, mas sim a 

possibilidade do aprendizado, atuando como agente auxiliador do processo de 

adaptação, melhoras sociais e aumento da qualidade de vida dos mesmos. 

Além disso, o autor ressalta a necessidade que o professor destes alunos em 

questão, planeje uma aula considerando as necessidades particulares de cada 



indivíduo para que assim estes alcancem uma vida mais independente em 

comunidade. 

Analisando os escritos da Confederação Brasileira de Ginástica 

(2006), é possível descrever algumas características da GPT, como a 

integralização de elementos presentes na cultura corporal, tais como a dança, 

os jogos, o folclore, dentre outros. Ou seja, a modalidade deve ter sua 

fundamentação nas atividades ginásticas, além de buscar aspectos culturais 

em suas demonstrações, por meio de atividades criativas e livres. Outro fator 

de importância é a possibilidade de interação e coletividade proporcionada, 

tornando-a assim universal. Paoliello (1997) ainda traz que “Não existe 

qualquer tipo de limitação para a sua prática, seja quanto às possibilidades de 

execução, sexo ou idade, ou ainda quanto à utilização de elementos materiais, 

musicais e coreográficos” (p.30), tornando-se assim uma grande aliada no 

processo de desenvolvimento das crianças em questão.  

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é realizar uma pesquisa interventiva com 

crianças autistas, disponibilizando a elas aulas de GPT. Em seguida, com os 

dados coletados, a proposta é de relatar a experiência e incentivar outras 

pessoas a realizarem pesquisas nesta área de conhecimento tão vasta e 

inexplorada. 

 

4 METODOLOGIA 

 O objetivo desta pesquisa é o descrever um programa de GPT para  

crianças portadoras do TEA. Portando, caracteriza-se, como uma pesquisa 

qualitativa, estudo de caso, bibliográfica e de campo. Sendo assim, a proposta 

de metodologia é que as aulas da modalidade em questão sejam realizadas no 

Núcleo de Práticas Corporais (NPC) da Universidade Federal de Jatai (UFJ) 

em um período de dois meses, com a intenção de descrever o programa de 

atividades físicas realizadas com as crianças autistas, e analisar a experiência 

e o desenvolvimento dos alunos durante a prática das atividades.  

Para a realização da pesquisa, foi realizado contato com o grupo GAJ 

(Grupo de Autistas Jatai) para explicar a proposta e estabelecer a amostra da 

pesquisa. Em virtude de dificuldades relacionadas à transporte, horários 



disponíveis e o fato da intervenção ser realizada no NPC, no Campus Jatobá, 

conseguimos dois participantes para participar da pesquisa, ambos de 13 anos  

do sexo masculino.  

Ressalta-se que as aulas do programa de intervenção estão em 

andamento. Desta maneira, as aulas são orientadas pela professora 

orientadora deste projeto para que haja um norteamento correto no 

desenvolvimento das aulas práticas.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

O projeto está em fase de desenvolvimento, especificamente na fase de 

execução do programa de GPT para os alunos autistas, desta forma, os dados 

serão discutidos e publicados posteriormente.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como relatado anteriormente, o TEA acarreta inúmeras complicações no 

desenvolvimento psíquico, motor e social de seus portadores. Como dificuldade 

motora, é possível ressaltar o acometimento no andar, uma vez que é 

característico dos casos de autismo grave, andarem nas pontas dos pés. Até o 

momento, se pode observar também dificuldade motora para a realização de 

algumas atividades propostas, tendo em vista dificuldades relacionadas à 

coordenação motora e força. Portanto, até o momento, podemos verificar a 

relevância da inserção da atividade física no cotidiano destas pessoas e que 

esta resultaria em uma melhora significativa na qualidade de vida dos mesmos. 

Desta forma, fica explícita a ação benéfica que a Educação Física traz 

para o desenvolvimento destas crianças, não só para o melhoramento das 

condições motoras, mas também sociais. É preciso desenvolver este grande 

aliado. 
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INCLUSÃO SOCIAL: VAMOS MUDAR A HISTÓRIA1

SANTOS, Débora Sirno2; PANIAGO, Maria de Lourdes Faria dos Santos3

Palavras-chave: Inclusão. Preconceito. Exclusão.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Na esfera  de  atuação do governo federal,  foi  iniciado no final  de  2002  o

Programa  Diversidade  na  Universidade,  que  visa  ampliar  a  inclusão  social,

combatendo a discriminação racial através de apoio e financiamento de instituições

públicas,  privadas  e  da  sociedade  civil,  dispostas  a  promoverem  cursos  para

afrodescendentes  e/ou  indígenas.  Na  tentativa  de  fazer  com que  o  ingresso  ao

ensino superior seja feito de forma mais democrática, e sendo um mecanismo de

ampliação do acesso das categorias oriundas de escolas públicas, a Universidade

criou o Programa UFGInclui,  que inicialmente reservava 10% de suas vagas aos

candidatos de escolas públicas, 10% de suas vagas em cada curso a candidatos

autodeclarados  pretos  oriundos  de  escola  pública,  10%  aos  autodeclarados

indígenas  oriundos  de  escolas  públicas,  10%  aos  autodeclarados  negros

quilombolas oriundos de escolas públicas (RESOLUÇÃO CONSUNI 0029/2008). Ao

longo dos anos e com o surgimento da Lei de cotas 12.711, a Resolução inicial foi

sofrendo modificações e ampliando o acesso as vagas. 

Mediante  o  surgimento  dos  primeiros  discentes  cotistas  no  espaço

universitário, começaram a surgir discursos contrários a essa forma de ingresso. A

Universidade é um espaço composto por pessoas esclarecidas e um espaço para

discussões, mas se “percebe” mesmo que de forma não declarada, muitos discursos

1 “Resumo revisado pela orientadora do trabalho -  II Mostra Universitária, Prof.ª Maria de Lourdes
Faria dos Santos Paniago.

2 Mestre em Educação pelo Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Goiás,
Regional Jataí (UFJ), deborasirno@hotmail.com.

3 Professora  Doutora  em Linguística,  docente  e  orientadora  do trabalho  pelo  Programa de  Pós-
Graduação  em  Educação  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  Regional  Jataí  (UFJ),
lurdinhapaniago@gmail.com.



contrários à inclusão. A partir desses discursos, nos surgiram algumas indagações;

como estava sendo o convívio dos cotistas no espaço Universitário? Qual seria a

aceitação  deles  e  dos  outros  para  com  eles?  Será  que  as  cotas  realmente

proporcionavam a esses discentes  a inclusão de fato?  A discussão apresentada

nesse resumo é um recorte de um dos capítulos de minha dissertação de Mestrado

defendida em 2017, no Programa de Mestrado em Educação da UFG/REJ. 

2 BASE TEÓRICA 

A base teórica adotada ancora-se nas análises de autores como: Azevedo

(2007), Fischer (2001), Foucault (1970), Geledés (2013), Silva (2009) e outros.

3 OBJETIVO

A  presente  discussão  tem  como  objetivo  analisar  o  cotidiano  dos  14

discentes/cotistas  e  entender  como  eles  estão  se  percebendo  no  espaço

universitário, verificando se a inclusão de fato acontece para eles. 

4 METODOLOGIA 

Esse estudo foi  desenvolvido na Universidade Federal  de Goiás,  Regional

Jataí,  e  o  objeto  de  pesquisa  foram  os  14  discentes  (7  indígenas  e  8  negros

quilombolas) com matrícula ativa, que ingressaram nos cursos de Graduação pelo

Programa  UFGinclui  na  Regional  Jataí,  e  se  trata  de  uma  discussão  sobre  o

preconceito que ainda é cometido, muitas vezes, de forma não declarada, mesmo

em  um  cenário  “inclusivo”.  Para  a  coleta  de  dados  foi  realizada  pesquisa

bibliográfica e documental, entrevista e aplicação de questionários aos 14 discentes.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Durante a entrevista, muitos dos discentes que marcaram no questionário,

que não haviam sofrido preconceito, compartilharam situações que os deixaram com

o  sentimento  de  “vítimas  de  preconceito”  e  declararam  que  já  sofreram com o

preconceito  dentro  da  instituição  e  fora  dela,  mas,  devido  ao  fato  de  serem



ocorrências isoladas, optaram por selecionar a opção “não há discriminação”. Fico

me perguntando: por que uma pessoa diz que não há discriminação, quando ela

mesma nos relatou que há? Medo de se expor, medo de se comprometer, medo de

perder a vaga tão sonhada? 

QUI/DIR1 é discente quilombola do curso de Direito, seu discurso ao longo

das  entrevistas  realizadas  pela  pesquisadora  e  sua  orientadora,  de  mostrou

resultado  de  vivências  de  exclusão,  pudemos  perceber  a  complexidade  da

“exclusão” social, racial e afetiva que ele vinha sofrendo ao longo de sua existência.

QUI/DIR 1 tem medo até de falar em sala de aula, porque aprendeu na vivência, na

prática, o que é ser excluído. 

Quando indaguei sobre a possibilidade de ele encontrar uma companheira na

Universidade que pudesse lhe ajudar a aumentar sua autoestima, a qual ele relatou

que  está  muito  baixa,  ele  me  diz:  “Você  acha  mesmo  que  alguém  como  eu,

quilombola, abaixo da linha da miséria, vai conseguir namorar com alguém do meu

curso, onde só têm pessoas de alto poder aquisitivo?”

De tanto ser exposto a atitudes e atos excludentes, o próprio QUI/DIR 1 vê-se

como alguém “inferior” e “incapaz” de namorar uma moça de seu curso, porque são

de classes sociais diferentes. Os discentes deveriam apenas se sentirem e se verem

como  seres  humanos  de  etnia  diferente,  mas  pertencentes  à  universidade  e  à

sociedade.  Porém,  devido  a  realidades,  histórias  e  experiências  de  exclusão  e

preconceito, transformaram-se no sujeito que são. Foucault diz que “as coisas não

têm o mesmo modo de existência,  o mesmo sistema de relações com o que as

cerca, os mesmos esquemas de uso, as mesmas possibilidades de transformação

depois de terem sido ditas” (1986, p.143). As coisas não são as mesmas depois de

ditas,  têm uma existência  precária,  escorregadia;  se  dispersam e só  podem ser

capturadas no momento em que se dispuserem a descrever o conjunto das relações

postas em jogo num determinado discurso. “O que fomos e o que somos, o que

foram e o que disseram nossos ancestrais, tudo isso marca nossos corpos, penetra-

os e os produz, para o bem ou para o mal” (AZEVEDO, 2007, p. 217).

Durante toda a coleta de dados, pudemos perceber que motivos aparente-

mente iguais, “sentimento de inferioridade”, levam os discentes a se comportarem de

forma diferente:



O homem, sujeito da própria história, capaz de transformar o mundo a partir
da tomada de consciência, reúne essas duas concepções: tudo se passaria
como se, percebendo a dominação, a força do outro, o sujeito pudesse lutar
e chegar, talvez um dia, à condição paradisíaca (e originária) de sujeito uno,
pleno de poder (FISCHER, 2001, p. 207).

QUI/DIR 1 me relatou que tudo que é feito no curso de Direito, dizem ser feito

de forma democrática, mas, no meio da maioria, sua voz não é ouvida e ele nunca é

atendido em suas escolhas ou necessidades, portanto, se cala, e com isso já se

decepcionou muito com o curso, que antes era um sonho. QUI/DIR 1 diz: “Prego que

se desponta,  merece ser martelado! Pra não levar martelada, eu fico calado, sem

chamar muita atenção para mim.”

Esse ditado popular é dito por muitos de forma positiva “Quem se destaca,

leva martelada!”,no intuito de dizer que leva martelada quem é bom, mas QUI/DIR 1

faz a fala e a análise do mesmo ditado de forma triste, excludente e desmotivado,

pois as práticas discursivas têm relação com outras práticas sociais, econômicas e

culturais do sujeito, no caso, o QUI/DIR 1.

(...) é preciso considerar os diferentes momentos de enunciação e analisá-
los criticamente como objetos vivos, pois haveria uma real impossibilidade
de separar a interação dos discursos (interdiscursividade) do funcionamento
intradiscursivo (isto é, a dinâmica dos enunciados dentro da mesma forma-
ção) (FISCHER, 2001, p. 214).

O discente indígena do curso de Pedagogia - ‘IND/PED’ relata ter muitas

dificuldades para falar a Língua Portuguesa. Morou na aldeia até o dia que veio para

a UFG e ainda tem problemas com a bebida. Na aldeia, é normal beber, mas ele

bebe muito e isso atrapalha os estudos e seu convívio social, despertando no outro,

a exclusão e a rejeição que já existia.

O discente quilombola do curso de Medicina -  QUI/MED 1 diz  que nunca

aconteceu com ele,  mas já ouviu seus colegas dizendo ter sofrido preconceito e

discriminação na UFG de Goiânia. Ele diz que:

Teve um professor que deu aula de Bioestatística que disse que o processo
seletivo é muito facilitado para indígenas e quilombolas e as pessoas não
sabem o básico e para os professores e facu1dade isso é muito ruim. Eu
achei  isso  ruim,  mas  nem  sei  se  é  verdade,  porque  não  presenciei
(QUI/MED 1).

O  que  os  discentes  cotistas  relataram  ao  longo  das  entrevistas  foram  a

ocorrência  do  racismo  institucional,  o  que  lhes  provocavam  o  sentimento  de



exclusão. O racismo institucional é um sistema organizado em “estruturas, políticas,

práticas  e  normas  capazes  de  definir  oportunidades  e  valores  para  pessoas  e

populações  a  partir  de  sua  aparência  atuando  em  diferentes  níveis:  pessoal,

interpessoal  e  institucional”  (GELEDÉS,  2013,  p.11).  Um racismo não declarado,

mas  institucionalizado,  presente  o  tempo  todo  na  vida  acadêmica  e  que  foi  o

responsável por muitos discentes dizerem que pensaram várias vezes em desistir. O

racismo institucional “opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e

a ação do Estado,  suas instituições e  políticas  públicas  –  atuando também nas

instituições  privadas,  produzindo  e  reproduzindo  a  hierarquia  racial.”(GELEDÉS,

2013, p.17). 

O discente indígena do curso de Medicina 2 -  IND/MED 2 diz: “No começo

do curso, eu sofri muita discriminação não declarada, mas eu sempre ficava saben-

do das coisas”.

O racismo institucional, tal como o definem Silva (2009), 

atua no nível das instituições sociais, dizendo respeito às formas como es-
tas funcionam, seguindo as forças sociais reconhecidas como legítimas pela
sociedade e, assim, contribuindo para a naturalização e reprodução da hie-
rarquia racial. Não se expressa por atos manifestos, explícitos ou declara-
dos de discriminação, orientados por motivos raciais, mas, ao contrário, atua
de forma difusa no funcionamento cotidiano de instituições e organizações,
que operam de forma diferenciada na distribuição de serviços, benefícios e
oportunidades aos diferentes grupos raciais (SILVA, 2009, p. 157).

A exclusão social é produzida por um discurso racista do passado que, com o

tempo, se torna silencioso, ou então, impregnado de outras palavras cujo racismo

não é mais evidente. No entanto, essas novas palavras, à primeira vista inócuas,

continuam a carregar o seu sentido racista original. Isto significa que as autoridades

envolvidas nestas instituições nem sempre se apercebem do racismo de suas práti-

cas,  tomando  decisões  baseadas  em  hábitos  formados  historicamente  e  jamais

questionados (AZEVEDO, 2007).

IND/MED 2 diz, “Tenho medo de contar que sou cotista para meus colegas e

professores. Tenho medo de ser excluída por isso”. A discente nos relatou que não

se sente acolhida na Universidade em relação ao suporte que a Universidade dá aos

discentes para suprirem suas necessidades de aprendizado.



6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário que tenhamos mais ações afirmativas no espaço universitário

para conscientização de toda a comunidade acadêmica da necessidade de respei-

tarmos as diferenças, respeitarmos o outro, termos empatia, lutarmos por direitos

respeitando as diferenças e necessidades de cada indivíduo que aqui está. A univer-

sidade é um espaço de emancipação do sujeito e de libertação de preceitos, concei -

tos, e amarras que estão prontas e nos manipulando e controlando. Precisamos de

um espaço onde possamos construir juntos, respeitando a adversidade e lutando

para que todos tenham direitos. 
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INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM FEIJOEIRO 
POR ACIBENZOLAR-S- METÍLICO1 
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Palavras-chave: Phaseolus vulgaris. Crestamento bacteriano. Mancha angular. 
                                                             

1. INTRODUÇÃO 
 
O feijão comum (Phaseolus vulgaris) é cultivado em quase todo o território 

nacional, o que torna o Brasil um dos maiores produtores mundiais. O ciclo curto da 

cultura e a ocorrência de mais de uma safra em várias regiões do país contribuem 

para alta incidência de doenças, aumentando o potencial de inóculo e levando, a 

perdas em cultivos futuros. Por essa razão, problemas fitossanitários destacam-se 

como um dos principais fatores limitantes à cultura, colaborando para baixos índices 

de produtividade observados no Brasil. Dentre as doenças de importância para a 

cultura detaca-se a Mancha angular (Pseudocercospora griseola.), o Crestamento 

bacteriano comum (Xanthomonas axonopodispv. phaseoli) e Antracnose 

(Colletotrichum lindemunthianum), que contribuem para o alto uso de fungicidas na 

cultura. O uso demasiado desses produtos leva ao crescimento da população 

resistentes dos principais patógenos, contrapondo com os princípios de um manejo 

sustentável. Há métodos alternativos de controle de doenças de plantas que podem 

ser integrados às medidas de controle convencionais, de forma a contribuir com o 

manejo fitossanitário sustentável, como o uso de fungicidas microbiológicos, 

inoculação de rizobactérias do desenvolvimento vegetal e o uso de indutores de 

resistência. Neste trabalho foi avaliado a eficiência do uso de um indutor de 

resistência integrado ao manejo das doenças foliares na cultura do feijoeiro. 
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2. BASE TEÓRICA 
 
A indução de resistência envolve a ativação de mecanismos de defesa 

latentes existentes nas plantas em resposta ao tratamento com agentes bióticos e 

abióticos. O termo indução de resistência pode ser utilizado para designar uma 

proteção local, isto é, a indução de resistência apenas onde se efetuou o tratamento 

com agente indutor, como também pode indicar uma resistência sistêmica, que se 

manifesta a distância do local de aplicação do indutor (Barros et al., 2010). Os 

agentes indutores de origem biótica ou abiótica, capazes de ativar ou induzir 

qualquer resposta de resistência nas plantas são chamados de elicitores, podendo 

apresentar natureza química variada, como oligossacarídeos, glicoproteínas, 

oligopeptídeos e ácidos graxos, o que demonstra a não existência de característica 

estrutural única na determinação da atividade elicitora (Camargo, 2011). 

A ativação de defesas das plantas pode ocorrer a partir de elicitação por 

compostos presentes em extratos de plantas, preparações de leveduras, 

exopolissacarídeos bacterianos, rizobactérias e fungos promotores do crescimento, 

raças não virulentas do patógeno, além do próprio patógeno inativado pelo calor 

(Medeiros et al., 2016). Pode-se ainda utilizar elicitores químicos ou físicos, como 

silício, ácido salicílico, quitosana, cloreto férrico, fosfato de potássio, acibenzolar-S-

metil (ASM), fosfato de potássio monobásico, ácido jasmônico, ácidos graxos ou luz 

em comprimento de onda específico (Pascholati, 2011). 

Portanto, a resistência induzida consiste no aumento da resistência por meio 

da utilização de agentes externos, sem qualquer alteração no genoma da planta, 

isso ocorrendo de maneira não específica por meio da ativação de genes envolvidos 

em diversas respostas de defesa, tais como explosão oxidativa, resposta de 

hipersensibilidade, acúmulo de proteínas- RP (por exemplo eroxidases, quitinases e 

β 1-3glucanases), síntese de fitoalexinas, acúmulo de compostos fenólicos, aumento 

na formação de calose, formação de papilas, entre outros (Pascholati, 2011). Em 

função da rota de sinalização que leva a expressão das defesas, a indução de 

resistência pode ser induzida por microrganismos patogênicos que tem o ácido 

salicílico (AS) como principal sinalizador, levando a expressão principalmente de 

proteínas-RP, sendo designada de resistência sistêmica adquirida ou SAR (do inglês 

- Sistemic AcquirdResistence) e a resistência induzida por rizobacterias promotoras 

de crescimento (PGPR, do inglês - plantgrowthpromotingrhizobacteria) que é 



conhecida por resistência sistêmica induzida ou ISR (do inglês – iduced sistemic 

resistence), cujos principais sinalizadores são o ácido jasmonico (AJ) e etileno (ET) 

(Camargo, 2011). 

O acibenzolar-S-metílico é talvez o mais potente ativador sintético de 

resistência sistêmica adquirida descoberto. Este indutor não possui propriedades 

antimicrobianas ele age diretamente na ativação de mecanismo de defesa da planta, 

o qual tem a capacidade de translocação rápida para tecidos distantes da área onde 

foi aplicado, e persistência variável nos tecidos da planta exposta(Faulin, 2010). 

Dessa forma tem-se grande potencial de uso na agricultura, sendo muitas vezes 

recomendado o seu uso em conjunto com o fungicida. 

 

3. OBJETIVOS 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do indutor de resistência 

acibenzolar-S-metílico no controle de Crestamento bacteriano comum da Mancha 

angular do feijoeiro, em duas safras, com aplicações isoladas ou em associação a 

fungicida convencional. 

 
4. METODOLOGIA 

 
Foram conduzidos dois experimentos na Fazenda Escola da Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí, localizada no município de Jataí, GO. A 

semeadura do primeiro ensaio foi feita dia 14 de dezembro de 2017 e a colheita no 

dia 09 de março de 2018, safra das águas. O segundo ensaio foi semeado no dia 17 

de janeiro de 2018 e a colheita, no dia 13 de abril de 2018, safra da seca. 

Os tratamentos consistiram de diferentes números de aplicação do indutor de 

resistência Acibenzolar S-Metílico (Bion®), variando de 1 a 3 aplicações, isoladas ou 

seguidas por aplicações de fungicidas convencionais. 

No experimento da semeadura das águas, a severidade do Crestamento-

bacteriano comum e da Mancha angular do feijoeiro foi estimado aos 58 dias após a 

semeadura (DAS) e depois aos 65 DAS, entre os estádios R7 e R8 por meio de uma 

escala de notas estabelecida para essa finalidade. No experimento da semeadura 

da seca, a severidade da Mancha angular (P.griseola) foi estimada aos 48 e 58 (R6 

e R6/R7 respectivamente ) DAS por meio da escala diagramática proposta por 

Godoy et al (1997). O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com oito 



tratamentos e quatro repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%, utilizando-se o programa 

Agroestat (Barbosa & Maldonado Junior, 2018). 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na semeadura das águas o Crestamento bacteriano comum apresentou 

crescimento explosivo da doença, com rápida necrose da parte aérea, promovendo 

crestamento típico com senescência e queda das folhas do baixeiro das plantas. 

Embora não tenha havido diferença significativa nas médias de severidade 

das doenças foliares, notou-se que houve uma tendência de redução da severidade 

nos tratamentos em que foram realizadas duas e três aplicações de ASM 

independentemente da presença ou não do fungicida. Não houve diferença 

significativa dos tratamentos para a as variáveis produtividade e massa de mil grãos 

Na semeadura da seca, a Mancha angular teve presença constada logo no 

início do ciclo da cultura. Isso ocorreu em função da fonte de inóculo de P. griseola 

proveniente da semeadura das águas e das condições ambientais favoráveis para o 

parasitismo pelo patógeno. Na primeira estimativa da severidade da doença, houve 

redução da severidade da doença nos tratamentos em que foi realizada aplicação do 

fungicida convencional, independentemente se isolado ou com 1, 2 ou 3 aplicações 

de ASM. Na segunda estimativa da severidade, contudo, o tratamento com três 

aplicações de ASM não diferiu estatisticamente dos tratamentos em que houve 

aplicação de fungicida convencional.  

Há registros do efeito de indutores de resistência, sejam bióticos ou abióticos 

no controle de doenças em diferentes patossistemas, como relatado nas revisões de 

Kuhn et al, (2007) e Stangarlin et al. (2011). A maioria dos estudos é conduzida por 

meio de experimentos em condições controladas, principalmente em casa de 

vegetação, em que a eficiência dos indutores é determinada principalmente por meio 

da quantificação dos compostos bioquímicos de defesa produzidos em plantas 

tratadas com indutores. Mesmo nos trabalhos conduzidos em casa-de- vegetação e 

em campo, as condições são controladas, num ambiente com menos variáveis do 

que nas regiões de atividade agrícola extensiva. Há poucos resultados de pesquisa 

que relatem o uso de indutores de resistência em condições de campo, sob 

ocorrência natural dos patógenos. Nas condições de cultivo de feijão do Centro-



Oeste, mediante pressão natural das doenças foliares do feijoeiro, não há outros 

trabalhos de pesquisa que demonstrem o efeito dos indutores integrados às demais 

medidas de controle. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

• No experimento das águas, o Acibenzolar-s-metílico não promoveu o 

controle do Crestamento bacteriano comum (Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli). 

• No experimento da seca (segunda avaliação), três aplicações do ASM 

isolado proporcionaram redução da severidade da Mancha angular 

(Pseudocercospora griseola) semelhante à redução proporcionada pelo fungicida 

convencional isolado ou associado a uma, duas ou três aplicações de ASM. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Desde o seu descobrimento, pesquisam-se meios para o combate do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), porém, ainda não se tem uma solução para a cura, 

apenas recursos para garantir uma melhor qualidade de vida (GUARIGLIA et al., 

2007). Assim Werner (2005, p.34) afirma que “o HIV estabelece uma infecção crônica 

no organismo, o que requer terapia por toda a vida, uma vez que as drogas atualmente 

disponíveis não são curativas”. Essa medicação é denominada de terapia 

antirretroviral (TARV), em que Kramer et al. (2009, p.563) relata que “a utilização da 

TARV proporcionou aos pacientes uma maior expectativa de vida e uma redução nas 

infecções oportunistas”. 

Apesar da TARV ter efeitos significativos no combate ao vírus, pode trazer 

efeitos colaterais como a Síndrome Lipodistrófica (SL), uma doença morfofuncional 

caracterizada principalmente por acúmulo de gordura na região central, perda de 

gordura periférica (extremidades e face) e por distúrbio no metabolismo dos lipídios 

(RASO et al., 2007). 

Desta forma, a SL ocasiona alterações morfológicas nos indivíduos portadores 

de HIV/Aids, que segundo Tsuda et al. (2012), são conhecidas como lipoatrofia (perda 

do tecido adiposo) e lipohipertrofia (acúmulo de gordura). Essa alteração de tecido 

adiposo pode aparecer nos indivíduos tanto na forma separada quanto de forma mista.  

Diante disso, é crucial compreender como a TARV   pode   afetar   o   perfil



 

morfológico dos indivíduos portadores de HIV/Aids, pois contribuirá no conhecimento 

da interação do tempo de terapia com a composição corporal e lipodistrofia. 

BASE TEÓRICA 

Antes da introdução TARV os problemas advindos pelo HIV era a perda de 

peso e desnutrição, contudo, o cenário mudou com a utilização dos medicamentos, 

sendo evidente, principalmente, a redistribuição da gordura corporal (JAIME et al, 

2004; VALENTE et al, 2005; MEDEIROS et al, 2016), principalmente com o acúmulo 

nas regiões centrais (abdômen, cervical, peitoral e nas vísceras), bem como, a perda 

do tecido adiposo subcutâneo periférico (nádegas, face e nos membros superiores e 

inferiores) (FERNANDES et al., 2007). No entanto, ainda não se sabe quais fatores 

acometem anormalidades morfológicas desenvolvidas nos pacientes soropositivo que 

fazem a utilização da TARV (MANSUR et al, 2006).   

Jaime et al. (2004), no estudo sobre o estado nutricional de indivíduos em uso 

de TARV, concluiu que a obesidade abdominal é uma das principais alterações na 

composição corporal acometida pelo uso dos IPs (inibidores de protease). Seidl e 

Machado (2008), confirmam a prevalência de lipohipertrofia na região abdominal, mas 

também observaram alterações com maiores acometimentos de lipoatrofia na face. 

Seguindo essa perspectiva Tsuda et al. (2012), afirma que a alteração que se 

desenvolve com mais frequência é a lipoatrofia, acometido por alterações na face, 

porém, seguida dos membros superiores, inferiores e nádegas. 

Com o objetivo de avaliar melhor essas alterações morfológicas, Tsuda et al. 

(2012), avaliaram os esquemas terapêuticos de 60 pacientes soropositivos com SL e 

79 sem SL. Observaram que a SL pode ser desenvolvida a partir do uso da estavudina 

(d4T), enquanto que, a Zidovudina (AZT) e Lamivudina (3TC), parecem proteger 

contra a SL. No entanto, Brasil (2010), afirma que a AZT, se usada por um período de 

longo tempo, pode desenvolver a SL, porém, sendo incomum seu aparecimento se 

utilizado em um curto tempo. De acordo com Brasil (2008), as alterações corporais 

podem ser influenciadas por fatores genéticos, idade, tempo de exposição ao 

tratamento e nível de atividade física.  

Curti, Almeida e Jaime (2010), analisaram a influência do uso da TARV em 

pacientes infectados com HIV, avaliando o aspecto nutricional e redistribuição 

corporal. A amostra avaliada foi de 42 pacientes, em que observaram que nem todos 

tiveram redistribuição corporal, o que corrobora para a influência multifatorial e não 

apenas de uso da TARV.   



 

OBJETIVO 

 Associar do tempo de terapia antirretroviral com a composição corporal e a 

lipodistrofia no paciente infectado pelo HIV. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva (GIL, 1991), com enfoque quantitativo 

(TRIGUEIRO et al, 2014) e transversal (FONTELLES et al, 2009). 

O estudo foi realizado no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, 

localizado no município de Santarém/PA. A amostra foi de 178 pacientes de ambos 

os gêneros infectados pelo HIV. Os mesmos foram divididos em dois grupos: grupo 1 

(G1; n=77) - pacientes que já realizavam a TARV por até 12 meses e aqueles que 

ainda não realizavam; grupo 2 (G2; n=101) - que fazem uso há mais de 24 meses. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de 

Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, sob CAAE: 

27162514.9.0000.5172. 

 Para a coleta de dados foi confeccionada uma ficha para a busca das 

informações clínicas e epidemiológicas. Após essa coleta foi realizada a avaliação 

física e da SL.  

Avaliou-se a massa corporal, estatura, circunferências e realizou-se o cálculo 

do índice de massa corporal (IMC). Para a classificação do IMC e da circunferência 

abdominal adotou-se os valores propostos pela WHO (2000). O diagnóstico da SL foi 

seguido as orientações de Sonaglio et al. (2011) e a mesma foi classificada em 

lipoatrofia, lipohipertrofia e mista. A verificação da composição corporal foi aferida 

através do aparelho de bioimpedância tetrapolar (Maltron®, modelo BF 900). A 

classificação do percentual de gordura foi realizada por meio da proposta de Pollock 

e Wilmore (1993). 

Os dados foram tabulados e analisados através de estática descritiva. Já para 

a estatística inferencial recorreu-se ao teste Qui-quadrado para realizar a associação. 

Quando o resultado apresentou-se significativo, utilizou-se o Odds Ratio para inferir a 

possibilidade de ocorrência do evento. O programa utilizado para esses cálculos foi o 

BioEstat 5.0, adotando-se o nível de significância de p<0.05. 

RESULTADOS 

 A pesquisa contou com a participação de 178 participantes infectados pelo HIV, 

sendo prevalente o gênero do masculino em ambos os grupos (G1 = 61%; G2 = 51,5 

%). A faixa etária predominante foi de 18-37 anos (75,4 %) no G1 e de 28-47 anos 



 

(60,4%) no G2. Em relação a etnia a que mais predominou foi a cor parda no G1 e G2 

(84,4% vs 66,3). O estado civil mais frequente no G1 foi o solteiro (49%), e no G2 foi 

casado/amigado (54,4%). A predominância de renda foi de 1 a 2 salários mínimos, no 

G1 (62,3%) e G2 (60%).  

 A situação de imunodeficiência demonstrou que a Aids foi mais frequente no 

G2 (71,3%) que no G1 (26%). Para a situação de uso dos inibidores de protease, no 

G1 58,4% não usaram e no G2 63,4% dos pacientes não tiveram contato.  

 O tempo médio de diagnóstico para a infecção pelo HIV foi de 19,84±27,44 

meses para o G1 e de 76,76±41,28 meses para G2. Já para o uso da terapia 

antirretroviral notou-se um tempo médio de 3,92±4,14 meses para G1 e de 

67,87±38,84 meses para G2. 

 Quanto à SL, notou-se no G1 18,2% de presença e no G2 48,5%. Destaca-se 

que no G1 a lipoatrofia foi mais presente (7,8%), seguida da lipohipertrofia (6,5%) e 

da mista (3,9%). Já no G2, a mista foi mais frequente (27,7%), seguida da lipoatrofia 

(13,9%) e lipohipertrofia (6,9%).  

Tabela 1 - Associação do índice de massa corporal, circunferência do abdome, 

percentual de gordura e lipodistrofia com os grupos (tempo de medicação). 

Variável G1 G2 p OR n % n % 
Índice de Massa Corporal       

Adequado 45 58,4 52 51,5 >0,05 --- Inadequado 32 41,6 49 48,5 
Circunferência do Abdome       

Adequado 50 64,9 50 49,5 >0,05 --- Inadequado 27 35,1 51 50,5 
Percentual de Gordura       

Adequado 31 40,3 45 44,6 >0,05 --- Inadequado 46 59,7 56 55,4 
Lipodistrofia       

Presente 14 18,2 49 48,5 <0,05 4,24 Não Presente 63 81,8 52 51,5 
Legenda: OR – Odds Ratio. 
Fonte: autores 
 

Na tabela 1 nota-se a associação de G1 e G2 com o índice de massa corporal, 

circunferência do abdome, percentual de gordura e nível de atividade física. Observa-

se que pacientes que fazem o uso da terapia antirretroviral por mais de 24 meses 

apresentaram associação com a SL (p<0.05). 
CONCLUSÃO 



 

Conclui-se, conforme metodologia adotada, que clinicamente houve diferença 

entre os grupos, sendo que, no G1 poucos tinham o diagnóstico de Aids e no G2 a 

Aids prevaleceu. Para a situação de uso dos inibidores de protease observou-se que 

a maioria dos pacientes não tiveram contato com os mesmos. A lipodistrofia foi mais 

presente no G2, já o tipo lipoatrofia prevaleceu no G1 e a mista no G2. 

Em relação ao índice de massa corporal, circunferência do abdome e 

percentual de gordura com os grupos (tempo de medicação), não se obteve 

associação significativa, contudo, observou-se que pacientes que fazem o uso da 

terapia antirretroviral por mais de 24 meses (G2) têm 4,24 vezes mais chance de 

desenvolver a lipodistrofia.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, com destaque para 

a região Nordeste, com 69,6% da produção nacional, sendo que este fato se deve a 

suas condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento do maracujazeiro, 

além de forte aceitação pela fruta in natura (Santos, et al., 2017). A região Centro-

Oeste do país contribui com apenas 2,2% da produção nacional, ficando em 5º 

posição em relação às demais regiões do país (IBGE, 2016). 

                                                               

2. BASE TEÓRICA 

A baixa produção do estado de Goiás se deve a baixa inserção da cultura e 

falta de cultivares adaptada a região. Por esse fato é necessário compreender o 

processo de crescimento afim de selecionar cultivares mais adaptados ao local de 

cultivo. (Morgado et al., 2013). 

                                                        

3. OBJETIVOS 

Objetivou-se com este trabalho a caracterização foliar de dois genótipos de 

maracujazeiro, a fim de estimar a adaptação em Jataí-GO. 

                                                                   

4. METODOLOGIA 
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O trabalho foi realizado na área experimental no Núcleo de Pesquisas 

Agronômicas da Universidade Federal de Jataí. As mudas foram produzidas através 

de sementes. Foram utilizadas sementes de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa) e do cultivar FB 200 (Flora Brasil).  

Em 19 de janeiro de 2018 as mudas foram plantadas em sistema de espaldeira 

com dois fios de arame no espaçamento de 3x5m.    O solo do local de plantio é 

classificado com latossolo vermelho distroférrico.  

As plantas foram avaliadas quanto as características: Número de folhas, 

número de gavinhas e clorofila total. As amostragens foram realizadas semanalmente. 

O número de folhas e gavinhas foi avaliado por contagem direta. Para determinação 

do teor de clorofila total (TCT), foram feitas avaliações no terço médio da lâmina foliar. 

A leitura foi realizada com o clorofilometro ClorofiLOG, modelo CFL 1030, operado de 

acordo com as especificações do fabricante (Falker, 2008). Esse procedimento foi 

realizado em uma folha por planta. O clorofilômetro fornece valores chamados Índice 

de Clorofila Falker (ICF) proporcionais à absorbância das clorofilas. 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com dois 

tratamentos (genótipos) com cinco repetições e 12 plantas por parcela experimental. 

Os dados obtidos em função dos dias após o plantio (DAP) foram submetidos 

à análise de variância com F (p<0,05). Os dados foram analisados no software 

estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2002). 

                                                              

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao teor de clorofila total foi observado que no maracujazeiro-azedo foi 

maior nos dias 02/fev e 16/fev, sendo os valores de 60, 47 e 55,93, respectivamente 

enquanto o híbrido FB 200 apresentou valores de 52,73 e 49,36, respectivamente 

(Tabela 3). As clorofilas são pigmentos responsáveis pela absorção de luz e 

fotossíntese. Processo no qual há a transformação na energia luminosa em energia 

química. As clorofilas estão ligadas diretamente com a eficiência fotossintética, ao 

crescimento e a adaptabilidade a diversos ambientes (Zuffo et al., 2012). 

Existe uma correlação positiva entre o teor de clorofila com a concentração de 

nitrogênio nas folhas, bem como com a produtividade das culturas. O nitrogênio está 

presente nos cloroplastos na porção porfirina, sendo cerca de 50 a 70% do nitrogênio 

nas folhas se encontram associados com enzimas nos cloroplastos. Essa relação 



fornece informações sobre o estado nutricional das plantas, acumulo de matéria seca 

e crescimento das plantas. (Decarlos et al., 2002; Porto et al., 2014). 

Tabela 3. Dados para teor de clorofila total de maracujazeiro-azedo e FB 200 cultivado 

em Jataí-GO – 2018. 

  Analise de variância Média 

Data da amostragem Fc Pr>Fc CV Azedo FB 200 

26/jan 2.088 0.1823 10.9 49.49 46.12 

02/fev 9.489 0.0131 8.6 60.47 53.73 

09/fev 2.171 0.1747 10.4 63.93 59.70 

16/fev 11.597 0.0078 8.2 55.93 49.36 

23/fev 4.774 0.0567 5.1 61.07 58.12 

02/mar 1.789 0.2138 9.2 60.34 57.09 

* Pr>Fc menor que 0,05, as medias dos tratamentos são significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade 

 

A quantificação do conteúdo de clorofila permite avaliar o comportamento dos 

genótipos quanto à resposta ao sistema de condução, adaptabilidade às condições 

edafoclimáticas e vigor. Sabendo os teores de clorofila, estes dados podem auxiliar 

no manejo mais adequado da adubação nitrogenada, pois os teores foliares de 

clorofila indica o nível adequado desse nutriente, podendo dessa forma prever com 

antecedência a deficiência de nitrogênio (Decarlos et al., 2002). 

Foi observado por Decarlos et al (2002) trabalhando com porta-enxertos de 

citros, que cultivares que apresentaram maiores valores de clorofila apresentaram 

maiores valores referentes à altura, diâmetro de caule, área foliar, matéria seca de 

parte aérea e raízes, e esses resultados ocorreram em decorrência da maior atividade 

fotossintética desses porta-enxertos. Características semelhantes foram encontradas 

no maracujazeiro- azedo, que apresentou maior diâmetro de caule e número de folhas 

e maior número de gavinhas.  

O maracujazeiro-azedo apresentou maior número de gavinhas, na amostragem 

do dia 09/fev, sendo de 16,70 (Tabela 4). A emissão de gavinhas é indicativo de 

precocidade. A emissão da primeira gavinha indica a transição da fase juvenil para 

adulta, juntamente com a emissão de folhas trilobadas, sendo o ponto de se levar a 

muda para o campo. Após a emissão da gavinha se inicia o desenvolvimento de 

botões florais (Scorza, 2015).  

 



Tabela 4. Dados para número de gavinhas de maracujazeiro-azedo e FB 200 

cultivado em Jataí-GO – 2018. 

  Analise de variância Média 

Data da amostragem Fc Pr>Fc CV Azedo FB 200 

26/jan 0.012 0.9169 22.0 7.15 7.08  

02/fev 1.238 0.2947 23.1 12.40 11.05 

09/fev 16.222 0.0030 13.5 16.70 13.08 

16/fev 3.363 0.0999 12.0 13.83 12.53 

23/fev 3.047 0.1149 21.6 16.10 13.60 

02/mar 4.462 0.0638 13.4 21.70 19.13 

* Pr>Fc menor que 0,05, as medias dos tratamentos são significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade 

 

Gavinhas são órgãos filiformes especializados na sustentação da planta, 

enrolando-se em superfícies, galhos, ramos e em estruturas. No gênero Passiflora, o 

meristema axilar da origem ao meristema floral e as gavinhas, evidenciando que 

ambas as estruturas possuem a mesma origem. Há evidencias que gavinhas são 

inflorescências modificadas, e em condições especificas de temperatura e fotoperíodo 

uma gavinha pode se diferenciar em um ramo vegetativo e originar folhas.  São 

consideradas também como uma vantagem adaptativa para a competição por luz 

(Scorza, 2015). 

Quando ao número de folhas, o maracujazeiro-azedo apresentou maiores 

médias, sendo de 13,40, 19,65, 34,40, e 25,23, respectivamente, em relação ao FB 

200, os quais os valores foram de 11,78, 16,25. 25,98, 19,33, respectivamente (Tabela 

5).  

 

Tabela 5. Dados para o número de folhas de maracujazeiro-azedo e FB 200 cultivado 

em Jataí-GO – 2018. 

  Analise de variância Média 

Data da amostragem Fc Pr>Fc CV Azedo FB 200 

26/jan 6.736 0.0290 11.1 13.40 11.78 

02/fev 18.365 0.0020 9.9 19.65 16.25 

09/fev 13.354 0.0053 17.1 34.40 25.98 

16/fev 20.324 0.0015 13.1 25.23 19.33 

23/fev 4.598 0.0606 19.5 37.20 30.83 

02/mar 3.020 0.1163 15.6 33.30 29.50 



* Pr>Fc menor que 0,05, as medias dos tratamentos são significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade 

  

 A folha é o órgão responsável pelo processo de fotossíntese, respiração, 

transpiração e pelas trocas gasosas, características como área foliar permite avaliar 

o crescimento e o desenvolvimento da cultura e a eficiência fotossintética (Morgado 

et al., 2013). As folhas são responsáveis por 90% do material acumulado, sendo tal 

processo influenciado pelas características da região, como temperatura e 

disponibilidade hídrica, sendo dessa forma, genótipos mais sensíveis podem 

apresentar menor índice de área foliar, sendo essa variável diretamente ligada ao 

número de folhas (Oliveira et al., 2007).  

 O número de folhas e área foliar possui relação direta com a produção e o 

desenvolvimento radicular, sendo dessa forma, consequentemente favorável a 

absorção de água e assimilação de nutrientes. A variável de número de folhas é um 

indicativo de adaptabilidade e estabilidade ao ambiente, com isso, fica evidente o 

potencial do maracujazeiro-azedo de adaptabilidade às condições de Jataí-GO. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O maracujazeiro-azedo apresentou valores maiores em todas as características 

avaliadas em relação ao FB 200, indicando alto potencial de adaptabilidade às 

condições de Jataí-GO 
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Palavras-chave: Passiflora edulis flavicarpa. Taxa de crescimento. Adaptação 

                                                             

1. INTRODUÇÃO 

O cerrado brasileiro conta com grande patrimônio de recursos naturais, sendo a 

savana mais rica em biodiversidade do mundo e com grande potencial de exploração 

da agricultura (Morzelle et al., 2015). A fruticultura brasileira se encontra em expansão, 

com uma das maiores produções mundiais, este fato se deve ao Brasil ser um país 

privilegiado por possuir condições para o desenvolvimento das mais variadas fruteiras, 

entre elas o maracujazeiro (Lopes et al., 2012) 

A cultura do maracujazeiro possui diversos problemas em relação à adaptação, 

tais como veranicos, excesso de chuvas e doenças, além de suas exigências quanto 

à fotoperíodo, sendo de no mínimo de 11 horas para a indução floral. Por essa razão, 

é necessário compreender o processo de crescimento e desenvolvimento dos 

genótipos para um manejo mais adequado, o qual garanta uma produção satisfatória 

e sustentabilidade agrícola (Morgado et al., 2013). 

 

2. BASE TEÓRICA 

A produção nacional é baixa em relação ao potencial produtivo da cultura, o que 

pode ser explicado pela baixa produtividade, ocorrendo em reflexo a vários fatores, 

entre eles a não adoção de práticas adequadas de manejo, baixas informações 

técnicas, baixo nível tecnológico por parte dos produtores, como também à utilização 

de cultivares não adaptadas ao local de cultivo. A falta de genótipos adaptados tem 
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ocasionado redução do crescimento das plantas e a qualidade dos frutos (Botelho et 

al., 2017). 

Umas das formas para avaliar o crescimento das culturas é através da análise de 

crescimento, a qual permite acompanhar o estado morfológico das plantas e as bases 

fisiológicas da produção quando estas são submetidas a condições edafoclimátcas 

diversas. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o crescimento inicial de dois genótipos 

de maracujazeiro-azedo nas condições de Jataí- GO.  

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na área experimental no Núcleo de Pesquisas 

Agronômicas da Universidade Federal de Jataí. Segundo a classificação de Koppen 

(1884), o clima da região é do tipo Aw, tropical mesotérmico, com duas estações 

climáticas bem definidas.  

As mudas foram produzidas através de sementes. Foram utilizadas sementes 

de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa) e do cultivar FB 200 (Flora 

Brasil). Após a retirada das sementes, estas foram semeadas em 12 de agosto de 

2017. Em 19 de janeiro de 2018 as mudas foram plantadas em sistema de espaldeira 

com dois fios de arame no espaçamento de 3x5m.  O solo do local de plantio é 

classificado com latossolo vermelho distroférrico.  

As plantas foram avaliadas quanto as características: Altura da planta, diâmetro 

da planta. As amostragens foram realizadas semanalmente.  

A avaliação da altura da planta foi realizada usando fita métrica de 1 mm de 

precisão ponderada do colo até o ápice da planta. O diâmetro da planta foi obtido com 

paquímetro digital de 0,001 mm de precisão na região localizada a 3 cm acima do colo 

da planta e os resultados foram expressos em milímetros (mm). 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com dois 

tratamentos (genótipos) com cinco repetições e 12 plantas por parcela experimental. 

Os dados obtidos em função dos dias após o plantio (DAP) foram submetidos 

à análise de variância com F (p<0,05). Os dados foram analisados no software 

estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2002). 

                                                              



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à característica da altura de plantas aos 37 dias de avaliação após o 

transplantio no campo, não houve diferença entre os dois genótipos no teste F a 0,05 

de probabilidade (Tabela 1), evidenciando que o crescimento em altura foi 

semelhante. Altura de planta é uma das características agronômicas que auxilia na 

seleção de genótipos mais adaptados, com isso, evidencia que os dois genótipos 

possuem potencial de adaptação nas condições de Jataí-Go.  

O vigor vegetativo da planta pode ser mensurado pela altura de planta, quando a 

planta chega à altura do arame de sustentação, as emissões das brotações laterais, 

responsáveis pela produção se intensificam.  Uma vez com cortina produtiva formada, 

as plantas estão aptas para florescer. Genótipos de maior vigor possuem maior 

capacidade de florescimento precoce, quando as condições ambientais estão 

favoráveis (Meletti et al., 2000). Características interessantes para pequenos 

produtores que necessitam de produção ao longo no ano, garantindo renda e 

diversificação.  

Tabela 1. Dados para altura de plantas de maracujazeiro-azedo e FB 200 cultivado 

em Jataí-GO – 2018. 

  Analise de variância Média 

Data da amostragem Fc Pr>Fc* CV Azedo FB 200 

26/jan 0.759 0.4063 9.2 106.95 110.88 

02/fev 0.059 0.8132 11.0 129.90 128.35 

09/fev 1.154 0.3106 12.4 155.90 146.85 

16/fev 3.840 0.0817 8.4 163.59 151.98 

23/fev 0.387 0.5491 8.2 175.44 171.48 

02/mar 0.221 0.6493 6.2 165.43 163.28 

* Pr>Fc menor que 0,05, as medias dos tratamentos são significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade 

 

Além disso, foi observado por Meletti et al (2000), que plantas de maior vigor 

vegetativo apresentaram maior número de flores. Melo et al (2001) trabalhando 

durante três anos com 6 genótipos de maracujazeiro azedo observaram que cultivares 

que apresentam maior vigor vegetativo no período inicial de desenvolvimento 

apresentam menor número de plantas perdidas por declínio da cultura. Meletti et al 

(2003) trabalhando com maracujazeiro-doce observaram que genótipos mais 



vigorosos, as quais apresentaram maior velocidade de crescimento por apresentarem 

maiores valores de altura e diâmetro de caule apresentaram antecipação na produção, 

florescendo 25 a 35 dias antes dos outros genótipos. Esses mesmos genótipos que 

apresentaram superioridade em vigor também apresentaram maior número de flores 

no pico de florescimento.  

Para diâmetro de planta, o maracujazeiro-azedo apresentou maiores médias 

em todas as amostragens, sendo os valores de 3.78, 5.99, 6.37, 6.85, 5.53, 8.27, 

respectivamente, tendo maior diâmetro de planta em relação a cultivar FB200, sendo 

os valores de 3.20, 5.44, 5.67, 6.01, 5.13, 7.25, respectivamente (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Dados para diâmetro de caule de maracujazeiro-azedo e FB 200 cultivado 

em Jataí-GO – 2018. 

  Analise de variância Média 

Data da amostragem Fc Pr>Fc CV Azedo FB 200 

26/jan 7.149 0.0255 13.8 3.78 3.20 

02/fev 12.943 0.0058 6.0 5.99 5.44 

09/fev 22.748 0.0010 5.4 6.37 5.67 

16/fev 12.380 0.0065 8.3 6.85 6.01 

23/fev 11.294 0.0084 5.0 5.53 5.13 

02/mar 16.673 0.0027 7.2 8.27 7.25 

* Pr>Fc menor que 0,05, as medias dos tratamentos são significativas pelo teste F 

a 5% de probabilidade 

 

O crescimento do caule em diâmetro apresenta estreita relação com a 

eficiência fotossintética da planta, do acumulo de reservas e de auxinas, sendo tal 

parâmetro indicador de qualidade. Valores maiores de diâmetro de caule tem 

correlação positiva com o desenvolvimento da parte área e com o tamanho do sistema 

radicular. Uma vez possuindo um sistema radicular bem desenvolvido a planta possui 

maior capacidade de adaptação a ambientes adversos, seja pela maior capacidade 

de absorção de nutrientes e/ou resistência ao estresse hídrico. Valores maiores de 

diâmetro de caule podem indicar também maior capacidade de sobrevivência da muda 

e maior vigor (Zuba et al., 2011; Prates et al., 2012). 

 

6. CONCLUSÃO 



O maracujazeiro-azedo apresentou valores maiores quanto a diâmetro de caule 

indicando alto potencial de adaptabilidade às condições de Jataí-GO. 
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LIGA ACADÊMICA DE ANÁLISES CLÍNICAS (LIAC): MEIO DE INTEGRAÇÃO 

ENTRE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO1 

 

LOPES, Andressa Rodrigues2; MOURA, Vanessa Lopes3; SOUZA, Guilherme 

Sastre3; CARVALHO, Mohara Bruna F.3; RAGAGNIN, Nadya da Silva C.4; 

REZENDE, Hanstter Hallison A.5 

 

Palavras-chave: Relato de experiência. Liga Acadêmica. Mestrando. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 O curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás da Regional Jataí 

possui vários projetos de extensão acadêmica, dentre eles, a Liga Acadêmica de 

Análises Clínicas (LIAC), integrada por indivíduos em diversos níveis de formação. 

As Ligas Acadêmicas são entidades organizadas em âmbito acadêmico, por 

indivíduos que compartilham dos mesmos interesses. As Ligas por definição 

contemplam o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Assim sendo, um 

dos principais propósitos da Liga Acadêmica é complementar a formação acadêmica 

por intermédio de atividades que abrangem estes princípios (UFCUSPA, 2018).  

 

2 BASE TEÓRICA 

 Projetando inserir e aproximar o graduando nas práticas profissionais, as 

Ligas realizam atividades com o intuito de no desenvolvimento de atividades 

didáticas, culturais e trabalhos científicos, complementar e aperfeiçoar a formação 

acadêmica dos discentes (UFSCAR, 2013). As pós-graduações stricto sensu 

compreendem programas de mestrado e doutorado que estimulam a pesquisa 

científica e treinamento avançado com alto padrão de habilidade científica ou 

técnico-profissional com alcance impossibilitado em nível de graduação (CAPES, 

2017;  MEC, 2018).   
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 Assim, a inserção de Pós-graduandos em Ligas Acadêmicas possibilita a 

troca de experiências e de informações que ainda são apercebidas para 

graduandos, valorizando a formação e desenvolvimento de um profissional 

Biomédico de excelência. 

 Na LIAC, alunos Pós-graduandos inseridos na Liga são convidados a 

ministrar cursos temáticos aos demais integrantes, transmitindo a sua experiência 

aos graduandos ao tempo que exercita habilidades atribuídas a docência. Este é um 

momento oportuno de crescimento e aprendizagem para ambas as formações. 

Diante do exposto, torna-se interessante externar à academia a experiência 

vivenciada na LIAC tendo esta como elo entre graduação e Pós-graduação.  

 

3 OBJETIVO GERAL:  

 Relatar a experiência do curso de “Introdução a soluções químicas e diluição 

seriada” ministrada a LIAC.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - proporcionar o subsídio teórico/prático para a execução de prática 

laboratorial; 

 - oferecer aos integrantes graduandos da LIAC capacitação e 

aperfeiçoamento de atividades laboratoriais competentes ao profissional Biomédico; 

 - viabilizar troca de experiências entre Pós Graduando e Graduandos e 

Graduando e Pós-Graduando. 

 

4 METODOLOGIA 

 O curso de introdução a soluções químicas e diluição seriada ministrada aos 

graduando da LIAC constitui-se de aula expositiva teórico/prática de duração de 3 

horas, aproximadamente, dividia em dois momentos (Figura 1).  

 



 

Figura 1 – Representação de aula expositiva teórico-prática. 

Fonte: Autoral (2018). 

A primeira parte foi destinada ao esclarecimento dos fundamentos teóricos 

relacionados às diluições. Procurou-se utilizar palavras acessíveis e ações 

dinâmicas. Foram tópicos: o que é diluição simples e seriada, quais fórmulas 

utilizadas, métodos lógicos de resolução de contas, como fazer uma diluição simples 

e seriada e instrumentação. Um quadro branco foi utilizado para dedução de 

formulas, e resolução de exemplos e ilustrações tendo como auxílio didático uma 

apresentação em projetor. Cada aluno recebeu um roteiro com todas as atividades 

desenvolvidas durante a aula (Figura 2). Coube também a este momento 

esclarecimentos acerca do manuseio de Pipetas, Micropipetas, e pipetas 

automáticas bem como demonstração. Reservou-se ao segundo momento a 

execução prática da primeira parte da aula com desenvolvimento de habilidades 

manuais requeridas na realização de diluições.  

 Os alunos foram divididos em cinco grupos: um grupo com pipeta automática, 

dois com pera de sucção e dois grupos com Pipetador do tipo “pin-pum”. O intuito 

era demostrar as variações de uma mesma técnica bem como as facilidades e 

dificuldades das mesmas. 

 



 

Figura 2 – Roteiro de exercícios de fixação em aula do curso de diluições químicas introdução a 
soluções químicas e diluição seriada ministrada à LIAC. 

Fonte: Autoral (2018). 

 

5 RELATO DE XPERIÊNCIA 

 Na aula da LIAC, os discentes da graduação integrantes têm a oportunidade 

de cursar várias aulas complementares a formação dos mesmos. O curso de 

diluição e pipetagem estão inclusos na programação da Liga. No decorrer da 

ministração do curso foi perceptível o entusiasmo dos alunos pela aula, e o grande 

interesse em aprender sobre o tema proposto. A linguagem simples e aula dinâmica 

foi uma ótima metodologia para o desenvolvimento da aula. Exercícios teórico-

práticos que exemplificavam vivências de um Biomédico tanto em laboratórios de 

pesquisa quanto de Análises Clínicas foi um fator facilitador. No entanto, foi 

observada uma dificuldade pelos discentes, sobretudo por alunos que estão 

cursando os estágios iniciais da graduação, ao interpretar e deduzir as fórmulas. 

Não obstante, os alunos com maior progressão da grade curricular do curso de 

Biomedicina não apresentaram dificuldades com as deduções e interpretação de 



fórmulas, mas a deficiência de habilidade e destreza com os instrumentos 

laboratoriais foi notada. Evidencia-se que a presença de alunos da Pós-graduação 

em aulas da Liga é de suma importância uma vez que estes podem ser facilitadores 

da aprendizagem dos graduandos, auxiliando nas eventuais deficiências. 

Outro aspecto relevante pertinente aos cursos ministrados por Pós 

Graduandos na LIAC é o ensejo à formação como docente. As aulas expositivas 

teórico/práticas são excelentes simulados do cotidiano de um professor universitário. 

O Pós-graduando é estimulado a preparar e organizar aulas em nível de graduação, 

desenvolver didática, conversação e inúmeros métodos de ensino. Por 

consequência, o Pós–graduando adquiri segurança e experiência que são 

agregadas a sua formação como um todo, em específico, a docência de Nível 

Superior.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os cursos ministrados na LIAC são uma excelente oportunidade de elo e 

trocas de experiências mutuas entre os discentes de Graduação e Pós-graduação. A 

experiência do Pós-graduando tem a muito enriquecer na formação dos futuros 

Biomédicos. Além disso, o Pós-graduando enriquece a sua formação em relação à 

docência universitária. Desta forma, sugere-se que demais Ligas Acadêmicas 

possam adotar a inclusão de Pós-graduandos e demais profissionais que possam 

agregar na formação dos futuros Biomédicos, uma vez que a aproximação leva ao 

crescimento de todos.  
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PALAVRAS-CHAVE: LSD. Droga. Alucinógeno.   

 

1. JUSTIFICATIVA 

 A dietilamida do ácido lisérgico, conhecida como LSD (sigla para a 

palavra alemã Lysergsäurediethylamid) é o alucinógeno sintético mais 

conhecido e estudado entre todos (OGA et al., 2008). As drogas psicotrópicas 

podem ser classificadas, de acordo com os seus efeitos no sistema nervoso 

central,em depressoras, estimulantes e perturbadoras. Dessa forma, em se 

tratando das diferentes drogas psicotrópicas e a diversidade de efeitos 

possíveis, é de suma importância conhecer cada uma - quais são elas, como 

agem no organismo, que efeitos elas causam, e quais são as consequências. 

Dessa forma, se faz necessário que a comunidade científica dissemine estas 

informações, afim de levar este conhecimento para a população em geral. 

  

2. BASE TEÓRICA 

 O químico suíço Albert Hoffman que trabalhava na Sandoz (empresa 

farmacêutica do Grupo Novartis), produziu pela primeira vez o LSD em 1938 

com intenção de utilizar esse composto como estimulante para a circulação e 

respiração, porém não houve interesse por parte dos farmacêuticos e médicos 

da época. Em 1943 Hoffman retomou a sintetizede LSD,observando estranhas 

sensações ao decorrer do experimento (NISHIMURA, 2007). 

 Com o tempo os pesquisadores tentaram utilizar essa substância para o 

tratamento de pessoas esquizofrênicas, com doses menores do que as 

utilizadas por Hoffman (NISHIMURA, 2007). Estudos mostraram que o LSD 

apresentava efeitos próximos aos da mescalina (substância persente no cacto 

Lophophora williamsii). Em 1947 a Sandoz disponibilizou o fármaco Delysid, 

cujo composto principal é o LSD, para experimentos na área da psiquiatria. 



 O LCD rapidamente ganhou popularidade na década de 60 coincidindo 

com o início do movimento hippie, devido às visões alucinógenas provocadas 

pelo seu uso. Sendo assim, começa a se ter um incentivo ao seu consumo, 

principalmente por religiosos que acreditavam que as visões caudas por seu 

uso fossem de ondem divina (HOFFMAN, 1991b). 

 A interrupção da produção do LSD pela Saldoz em 1966 ocorreu em 

decorrência da série de relatos de crimes, suicídios e colapsos recorrentes 

entre usuáriose com isso, a administração de LSD para fins medicinais foi 

banida (NISHIMURA, 2007). 

 Existem diversas formas de uso do LSD, normalmente por via oral, 

absorção sublingual, injetada ou inalada, sendo que as mais comuns são 

papel, líquido e tabletes de gelatina (EROWID, 2007). 

 
3. OBJETIVOS 

O presente trabalho te por objetivos investigar os mecanismos de ação, 

efeitos e consequências do uso da LSD; contribuir com a construção teórica 

referente ao tema; e promover divulgação do conhecimento científico para a 

comunidade. 

 
4. METODOLOGIA 

Realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando como meio de buscas 

livros e plataformas online (PubMed, Google Acadêmico e Portal de Periódicos 

da Capes). Dentro da leitura dos materiais encontrados, fez-se uma busca 

pelos assuntos de interesse do presente trabalho, principalmente o uso, a ação 

e os efeitos da droga no organismo. Para a busca foram utilizadas as palavras-

chave: LSD, LSD&efeitos, LSD&ação. 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Após a administração da LSD, esta é rapidamente absorvida pelo trato 

gastrointestinal e se distribui em vários órgãos, majoritariamente nos rins, 

fígado e pulmões, sendo que a menor concentração é verificada no cérebro 

(OGA et al., 2008). Apesar disso, ela atua principalmente no sistema nervoso 

central (SNC), produzindo estados alterados de consciência. A LSD, como os 

demais alucinógenos, não causa danos a órgãos ou funções cardiovasculares, 



renais e hepáticas (NICHOLS, 2004).Estimativas mostram que em humanos a 

dose letal esteja entre 0,2-1 mg/kg (EROWID, 2007). 

 A LSD estimula receptores 5-HT, que tem como ligante natural o 

neurotransmissor da serotonina, principalmente 5-HT2, 5-HT1A, 5-HT1B e 5-

HT1C, sendo que há maior afinidade pelos receptores 5-HT2.Os efeitos 

começam a aparecer cerca de 40 minutos após a administração e duram por 

cerca de 6 horas. Após isso, há um período de recuperação, em que os 

sintomas vão diminuindo, provocando as chamadas “ondas de LSD”, isto é, 

oscilações entre as alucinações e os sentidos normais.  Efeitos de fadiga e 

tensão ocorrem posteriormente e podem durar por dias. A ação do LSD passa 

por diversos estágios, dentre eles sensações de frio, suor e midríase; 

modificação da percepção de tempo, espaço e do próprio corpo;modificações 

afetivas e de pensamento; alucinações; conotação erótica e por último uma 

lucidez relativa (OGA et al., 2008). 

 
Em pessoas, os efeitos alucinógenos do LSD ocorrem em três 

fases – somática, sensorial e psíquica, e são mais 

proeminentes em duas regiões cerebrais, quais sejam o córtex 

cerebral (área envolvida no humor, cognição e percepção) e o 

locusceruleus que recebe sinais sensoriais de todas as áreas. 

Os efeitos são imprevisíveis e não dependem apenas da 

quantidade ingerida, mas também da personalidade, do humor 

e das expectativas do usuário, bem como do ambiente (...). 

(GIOVANELLI et. al, 2010). 

 

Vários usuários denominaram os efeitos adversos da droga como 

“viagem ruim”, aspectos como crises de pânico agudas, distorções da própria 

imagem, alucinações bizarras e aterrorizantes, loucura e tendência suicida 

(NISHIMURA, 2007). 

O LSD, alucinógeno padrão, produz alterações na percepção, 

humor e pensamento. As percepções tornam-se brilhantes e 

intensas; as cores e texturas parecem mais ricas, e contornos 

mais vívidos, a música profunda e emocionante e os odores e 

sabores não intensificados (NUNES FILHO, 2001). 
  



O uso de uma ou poucas doses podem levar o desenvolvimento da 

tolerância, isso vinculado com seu efeito de longa duração impede que as 

substâncias levem o indivíduo ao uso repetitivo em curtos períodos de tempo 

(DIEHL et al., 2009) e à dependência química, porém o usuário pode 

desenvolver dependência psicológica quando faz uso da droga para fugir de 

problemas familiares, tristeza, ansiedade ou qualquer sentimento que cause 

sofrimento (MIGOTT, 2008). A tolerância se desenvolve pela dessensibilizarão, 

que ocorre quando o indivíduo faz uso diário da substância, causando 

diminuição do número ou da sensibilidade dos receptores 5-HT2A, levando a 

perda da sensibilidade dos efeitos da droga no quarto dia. A tolerância surge 

rápido a partir do uso em curtos períodos de tempo, mas também desaparece 

rápido com a interrupção do uso da substância (MASS, 2009).  

Apesar dos efeitos adversos causados pela LSD, há vários estudos 

clínicos para o seu uso em terapias, focado e pesquisas psiquiátricas. Devido à 

capacidade dosalucinógenos em afetar funções mentais (cognitivas, humorais, 

autocontrole, etc.), agindo nos receptores 5-HT, atualmente há um grande 

interesse em estudá-los e entender seu funcionamento. Temos como exemplo: 

● Terapia Psicolítica: “envolve o uso de baixas doses de drogas 

alucinógenas, usadas repetidamente em intervalos de 1-2 semanas” 

(NISHIMURA, 2007). Esta técnica possibilita lembranças, revivescias e 

descargas emocionais que podem ser analisadas posteriormente. 

● Tratamento do alcoolismo: o mais explorado dos usos terapêuticos para 

a LSD, partindo do pressuposto de que as alucinações provocadas pelo 

uso da droga podem assustar o paciente quanto às consequências que 

o alcoolismo pode acarretar. 

● Uso em doenças terminais: constatou-se que o LSD possui efeitos 

analgésicos em pacientes terminais, e possibilita uma mudança de 

atitude frente à morte. Além disso, estes pacientes ficavam mais 

responsivos à família e ao ambiente, aproveitando melhor o dia-a-dia. 

 

6. CONCLUSÃO 

Foi constatado que a LSD pode agir de diversas maneiras no corpo o 

que pode depender da quantidade ingerida, do estado emocional da pessoa e 

da reação do próprio organismo, podendo trazer sensações eufóricas ou 



desesperadoras para os usuários. Os efeitos do uso da droga dura por horas, 

passando por vários estágios de alucinações e sensações diversas, sendo que 

alguns sintomas podem perdurar por alguns dias. Sendo assim, é preciso estar 

atento às consequências trazidas pelo uso abusivo e contínuo da LSD. Não há 

relatos de casos de crise de abstinência, porém são vários os relatos sobre as 

ditas viagens ruins, o que pode fazer com que o usuário cometa suicídio.  
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Córrego do Queixada é uma Área de Preservação Permanente (APP) 

fazendo parte do acervo de cerrado natural da região de Jataí, estando 

localizada a oeste de sua área urbana ocupando uma área total de 1.944 

hectares, conforme dados obtidos e representados ao longo do trabalho. Vários 

bairros da cidade de Jataí encontram-se próximos ao Córrego do Queixada, 

como os bairros José Bento, Cyleneo França, Residencial Jardim dos Ipês e, 

além disso, a construção de uma ponte que faz ligação com o Anel Viário (ainda 

em construção), atravessando o córrego. 

Inúmeras são as causas que contribuem para a degradação do meio 

ambiente e inclusive Áreas de Preservação Permanente (APP) e de outros 

locais, sendo uma delas a ação antrópica, capaz de provocar uma acelerada 

alteração no meio natural, seja em decorrência da exploração exagerada da área 

para a produção, ou para a construção de moradias devido a um aumento 

populacional. Assim, trabalhos sobre a alterações do meio natural provocado 

pelo homem são essenciais ao propósito das Geociências. 

Portanto, o presente trabalho tem o objetivo apontar a atual situação que 

a área se encontra por meio de ações antrópicas, destacando sua importância 

por apresentar os reflexos dessa relação homem x meio ambiente. 
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BASE TEÓRICA 

Com base nos processos de degradação observados, é perceptível que 

estes não se dão somente por meio de fenômenos naturais. Para tanto, deve-se 

levar em conta as relações existentes entre a degradação ambiental e a 

sociedade causadora dessa degradação que, ao mesmo tempo sofre e procura 

resolver, recuperar, reconstruir as áreas degradadas (GUERRA, 2000).  

Para a realização das pesquisas referente a esse estudo, foi necessário 

considerar o contexto evolutivo da própria cidade como o crescimento 

habitacional, que contribui com as transformações vistas no meio natural, fato 

este que não é um caso isolado, pois o próprio processo de ocupação do 

território brasileiro é marcado, historicamente, pela intensa exploração de seus 

recursos naturais e supressão da vegetação nativa, voltadas para diversas 

atividades antrópicas, com destaque para a agropecuária e expansão da 

urbanização (PEREIRA et al., 2016). 

Ademais, dentro do contexto em que a pesquisa é trabalhada, destaca-se 

que Áreas de Preservação Permanente (APPs), são áreas de grande 

importância para a natureza e para toda a sociedade, além disso, Coutinho et 

al., (2013) ressalta que nessas áreas, se preconiza a manutenção da cobertura 

florestal nativa, a fim de que esta desempenhe importantes funções ambientais. 

 

OBJETIVOS: 

Geral; O presente trabalho tem o objetivo geral apontar a atual situação 

que a microbacia do Córrego Queixada se encontra por meio das ações 

antrópicas. 

Específicos: 

- Verificar como se deu o uso e ocupação das áreas mais próximas à Área 

de Preservação Permanente (APP); 

- Averiguar quais foram as principais implicações do processo antrópico 

na microbacia do Córrego Queixada. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O município de Jataí se encontra sobre o reverso da Cuesta do Caiapó 

segundo Oliveira (2002). Localizada a oeste de sua área urbana, a microbacia 

do Córrego Queixada (Figura 01), constitui uma das principais áreas de 



expansão recente da cidade, sendo um tributário do Rio Claro, cujas águas são 

responsáveis por abastecer a cidade. 

 

 
Figura 01- Localização da microbacia do Córrego Queixada. 

Organizado pelos autores (2018). 

 

Para a realização do presente trabalho foram utilizados materiais que são 

essenciais tanto para a consulta teórica quanto para trabalhos práticos 

realizados em campo, como Prancheta, Trena, Sistema de Posicionamento 

Global (GPS), caneta e caderno.  

O método utilizado foi empírico que consiste na observação em campo e 

caracterização da área de estudo, além de pesquisas nas principais referências 

bibliográficas citadas ao longo do trabalho. Assim sendo, para caracterização em 

campo, foram sorteados aleatoriamente cinco pontos para análise ao longo do 

córrego. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a caracterização dos cinco pontos sorteados, foi possível identificar 

a presença de materiais tecnogênicos como, sacos plásticos, resíduos 

domésticos e roupas descartadas presente no curso do córrego, como 

observado na Figura 02. 



 
Figura 02 - Presença de materiais tecnogênicos no curso d’água.  
Foto autoria própria (2018). 

 

Em decorrência do uso e ocupação do Córrego Queixada podemos 

perceber diversas irregularidades como, a pecuária onde o gado tem o livre 

acesso ao curso de água, desmatamento para a construção de moradia e a 

ocorrência de lavouras em pontos com declividade próxima ao córrego, atividade 

esta que pode potencializar o córrego como receptor de sedimentos entre outros 

resíduos em decorrência do processo de escoamento em especial no período 

chuvoso. 

Vale ressaltar que em um dos pontos analisados, está instalada uma 

ponte e uma avenida que faz a ligação entre o anel viário (ainda em construção) 

e o centro da cidade. Essa conectividade da malha viária com o curso d’água 

proporciona ainda a entrada de sedimentos no canal fluvial. 

A construção da ponte citada, porém, se faz necessária do processo de 

ocupação e expansão do homem como afirma Neto (2009), que esse processo 

representa a mobilidade permanente dos homens em nosso espaço geográfico. 

É importante ainda, considerar que muitas vezes para que haja a 

construção de uma estrada ou ponte, ocorre o corte de um terreno que carrega 

consigo toda a vegetação e a terra fértil nele existente. De acordo com Souza et 

al., (2012), a retirada total da cobertura natural do solo nas APPs, e as áreas 

recém-plantadas, expõem o solo às intempéries, e imprime aos recursos hídricos 

uma carga de defensivos e corretivos agrícolas, propiciando um desequilíbrio na 

qualidade dos recursos hídricos, especialmente nos períodos chuvosos.  

Já no que se refere aos dados de uso e ocupação da área trabalhada, é 

possível destacar importantes observações a partir da Tabela 01. 

 



Tabela 01: Uso da terra do Córrego Queixada 

Categorias de uso da terra e cobertura vegetal na Microbacia do Córrego 

Queixada. 

 Categoria de uso Área (ha) % 

 

 

Vegetação 

Nativa 

Mata 346,25 17,82 

Cerradão 86,81 4,47 

Cerrado 143,52 7,38 

Área úmida 1,14 0,06 

Clareira 8,46 0,44 

 

Áreas de 

produção 

Agricultura 306,89 15,79 

Pastagem 400,76 20,62 

Silvicultura 4,90 0,25 

Solo descoberto 130,98 6,74 

Outros Área construída 505,15 25,99 

Extração mineral 8,70 0,45 

 Total 1.943,56 100% 

Fonte: MARTINS e OLIVEIRA (2012). 

 

Com base nas informações de uso da terra, podemos observar que as 

maiores ocupações são de áreas construídas e de pastagens, que somadas 

superam a quantidade de vegetação nativa. 

Tais dados corroboram com o observado em campo, dado ao fato de que 

em todos os pontos observados, foi possível notar a diversidade de atividades 

em torno do Córrego Queixada, prevalecendo a pastagem e área construída. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que os processos observados se traduzem em alterações do 

meio, e que se caracterizam por processos de antropização. Destacamos, 

contudo, que há a necessidade de mais estudos geomorfológicos aprofundados 

com o objetivo de minimizar os efeitos causados por esses avanços, em especial 

a preservação dos cursos de água que são responsáveis por abastecer as 

cidades. 



Portanto, constatamos que a alteração antrópica, sem um devido 

planejamento podem se estender muito além do que a pequena porção de terra 

que ocupam, alterando o meio natural. Ressaltamos que este trabalho ainda se 

encontra em desenvolvimento, e que estudos mais aprofundados sobre a área 

citada precisam ser realizados para prevenir e/ou minimizar os impactos 

decorrentes da ação humana.  
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1. Introdução/Justificativa 

 As drogas psicotrópicas são substâncias químicas que agem principalmente 

no Sistema Nervoso Central (SNC), alterando a função cerebral, como a 

comunicação entre os neurônios, e acarretando, mesmo que temporária, em 

mudança de humor e na cognição, podendo em alguns casos levam à dependência.  

De acordo com os efeitos apresentado, essas drogas podem ser divididas em três 

grupos: Depressoras, Estimulantes e Perturbadoras. A nicotina, principal ativo do 

tabaco, entra na classificação estimulante, podendo ter efeito depressor após o uso 

(CARLINI, 1994). Devemos apresentar uma justificativa para nosso trabalho sobre o 

estudo dos mecanismos fisiológicos. Por exemplo, "Devido às diferenças na ação 

das diversas drogas psicotrópicas e seus efeitos, é necessário o estudo mais 

aprofundado de cada uma dessas substâncias, de modo a proporcionar subsídios 

para a promoção de campanhas mais efetivas de prevenção. 

 

2. Base Teórica  

 A Nicotina, substância extraída da planta Nicotiana tabacum, é um alcalóide 

do grupo orgânico das aminas heterocíclicas, isto é, que possuem cadeias fechadas 

(ciclos) contendo um átomo de nitrogênio. Por ser uma amina, a nicotina tem caráter 

básico e se apresenta (à temperatura ambiente e na sua forma pura) de um modo 

líquido oleaginoso e incolor. Porém, em contato com o ar, esse líquido se oxida, 

ficando pardo-escuro. É solúvel em água e muito solúvel em solventes orgânicos 

como o éter e o álcool (BALBANI, 2005).  

 Assim, como os demais alcalóides, a nicotina possui gosto amargo e é muito 

tóxica. Ela se encontra nas plantas de tabaco, a partir das quais se produz o fumo, 



em uma concentração que varia de 2% a 8%.Se torna o princípio ativo do tabaco ao 

ser queimada, causando uma grande dependência (FRANKEN, 1996).  

 A planta do fumo é originária do continente Sul Americano, e durante vários 

séculos foi cultivada apenas por índios, os quais fumavam as folhas durante vários 

rituais e por acreditarem que a planta havia propriedades inseticidas 

(LONGENECKER, 2002). A planta chegou ao Brasil provavelmente pela migração 

de tribos tupis-guaranis,e logo que descoberta pelas Américas, a prática de fumar o 

tabaco expandiu-se depressa por todo o mundoa partir de meados do século XX, 

com a ajuda de técnicas avançadas de publicidade e marketing que se 

desenvolveram nessa época (CUNHA, 2007). 

 Apesar dos males que o hábito de fumar provoca, a nicotina é uma das 

drogas mais consumidas no mundo (MEIER,2011).As utilizações recreativas do 

tabaco foram e ainda são diversas: desde cachimbos, pastilhas, fumos de mascar, 

charutos, até aos mais recentes e populares cigarros, que só começaram a ser 

produzidos na última metade do século XIX, e que segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde), representam atualmente mais de 90% do consumo no mundo. A 

exposição à nicotina pode ocorrer através da sua inalação, ingestão, contato com a 

pele (exposição ocupacional em trabalhadores nas plantações de tabaco) e contato 

com a mucosa bucal. Apesar de campanhas desestimuladoras, encontra-se ainda 

em grande evidencia o uso da substância, devido ao seu fácil acesso. 

 No entanto, apesar da diversidade de substâncias contidas na fumaça de um 

tabaco, pesquisas e estudos clínicos, mostram a nicotina como principal agente 

responsável pelo desenvolvimento da dependência (VALLE, 2007). A fumaça do 

cigarro contém mais de quatro mil substâncias químicas, muitas das quais podem 

contribuir para os efeitos reforçadores positivos do tabaco (STOLERMAN&JARVIS, 

1995). O auge do tabagismo ocorreu nas décadas de 1950 e 60, declinando em 

alguns países a partir de 1970 (Balbani, 2005). Atualmente há mais de um bilhão de 

tabagistas no mundo, dos quais 90% começaram a fumar ainda na adolescência, 

estima-se que aproximadamente um terço da população brasileira adulta fume, 

sendo aproximadamente 11 milhões de mulheres e 16 milhões de homens (MUSSI, 

2006).  

 



3. Objetivos 

 Conscientizar os leitores sobre o uso de drogas psicotrópicas, como a 

nicotina, que está presente no uso de tabaco informando seu funcionamento no 

sistema nervoso central, com seus mecanismos de ação efeitos sistêmicos, podendo 

proporcionar a conscientização do leitor sobre os efeitos negativos no corpo humano 

após e durante o consumo, assim desestimulando o uso da substancia. 

 

4. Metodologia 

 A coleta de dados foi realizada por meio de uma revisãobibliográfica 

sistematizada. As ferramentas de busca utilizadas foram:o acervo da Biblioteca 

doCampus Jatobá da Universidade Federal de Jataí, e os portais eletrônicos: Livro 

Informativo CEBRIDe Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas para as 

buscas foram: Drogas Psicotrópicas, Nicotina, Tabagismo, Efeitos sistêmicos, 

Mecanismos de ação, Tabagismo na gravidez, Álcool. Os critérios de seleção 

priorizaramos artigos publicados em língua portuguesa e nos últimos 5 anos. 

 

5. Resultados e discussão 

 O mecanismo de ação acorre através de receptores diferentes que liberam 

hormônios podendo ser eles acetilcolina, neroadrenalina, vasopressina e beta 

endorfinas. (Pupulim, 2015). Ocorre abertura de canais iônicos através da liberação 

de cálcio Ca2+ e Na+ o mecanismo de ação ocorre a partir da interação dos 

receptores colinérgicos nicotínicos que estão presentes na junção neuromuscular, 

nos gânglios autonômicos e no SNC, isso acorre nos neurônios pré-sinápticos. Os 

receptores nicotínicos do SNC provocam uma elevação na liberação de outros 

importantes neurotransmissores. A nicotina apresenta um efeito estimulante sobre o 

SNC que inibe as enzimas monoamino-oxidases A e B, enzimas responsáveis pela 

degradação de monoaminas, especialmente da dopamina (Pupulim, 2015). 

 Assim provocando efeitos dopaminérgicos em razão de sua não degradação 

apesar de não haver relação direta entre a inibição da MAO e dependência, esta 

poderia aumentar os efeitos reforçadores positivos da nicotina (Pupulim,2015) 



 Os efeitos simpaticomiméticos da nicotina são mediados por vários 

mecanismos, a ativação de quimiorreceptores periféricos e efeitos diretos no tronco 

cerebral, resultando em aumento da frequência cardíaca, da contração do coração, 

vasoconstrição coronária e da pressão arterial, levando também à secreção de 

adrenalina (Benowitz, 1996).O fumante absorve a nicotina pelos pulmões, que 

chegando rapidamente ao cérebro, e logo é distribuída para os demais tecidos 

(Cebrid - Web). Nicotina também estimula a liberação de catecolaminas pela medula 

adrenal, contribuindo para os efeitos cardiovasculares. Estimulação simpática 

resultam taquicardia, débito cardíaco e pressão arterial aumentados. 

(Benowitz,1996). 

  O uso intenso e constante de cigarros aumenta a probabilidade de ocorrência 

de algumas doenças, como, por exemplo, pneumonia, câncer (pulmão, laringe, 

faringe, esôfago, boca, estômago etc.), infarto de miocárdio, bronquite crônica, 

enfisema pulmonar, derrame cerebral, úlcera digestiva. Quando usada ao longo do 

tempo, pode provocar o desenvolvimento de tolerância, ou seja, a pessoa tende a 

consumir um número cada vez maior de cigarros para sentir os mesmos efeitos que 

originalmente eram produzidos por doses menores. Alguns fumantes quanto 

suspendem repentinamente o consumo de cigarros, podem sentir fissura (desejo 

incontrolável por cigarro), irritabilidade, agitação, dificuldade de concentração, 

sudorese, tontura, insônia e dor de cabeça (Benowitz,1996). 

 

6. Conclusão 

 Sabemos que o hábito de fumar é muito frequente na população, a 

associação do cigarro com jovens e bebidas alcoólicas é uma constante nos meios 

de comunicação, o que acaba influenciando para a prática do ato levando a diversos 

malefícios para a saúde.  

 Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil onde um terço da 

população adulta é fumante, compreendendo aproximadamente 11 milhões de 

mulheres e 16 milhões de homens, a maioria na faixa etária dos 20 aos 40 anos, as 

estimativas mostram que o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano. 

Sabe-se ainda que o tabagismo está relacionado a, no mínimo, 30% de todas as 

mortes por câncer derivados do uso do tabaco.  



 Portanto, os programas de controle ao tabagismo devem receber mais 

destaque e apoio da população e governantes, para que a informação tenha o 

acesso fácil por todos, principalmente pelo público jovem.  
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O IMPACTO DAS DESIGUALDADES NA SAÚDE E A RELAÇÃO COM 

MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL1 

LIMA, Isabella2; BARROS, Alícia²; SILVA, Alloma Cristine²; BRAGA, Ana Claudia²; 

OLIVEIRA, Ninna Gabriele²; DA SILVA, Marianne3. 

Palavras-chaves: Mortalidade infantil. Desigualdades em saúde. 

Introdução  

A saúde infantil é um tradicional indicador da saúde pública, sendo utilizadas 

as taxas de mortalidade infantil (TMI) para visualizar o nível de saúde e vida de uma 

região, pois ela é variável de acordo com o acesso a saúde e a qualidade de vida 

daquele povo, o ambiente urbano em que a criança se encontra é fundamental para 

a sua saúde, o risco de morte em seu primeiro ano é relacionado com os indicadores 

demográficos e socioeconômicos da sua residência (CARVALHO et.al, 2015).  

Atualmente a mortalidade neonatal (0-6 dias de vida) é o elemento primário 

na TMI, obtendo níveis elevados destes 1990 somente em 2011 a meta 4 dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foi atingido, este é um acordo entre os 

países integrantes das Nações Unidas, que tem como meta a melhoria da saúde 

infantil reduzindo em 2/3 a mortalidade infantil de 1990 a 2015 (LANSKY et.al, 2014). 

É conhecida a associação da condição socioeconômica com a situação de 

saúde de um indivíduo, trabalhos também sugerem que indivíduos que moram em 

vizinhanças menos favorecidas tem uma qualidade de saúde ruim (GARCIA, Leila 

Posenato; SANTANA, Lúcia Rolim, 2011). 

Para melhorar a saúde pública o Brasil adotou algumas mudanças realizadas 

em meados do século XX que impactaram diretamente as TMI, como o controle de 

doenças infecciosas e parasitarias e melhoria da qualidade de vida. Porem a 

introdução destas políticas foi incompleta e tardia, sendo que o modelo de 

desenvolvimento do nosso país por anos foi excludente e concentrador de renda e 

recursos, por consequente se obteve uma sociedade com uma grande 

desigualdade. Ocorrendo contrastes inclusive no mesmo estado, pois a TMI tem a 
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tendência de ser maior no interior em relação com a capital e região metropolitana 

(ALMEIDA, Wanessa da Silva; SZWARCWALD, Célia Landmann, 2012; OLIVEIRA 

et.al, 2013). 

Com o intuito de minimizar as desigualdades na área da saúde entre regiões 

e consequentemente a mortalidade infantil o governo brasileiro criou o Pacto pela 

Redução da Mortalidade Infantil na Região Nordeste e Amazônia Legal (LIMA et.al, 

2013; GARCIA, Leila Posenato; SANTANA, Lúcia Rolim, 2011).  

O cenário atual do Brasil é de contradição, pois a constituição garante os 

direitos à saúde, simultaneamente os serviços oferecidos não asseguram a sua 

utilização ou o seu acesso com qualidade, necessitando assim que os direitos 

constitucionais do SUS sejam assegurados (LIMA et.al, 2013).  

 

Base teórica  

O acesso à saúde pode ser considerado uma das determinantes 

fundamentais da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico. Ela 

influencia, entre outros aspectos da vida social, a dinâmica demográfica, com 

impactos sobre a mortalidade e a expectativa de vida. É um elemento essencial do 

sistema de saúde ligado à organização dos serviços, ou seja, tudo aquilo referente à 

entrada no serviço de saúde e todo o tratamento que se segue (ARRUDA  et al, 

2018). 

As desigualdades existentes no globo sejam elas a níveis de desenvolvimento 

e de riqueza, além de outras, fenotípicas e culturais, muitas destas são 

consequências de fenômenos eventuais e outras de processos históricos, sociais, 

econômicos e culturais complexos. Estas desigualdades, com frequência, 

transferem-se para o campo da saúde, tornando-se visíveis seja nas desiguais 

condições de saúde dos diferentes grupos, seja nos níveis de riscos à saúde, seja 

no acesso diferenciado aos recursos disponíveis no sistema de saúde. Por isso 

grande parte da desigualdade vista na saúde esta diretamente relacionada a outras 

partes da vida social (BARRETO, 2017). 

 A taxa de mortalidade infantil (TMI) refere-se ao número de crianças que 

morreram com menos de um ano de idade a cada mil nascidos em um ano.  

 É um dos indicadores mais utilizados para análise da situação de saúde de 

um país. Ela pode ser dividida em dois períodos: o neonatal, que estima o risco de 



óbito nos primeiros 27 dias de vida e o pós-neonatal, que estima o risco de óbito 

entre 28 dias de vida até o final do primeiro ano de vida (CALDEIRA et.al, 2005).  

  Dentre as causas da mortalidade infantil estão às mortes cujas causas são 

evitáveis ou reduzíveis, referem-se àquelas que podem ser prevenidas, total ou 

parcialmente, ou seja, os conhecimentos e as tecnologias já existentes permitem 

intervenções eficazes de modo que tais condições jamais ou raramente evoluam a 

óbito (LISBOA et.al, 2015; BOING, AF; BOING, AC). Entre essas causas, podemos 

citar à falta de adequada assistência ao pré-natal, parto e puerpério, o que ressalta 

que os determinantes deste tipo de óbito são múltiplos e complexos e se relacionam 

com fatores biológicos, fatores de assistência à saúde e socioeconômicos 

(OLIVEIRA et.al, 2013).  

Estudos realizados em diferentes regiões do Brasil mostram que mães 

pertencentes a grupos socialmente mais vulneráveis recebem assistência pré-natal 

de menor qualidade que pode ressaltar possíveis problemas no decorrer da 

gestação e no parto, evidenciando grande problema social no Brasil (LIMA et.al, 

2013).  

Além da desigualdade na disponibilidade de serviços e recursos de saúde, os 

problemas de acesso geográfico ao parto refletem as falhas na integração e 

articulação entre os setores da saúde. Apesar de o parto se tratar de uma urgência 

prevista, a atenção materno-infantil mantém-se desarticulada e fragmentada 

(ALMEIDA; SZWARCWALD, 2012). 

 

Objetivos 

Identificar os impactos das principais desigualdades que afetam a taxa de 

mortalidade infantil no Brasil. 

 

Metodologia  

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, foram selecionados artigos da 

base de dados Scielo na língua portuguesa, dos anos de 2011 até 2018. Sendo 

selecionados estudos do tipo ecológicos e de coorte, visando somente os artigos 

realizados no território nacional. 

 

Resultados 



Dentre os principais fatores que influenciam a mortalidade infantil são 

encontradas as desigualdades socioeconômicas, entre elas a renda per capita e 

nível de escolaridade da gestante. Mães pertencentes a grupos sociais menos 

favorecidos sofrem com a impossibilidade ou má qualidade da assistência pré-natal, 

que leva a possíveis problemas durante a gestação e no parto. Além disso, a 

discriminação sofrida pelos mais pobres na busca por atendimento hospitalar 

aumenta a situação de desigualdade, o que por vezes leva desistência do 

acompanhamento médico por parte do paciente. (LIMA et.al, 2013).  

A média da TMI para o Brasil em 2010 foi de 16,0 por mil nascidos vivos (NV) 

e as maiores taxas foram encontradas nas regiões Norte (21,0 por mil NV), Nordeste 

(19,1 por mil NV) e Centro-Oeste (15,9 por mil NV). Sergipe apresentou TMI de 18,2 

óbitos por mil NV. O risco de óbito a que a criança estará submetida no primeiro ano 

de vida está ligado a indicadores demográficos e socioeconômicos de seu local de 

moradia, como urbanização, acesso ao saneamento e habitação, nível de renda e 

escolaridade materna. O ambiente urbano em que a criança vive é considerado 

determinante social de sua saúde (CARVALHO et.al, 2015). 

A desigualdade na distribuição de recursos também é um ponto a ser 

observado, quanto maior a oferta de serviços, profissionais qualificados e de 

estruturas capazes de comportar as necessidades da gestante e neonato, melhor 

será a qualidade de atendimento, estudos mostram a relação entre os leitos de UTI 

neonatal e a taxa de mortalidade neonatal, esse índice diminui com o aumento do 

numero de leitos dessas UTIs. (OLIVEIRA et.al,   2013). 

Acerca da mortalidade infantil segundo recorte étnico-racial, de uma maneira 

geral, as análises apontam para valores de TMI mais elevados no caso das crianças 

classificadas como pretas, pardas e indígenas. Importantes desigualdades em 

indicadores de saúde são percebidas ao se comparar indígenas e não indígenas no 

país. A implantação do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, e a 

criação do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) apresenta 

problemas de cobertura e completitude além de atender especificamente a 

população indígena residente das aldeias, deixando assim os membros que já não 

vivem dessa forma a mercê de um serviço público de saúde não capacitado para 

reconhecer as especificidades culturais dessa população. (CALDAS et.al, 2017). 

 

Conclusão  



Pode-se concluir que a etnia, diferença socioeconômica e má distribuição de 

recursos para a saúde pública influenciam diretamente para o aumento das 

desigualdades na taxa de mortalidade infantil. Investimento em saúde publica e 

politicas que visem à inclusão de todos os grupos podem ser fatores determinantes 

para a diminuição da desigualdade e em consequência da taxa de mortalidade 

infantil. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os jogos de videogame aparentemente surgiram de maneira não intencional (REIS, 

2005), apesar disso, desde que Atary, o primeiro jogo de videogame patenteado em 

1968 por Ralph Baer foi lançado, esse mercado não para de crescer, e atualmente é 

um elemento da vida cotidiana das pessoas, principalmente devido ao avanço 

tecnológico que ocorreu nos últimos anos (ALVES; CARVALHO, 2011; ROCHA, 

2011). 

Por unir tecnologia e lazer, a indústria dos jogos eletrônicos movimenta um mercado 

em expansão, chamando a atenção de grandes marcas, que estão investindo cada 

vez mais no desenvolvimento de novos jogos, bem como na divulgação de seus 

produtos por meio dos videogames, visto que existe uma grande variedade de jogos, 

dos mais diferentes temas, e para todas as idades (ROCHA, 2011), alcançando 

assim diversos consumidores em potencial.  

Muito se especula sobre o efeito dos videogames sobre as pessoas, principalmente 

sobre o desenvolvimento das crianças, que tende a jogar por períodos mais longos, 

praticando menos atividades motoras e/ou reduzindo sua interação com outras 

crianças. Alguns dos efeitos negativos incluem o aumento da violência, ataques 

epiléticos, alterações no sono, desenvolvimento de doenças mentais e psicoses, 

alterações metabólicas e aumento do estresse (ALVES; CARVALHO, 2011). 
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Por outro lado, os chamados jogos educacionais, usados principalmente nas 

escolas, é uma ferramenta didática que visa melhorar aprendizado das crianças, que 

alcançam seus objetivos de forma prazerosa (ROCHA, 2011).  

Esses jogos também são usados como meio de ensinar algo a pessoas de diversas 

idades, sobre os mais variados assuntos, como segurança, ou a compreensão sobre 

doenças, por exemplo (ALVES; CARVALHO, 2011).Jogos frequentemente jogados 

apenas com o intuito de descanso ou lazer também causam efeitos metabólicos 

positivos em seus jogadores, além de alguns deles permitirem uma interação com 

outros jogadores e com o próprio jogo, demandando maior concentração, o que 

potencializa as respostas fisiológicas (ALVES; CARVALHO, 2011). 

Alguns dos principais jogos de videogame são aqueles que relacionados a esportes, 

destacando-se o futebol, sendo possível encontrar diversas variações dos jogos, que 

estão cada vez mais real. No Brasil o futebol ocupa um papel de destaque, onde a 

maior parte da sociedade acompanha assiduamente as partidas, o que se reflete 

nos jogos de futebol eletrônicos, que vem crescendo em número de jogadores 

federados e estados representados em campeonatos (RODRIGUES, 2011). Os dois 

principais jogos de videogame que simulam partidas de futebol são: o Pro Evolution 

Soccer – PES e o FIFA Soccer, estando na lista dos mais vendidos (RODRIGUES, 

2011).  

Apesar de trabalhos voltados para outros temas estarem surgindo, avaliar a 

interação entre os jogos de videogames e os jogos de futebol real pode ser ponto de 

partida para uma área que vai ser grande um dia.  

Muitas pessoas se sentem realizadas quando conquistam vitórias nos jogos virtuais, 

pois eles projetam suas emoções nas partidas, desse modo é importante identificar 

quais as principais características dos jogos de videogame, principalmente do 

futebol virtual na vida dos jovens, visto que este é o esporte mais comum no país. 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

Apesar de Atary ter sido o primeiro jogo de videogame patenteado, ele não foi o 

primeiro jogo criado, este foi o Tennis Programming criado pelo físico Willy 

Higinbotham no ano de 1958, com a intenção de distrair as pessoas que visitavam o 

complexo Brookhaven Nacional Laboratories onde o físico trabalhava (REIS, 2005). 

O jogo podia ser jogado em um ociloscópio, um aparelho de medida eletrônico que 

mostra diferenças potenciais (BARBOZA et al., 2014). 



Com a mesma intenção de distrair o público e tornar as visitas ao campus mais 

agradáveis o Massachusetts Institute of Tecnology – MIT criou em 1962 um jogo 

chamado Spacewar, programado por um grupo de pesquisadores. O jogo tinha 

ainda um segundo objetivo de despertar o interesse do público pela informática 

(REIS, 2005). 

A popularização dos jogos eletrônicos se deu pela criação de casas de jogos 

chamadas de fliperamas, onde era possível encontrar uma grande variedade de 

jogos, nesse ambiente surgiu o termo videogame (BARBOZA et al., 2014). 

Em um determinado momento, começaram a ser criados consoles e os jogos dos 

fliperamas passaram para as casas dos jogadores (BARBOZA et al., 2014). O 

primeiro console criado foi o Odyssey 100, seu criador foi Ralph Baer em 1972. O 

console era acompanhado de doze jogos e era possível que o jogador mudasse de 

jogo trocando o cartucho. Além disso, o console vinha com um rifle para jogos de 

tiros (REIS, 2005). 

Apesar de o mercado dos jogos de videogames se apresentar como algo promissor, 

em 1984 houve uma queda considerável neste sucesso, devido ao lançamento 

consecutivo de jogos ruins e consoles com baixa qualidade e funcionalidade, até que 

em 1985 foi lançado o Nintendo Entertainment System (NES), o console americano 

que levantou a indústria de jogos novamente (REIS, 2005).  

Atualmente os consoles estão cada vez mais modernos, com acessórios do tipo 

volantes e armas para jogos específicos, ou kinects e sensores para que os 

movimentos dos jogadores possam ser reproduzidos pelos personagens. Existem 

além disso, consoles portáteis como o PSP (Playstation Portable), que permitem que 

os jogadores levem os seus jogos para todos os lugares. Os consoles mais vendidos 

atualmente são o Xbox produzido pela Microsoft, o Playstation da Sony e Wii da 

Nintendo (BARBOZA et al., 2014). 

O primeiro vídeo game que utilizava o movimento humano foi lançado em 2006 pela 

empresa Nintendo, com a tecnologia chamada wii, onde o movimento humano e 

replicado pelo personagem no jogo (FINCO, 2010). A partir daí surgiram cada vez 

mais jogos onde os jogadores precisam pular, abaixar-se, rebolar para mover o 

personagem, o que abriu as portas para a criação de jogos que podem ser usados 

para o condicionamento físico, como por exemplo, jogos de danças como o Just 

Dance. 

 



3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento, a partir de uma revisão de 

literatura dos trabalhos existentes para determinar qual é o papel dos jogos de 

videogames na vida real, com um enfoque em especial nos jogos de futebol virtual, 

e, assim, verificar (1) a evolução dos jogos de videogames e como eles estão 

presentes na vida da população; e (2) identificar como as partidas de futebol reais 

influenciam na criação de novos jogos ou atualizações.  

 

4 METODOLOGIA 

Neste estudo foi realizada uma revisão de literatura, com características qualitativas 

e quantitativas, para reunir informações sobre o que já se conhece sobre o assunto. 

Para isso, serão feitas pesquisas em bases de dados, livros, documentários, sites 

confiáveis e livros, sem delimitar uma data. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Atualmente os jogos possuem histórias, com cenas que se passam após o jogador 

ter completado alguma missão como o Grand Theft Auto - GTA, ou Uncharted, 

outros até permitem que o jogador tome decisões que determinam o final do jogo, 

como é o caso do jogo Until Dawn, neste jogo, ao longo da partida, o jogador precisa 

decidir entre duas ações, o que pode mudar o rumo da história. Outro fator 

importante na evolução dos jogos, foi a inclusão de inteligência artificial nos jogos, 

pois isso permite que o personagem lide com situações inesperadas que possam 

ocorrer durante a partida. A qualidade de imagem dos jogos também melhorou 

significativamente, podendo ser visível a maior nitidez e semelhança com pessoas 

reais a cada nova versão ou jogos lançados. 

No caso dos jogos de futebol, a semelhança entre os jogadores virtuais e os reais é 

muito grande, além de possuírem narrações e comentários, e modos de jogar onde 

o jogador pode criar um personagem que passara pelos mesmos dramas que os 

jogadores de futebol real, o chamado Modo Carreira no caso do FIFA e o Master 

Liga no PES, sendo submetidos a testes de clubes, começando em times de 

divisões mais baixas e subindo para os de primeira divisão e até participar de 

negociações com times de outros países. Há também a opção de jogar na liga 

feminina de futebol.  



Outro fator importante é o papel que estes jogos vêm ocupando na mídia, com 

campeonatos sendo televisionados, atingindo a mais pessoas que passam a 

reconhecer estes jogos como e-esportes, e seus jogadores como cyberatletas. Em 

2006 foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, desde então 

esses campeonatos são promovidos e regulamentados pela CBFDV (RODRIGUES, 

2011).  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A expectativa para os videogames e a evolução de suas tecnologias é alta, 

espera-se que estes se tornem cada vez mais imersivos e que possam ser usados 

para as mais variadas atividades. O aumento no número de cyberatletas ao longo 

dos anos junto com a maior visibilidade dos campeonatos, que são cobertos 

inclusive por canais de televisão como o Esporte Interativo, eleva as expectativas 

para novas atualizações em relação ao mercado de jogos de videogame.  
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1. JUSTIFICATIVA 

Drogas psicotrópicas são substâncias que alteram a ação neural, 

estimulando, deprimindo ou perturbando o Sistema Nervoso Central, e que 

podem levar à problemas de saúde e segurança pública, principalmente 

devido ao seu uso indevido e abusivo.  

Culturalmente os indivíduos estão condicionados a procurar um meio 

de alívio para a dor, e esse meio pode ser o trabalho excessivo, sexualidade 

exacerbada e a utilização de diversas substâncias, lícitas ou ilícitas.  

Neste contexto, há uma necessidade crescente por profissionais 

preparados para lidar com os problemas relacionados ao vício à essas 

substâncias químicas. Além disso, a punição e o julgamento social 

relacionado ao uso dessas substâncias tornam o tratamento da dependência 

pouco efetivo, dessa forma, compreender como essas substâncias funcionam 

fisiologicamente, pode ajudar a desmistificar preconceitos e conscientizar 

sobre o uso abusivo, como por exemplo, no caso especifico dos opióides. 

 
2. BASE TEÓRICA 

Papaver somniferum, popularmente conhecida como papoula, é uma 

planta de origem mediterrânea que tem sido amplamente utilizada para fins 

farmacológicos, alimentícios ou recreativos (PEREIRA et al., 2016).  

Através de cortes realizados na cápsula da papoula, quando verde, 

obtém-se um suco leitoso conhecido como ópio, que quando seco, passa a 

ser chamado de pó de ópio (MARTINS et al., 2012). As substâncias derivadas 

do ópio são conhecidas como opiáceos, no caso daquelas que não passam 

por processamento químico (ópio, morfina, codeína, tebaína), ou opióides, 

que podendo ser semissintéticos (heroína, oxicodona, hidrocodona, 

oximorfona, hidromorfona) ou sintéticos (metadona, meperidina, fentanil, levo-



a-acetilmetadol ou levometadil, propoxifena) e resultam de modificações 

químicas das substâncias naturais derivadas do ópio(BALTIERI et 

al.,2004).Essa atuação acontece por meio da existência de receptores 

opióides endógenos e exógenos no organismo humano. Sendo assim, essas 

substâncias sintéticas e semissintéticas precisam ser sintetizadas de forma 

que consigam atravessar a barreira hematoencefálica para se conectar a 

esses receptores no sistema nervoso (CORREIA, 2005). 

O conhecimento e o uso do ópio acompanharam praticamente todos os 

períodos históricos, datado desde a época neolítica até os tempos atuais. O 

primeiro registro de opióide na história, a morfina, foi realizado por Friedrich 

Serturner em 1803.  A partir daí outras informações foram obtidas, e em 1843 

Alexander Wood propôs a administração injetável da morfina. Além disso, 

foram relatados que os opióides atuam como depressores em áreas 

especificas do sistema nervoso central e em órgãos periféricos (por exemplo 

no intestino) (MARTINS et al.,2012). 

O consumo exacerbado do ópio acabou tornando-se o estopim para a 

Guerra do Ópio, que aconteceu entre a China e Inglaterra. Os ingleses 

comercializavam a droga que era de interesse dos chineses, sendo assim, a 

demanda aumentou. O imperador chinês teve que intervir na quantidade de 

ópio que estava entrando no país, criando um decreto que proibia o consumo 

da substância. Além disso, os opióides e opiáceos eram empregados em 

outras guerras como meio de aliviar a dor dos ferimentos obtidos por soldados 

em combate (DUARTE, 2005). 

Atualmente os opióides são empregados para tratamentos de dores 

agudas e crônicas(UNIFAL,2017). Os opióides começaram a ter finalidades 

no tratamento do câncer e a sua utilização é fracionada em diferentes 

escalas, que variam de acordo com a intensidade da dor. No entanto, o uso 

para outros fins, favorecem a dependência química (AMB, 2012).De acordo 

com um estudo realizados em diversas capitais do Brasil no ano de 2005, foi 

constatado que cerca de 1,8% da população fazia uso de opióides (CEBRID, 

2010). Ademais, o número de prescrições médicas de opiáceos vendidos nas 

farmácias se elevou drasticamente nos últimos anos.De maneira geral os 

opióides são empregados na área farmacológica,e também por pessoas que 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BALTIERI,+DANILO+ANTONIO
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buscam sentir alguma sensação de alívio e conforto, no entanto, a utilização 

de forma abusiva pode desencadear diversos sintomas (AMB, 2012). 

 
3. OBJETIVOS 

Levantar informações sobre os mecanismos fisiológicos específicos da 

ação dos opióides e opiáceosno no sistema nervoso, bem como os efeitos 

sistêmicos e as consequências do uso inadequado para a saúde humana, de 

modo a proporcionar informações importantes para a conscientização sobre 

os abusos. 

 

4. METODOLOGIA  

Como método de coleta de dados, realizamos um levantamento 

bibliográfico sistematizado. As ferramentas de busca utilizadas foram Google 

e Google Acadêmico. As palavras chave utilizadas sem restrições de idioma e 

data foram: opióides, opiáceos, história dos opióides, efeito sistêmico do ópio, 

heroína e a AIDS, abuso de opióides, opióides e AIDS, papoula e 

dependência química. Foram encontrados aproximadamente 324.960 artigos 

e selecionados 16 artigos. Os critérios utilizados para selecionar os artigos 

foram: ser escritos em português, conter informações acerca da história 

dessas drogas, dados sobre o seu uso e mecanismo fisiológico dessas 

substâncias no organismo. 

A partir dos artigos encontrados foram avaliados os seguintes pontos: 

 - mecanismos fisiológicos específicos da ação dos opióides e 

opiáceosno no sistema nervoso 

 - efeitos sistêmicos e as consequências do uso inadequado para 

a saúde humana 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A ação dos opióides inicia-se por meio da ligação à receptores opióides 

presentes nas membranas das células nervosas. Estes receptores são 

encontrados no sistema nervoso central, e em locais pré e pós-sinápticos do 

corno dorsal da medula espinhal, no núcleo do trato solitário, no tronco 

cerebral, no tálamo, no córtex, na área cinzenta paraquiedutal e na substância 



gelatinosa da medula espinhal, ou seja, estão relacionados à estruturas 

responsáveis tanto pela  transmissão ascendente da dor, quanto pela inibição 

descendente desta sensação (LEMONICA, 2008).  

De acordo com a União Internacional de Farmacologia, os receptores 

opióides pode ser classificados em quatro tipos: receptor peptídico mu (MOP), 

receptor peptídico kappa (KOP), receptor peptídico delta (DOP) e receptor 

peptídico FQ de nociceptinasorganina (NOP)(TRIVEI et al., 2013). Os 

receptores opióides são proteínas transmembranas ligadas às proteínas G 

inibitórias.  

Estas proteínas G inibitórias, quando ativadas, desencadeiam cascatas 

de sinalização intracelulares que envolvem por exemplo: inibição da enzima 

adenilato ciclase, e consequente redução na produção de monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc), um segundo mensageiro que participa de diversos 

processos celulares. Dentre esses processos, desencadeia o fechamento de 

canais de cálcio regulados por voltagem, o que diminui a liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica. Além disso, há estímulo ao efluxo de 

íons potássio, resultando em hiperpolarização das membranas dos neurônios 

pré-sinápticos. Dessa forma, a convergência desses eventos gera uma 

redução na estabilidade neural, ou seja, deprimi o sistema nervoso central, 

bloqueando parcialmente a transmissão dos impulsos nociceptivos 

(LEMONICA,2008; MARTINS et al., 2012). 

Dentre os efeitos dos opióides a nível organismal, destacam-se: a 

contração acentuada da pupila dos olhos, prurido, rigidez muscular, 

depressão do sistema imunológico e paralisia do estômago, podendo 

ocasionar em prisão de ventre(CEBRID,2010). 

O uso abusivo de opióides causa intoxicação caracterizada por 

sedação, alteração do humor e miose (contração da pupila). A overdose 

causa rápida estimulação cerebral, seguida de depressão severa do sistema 

nervoso central, dessa forma, causando diminuição da frequência respiratória 

e dos batimentos cardíacos, e em casos mais graves, convulsões e até morte 

(AMB, 2012). 

Além dos prejuízos ao corpo relacionados diretamente ao uso dessa 

droga psicotrópica e os seus efeitos no sistema nervoso, deve-se destacar 



que devido ao compartilhamento de seringas e outros equipamentos para 

injeção desta substância, os usuários apresentam grande probabilidade de 

contrair doenças infectocontagiosas, como por exemplo, HIV/AIDS e hepatites 

B e C (AMB, 2012). 

 

6. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, fica evidente que o uso significativo dos 

opióides e opiáceos modificaram-se ao longo dos anos. Essas drogas foram 

utilizadas inicialmente para fins medicinais, principalmente por soldados em 

guerra, como analgésicos, mas com o passar dos anos devido aos seus 

efeitos relaxantes, seus derivados semissintéticos começaram a ser usados 

de forma indevida. Correspondente ao uso abusivo, essas substâncias 

opióides e opiáceas podem levar a dependência e até mesmo à morte.  

Dessa forma, é notória a necessidade de financiamento para estudos 

mais específicos acerca dos mecanismos fisiológicos e efeitos dessas drogas 

no organismo. Assim, políticas públicas podem utilizar esses estudos para 

desenvolver campanhas com o objetivo de conter seu uso abusivo e treinar 

profissionais de saúde no amparo humanizado e sem preconceitos dos 

dependentes químicos. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente texto refere-se ao trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio 

Supervisionado I, do curso de Licenciatura em Matemática, Regional Jataí, 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Sua elaboração foi feita mediante a escolha, 

pelas estagiárias, de uma escola conveniada à UFG, cuja intenção é a melhoria do 

ensino de matemática. 

Optamos por trabalhar com duas turmas de 1º ano do Ensino Médio de um 

colégio estadual de tempo integral, em Jataí-GO. A escolha destas turmas tornou-se 

um desafio, visto que, as mesmas apresentam alunos com interesse em aprender e 

outros, não tão interessados.  

Temos como questão de investigação: quais as potencialidades dos jogos no 

processo de ensino-aprendizagem do conceito de função exponencial? Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, cujos instrumentos são as produções dos alunos e o diário 

de campo das estagiárias. 

Observamos que, no presente momento, estamos em fase de aplicação, ou 

seja, este é um trabalho em desenvolvimento, cuja temática é o uso de jogos no 

ensino e aprendizagem de funções exponenciais, ou seja, iremos trabalhar com os 

jogos numa perspectiva da resolução de problemas.  
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Assim, espera-se que possamos contribuir para com a aprendizagem de 

funções exponenciais. O recorte desse resumo refere-se as análises do teste 

diagnóstico. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Entendemos, tal como D’Ambrósio (1989, p. 16), que “o uso dos jogos 

matemáticos no ensino são alguns exemplos de propostas de trabalho visando a 

melhoria do ensino de matemática segundo uma perspectiva construtivista”. Para 

Moura (1996, p. 53), existe uma relação do jogo com a resolução de problemas, 

para ele, o “jogo tem fortes componentes da resolução de problemas na medida em 

que jogar desenvolve uma atitude psicológica do sujeito que, ao se predispor para 

isso, coloca em movimento estruturas do pensamento que lhe permitem participar do 

jogo”.  

De acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) (BRASIL, 2018, 

p. 528), uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas com os alunos é 

resolver “e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais é necessário 

compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas”. Nesse sentido, 

este trabalho pressupõe o desenvolvimento de uma sequência didática envolvendo 

listas de exercícios, testes diagnósticos e dois jogos – Torre de Hanói e Trilha – para 

ensinar e aprender os conceitos de funções exponenciais. 

O uso de jogos possibilita o desafio, a cooperação e a competição que pode 

ajudar na produção de conhecimentos matemáticos, ou seja, ele pode ser um 

facilitador da aprendizagem, pois mobiliza a dimensão lúdica para resolver 

problemas do jogo (GRANDO; MARCO, 2007, p. 116). Dessa forma, os jogos serão 

utilizados com a intenção de treinar, exercitar, praticar e reforçar os conteúdos já 

estudados nas aulas de matemática. Este tipo de jogo pode ser classificado como 

sendo de treinamento, tal como evidenciado por Lara (2003). 

Compreendemos que, apesar do jogo ser uma ferramenta essencial para o 

aprendizado, transformá-lo em um recurso pedagógico não é fácil, mesmo porquê, 

cabe ao professor adequá-lo ao conteúdo, objetivo e idade dos alunos. 

É nessa ocasião que o professor se depara com a tarefa de precisar, em 

determinados momentos, (re)ensinar um conceito de modo que o aluno entenda e 

perceba sua inserção na realidade do dia-a-dia, cuja intenção é fazer com que a 

matemática e seus objetos se tornem compreensivos a todas as pessoas.  



Assim, cremos que este tipo de trabalho pode favorecer que o aluno 

desenvolva a criticidade, os raciocínios – lógico, geométrico, abstrato, pictórico, 

espacial, etc. – e a comunicação de ideias e estratégias. 

                                                        

3 OBJETIVOS 

Possibilitar que os alunos compreendam o conceito de função exponencial; 

elaborem estratégias de jogo; comuniquem ideias matemáticas; aprendam a ler, 

escrever e resolver problemas matemáticos; sintam-se estimulados a 

desenvolverem sua criatividade e, por fim tenham autonomia e senso crítico. 

                                                                    

4 METODOLOGIA 

A opção pela utilização dos jogos partiu tanto da professora supervisora quanto 

das autoras deste trabalho devido à complexidade dos conceitos a serem ministrados.  

Entendemos que é imprescindível que o professor, enquanto profissional, utilize 

de todas as ferramentas disponíveis para o melhor aprendizado de seus alunos. Nesse 

sentido, a aplicação dos jogos pode possibilitar ao aluno uma forma diferenciada de 

exposição e assimilação do conteúdo a ser ministrado. Para uma melhor compreensão 

da metodologia a ser utilizada, este trabalho foi separado em momentos. 

Está é uma pesquisa qualitativa, cujos instrumentos são as produções dos 

alunos – testes diagnósticos, listas de exercícios, registros dos jogos –e diário de 

campo das estagiárias. 

Inicialmente, aplicaremos uma lista de exercícios, um teste diagnóstico, com 

diferentes níveis de aprendizado, contendo 05 (cinco) questões, para verificar os 

conhecimentos prévios dos alunos quanto aos conceitos de função exponencial. Iremos 

corrigir este teste juntamente com os alunos, bem como faremos uma revisão acerca 

das propriedades de potenciação e radiciação.  

Após a aplicação do teste diagnóstico a professora iniciará o conteúdo de função 

exponencial, na qual será explicado este conceito. No decorrer da explanação do 

conteúdo, as estagiárias, irão auxiliar os alunos nas resoluções das listas de exercícios. 

No segundo momento, dividiremos a turma em duplas e trabalharemos com o 

jogo Torre de Hanói. Primeiramente, o apresentaremos por meio de slides, bem como a 

história de sua criação. Posteriormente, os alunos confeccionarão o jogo, para depois 

discutirem as estratégias e modos de jogar.  

Num momento posterior, aplicaremos uma lista de exercícios referente ao jogo 



Torre de Hanói, bem como iremos jogá-lo novamente. A intenção é verificar se os 

alunos, após resolverem problemas do jogo, aprimoraram ou não suas estratégias de 

resolução. 

No próximo momento, aplicaremos o jogo trilha das funções exponenciais. A 

sala será dividida em grupos de quatro alunos (dois contra dois), conforme orientação 

da professora supervisora. O jogo é composto por um tabuleiro, no qual há uma trilha 

dividida em casas. Sendo que cada casa tem um problema referente aos conceitos de 

função exponencial. Os jogadores terão 05 (cinco) minutos para respondê-la e registrar 

suas conclusões em uma folha de registro. Vence quem primeiro chegar ao fim da 

trilha. Este jogo tem como finalidade diagnosticar as aprendizagens dos alunos. 

Ressaltamos, por fim, que o conceito de função exponencial será ministrado pela 

professora supervisora e, caberá as estagiárias, a aplicação e correções das listas de 

exercícios, testes diagnósticos e aplicação dos jogos. 

                                                             

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este é um trabalho em andamento, em fase de aplicação. Numa análise 

preliminar das observações e informações dadas pela professora supervisora, temos 

que alguns alunos apresentam dificuldades com conceitos básicos da matemática, 

principalmente, as cinco operações básicas – adição, subtração, multiplicação, 

divisão e exponenciação. A partir disso, elaboramos uma sequência didática 

contendo tarefas que envolviam teste diagnóstico, lista de exercícios e três jogos 

matemáticos de treinamento. 

O primeiro momento do trabalho foi realizado com êxito. À aplicação do teste 

diagóstico na turma “D” foi realizado quando voltaram as aulas no mês de agosto. 

Os alunos tiveram dificuldades por não recordarem das regras de potenciação e 

radiciação desse modo, poucos alunos conseguiram resolver todas as questões, 

porém no momento da correção iam se lembrando das regrinhas e conseguiam 

responder certo para as estagiárias. A aplicação na turma “C” ocorreu no mês de 

setembro, pois a priori a aplicação do projeto seria somente na turma “D”, por conta 

de alguns contratempos foi necessário aplicar em outra turma. Como a turma já 

haviam tido revisão sobre potenciação e radiciação conseguiram resolver o teste 

rapidamente, porém ainda tiveram dificuldades em o quesito lembrar das regras. 

Como observado anteriormente, este é um trabalho em andamento, em fase de 

aplicação.  



Sobre os demais instrumentos, não houve tempo hábil para serem 

analisados. Esperamos que até a apresentação deste trabalho, possamos ter mais 

informações e análises para ser expostas. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, podemos afirmar, num primeiro olhar, que o trabalho tem 

possibilitado as estagiárias uma primeira vivência de uma sala de aula. As mesmas 

passam a buscar métodos de ensino para a explanação de dúvidas e perguntas dos 

alunos, bem como tem adquirido experiências didática-pedagógicas e práticas. Para 

os alunos, temos indícios de que estes estão se apropriando do conceito de função 

exponencial. Perspectivamos, por fim, que os alunos aprendam a resolver 

problemas dos jogos, compreendam os conceitos estudados, elaborem estratégias 

de jogo e comuniquem suas ideias e pensamentos matemáticos. 
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ANÁLISE FILOGENÉTICA DE AMOSTRAS PREVIAMENTE DIAGNOSTICADAS 
DO VÍRUS DA FEBRE AMARELA A PARTIR DE AMOSTRAS HUMANAS 

NEGATIVAS PARA O VÍRUS DENGUE  

SOUSA, L. S2; RODRIGUES, R. L3; COSTA, V. G4; SAIVISH, M. V5; DUARTE, 

T.R.E6; MORELI, M. L7 

Palavra-chave: Febre Amarela, Flavivírus. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A febre amarela é uma arbovirose causada pelo vírus da Febre Amarela 

(YFV), família Flavividae, gênero Flavivírus (VASCONCELOS, 2003). O vírus, 

contido na saliva do vetor artrópode infectado, é transmitido para humanos no 

momento de hematofagia, por mosquitos fêmeas do gênero Aedes spp, comum em 

centros urbanos e Haemagogus spp., comum em áreas florestais (HANLEY et al., 

2013; KARABATSOS, 1985; TRAVASSOS DA ROSA et al., 1997; GUBLER et al., 

2007).   

O YFV tem genoma de RNA, fita simples, polaridade positiva, não 

segmentado, com 11Kb de comprimento, contendo um cap na extremidade 5’ e 

cauda poliadenilada na extremidade 3’, perdida durante a replicação, quando o RNA 

viral atua como RNA mensageiro (RNAm). O YFV é capaz de sintetizar uma 

poliproteína, posteriormente, clivada nas proteínas estruturais do capsídeo e 

envelope e nas proteínas não estruturais (Ns1, Ns2a, Ns2b, Ns3, Ns4 e Ns5) (ICTV, 

2016; LINDENBACH et al., 2007). 

A vacinação é uma importante medida profilática disponível que objetiva a 

erradicação da doença e um diagnóstico laboratorial acurado é fundamental para o 



 

 

prognóstico do paciente e o controle de surtos. As principais metodologia de 

diagnósticos para os casos de febre amarela são a amplificação genética do RNA 

viral pela técnica de Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da 

Polimerase (RT-PCR), convencional ou em tempo real (qRT-PCR), diagnósticos 

sorológicos, isolamento viral e, em casos post mortem, o exame histopatológico 

(OMS,2017, TRAVASSOS et al., 1997, VASCONCELOS et al., 1998). 

 
2 BASE TEÓRICA 

O YFV tem grande importância epidemiológica, por causar doenças em 

humanos e animais, sendo endêmico em regiões tropicais e subtropicais do globo e 

por, apesar de vacinação disponível, continuar a causar surtos locais. Sua extensa 

distribuição geográfica em países subdesenvolvidos é um sério problema para 

saúde pública, sendo considerado uma arbovirose de interesse econômico 

(MONATH; VASCONCELOS, 2015). 

Desde o final de 2016, uma grave epidemia de YFV foi relatada no sudeste do 

Brasil, causando 79 óbitos confirmados em laboratório. Em 2017 foram notificados 

1170 casos suspeitos de febre amarela, do total de casos notificados, 186 evoluíram 

para óbito, sendo que 104 óbitos permanecem em investigação, 79 óbitos foram 

confirmados e 3 foram descartados (BRASIL, 2017). 

 

3 OBJETIVO 
Caracterizar filogeneticamente cepas de YFV obtidas em amostras clínicas 

negativas para o vírus da Dengue.  

 

4 METODOLOGIA 
Foram obtidas, na cidade de Goiânia, entre os anos de 2011 e 2013, 647 

amostras clínicas triadas inicialmente, por RT-PCR, para Dengue (DENV). As 

amostras negativas para DENV foram então testadas, por RT-PCR, para YFV, com 

amplicons esperados de 253 pares de base (pb) (BRONZONI, et al., 2005). 

As amostras foram purificadas a partir do gel de agarose utilizando o kit 

QIAquik Gel extraction kit (QIAGEN, Alemanha) e sequenciadas utilizando o kit 

BigDye Terminator v.3.1, Cycle Sequencing Kit (Applied Byosistem®). As 

sequências obtidas foram analisadas a partir dos softwares Phred and Phrap e as 



 

 

sequências obtidas concatenadas para produção da sequência consenso através do 

software Geneious v.9.1. A confirmação de identidade das sequências obtidas foi 

realizada por meio da ferramenta online BLAST, do servido NCBI (disponível em 

<http//:www.ncbi.nlm.nih.gov>).  

Para análise filogenética, foram recuperadas 53 sequências completas do 

gene da proteína Ns5, do YFV, depositadas no GenBank. Estas sequências 

nucleotídicas foram convertidas em sequência aminoacídica e alinhadas utilizando a 

ferramenta Muscle, implementada no software Mega 7.0, juntamente com as 

sequências obtidas clinicamente. A construção da árvore filogenética foi realizada 

utilizando o modelo de substituição JTT+G com implementação das metodologias de 

máxima probabilidade, com bootstrap de 2.000 réplicas. Como grupo externo 

(Outgroup) a sequência da proteína não estrutural NS5 do vírus da dengue com 

número de acesso no Genbank AII993332. 

 

5. RESULTADOS 
 Das 118 amostras negativas para DENV analisadas pela técnica de RT-PCR 

para Flavívirus, três amostras foram previamente diagnosticadas como positivas 

para o vírus da Febre Amarela, com amplicons de 253pb. As sequências positivas 

para YFV, amplificadas na RT-PCR, obtiveram, no BLAST, 100% de identidade com 

as sequências de Ns5 do YFV depositadas no GenBank, confirmando a infecção por 

YFV. 

 Os resultados da análise filogenética (Figura 1) inseriu as amostras em único 

clado, mostrando a sua similaridade genética e associadas com as sequências 

obtidas de cepas com origem em Senegal. A inserção das sequências próximas aos 

táxons correspondentes do Senegal mostra a correspondência dos genomas, pois, 

caso não fosse, a construção filogenética reagiria de forma diferenciada, não 

possibilitando o encaixe das mesmas no clado correspondente, como ocorreu com o 

grupo externo. As análises filogenéticas têm possibilitado melhor compreensão 

sobre a natureza evolutiva do gênero Flavivírus, bem como colaborado para o 

entendimento da epidemiologia molecular e dispersão global desses vírus 

(GUBLER, et  al., 2007) e a proximidade entre as sequências observada na árvore 

gerada comprova que a Ns5 dos Flavivírus mantêm-se conservada entre as 

espécies. 



 

 

 
Figura 1. Árvore filogenética pelo método de máxima probabilidade. Região 
ampliada da árvore filogenética mostrando em destaque (círculo vermelho) as 
sequências obtidas de pacientes de Goiânia. Observar o posicionamento delas no 
mesmo clado e sua proximidade com as sequências obtidas de Senegal. 
 
6. Considerações Finais 
 
 O estudo confirmou a circulação do YFV em ambiente urbano, entre os anos 

de 2011 e 2013, e a importância de manter vigilância constante sobre arbovírus 

emergentes de importância médica. As análises filogenéticas apresentam-se como 

ferramenta importante para melhorar o entendimento da evolução do gênero 

Flavivírus e da sua extensão global. Neste trabalho as cepas de YFV identificadas 

foram associadas, filogeneticamente, as cepas de origem Senegalesa. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE GOIABEIRA EM DIFERENTES SUBSTRATOS1 

 
SOUZA, Pedro Henrique Dias de2; CHAVES, Vanessa Brenda de Souza 2; 

BARBOSA, Moab Acácio2; SOUZA, Mirelly Isttefany Freitas2; PAIVA, Elionai 

Feitosa2; SILVA, Danielle Fabíola Pereira da³ 

Palavras-chave: Psidium guajava L. Germinação. Propagação seminífera 

1. INTRODUÇÃO 
A fase de produção de mudas é umas das mais importantes no processo 

produtivo, sendo que mudas de melhor qualidade, vigorosas e livres de pragas e 

doenças influenciam diretamente no sucesso e produção final da cultura. Essas 

características são fortemente influenciadas pelo tipo e qualidade do substrato 

utilizado na produção das mudas (Diniz et al, 2015). 

As sementes podem apresentar respostas variáveis em substratos diferentes, 

é recomendável que se estude a influência desse componente na germinação 

(Hossel et al., 2017). De acordo com Marques et al. (2018) o substrato tem papel 

fundamental na germinação de sementes e com a existência de inúmeros tipos no 

mercado, deve-se verificar qual melhor substrato que proporciona a formação de 

mudas de melhor qualidade da espécie de interesse (Nogueira et al., 2014). 

 

2. BASE TEÓRICA 
A propagação da goiabeira (Psidium guajava L.) pode ser feita tanto por via 

sexuada quanto assexuada, sendo as técnicas mais utilizadas a alporquia e estaquia, 

a utilização de sementes para produção de mudas é pouco comum, se restringindo 

na maioria das vezes a produção de porta-enxertos e melhoramento genético 

(Hossel et al., 2016). Todavia, Altoé et al. (2011) relataram baixa percentagem de 

enraizamento para variedades do grupo ‘Cortibel’ quando utilizadas estacas, esses 

valores estariam em torno de 5 a 8 % para estacas herbáceas independente da 

dosagem de ácido indolbutírico utilizada, o que justifica o uso de sementes desse 

                                                 
1Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa Profa Danielle Fabíola Pereira da Silva, código 
PI02715-2018. 
2Discente do curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí-  pedrohd982011@gmail.com, 
vanessabschaves@gmail.com, moabacacio@gmail.com, mirellyisttefanyfreitassouza@gmail.com, 
elionai.fpaiva1@gmail.com  
3Professora – Curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí –
daniellefpsilva@gmail.com 
 



 

grupo em trabalhos científicos.  

A goiabeira é considerada uma planta rústica, adaptando-se a vários tipos de 

solos, sendo recomendado que sejam evitados solos pesados e mal drenados, 

podendo a cultura ser instalada em solos areno-argilosos profundos. Apesar de não 

ser de grande porte, possui elevada capacidade produtiva, quando comparada a 

outras frutíferas (Alves et al., 2015). 

 

3. OBJETIVO  
Avaliar a germinação de sementes e o desenvolvimento inicial de mudas de 

goiabeira em diferentes substratos em Jataí-GO. 

 

4. METODOLOGIA  
O experimento foi conduzido no viveiro telado com interceptação luminosa 

(60%), da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. O viveiro experimental 

está implantado em latitude 17º 55’ sul e longitude 51º 43’ oeste. Segundo a clas-

sificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw, megatérmico, com a estação 

seca definida de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril. A temperatura 

média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade de 1541 mm. 

Frutos da goiabeira ‘Cortibel’ (variedade Australiana x variedade Brasileira) 

foram colhidos totalmente maduros e transportados para a Universidade Federal 

de Jataí. No laboratório, os frutos foram selecionados quanto à ausência de doen-

ças e danos mecânicos, lavados e expostos em bancada em temperatura ambien-

te. Posteriormente foram seccionados transversalmente e as sementes foram reti-

radas e submetidas à remoção da polpa por meio de água corrente + cal virgem. 

Posteriormente, as sementes foram acondicionadas em peneiras de polietileno e 

lavadas em água corrente.  

Após a retirada das sementes, estas foram semeadas utilizando cinco se-

mentes por saco a 1,0 cm de profundidade em dois tipos de substratos (areia com 

textura média e substrato comercial Bioplant®), utilizando sacos perfurados para 

mudas com capacidade de 1,5L. Depois da germinação que ocorreu 129 dias 

após a semeadura (DAS), as mudas foram desbastadas deixando apenas a mais 

vigorosa.   

O Bioplant®, segundo o fabricante, é composto por fibra de coco, casca de 

“pinus”, esterco, serragem, vermiculita, casca de arroz, cinza, gesso agrícola, car-



 

bonato de cálcio, magnésio, termofosfato magnesiano (yoorin) e aditivos (fertili-

zantes).  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 

dois tratamentos (substratos), nove repetições e cinco sementes por unidade ex-

perimental. 

As avaliações de germinação foram acompanhadas ao longo de todo o perí-

odo experimental, através de avaliações visuais da emergência da plântula.  

No dia 25 de janeiro de 2018, que correspondeu há 129 dias após a semea-

dura (DAS) foi avaliado altura das plantas com auxílio de régua graduada, sendo 

os dados expressos em (cm), diâmetro do caule avaliado com paquímetro digital e 

os dados expressos em (mm) e o número de folhas através de contagem direta. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e substratos em estudo 

as médias das variáveis analisadas foram comparadas pelo teste de Duncan, em 

nível de 5% de probabilidade. Os dados foram analisados no software estatístico 

SAS (Statistical Analysis System, 2002). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os resultados obtidos referentes à germinação, altura de plantas, diâmetro de 

caule e número de folhas variaram quanto ao substrato utilizado (Tabela 1). As 

sementes cultivadas no substrato areia tiveram 93,33% de germinação, o que pode 

ser explicado devido às condições ideais de luminosidade e porosidade 

proporcionadas pelo substrato.  

 
Tabela 1- Dados médios para altura da planta (cm), diâmetro do caule (mm), número 
de folhas e porcentagem de germinação de goiabeira em dois substratos. Jataí-GO, 
2017 

Tratamento Porcentagem 
germinação Altura da planta Diâmetro do caule Número de folhas 

Areia 93,33 a 8,72 b 0,49 b 10,81 a 
Bioplant® 48,89 b 12,89 a 1,38 a 11,04 a 

CV (%) 14,09 10,29 12,68 10,47 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste Duncan. 
 

De acordo com Fantinel et al. (2015) porcentagens de germinação superiores 

a 61% representam característica positiva para mudas produzidas via propagação 

sexuada, esta afirmação demonstra o potencial da cultivar em estudo ser propagada 

via sementes utilizando como substrato a areia. No processo de germinação o 



 

substrato apresenta influencia consideravelmente, podendo causar restrições ou não 

no desenvolvimento das plantas, pois serve como suporte inicial (Bortolini et al., 

2017).  

Verificou-se que a utilização do substrato Bioplant® não favoreceu a 

germinação de sementes de goiabeira, mesmo contendo diversos materiais em sua 

composição. Tal comportamento pode ter ocorrido em decorrência da alta 

capacidade de retenção de água, aliada a aeração deficiente (pouco oxigênio) no 

substrato, pois o desencadeamento do processo germinativo de uma semente viável 

requer condições ambientais adequadas de umidade, temperatura, oxigênio e, em 

alguns casos, de luz (Cosmo et al., 2017).  

A variável altura de plantas diferiu estatisticamente entre os tratamentos 

avaliados, porém melhor desempenho foi observado em plântulas cultivadas no 

substrato Bioplant®, com média de 12,89 cm. O maior desenvolvimento da parte 

aérea das plântulas no substrato comercial pode estar condicionado aos nutrientes 

presentes em sua composição, tendo favorecido assim o metabolismo da planta que 

por sua vez, apresenta baixas exigências nutricionais.  

Verificou-se que as plântulas cultivadas no substrato Bioplant® tiveram melhor 

desempenho quanto a característica diâmetro de caule, onde foram verificados o 

diâmetro médio de 1,08mm. Segundo Freitas et al. (2013) em estudo da produção 

de mudas cultivadas em substrato com ácido húmico verificaram que o substrato 

Bioplant® demonstrou eficiência no desenvolvimento das plantas de goiabeira. Tais 

autores ainda observaram que o substrato areia mesmo sendo bem empregado no 

processo de germinação de mudas não apresenta propriedades coloidais e nem 

nutrientes, sendo necessário serem acrescidos de outras fontes orgânicas para 

obtenção de resultados superiores tanto na germinação como no desenvolvimento 

das plantas.     

O desenvolvimento do número de folhas foi em média de 11,04 folhas em 

mudas cultivados Bioplant®, o qual não diferiu estatisticamente do substrato areia, 

embora maior média tenha sido verificada para plantas cultivadas no substrato co-

mercial. Resultados semelhantes foram observados por Vendruscolo et al. (2017) 

que em estudos com diferentes volumes de tubetes e tipos de sementes na produ-

ção de mudas de jabuticabeira cultivadas no substrato Bioplant® obtiveram aos 140 

DAS médias entre 8,22 a 12,90 folhas. Tais resultados se devem ao teor de cálcio e 

magnésio presente no substrato comercial, o qual, de acordo com Andrade et al. 



 

(2013) estimula a emissão de novas folhas e contribui para que ocorra o crescimen-

to desse órgão. 
 
6. CONCLUSÃO  

O substrato areia proporcionou maior taxa de germinação.   

Os melhores índices de altura e diâmetro obtidos no desenvolvimento inicial 

das mudas foram verificados quando cultivadas no substrato comercial Bioplant®. 
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PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPRIVA ASSOCIADA À PARASITOSES – 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anemia carencial é 

uma redução da quantidade de hemoglobinas no interior das hemácias, em 

decorrência de uma deficiência de nutrientes fundamentais, podendo a deficiência 

ser de diferentes origens (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2004).  

A anemia carencial está relacionada a diversas condições externas, entre elas 

infecções parasitárias, fatores ambientais, sociais e nutricionais, além de 

morbidades que acabam agravando a condição do paciente, o que se torna um fator 

determinante (ZANIN, 2012). 

Das diversas formas dessa patologia, a anemia ferropriva é uma das mais 

evidenciadas devido a sua elevada mortalidade. Ela ocorre devido a insuficiência de 

ferro e seus derivados no organismo (SARGES et. al, 2014). 

A partir de estudos realizados, observou-se que 50% de pessoas 

diagnosticadas com anemia são decorrentes da carência de ferro. Casos da doença 

são constatados tanto em países desenvolvidos e em países emergentes. Os seus 

principais fatores de risco incluem dietas desprovidas ou com pequenas quantidades 

de ferro, presença de fitatos (derivados de ácido fítico, principal componente de 

castanhas, nozes, dentre outros) e compostos fenólicos na dieta e em estágios de 

desenvolvimento (fase de crescimento em alta e gestação) (ZANIN, 2014). 
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Alguns casos de deficiência de ferro, que levaram a anemia ferropriva, podem 

ter sido desencadeados por infecções parasitárias, pelos seguintes parasitos: 

Necator americanus, Trichiuris trichiura, Ancylostoma duodenalis e Schistosoma 

mansoni; estes infectam a mucosa intestinal e provocam melena. Além desses 

parasitos, outras espécies como Ascaris lumbricoides e Giardia duodenalis, também 

são responsáveis por diminuírem a biodisponibilidade do ferro no organismo, ao 

diminuírem sua absorção (ZARTARIAN, 2014). 

2 BASE TEÓRICA 

Oliveira et al. (2002) relata que, mundialmente, cerca de 2,15 bilhões de 

indivíduos possuem algum tipo de carência de ferro, sendo que apenas 1/3 

apresentam sintomas clínicos. A carência de ferro acomete com mais intensidade 

grupos vulneráveis, sobretudo nos países em desenvolvimento, sendo a principal 

causa de anemia nutricional em mulheres na idade reprodutiva e em pré-escolares. 

Para Lima (2011), durante a adolescência, um dos fatores que podem 

desencadear anemia ferropriva é o evento denominado “estirão” (fase em que o 

crescimento do indivíduo acontece em uma velocidade elevada). Pois, durante esta 

fase, consome-se mais ferro em decorrência do desenvolvimento de massa 

muscular (mais evidente em indivíduos do sexo masculino), e no caso das mulheres, 

a ocorrência de processos menstruais não regulares, ocasionando uma perda 

acentuada de sangue. 

Dessa forma, a deficiência de ferro acontece por etapas. A primeira delas é 

quando há a perda de ferro, a qual caracteriza uma diminuição de suas 

concentrações e propicia uma indefensibilidade quando se analisa as quantidades 

marginais de ferro, podendo evoluir e causar um déficit mais grave. A segunda etapa 

compromete a eritropoese, deixando-a ferro-deficiente (diminuição na produção de 

eritrócitos, levando a uma carência de ferro no sangue) e por uma modificação 

bioquímica que, interfere na produção das células sanguíneas ou de compostos 

férricos. A terceira e última etapa, é quando se concretiza a anemia ferropriva; nela, 

nota-se uma diminuição dos níveis de hemoglobina, o que acarreta em danos 

severos ao organismo, sendo que, quanto menos eritrócitos, maior a gravidade da 

anemia (LIMA, 2011). 

De acordo com Zanin (2012) a anemia ferropriva evolui com microcitose e 

hipocromia, com reduzido volume das hemácias (VCM) e baixo conteúdo de 



hemoglobina. A deficiência de ferro afeta o desenvolvimento neurológico do 

indivíduo com alterações nas funções cerebrais, levando a alterações de 

comportamento e desenvolvimento psicomotor. Pode ainda prejudicar o 

desenvolvimento do sistema imunológico e tornar o indivíduo mais propenso a 

infecções e morbidades, levar a prejuízos metabólicos bem como reduzir a 

capacidade cognitiva de adolescentes e adultos (WHO, 2001). 

Observa-se que a parasitose causada pelo A. Lumbricoides é a helmintíase 

mais difundida no mundo, com alta prevalência nos países tropicais com 

saneamento básico inadequado (VIERIA, 2008). Portanto, saneamento básico e 

educação sanitária são medidas de prevenção para infecções parasitárias (NUNES, 

2014). 

3 OBJETIVOS 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre a prevalência de anemia 

ferropriva em humanos nos seus mais diversos âmbitos, correlacionando-as com a 

prevalência de helmintos intestinais.  

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram coletados dados 

sobre o tema, por busca eletrônica, abordando o conteúdo a partir de plataformas 

digitais como o Scielo. Os dados foram filtrados quanto à correlação dos casos de 

helmintoses e anemia ferropriva, utilizando os seguintes descritores: anemia 

ferropriva, helmintos, parasitoses, infecções parasitárias, no período compreendido 

entre 15 e 18 de Setembro de 2018. 

5 RESULTADOS 

Em uma análise feita no Brasil, especificamente em Goiânia Goiás, com 

1.139 indivíduos com idades entre 0 e 14 anos, 29,8% deles estavam infectados por 

parasitos intestinais. A partir dessa quantidade total de indivíduos, analisou-se que 

apenas 4% apresentavam anemia, sendo que o parasito mais comum foi o Ascaris 

lumbricoides, com 33% dos pacientes apresentando anemia, seguido pelo Giardia 

duodenalis, com 22% e também nos casos de poliparasitismo (Giardia duodenalis e 

Entamoeba coli) demonstrando 20%. (SANTANA et. al, 2014) 

Outro estudo verificou a prevalência de anemia em populações indígenas na 

Colômbia causada por parasitoses intestinais. Nele observou-se que 73% dos 

indivíduos possuíam parasitos que infectam o intestino, com as seguintes 



prevalências: 35,1% para Endolimax nana; 31,1% Blastocystis hominis; 29,1% para 

Entamoeba coli; 13,2% Entamoeba histolytica e Entamoeba díspar; 2,6%  

Entamoeba hartamani; 7,3% para ancilostomídeos;  2,6% Giardia intestinalis;  0,7% 

Chilomastix mesnilli e 0,7% para Taenia sp. (ARIAS, 2014) 

Na Venezuela, de 227 pacientes entre 0 e 14 anos, 146 estavam infectados 

por parasitos. O mais recorrente pertencia foi o Giardia duodenalis seguido do 

Enterobius vermicularis, os quais 101 apresentaram complicações nas populações 

nas idades entre 0 e 9 anos, sendo a anemia um dos sintomas listados. (SOSA et 

al., 2013) 

No caso de outra pesquisa, 631 crianças brasileiras de 7 escolas do estado 

do Paraná, Brasil, 475 tiveram resultados positivos quando realizados exames 

parasitológicos nas fezes, detectando enteroparasitoses (sendo um precursor para a 

ocorrência de anemias). A partir dessa análise, obtiveram-se os seguintes 

resultados: Giaridia duodenalis (com 356 casos, em um percentual 74,94%) e 

Ascaris lumbricoides (119 casos, totalizando 25,05%), sendo os dois mais 

prevalentes que o restante dos parasitos. Esses casos foram desencadeados devido 

à prática de alguns hábitos corriqueiros, porém não recomendados, como ingerir 

verduras cruas e água de torneira ou poço.  

Ao analisar os presentes estudos, nota-se que é frequente a presença de 

infecções por giárdias e amebas nos indivíduos examinados, porém com diferentes 

prevalências, posteriormente, segue o restante dos parasitos, que, tem sua 

importância para as análises, porém não são comumente encontrados. Pode-se 

interpretar, também, que a ocorrência dos casos é em países em desenvolvimento, 

ou seja, populações vivendo em condições propensas ao aparecimento de 

parasitoses. Tais condições são: falta de saneamento básico, de higiene pessoal, 

controle do vetor ineficiente, acesso à atendimentos de saúde escassos, dentre 

outros.  

6 CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que muitos casos de anemia ferropriva estão diretamente 

relacionados com a presença de parasitos intestinais, pois estes são responsáveis 

pela deficiência de nutrientes, principalmente o ferro. Decorrente da baixa absorção 

via enterócitos, devido sua ação parasitária no organismo infectado, seja por 

desencadear quadros de hemorragia ou até mesmo no ato de se alimentar do 



hospedeiro. Sugere ainda a realização de mais estudos caso controle e de analise 

de dados transversais.  
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, 

com apoio matricial, se necessário. Geralmente, é dedicado a situações mais complexas. Em verdade, é 

uma variação da discussão de “caso clínico” ( BRASIL, 2007). 

Descrito como uma uma estratégia de ação da equipe multidisciplinar, o PTS, foi implantado pelo  

Sistema Único de Saúde (SUS) em busca da humanização da saúde e atendimento integral aos seus 

usuários, com objetivo de proporcionar atendimentos dentro de todas as esferas, e  nos  prognósticos 

positivos atendendo à similaridade de cada paciente, e envolvendo toda a família (TELESI JUNIOR, 

2016). Tem como  característica  um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

voltadas para um sujeito individual ou coletivo, tendo como diferencial o resultado da discussão 

coletiva de uma equipe interdisciplinar, e com apoio matricial, se necessário. Utilizado para situações 

mais complexas. Resumindo, traz  uma variação da discussão de “caso clínico” (BRASIL, 2007). 

O projeto terapêutico deve ser um instrumento que responda às demandas objetivas e subjetivas dos 

usuários e tem como objetivo a produção de sua autonomia e apropriação de seu processo de cuidado 

(MERHY, 1999). Definido como um arranjo operador e gestor de cuidado, cooperação e 

compartilhamento de saberes centrados no usuário, “é o encontro de desejos, projetos, ideologias, 

interesse, visão de mundo e subjetividade” (OLIVEIRA, 2007). 
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Com esta essência o estudo pretende fortalecer a apropriação do conhecimento acerca do projeto 

terapêutico singular no contexto da multi profissionalidade, ressaltando a importância de se adotar essa 

estratégia como prática a ser incorporada na rotina dos serviços de saúde no âmbito do SUS. Acrescida 

dos  gestores, profissionais de saúde, acadêmicos, docentes e pesquisadores, a partir de uma reflexão 

teórica do tema. 

 

OBJETIVO 

Discutir o projeto terapêutico singular (PTS) no contexto da multiprofissionalidade ressaltando a 

importância de se ter esta estratégia como prática a ser incorporada na rotina dos serviços de saúde e 

como ferramenta de ensino-aprendizagem junto aos universitários. 

 

METODOLOGIA 

Trata da construção de um PTS por alunos de graduação durante as aulas práticas da disciplina 

Fisioterapia Aplicada a Reumatologia e Geriatria , do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de 

Goiás, conduzido pela docente responsável para  desenvolvimento da aprendizagem específico da 

disciplina. 

Nessa perspectiva, durante a construção do projeto poderão trabalhar demandas de amplas esferas 

apresentadas pela usuária, buscando o trabalho em equipe para resolutividade das demandas, contudo  

permiti o envolvimento proativo dos idosos, sendo este lócus principal da elaboração do PTS. Desta 

forma, por ser uma temática de alta relevância, com impactos positivos na vida dos usuários, busca-se 

cada vez mais utilizá-lo no serviço de saúde como um instrumento, para conhecer e trabalhar com o 

sujeito nas diversas instâncias definindo, portanto, propostas e ações corroborativas (FERREIRA et 

al.,2015). 

Tivemos 16 horas de embasamento teórico, que ocorreu em 60 dias. Posteriormente iniciamos os 

encontros práticos, sendo realizados até o final do semestre letivo 2017.2. Os alunos foram divididos 

em dupla escolhidos entre eles de acordo com a afinidade e o dia em que estava matriculado na 

disciplina, a cada dupla foi direcionado um paciente acima de 60 anos. 

No primeiro encontro, realizamos uma visita técnica, pois alguns acadêmicos ainda não conheciam o 

local, outros já haviam participado no projeto de extensão no local . Foi um momento de  apresentar as 

instalações, e a equipe presente, como também  a oportunidade para esclarecer dúvidas sobre as 

atividades ali prestadas à comunidade. Após esse primeiro contato, foram distribuídos os idosos para as 

duplas, de acordo com a avaliação da fisioterapeuta responsável. As duplas iniciaram o contato inicial 

com apresentação ao paciente esclarescendo as dúvidas que poderiam surgir e informando perante seu 



consentimento que seria atendido pela dupla  uma vez por semana por um determinado período, sendo 

realizadas as visitas todas as quintas-feiras seguintes no turno vespertino das 14:10 às 16:20 e que 

durante esse período realizaram diversas atividades. 

Seguindo um calendário de atividades programadas, e apresentadas aos alunos junto com o programa 

de disciplina, cada dupla tinha no seu dia de aula prática a tarefa para a construção e estruturação do 

PTS, com atividades singulares como a aplicação dos questionários, escalas, análises posturais e de 

movimentos funcionais, bem como as atividades em grupo para cognição, equilíbrio, coordenação 

motora e melhor integração entre os residentes do albergue. Lembrando que cada idoso tinha seus 

questionários específicos de acordo com sua patologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trabalhamos com treis turmas de 10 alunos cada uma, distribuídos em 3 dias da semana ( quarta a 

sexta), em cada grupo de 10 alunos tivemos 05 pacientes totalizando 15 projetos no final do semestre. 

O que corresponde a 27 % do número de residentes na instituição. 

Sob a percepção dos alunos, de inicio reclamaram da atividade que era uma novidade, mas aos poucos 

foram entendendo a proposta e se envolvendo com as questões do paciente. Desde a busca de 

informações que não tinham no prontuário da instituição ate a lacuna sobre o diagnóstico clínico e 

terapêutico. Esta situação os forçou a buscar revisão de literatura das disciplinas já cursadas e fazer a 

associação da teoria com a prática. 

Ao fazer um planejamento do ensino, por mais eficiente que seja, é impossível controlar a imensidão de 

possibilidades das aprendizagens que cercam um acadêmico. O ensino só se concretiza nas 

aprendizagens que produz. As aprendizagens ocorrem nas diferentes estrategias de ensinos que estão 

presentes,  nas vidas das pessoas e que competem ou potencializam o ensino escolar (FRANCO, 2015). 

Pude observar o amadurecimento das duplas perante  a postura com o paciente, a responsabilidade em 

promover qualidade de vida durante os atendimentos e principalmente a experiência no exercício da 

futura  profissão de fisioterapeuta. 

Esta estratégia de pesquisa-ação, com fundamento em abordagem crítica busca contribuir com a 

perspectiva de oferecer aos futuros profissionais mecanismos de articulação das práticas com as 

intencionalidades coletivas. Desta forma trabalha sempre com o pressuposto da autoria individual, da 

participação dos sujeitos em todo processo de construção dos conhecimentos (FRANCO, 2012a). A 

prática educativa só adquirirá inteligibilidade “à medida que for regida por critérios éticos imanentes à 

mesma prática educativa” (CARR, 1996, p. 102). 



Para o paciente a oportunidade de um atendimento personalizado e individualizado e com a 

investigação atualizada de sua história clínica. 

Na instituição deixamos a experiência da apresentação e construção do PTS com oportunidade de 

discussão de protocolos e reavaliação de estratégias de reabilitação. E com a proposta de promoção da 

saúde e prevenção. Cada dupla deixou na instituição uma cópia final do trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização desta estratégia como ensino e aprendizagem permitiu reconhecer as dificuldades que os 

idosos institucionalizados enfrentam ao lidar com as limitações e/ou comorbidades instaladas   e as 

bruscas mudanças para a nova realidade acarreta em sua rotina de vida .Promovendo maior 

compreensão dos acadêmicos sobre a disciplina e a importância do reconhecimento do paciente através 

da avaliação, a utilização das estratégias aprendidas e a responsabilidade e desenvolvimento da 

construção de sua autonomia durante esse processo. Contudo, observamos que a falta da incorporação 

do Projeto Terapêutico Singular na rotina de atendimento na instituição voltada a outros usuários é uma 

falha do serviço que pode ser sanada, 
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1 INTRODUÇÃO 
O inventário florestal é a base do plano de manejo e da produção de uma 

empresa madeireira.  

A escassez de matéria prima aliada ao aumento de consumo, tem provocado o 

interesse de algumas empresas em investir na formação de florestas com espécies 

de rápido crescimento com a finalidade de atender a própria demanda e a existente 

no mercado. A condução destes plantios deve estar alicerçada em decisões técnicas, 

neste sentido, o Inventario Florestal Continuo (IFC) é um instrumento necessário, pois 

este possibilita avaliar o desenvolvimento dos parâmetros por meio de medições 

periódicas em parcelas permanentes. 

O IFC é amplamente empregado nos plantios de Eucalyptus spp. e Pinus spp. 

no Brasil. Entretanto, poucos estudos que envolvem essa temática foram realizados 

para outras espécies exóticas, como a Tectona grandis (teca). 

 

2 BASE TEÓRICA 
O inventário florestal é a ferramenta utilizada para o monitoramento do estoque 

de madeira ou biomassa nos povoamentos florestais. Para que a gestão e o manejo 

sejam eficientes é imprescindível o conhecimento dos recursos florestais existentes e 

o potencial de crescimento de determinada espécie em uma floresta plantada, 

possibilitando a otimização de todo o processo de exploração da cadeia florestal 

(ASSIS et al., 2009; ALVARENGA, 2012). 

                                                           
1 Resumo revisado pela Profª Dra. Thelma Shirlen Soares 
2 Graduanda do curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Goiás -  Regional Jataí 

(UFG/REJ) Unidade Acadêmica Especial em Ciências Agrárias (UAE CIAGRA), 
rebecca,araujo21@hotmail.com 

3 Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia Florestal. 
4 Professora Doutora do curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí 

(UFG/REJ) Unidade Acadêmica Especial em Ciências Agrárias (UAE CIAGRA), 
thelsoares@gmail.com. 



Conforme Péllico Netto e Brena (1997), é uma atividade que visa obter 

informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais existentes em uma 

área pré-especificada. 

 

3 OBJETIVOS 
Este estudo teve como objetivo quantificar o estoque de madeira de 

povoamentos de teca (Tectona grandis L. F.) para e analisar o seu desempenho em 

duas propriedades situadas implantados em Cáceres – MT. 

 

4 METODOLOGIA 
Os dados foram coletados em plantios florestais de Tectona grandis L. F., em 

duas propriedades localizadas no município de Cáceres – MT, com uma área de 421,3 

ha e 227,5 ha, respectivamente, totalizando 648,8 ha em todo o empreendimento. 

O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Aw, ou 

seja, clima tropical com inverno seco, com temperaturas médias oscilando entre 23º 

e 25ºC e precipitação média anual fica em torno dos 1500 mm (BRASIL, 1982). 

O espaçamento adotado no plantio foi de 3x2 m na propriedade A e o 3x3 m na 

propriedade B. Para a coleta de dados o sistema de amostragem foi dividido em duas 

etapas, a primeira em que utilizou amostras em árvores individuais para determinação 

do volume real das árvores. As árvores foram selecionadas aleatoriamente nas 

amostras em função do tamanho e de maneira a cobrir todas as classes de diâmetro. 

Para determinação dos volumes utilizou-se do método de cubagem rigorosa proposto 

por Smalian, onde cada propriedade utilizou-se de 30 arvores.  

Para realizar inferências paramétricas foi utilizado o sistema de amostragem 

sistemático. Na propriedade A, a amostra foi composta de 17 unidades amostrais 

retangulares de dimensões de 33m x 18m, já para a propriedade B a amostra continha 

33 unidades amostrais de 36m x 18m. O método de amostragem foi o de área fixa. Os 

dados coletados foram processados para obter as informações paramétricas: 

diâmetro a 1,3 m de altura (DAP), altura total (HT), área basal (G), diâmetro médio 

(Dg), o volume médio das árvores individuais (Vm) e o volume (V) em cada uma das 

unidades amostrais. Com os resultados obtidos, procedeu-se o processamento do 

conjunto da amostra medida. Também foi determinado o fator de forma (f), utilizando 

o volume real obtido pela cubagem de árvores individuais e o volume do cilindro obtido 

pelo diâmetro medido a 1,3m de altura do solo e pela altura total da arvore 



A análise do inventário foi de acordo com a formulação da amostragem casual 

simples, uma vez que o procedimento sistemático não apresenta formulação própria. 

Diante disso, processamento ocorreu em duas etapas, na primeira foi realizado o 

processamento de cada uma das unidades amostrais por meio da estatística 

descritiva para obter os parâmetros estatísticos médios de cada variável medida em 

campo e a geração de outras calculadas, como área transversal, área basal, diâmetro 

médio e o volume. Na segunda etapa foram determinados para cada um dos 

parâmetros avaliados os valores estatísticos para o valor médio, a variância, o desvio 

padrão, o erro padrão da média, o coeficiente de variação, o intervalo de confiança, o 

erro mínimo, a estimativa do estoque total e a intensidade ideal de amostragem. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A amostra foi distribuída sobre a área plantada de modo a representar todas as 

condições de variação aparente do local. A intensidade de amostragem aplicada na 

propriedade A foi de 1,098 ha correspondente a 0,44% da área. Para a propriedade B 

foi de 2,1384 ha, correspondendo 0,51% da área. 

De acordo com os resultados obtidos nas unidades amostrais observa-se que no 

plantio com cinco anos de idade da propriedade A, o DAP variou conforme o sítio de 10,57 

cm a 14,91cm. Estes valores estão bem próximos àqueles obtidos por FAO (1975), onde 

plantios de 12 anos de idade apresentaram um diâmetro de 18 cm, na Nigéria. 

Comparando os resultados fornecidos pela FAO (1975) pode-se observar que a teca tem 

um desenvolvimento superior ao obtido na Nigéria na Fazenda ora avaliada. 

O Dg do plantio para o período de cinco anos atingiu valores que variaram de 

10,64 a 15,06 cm. HT variou de 8,62 a 12,25 m e a altura dominante (Hd) obtida nos 

diferentes níveis de produtividade variou entre os valores de 9,33 a 12,90 m. G variou de 

5,73 a 15,48 m2/ha. Nos diferentes padrões de produtividade, correspondendo a um valor 

médio de 11,75 m2/ha. Na Nigéria, o desenvolvimento desta espécie pode atingir aos 

12 anos uma área basal de 22 m²/ha (FAO, 1975). 

O valor médio do fator de forma (f) com casca para as 30 árvores cubadas na 

propriedade A é de 0,5006 e sem casca é de 0,4995. Para a propriedade B o valor médio 

do fator de forma (f) com casca para as 30 árvores cubadas é de 0,5006 e sem casca 

é de 0,4904. 

Os resultados obtidos pelo inventário realizado na propriedade A permitiram inferir 

um valor médio da produção de 65,10 m3/ha e de 11,75m2/ha para volume e área basal 



respectivamente. A produtividade obtida neste plantio estima um incremento médio no 

período de cinco anos de 22,32 /ha/ano.  

KRISHNAPILLAY (2000) descreve que a taxa de crescimento da teca é moderada 

e que no início os plantios, em condições favoráveis, podem alcançar taxas de 

crescimento entre 10 a 20 m3/ha/ano o que comprova o bom desenvolvimento desta 

espécie na propriedade A quando a produtividade total da área é de 22,32 m3/ha/ano. 

MOORE (1962) relata que em plantios com 50 anos feitos em Trinidad e Tobago 

produziram um incremento médio anual (IMA) variando de 9,09 a 11,89 m³/ha/ano, em 

comparação aos resultados obtidos na propriedade A demonstrando que estes plantios 

estão localizados em condições ambientais adequadas para o desenvolvimento da 

espécie.  

WADSWORTH (2000) relata que o incremento médio anual incluindo desbaste 

para esta espécie, em Java, em função da qualidade do sitio, aos 30 anos de idade, varia 

de 3,9 a 10,5 m3/ha/ano e aos 80 anos o máximo atinge 8,1 m3/ha/ano. Diante disso, o 

resultado do desenvolvimento inicial da espécie na propriedade A aponta que a espécie 

está produzindo dentro dos níveis aceitáveis nestes sítios. Os resultados observados por 

SILVA (2005), em plantios de teca em Alta Floresta, com idade de até 9 anos a variação 

de crescimento e incremento médio em volume de um plantio atingiu aos 54 meses um 

valor de 29,15 m3/ha/ano, nota-se que o crescimento da propriedade A está compatível 

com o plantio citado.  

O volume de desbaste realizado no período sofreu uma variação nas unidades 

amostrais de 25,66 a 74,12 m3, com a média de 46,52 m3/ha, o que proporcionou uma 

redução do número de árvore de 18,75 a 61,46% e com um valor médio de 46,58% que 

em valores absolutos variou dentro das unidades amostrais de 22 a 56 árvores, com a 

média de 36,29 árvores desbastadas nas unidades amostrais. A produção remanescente 

em volume para o plantio variou nas unidades amostrais entre os valores de 25,06 a 

93,78 m3/ha. 

Considerando as comparações feitas nas diferentes situações de plantios entre 

os da propriedade A e em diferentes regiões podemos seguramente admitir que as 

mesmas premissas do desenvolvimento da espécie servem também para a 

propriedade B, pois as condições de sítios nas duas fazendas são as mesmas em 

relação à altitude, temperatura, ventos e topografia e, ainda, sofrem poucas variações 

em relação aos tipos de solos. Estas razões indicam que o sítio avaliado permite, 

também, oferecer um bom desenvolvimento a espécie.  



Os resultados permitiram inferir um valor médio da produção de 12,58 m3/ha e de 

3,69m2/ha para volume e área basal respectivamente. A produtividade obtida neste plantio 

estima um incremento médio no período de quatro anos de 6,7299 /ha/ano. Observa-se 

que o plantio apresentou o DAP variando de 3,70 cm a 10,57cm., o Dg de 3,87 a 10,63 cm, 

a HT de 3,08 a 8,96 m e a Hd obtida nos diferentes níveis de produtividade variando entre 

os valores de 4,03 a 9,37 m. G e V variaram de 0,8 a 6,71 m2/ha e de 1,61 a 35,09 m3/há, 

respectivamente. 

O crescimento da espécie neste local está bem abaixo do plantio da propriedade A 

e de outros plantios existentes no estado. Alguns fatores podem ter interferido no 

crescimento da espécie, dentre estes deve-se considerar que o plantio por estar 

consorciado com o capim braquiária (Brachiaria decumbens Stapf) sofre competição na 

busca de nutrientes, por esta razão, as árvores ficam prejudicadas no seu 

desenvolvimento porque o capim é uma espécie muito agressiva. Outro fator relevante é 

a presença de gado pastando no plantio, esses animais provocam compactação do solo 

e danos no fuste das árvores, como quebra, tombamento e lesões na casca que podem 

servir de meios para a infestação de patógeno. 

 

6 CONCLUSÃO 
A espécie demonstra potencialidade para produção contínua nas condições de 

sitio das fazendas, pois as condições de geologia, geomorfologia e clima são 

semelhantes aos locais de ocorrência natural da espécie, favorecendo assim seu 

desenvolvimento. 
Os parâmetros dendrométricos obtidos apresentaram resultados bastante 

expressivos na propriedade A quanto ao crescimento, que é bem superior aos 

encontrados em sua região de origem, bem como em outras localidades onde foram 

introduzidas. Na propriedade B os resultados obtidos foram abaixo da expectativa para 

o sitio considerado. 
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PALAVRAS-CHAVES – Relato de experiência, Análises Clínicas, Biomedicina 

JUSTIFICATIVA/INTRODUÇÃO  

As ligas acadêmicas passaram a ser uma opção adotada pelos discentes para 

constituir um currículo diferenciado e são formadas por estudantes, geralmente, do 

mesmo curso, onde ocorre o aprofundamento do aprendizado em determinado tema, 

visando o aperfeiçoamento do conhecimento pessoal em prol da sociedade, sendo 

assim vale ressaltar que o caminho de percurso escolhido pela liga é definido pelos 

alunos com orientações realizadas por um ou mais professores (HAMAMOTO FILHO, 

2011). 

BASE TEÓRICA 
 Na maioria das universidades a criação de novas ligas acadêmicas depende 

exclusivamente do interesse e motivação por parte dos alunos, destacando a 

necessidade de regras claras e bem estabelecidas para direcionar a sua criação 

(PEGO-FERNANDES;  MARIANI, 2010).  

A liga acadêmica de análises clínicas da Universidade Federal de Goiás 

Regional Jatai é uma entidade criada e organizada por acadêmicos, professores e 

profissionais que apresentam interesses em comum, que é especialmente a atuação 

do profissional biomédico na área de análises clínicas. Tem entre seus objetivos, 

complementar a formação acadêmica dos alunos do curso de Biomedicina da 

Regional Jatai por meio de atividades que atendam os princípios do tripé universitário 

de ensino, pesquisa e extensão. O primeiro curso introdutório da liga acadêmica de 



análises clínicas trouxe como palestras, temas cotidianos do profissional que atua na 

área de análises clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Diretoria da liga acadêmica de análises clínicas. 

 

Torres (2008) e Costa (2012) defendem a necessidade do currículo formal 

como tarefa constituinte na participação da assistência aos pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS), somado com as atividades das ligas, o que reforça a 

contribuição social com as diversas atividades, sendo uma delas a promoção da 

saúde. Portanto, é necessário a curiosidade e interesse do estudante direcionando o 

conhecimento e o aprendizado para uma área específica. 

 

 

 

 

 

 

            
            
  

Figura 2. Alunos realizando coleta de sangue em uma das aulas promovidas pela liga. 



A saúde no Brasil sofre constantes mudanças o que influencia na grade 

curricular das instituições de ensino, fazendo que com que se adapte para oferecer 

ao acadêmico conhecimento para atuação. Silva e Sena (2006) destacam a criação 

de ligas acadêmicas também são entidades importantes para o crescimento e 

desenvolvimento do aluno, com maior ênfase na aquisição do conhecimento, 

ampliação do senso crítico e raciocínio científico. 

A opção de criar e participar de ligas acadêmicas veio para o discente como 

uma forma de melhorar o processo de ensino-aprendizado, onde existe a 

oportunidade de absorção de conteúdo específico e aprofundado, além de conviver 

com profissionais que atuam rotineiramente na área abordada, proporcionando o 

aprendizado e experiências importantes para a consolidação profissional. 

 

OBJETIVO GERAL 
Relatar a experiência vivida durante o primeiro curso introdutório da Liga 

acadêmica de analises clinicas da Universidade Federal de Goiás. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- A Liga visa ampliar e aprofundar conhecimentos teóricos no tema que lhe compete. 

- Exposição dos acadêmicos a conteúdos de análises clínicas e suas vertentes. 

 - Promover através do ensino, pesquisa e extensão a aproximação da academia aos 
serviços públicos de saúde e à população por eles assistida. 
  

 
METODOLOGIA  

Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelos membros 

da diretoria da Liga Acadêmica de Análises Clínicas. Antes da realização do evento, 

o projeto foi cadastrado junto a coordenação de extensão da Unidade Acadêmica de 

saúde UFG/REJ, como uma ação de extensão. A divulgação foi feita através de mídias 

sociais. O curso foi realizado nos dias 22 e 23 de maio de 2018 no auditório da pós-

graduação do campus Jatobá, contando com 62 participantes entre docentes, 

acadêmicos, técnicos e equipe de organização. O evento contou com um rodízio de 

palestras que trouxeram como temas diagnósticos de doenças parasitológicas, de 

micobacterioses e de doenças infecciosas, além de uma abordagem sobre gestão 

laboratorial. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3. Público do primeiro curso introdutório realizado pela liga acadêmica de análises clínicas. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O primeiro curso introdutório além de trazer palestras no área de atuação da 

liga, buscou mostrar os benefícios tanto aos acadêmicos ingressantes quanto aos já 

que a  vivência na Liga condiz com um aprendizado diversificado, que não se limita 

apenas ao conhecimento teórico de condutas, procedimentos e estudos, mas alia a 

inserção do acadêmico em atividades práticas inerentes aos temas relacionados à 

análises clínicas.  

A seleção ocorreu através de uma prova escrita com questões de múltipla 

escolha elaboradas pelos palestrantes, de modo que o candidato deveria estar 

presente nas palestras, para ter ciência dos conteúdos abordados na prova de 

admissão, além de uma entrevista na qual seriam avaliados os candidatos que 

tivessem feito a prova escrita.  Ao final do ciclo de palestras que ocorreram nos dias 

22 e 23 de maio de 2018, foram admitidos 13 alunos para fazerem parte da liga 

acadêmica, dentre os quais a maioria são de alunos recém ingressantes, seguidos de 

alunos com maior progressão da grade curricular.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A criação da Liga Acadêmica de Análises Clínicas, bem como a realização do 

primeiro curso introdutório foi elogiada pelos participantes em relação a iniciativa de 

criar mais meios de construção do saber na Biomedicina. Além disso, os temas 



abordados por meio dos palestrantes convidados conseguiram despertar o interesse 

dos acadêmicos não só da Biomedicina, mas outros cursos como Enfermagem e 

Fisioterapia pelas áreas de pesquisa e extensão em análises clínicas.  

Outro fator de grande relevância observado foi o amadurecimento dos 

membros integrantes da liga acadêmica, o conhecimento adquirido através do 

trabalho realizado de forma dedicada e eficaz, além da grande responsabilidade que 

os mesmos carregam, principalmente se tratando do cuidado direto a um paciente 

(QUEIROZ et al., 2014). 

Por fim, as Ligas Acadêmicas indiscutivelmente são benéficas tanto para o 

acadêmico, quanto para a sociedade no geral, pois potencializa a prevalência da 

disseminação do conhecimento adquirido pelo acadêmico durante sua vida 

profissional, gerando ações que proporcionam melhorias para seus pacientes, 

utilizando o conhecimento sempre em prol do bem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo as diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Fisioterapia, 

é de suma importância inserir os estudantes a diferentes cenários de prática 

profissional, pois uma formação mais generalista, os habilitam e treinam a enfrentar 

situações reais com estratégias mais resolutivas e concretas do que estão nos livros 

ou são abordados em sala de aula, tornando os mais aptos a atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2002). 

 O estágio não obrigatório, oferece subsídios para capacitar esse estudante 

aos desafios e responsabilidades da profissão e tem como objetivo aperfeiçoar o 

acadêmico em sua totalidade, respeitando o embasamento ético e disciplinar da 

profissão, procurando desenvolver sujeitos críticos e não apenas meros repetidores 

de técnicas e estratégias, apartado de sua responsabilidade como agente de 

transformação social (COURY, 2009). 

Os estágios não obrigatórios oferecidos aos estudantes pelas universidades, 

transcendem a preocupação inicial de adequação à matriz curricular do curso e não 

sendo estratégia compensatória de carências funcionais da Universidade, é sem 

dúvida uma maneira de flexibilizar, estender e otimizar uma proposta curricular de 
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ensino - aprendizagem; é um processo educativo supervisionado que só tem a 

acrescentar aos docentes, discentes, ao curso envolvido e a comunidade. 

Este trabalho propõe-se apresentar um relato de experiência sobre a 

importância do estágio não obrigatório para formação acadêmica de estudantes em 

Fisioterapia, apontando os desafios e as perspectivas para a construção do saber e 

fazer fisioterapia. 

 

2. BASE TEÓRICA 

Por meio do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), o estágio não obrigatório deve obedecer todas as normas e regras do 

estágio obrigatório: ser realizado pelo acadêmico devidamente matriculado em 

Instituição de Ensino Superior (IES); ser ofertado a partir do sexto período com pelo 

menos 50% de integralização curricular; não exceder jornada de 30 horas semanais; 

sendo obrigatório o vínculo com a instituição de ensino superior (Resolução nº 

139/99 do COFFITO). Somado a isso, no artigo 3º do IV capítulo da Lei nº 6.316/75 

do COFFITO, o estágio deve ser acompanhado por profissionais qualificados no 

intuito de que o acadêmico tenha o melhor aproveitamento. Esses documentos 

reforçam a preocupação com o respaldo legal do aluno, além do aprendizado. E, 

além da legislação da categoria profissional, o estágio passou a ser regulamentado 

pela Lei nº 11.788, fornecendo direitos e deveres para o estagiário tanto quanto para 

a concedente do estágio (BRASIL, 2008), mas toda essa preocupação e esse 

respaldo legal, não impede que os estagiários e os concedentes burlem a lei em 

alguns pontos, como demonstram alguns estudos. 

Em uma pesquisa para investigar a opinião dos estudantes de Fisioterapia 

de ensino superior do estado do Ceará sobre a contribuição do estágio 

extracurricular como ferramenta de aprimoramento para sua formação profissional, 

confirma a necessidade que os alunos têm de buscar por estágios extracurriculares 

como forma de adquirir mais experiência (VIANA, 2012).  

Já no estudo em que seis alunos de Fisioterapia de Salvador tiveram que 

relatar sobre a influência do estágio não obrigatório para a construção de seu 

conhecimento, verificou-se através dos depoimentos, a importância da fiscalização, 

supervisão e avaliação do estágio, para não causar causar prejuízo para a formação 

destes futuros profissionais, caso o interesse financeiro sobreponha os objetivos do 



estágio. Os entrevistados apontaram o incentivo financeiro como um motivador para 

o estágio, pois ajudam no aprimoramento, custeando os estudos em cursos, 

participações em eventos científicos aquisição de livros, instrumentos de trabalho 

(MATOS, 2018).  

 

3. OBJETIVOS 

Relatar a contribuição do estágio não obrigatório no atendimento 

fisioterapêutico aos pacientes acompanhados.  

Discutir as perspectivas e os desafios enfrentados pelas acadêmicas de 

Fisioterapia. 

 

4. METODOLOGIA 

Um relato de experiência tem como propósito compartilhar com profissionais 

e outros estudantes uma vivência prática da profissão (ALMEIDA, 2007).  Este relato 

de experiência foi baseado nos atendimentos realizados do dia 01 de agosto a 20 de 

setembro, na Clínica Escola situada dentro do campus da Universidade Federal de 

Goiás - Jataí, de segunda a sexta, no período vespertino,  perfazendo 20 horas 

semanais,  pelas acadêmicas do 8° período, sob a supervisão e orientação da 

professora e coordenadora do estágio. As condutas são discutidas diariamente e as 

evoluções descritas na ficha de tratamento de cada paciente. 

 

5. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O estágio não obrigatório surgiu como uma oportunidade de enriquecimento 

curricular, pessoal, profissional, além da motivação financeira e a chance de prestar 

e retribuir um serviço, à comunidade que paga pelo ensino público. 

O estágio iniciou em 01 de agosto de 2018. Onde na primeira semana 

realizou-se atendimentos de manhã e a tarde e a partir da segunda semana, apenas 

no período vespertino. 

Como as estagiárias teriam que cumprir uma carga horária de 20 horas 

semanais de estágio sem prejuízo de suas atividades acadêmicas obrigatórias, os 

pacientes a elas destinados foram escolhidos em consonância com a disponibilidade 

de ambas as partes, sendo atendimentos de 50 minutos, de segunda a sexta, das 

13:00 às 17:30, tendo 10 minutos entre as sessões, destinadas ao preenchimento 



das fichas de evolução e, 30 minutos finais de cada dia, destinados as discussões 

sobre as demandas e condutas realizadas. 

São atendidos 10 pacientes distribuídos em 2 grupos com 4 cada, sendo que 

segunda, quarta e sexta os pacientes se repetem , assim como os de terça e quinta. 

Desses 10 pacientes atendidos até o momento, uma já recebeu auta das 

sessões por ter alcançado os objetivos do tratamento e por relatar dificuldade de 

deslocar para a Clínica Escola no período do trabalho. 

Os pacientes assistidos pelas duas estagiárias no até o momento, foram 

todos por demandas ortopédicas, apresentando: luxação, fraturas e ruptura de 

ligamentos de tornozelo; luxação acromioclavicular; desgaste da articulação do  

fêmur; fratura de cabeça do rádio e ulna; LER (com síndrome do túnel do carpo e de 

Quervain); cirurgia de joelho e, paciente com cirurgia e prótese de quadril. 

As condutas basicamente envolvem recursos terapêuticos manuais (RTM) 

como: mobilização de músculos e fáscias, liberação de pontos gatilhos, 

tração/decoaptação articular, dentre outros. Utiliza-se também, exercícios 

cinesioterapêuticos de alongamentos (ativos e passivos), de fortalecimento 

(resistidos, isométricos principalmente). São trabalhados exercícios respiratórios, de 

equilíbrio e consciência corporal. Os recursos de eletrotermoterapia mais utilizados 

são: TENS, Laser, Ultrassom e o turbilhão. E como conduta para tornar o paciente 

mais colaborativo e ativo nesse processo de promoção e reabilitação, são 

repassadas orientações e exercícios para serem realizados em casa e, 

recomendações de posturas e hábitos de vida diária que os  auxiliam no tratamento 

e/ou promoção a saúde. 

Nos poucos meses de acompanhamento a estes pacientes, nota-se a 

importância do fisioterapeuta, não só como um intervencionista, um reabilitador, mas 

como alguém com um olhar direcionado para além das sequelas, das queixas e da 

doença. Um profissional que precisa ouvir e subtrair o que as vezes não são ditas 

com palavras, que realize ações de promoção e manutenção à saúde, isso 

certamente é o maior desafio enfrentado por acadêmicos perto do fim da graduação 

e em estágio, pois  devido o excesso de informações e a escassez de tempo e a 

insegurança,  inclinam-se a tratar doenças e não pessoas, repetindo os mesmos 

erros dos quais criticam (RIBEIRO, 2005). 

Outro ponto relevante do estágio não obrigatório, é a presença mais atuante 

do supervisor do estágio, que acompanha o estagiário, preparando-o para atender 



às necessidades terapêuticas da população, assim como prever as demandas 

clínicas e prevenções futuras (DOMINGUES, 2009).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio confere ao estagiário uma maior segurança nas condutas e na 

relação terapeuta-paciente. O erro nesse momento pode ser encarado como parte 

do processo de aprendizagem e ser revisto e discutido com o supervisor.  

É na prática que as limitações, dificuldades são evidenciadas, sugerindo 

mais estudo e pesquisa por parte do estudante. O estágio exige relembrar 

conteúdos, refletir porquê de cada técnica em cada paciente/pessoa e isso contribui 

para a formação do sujeito crítico.  

Além do incentivo à pesquisa, o incentivo financeiro é motivador tanto para 

ajuda de custos para o deslocamento em si como também para  o investimento em 

bens de estudo e trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 
 

Compreendendo que o processo ensino-aprendizagem é uma atividade 

multidimensional, que envolve a relação família-escola, o presente estudo analisou 

diferentes abordagens teóricas sobre a referida relação cujo objetivo foi alcançar 

resposta para a indagação: quais são os impactos da participação da família na 

escola, na organização escolar e no trabalho do professor? Na busca por esta 

resposta, além da pesquisa bibliográfica, tivemos como fonte a entrevista realizada 

com uma professora de uma escola da Rede Municipal de Jataí, que descreveu, sob 

seu ponto de vista, como essa relação se dá na Unidade escolar em que leciona e 

como isso pode interferir em seu trabalho. 
 
 
2 BASE TEÓRICA 
 

Para responder a problemática da pesquisa se fez necessário, além da 

supracitada entrevista, nos embasarmos em aporte teórico de relevância para o 

objeto de estudos. No artigo “A relação família escola: prática e desafios”, Alves 

(2015) expõe a importância da relação das duas instituições família e escola 

mostrando que é direito da criança que seus pais estejam presentes em seus 

estudos e como isso reflete em seu futuro escolar. 
 

Por sua vez, o texto: “Escola como extensão da família ou família como 

extensão da escola? O dever de casa e as relações família-escola” (CARVALHO, 

2004) discorre sobre a importância do dever de casa, colocando - o como 
  
1 Artigo revisado pela orientadora. 
2Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí . 
susane_pantera@hotmail.com  
3Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 
elisneidyresendejesus@gmail.com 
4 Doutora em Educação. Docente do Curso de Pedagogia. camilaoliveira.ufg@gmail.com 



ferramenta para a família poder acompanhar o desenvolvimento da criança assim 

como ajudar o mesmo a desenvolver, coloca que o dever de casa deve ser visto 

como hábito. 
 

Já no artigo: “Os efeitos da participação ativa da família na educação infantil”, 

Moura (2016) dialogou sobre o contexto em que a criança está inserida, a causa do 

fracasso escolar, colocando como uma das causas deste fracasso à não 

participação da família na escola. Por fim no livro: “Ensino : As Abordagens do 

Processo”, Mizukami (1986) analisa dez conceitos básicos (homem, mundo, 

sociedade /cultura, conhecimento, educação, escola, ensino - aprendizagem, 

professor-aluno, metodologia e avaliação) e cinco abordagens do processo de 

ensino. 
 
 
 
3 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal dessa investigação foi identificar quais são os impactos da 

participação da família na escola, na organização escolar e no trabalho do professor. 
 
 
4 METODOLOGIAS 
 

Para este trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica e a realização de uma 

entrevista com uma professora efetiva da Rede Municipal de Jataí a fim de 

relacionar o debate teórico com o ponto de vista manifestado pela docente. 
 
 
5 RESULTADOS 
 

Em entrevista realizada em outubro de 2017 com a docente que leciona para 

uma turma do 5º ano de uma escola da Rede Municipal de Jataí buscamos 

interrogá-la sobre a seguinte pergunta: Qual é o impacto da família na organização 

escolar e no trabalho do professor? Assim, a professora afirmou: 

 
“A participação da família é de fundamental importância no desenvolvimento da 

escola e do trabalho do professor para o bom desenvolver escolar, é necessário 
que a família e a escola trabalhem juntas” 

 
A ideia da professora vai ao encontro com que diz Moura (2016, p. 3) afirma 

 
A junção da família e da escola é de fundamental importância na formação 
do aluno e seu bom desempenho, a família com seu vínculo afetivo e a 
escola com a sua formação do saber sistematizado cognitivo, proporcionam 



à apropriação de uma proposta educacional atual, onde tem o propósito de 
incluir a família nas questões educacionais dentro do âmbito escolar, 
visando uma boa estruturação do saber. 

 
As duas ideias estão em comum acordo de que a educação está envolvida 

em uma relação multidimensional, que implica na mútua interlocução entre família e 

escola, pois nela estão relacionados aspectos humanos, sociais, sócio- políticos e 

culturais. Moura (2016, p. 3) discorre também que a unidade das duas esferas 

envolvidas é fundamental para a formação educacional do ser humano, ambas 

devem seguir uma mesma vertente, com mesmos objetivos e preceitos, cada uma 

fazendo a sua parte. Segundo o mesmo autor a escola precisa 

 
Estar inteirada do que acontece em meio ao seio familiar para poder 
compreender seu aluno e atuar no seu processo de ensino/aprendizagem e 
a família deve fazer parte de todo processo de desenvolvimento de seus 
filhos, afim de que assim haja um enriquecimento mútuo nesse processo 
dimensional de aprendizagem. 

 

 
Para o bom êxito do ensino, conforme citado, é necessário que haja 

reciprocidade na relação família-escola e uma relação de interdependência entre as 

esferas, posto que uma está imbricada na outra, para o bom desenrolar do ensino, 

ambos devem ter em mente que o objetivo principal é a formação de um ser 

humano. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que: “A 

criança tem direito a educação e é direito dos pais ter ciência do processo 

pedagógico bem como participar das definições das propostas educacionais” 

(BRASIL, 1990, apud ALVES, 2015, p. 2) 
 

Sendo assim, como já exposto pela lei, os pais tem por obrigação de 

participar da vida escolar de seus filhos e a professora entrevistada coloca esse 

ponto como sendo de fundamental importância para a vida escolar. Segundo 

Symanski (2001, apud Alves, 2015, p. 2) “A função da escola é servir à sociedade, 

por isso ela tem o dever de prestar conta de seu trabalho e criar mecanismos que 

facilite a compressão de seus atos quem ela serve”. 
 

Para a professora entrevistada, o primeiro momento da educação do aluno 

inicia-se no convívio familiar, quando o mesmo se insere em uma Unidade escolar 

“educado”, sabendo regras e limites, ele terá melhor desempenho em relação aos 

alunos que chegam sem esta base. 



“A base que o aluno necessita vem do lar, através de assistência moral, 

social financeiro e apoio as tarefas que vai para serem feitas em casa, as 
crianças que não possuem esse apoio não terão um bom desempenho”. 

 
 
 

Nesse sentido, Alves (2015, p. 3 ) discorre  que: 
 

A primeira experiência que o ser humano tem de vivência acontece em 
família, o mesmo querendo ou não, ou independente da constituição 
desta.[..] Sendo assim, a família é o primeiro espaço para a formação 
psíquica, moral, social e espiritual da criança. 

 

 
Segundo Mizukami (1986 p.27) “a educação deve transmitir conhecimento, 

assim como comportamentos éticos, práticos sociais, habilidades consideradas 

básicas para manipulação e controle do mundo/ambiente (cultural , social etc.)” ao 

mergulhar no pensamento da autora se tem a evidência de que a família é a primeira 

instituição de ensino, que possui como responsabilidade a condução da criança por 

costumes, valores, tradições e é o primeiro ambiente em que este indivíduo receberá 

regras e deveres do mundo humano. 
 

Seguindo com pensamento de Alves (2015) que evidencia que a família é a 

primeira responsável pelo amadurecimento e aprendizado da criança, porém na 

realidade como relata a professora o que ocorre na escola é que os pais delegam à 

escola total responsabilidade pelo seus filhos inclusive quando o assunto é piolho: 
 
 

“ tem pais que reclamam quando não tem aula, por não saberem o que 
fazer com seus filhos, brigam com os professores, deixando toda 
responsabilidade de seus filhos para escola, exemplo: quando a criança 
está com piolho a escola e incumbida pelos pais de tirar” . 

 

 
Para completar o pensamento da professora, Alves (2015) refere que na 

família há conceitos aprendidos, no qual o indivíduo levará por toda uma vida como 

mostrou a LDB 9394/96 (apud Alves 2015) – evidencia o conceito de educação 

como sendo além da educação formal, pois, é na família que a criança construirá 

valores que serão incorporados ao longo da vida, em que ocorre o primeiro processo 

de socialização que lhes permitirá traçar caminhos futuros. 
 

Portanto, segundo exposto pela docente a presença dos pais é de 

fundamental importância e afirma que a participação da família reflete muito no 

trabalho docente, pois tudo que a criança vivencia, segundo a mesma, é transferido 



para sala de aula, a mesma discorre sobre a importância da parceria entre as duas 

instituições: 
 

“o trabalho em parceria escola e família tornará o aprendizado mais fácil e 
com melhor rendimento. Pais que são abertos ao diálogo que participam 
das reuniões frequentes, que ajudam nas tarefas de casa este aluno terá 
um melhor rendimento que outros filhos de pais com uma postura diferente”. 

 

 
Para completar o pensamento da docente, Alves (2015 p. 3) vem reiterar que: 

 
Para se pensar em uma educação de qualidade nos dias de hoje, devemos 
levar em consideração que as famílias estejam presentes na vida escolar 
dos alunos, e a expectativa de todo professor e gestor é contar com apoio 
da família, pais que acompanham o dever de casa, que não faltam nas 
reuniões, atentos e cooperativos com a disciplina e o desempenho escolar 
dos filhos. Entretanto essa participação não acontece com frequência nas 
escolas. 

 
A autora Mizukami (1986, p.71) discorre que: “A educação pode ser 

considerada como processo de socialização, que implica criar condições de 

cooperação. A aquisição individual das operações pressupõe necessariamente a 

cooperação, colaboração, trocas, intercâmbios entre pessoas”. 
 

Quando a professora afirma: “tudo que vivenciam em casa elas trazem para 

sala de aula”, a mesma coloca em evidência o fato de que é preciso haver um laço 

entre professor e aluno, a partir do qual com a convivência o professor irá poder 

observar seus comportamentos, ela acabará conhecendo a rotina da criança e um 

pouco do que passa em casa, seus medos, desafios e problemas. Destacar a 

importância da relação entre ambas esferas é fornecer ferramentas ao professor 

para trabalhar com mais confiança e conhecimento sobre o universo que cerca seu 

aluno, tendo a família como aliado em seu trabalho. 
 
 
6 Considerações finais 
 

De acordo com exposto conclui-se que a escola e família fazem parte de uma 

relação multidimensional, na qual estão imbricadas relações de costumes, valores, 

sociais, culturais, econômicos, e ambas as instituições precisam caminhar com 

mútuas trocas de conhecimento, sendo que uma esfera interfere na outra. 
 

Contudo cada uma possui sua importância no decorrer da formação individual 

da criança, a escola tem que estar sempre aberta a receber os pais e os mesmos 

precisam estar envolvidos nas atividades da escola que seu filho estuda, tendo em 



vista que a escola sozinha não dará conta de fornecer todos os componentes que a 

criança precisará para sua formação. 
 

Ao estar em contato com a professora entrevistada, pudemos constatar que a 

escola possui suas dificuldades e uma delas foi alvo da nossa pesquisa, à relação 

família-escola no qual é preciso reiterar, ao findar deste estudo que a resposta à 

pergunta inicial pode se dar da seguinte forma: a relação família-escola é muito 

importante para a instituição escolar e para o trabalho do professor, pois ambas 

esferas se encontram interligadas, que o trabalho individual do professor se torna 

mais difícil quando o mesmo não conta com o apoio da família, seja qual 

configuração familiar for. Ainda ressaltamos o que apregoa o Estatuto da Criança e 

Adolescente (citado por Alves, 2015) que é direito da criança ter pais participantes 

de sua vida escolar, sendo de suma importância que os pais tomem consciência 

deste direito e dever. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O milho (Zea mays) é uma das principais culturas no Brasil, entre os fatores 

que contribuem para o adequado desempenho da cultura no campo está a obtenção 

da população ideal de plantas, o que é dependente da correta utilização de diversas 

práticas, destacando-se o uso de sementes de elevada qualidade com o emprego de 

produtos que propiciem a melhoria do desempenho no campo (MERTZ et al., 2009). 

A qualidade de sementes é um somatório dos atributos genéticos, físicos, 

fisiológicos e sanitários que afetam a capacidade da semente em originar plantas de 

alta produtividade (Popinigis, 1985 citado por Aguilera et al., 2000).  

A condição sanitária é extremamente importante, considerando que o inóculo 

presente nas sementes poderá resultar em aumento da incidência de doenças no 

campo, além da introdução em áreas livres de patógenos e consequentemente na 

redução da produtividade (Costamilan et al., 2012). Algumas técnicas, como o 

tratamento de sementes, visam reduzir e/ou erradicar o inóculo dos patógenos 

presentes na semente e protegê-las dos patógenos habitantes do solo, garantindo a 

germinação e a emergência das plântulas em condições adversas de semeadura 

(Pinto, 1998; Casa et al., 2006 citado por Nerbass et al. 2008). 
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3 OBJETIVOS 

Aspirando a importância do tratamento de sementes visando o controle 

sanitário no cultivo do milho, e a consequente relevância de novos estudos 

relacionados aos compostos responsáveis por este controle preventivo associados à 

qualidade da semente, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

qualidade fisiológica de sementes de milho tratadas com diferentes fungicidas. 

 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da 

Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. No experimento as sementes de 

milho (híbrido DKB 310PRO2) foram tratadas com os fungicidas V-10208 3.2 FS, S-

2200 3.2 FS, S-2399 3.2 FS, Rizolex e suas doses, além de Maxim® XL + Cruiser® 

350 FS. Os tratamentos com os respectivos ingredientes ativos e doses (mL 100 kg-1 

sementes), foram: 1_ Testemunha; 2_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam1/ 25) e S-2399 

3.2 FS (S-23991/ 7); 3_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 

15); 4_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 25); 5_ V-10208 

3.2 FS (Ethaboxam/ 25) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 40); 6_ V-10208 3.2 FS 

(Ethaboxam/ 25) e Rizolex 42 SC (Tolcoflos-Metil2/ 20); 7_ V-10208 3.2 FS 

(Ethaboxam/ 25) e Rizolex 42 SC (Tolcoflos-Metil/ 100); 8_ V-10208 3.2 FS 

(Ethaboxam/ 25), S-2399 3.2 FS (S-2399/ 7) e Rizolex 42 SC (Tolcoflos-Metil/ 20); 

9_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25), S-2399 3.2 FS (S-2399/ 15) e Rizolex 42 SC 

(Tolcoflos-Metil/ 20); 10_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25), S-2399 3.2 FS (S-2399/ 

7) e Rizolex 42 SC (Tolcoflos-Metil/ 100); 11_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25), S-

2399 3.2 FS (S-2399/ 25) e Rizolex 42 SC (Tolcoflos-Metil/ 100); 12_ V-10208 3.2 

FS (Ethaboxam/ 25), S-2200 3.2 FS (Mandestrobin1/ 25) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 

7); 13_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25), S-2200 3.2 FS (Mandestrobin/ 40) e S-

2399 3.2 FS (S-2399/ 7); 14_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 25), S-2200 3.2 FS 

(Mandestrobin/ 25) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 15); 15_ V-10208 3.2 FS (Ethaboxam/ 

25), S-2200 3.2 FS (Mandestrobin/ 40) e S-2399 3.2 FS (S-2399/ 15); 16_ Maxim XL 

® (Fludioxonil + Metalaxyl –M3/ 150) e Cruiser 350 FS® (Tiametoxam/ 300).  

 

 

 

1Concentração do Ingrediente ativo: 384 g L-1 
2Concentração do Ingrediente ativo: 500 g L-1 

3Concentração do Ingrediente ativo: 25+10 g L-1 



As sementes foram submetidas aos tratamentos e avaliadas pelo 

delineamento em blocos casualizados com quatro repetições, sendo então 

submetidas aos testes à seguir. Teste de germinação: conduzido de acordo com as 

Regras para Análise de Sementes - RAS (Brasil, 2009), com quatro repetições de 50 

sementes de cada tratamento, as sementes foram dispostas em rolos de papel 

toalha tipo “Germitest” umedecido a 2,5 vezes a massa do substrato seco, mantidas 

em câmara do tipo “BOD” regulado na temperatura de 25 ºC. Ao sétimo dia foi 

avaliada a porcentagem de plântulas normais e anormais. Primeira contagem da 

germinação: foi realizada em conjunto com o teste de germinação com leitura aos 

quatro dias após a instalação do teste, sendo registrada a porcentagem de plântulas 

normais. Condutividade Elétrica: Foi realizado, segundo metodologia descrita por 

(Krzyzanowski et al., 1999). Quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento 

foram contadas, pesadas e colocadas para embeber em 75 mL de água destilada, 

sendo separado um copo com uma solução padrão 3,47 μs cm-1, mantidas em 

câmara tipo BOD com temperatura de 25 ºC, durante 24 h. Após isso a 

condutividade elétrica da solução foi determinada por meio de leituras em 

condutivímetro Modelo 3017-03-BI – ION, com os resultados expressos em μs cm-1 

g-1 de sementes. Envelhecimento Acelerado: Foi conduzido com 230 sementes 

dispostas em camada única sobre tela metálica, e colocadas em caixas de plástico 

do tipo gerbox (11,0 x 11,0 x 3,5 cm), contendo no interior 40 mL de água destilada. 

As caixas, tampadas e colocadas no interior de sacos plásticos foram mantidas em 

câmara a 41 ºC, por 48 h. Decorrido esse período, quatro amostras de 50 sementes 

por tratamento foram colocadas para germinar conforme metodologia descrita para o 

teste de germinação, com avaliação aos cinco dias após a semeadura, computando-

se a porcentagem de plântulas normais. Paralelamente, realizou-se a determinação 

do grau de umidade das sementes, estufa a 105 ºC por 24 h, após cada período de 

envelhecimento (Krzyzanowski et al., 1999). Teste Frio: Foi realizado com quatro 

repetições de 50 sementes, para cada tratamento, em rolos de papel toalha 

Germitest, umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a massa 

do papel seco. Os rolos foram mantidos a 10 ºC por sete dias. Decorrido este 

período, alterou-se a temperatura para 25 ºC, onde permaneceram durante quatro 

dias, com posterior contagens de plântulas normais, sendo os resultados expressos 

em porcentagem (Krzyzanowski et al., 1999). 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na análise de variância da avaliação da qualidade fisiológica de sementes de 

milho sem tratamento e tratadas com os fungicidas, houve diferença significativa a 

5% de probabilidade (P < 0,05) para as variáveis: germinação, primeira contagem, 

condutividade elétrica e teste frio. 

Com base no teste de germinação, os tratamentos 2, 4, 7 e 16 demonstraram-

se inferiores a testemunha (Tabela 1), enquanto que na primeira contagem, uma das 

variáveis analisadas para vigor,  os tratamentos 5, 8, 10, 11 e 12 foram semelhantes 

a testemunha.  

Tabela 1. Médias dos dados obtidos nos testes de G = germinação, PA = plântulas 
anormais, PC = primeira contagem, CE = condutividade elétrica, EA = 
envelhecimento acelerado de sementes de soja sem tratamento e tratadas com os 
fungicidas V-10208 3.2 FS, S-2200 3.2 FS e S-2399 3.2 FS, Rizolex 42 SC e suas 
doses, além de Maxim® XL + Cruiser® 350 FS. 

Tratamentos 

(I.A.) Dose G PA PC CE TF 

  
(mL 100 kg-1 
sementes)  

  μs.cm-1 % 

1 Testemunha - - 97a 3a 66a 19,29b 93a 

2 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam1 25 

90b 1a 54b 16,95a 94a 
S-2399 3.2 FS S-23991 7 

3 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

95a 6a 28c 16,35a 98a 
S-2399 3.2 FS S-2399 15 

4 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

91b 8a 27c 17,42a 95a 
S-2399 3.2 FS S-2399 25 

5 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

97a 3a 62a 18,67b 92a 
S-2399 3.2 FS S-2399 40 

6 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

95a 6a 52b 17,96a 92a 
Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil2 20 

7 
V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

91b 8a 43b 19,05b 96a 
Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil 100 

8 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

97a 3a 69a 19,37b 93a S-2399 3.2 FS S-2399 7 

Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil 20 

9 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

95a 6a 46b 21,84b 94a S-2399 3.2 FS S-2399 15 

Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil 20 

10 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

96a 5a 62a 17,81a 93a S-2399 3.2 FS S-2399 7 

Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil 100 

11 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

94a 6a 62a 15,10a 93a S-2399 3.2 FS S-2399 25 

Rizolex 42 SC Tolcoflos-Metil 100 

12 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

98a 3a 57a 14,91a 94a S-2200 3.2 FS Mandestrobin1 25 

S-2399 3.2 FS S-2399 7 

13 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

98a 3a 48b 17,50a 91a S-2200 3.2 FS Mandestrobin 40 

S-2399 3.2 FS S-2399 7 

14 V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 94a 6a 33c 19,90b 96a 



S-2200 3.2 FS Mandestrobin 25 
S-2399 3.2 FS S-2399 15 

15 

V-10208 3.2 FS Ethaboxam 25 

98a 2a 51b 20,25b 93a S-2200 3.2 FS Mandestrobin 40 

S-2399 3.2 FS S-2399 15 

16 
Maxim XL® 

Fludioxonil + 
Metalaxyl -M3 

150 
90b 10a 13d 22,64b 85b 

Cruiser 350 FS® Tiametoxam 300 

C.V.(%) 4,2 72,8 13,1 12,1 3,4 

 

Em relação ao vigor avaliado pelo teste de condutividade elétrica observa-se 

que a testemunha foi inferior aos tratamentos 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 e 13 e para o 

teste frio o tratamento 16 foi inferior a testemunha e aos demais tratamentos. 

Deste modo, os Tratamentos 10 (Ethaboxam 25mL + S-2399 7mL + Tolcoflos-

Metil 100mL), 11 (Ethaboxam 25mL + S-2399 15mL + Tolcoflos-Metil 100mL) e o 12 

(Ethaboxam 25mL + Mandestrobin 25mL + S-2399 7mL) apresentaram-se superior 

em relação a qualidade fisiológica de sementes (germinação e vigor) aos demais 

tratamentos. 

Observa-se que a presença do Tolcoflos-Metil na dose de 100 mL 100 kg-1
 

sementes associado ao Ethaboxam e ao S-2399 resultou em melhor qualidade das 

sementes (Tratamentos 10 e 11). Como também, menor dose de Mandestrobin (25 

mL 100 kg-1
 sementes), associado a baixas doses de S-2399 (7 mL 100 kg-1

 

sementes) com o Ethaboxam a 25 mL 100 kg-1 sementes mostrou superioridade. 

 

6 CONCLUSÃO 

Para o tratamento de sementes de milho híbrido DKB 310PRO2, nas 

condições do presente experimento, quanto a qualidade fisiológica de sementes, 

destacam-se: o uso de menor dose de Mandestrobin associado ou não a baixas 

doses de S-2399 com o Ethaboxam; a presença do Tolcoflos-Metil na dose de 100 

mL 100 kg-1 sementes associado ao Ethaboxam e ao S-2399 e o uso de menor dose 

de Mandestrobin associado a baixas doses de S-2399 na composição com o 

Ethaboxam a 25 mL 100 kg-1 sementes. 
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EFETIVIDADE DA EQUOTERAPIA NO EQUILIBRIO CORPORAL EM PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS APÓS AVE: UMA REVISÃO SITEMÁTICA E METANÁLISE1 

 

CAIXETA, Ana Karla dos Santos²; SILVA, Stephanie Bruna Carlos Azevedo³; LEAL, 

Josevan Cerqueira4; PAZ, Leonardo Petrus da Silva4; MORAES, Andrea Gomes5; 

SÁ, Ana Claudia Antônio Maranhão6; SILVA, Marianne Lucena da6. 

 

Palavras-chave: Terapia assistida equina. Hipoterapia. Terapia de equitação. 

Acidente vascular encefálico. Equilíbrio postural. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O acidente vascular encefálico (AVE) é caracterizado como uma deficiência 

neurológica atribuída a uma lesão do sistema nervoso central de origem vascular por 

ausência de oxigenação tecidual (SACCO; KASNER; BRODERICK, 2013), podendo 

resultar em limitação funcional e restrição à participação, as quais podem estar 

relacionadas à deficiência no equilíbrio corporal.  

A deficiência no equilíbrio corporal pode ser causada por alterações motoras, 

déficits sensoriais e perceptivos e alteração na cognição espacial em decorrência das 

manifestações clínicas do AVE, por exemplo, a hemiparesia. A alteração das reações 

e ajustes posturais antecipados e sinergias musculares anormais são os principais 

desajustes a depender da extensão do comprometimento do sistema nervoso central, 

bem como, assimetria na descarga de peso entre os membros inferiores, menor 

superfície de estabilidade, aumento da oscilação corporal e inclinação do corpo 

(TASSEEL-PONCHE; YELNIK; BONAN, 2015). 

___________________ 

¹ Resumo revisado pela coordenadora do trabalho Prof.ª Dra. Marianne Lucena da Silva. 

² Discente. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Fisioterapia, ana.karlacaixeta@hotmail.com 

³ Discente. Universidade de Brasília (UnB), Fisioterapia, tefalouvor@gmail.com . 

4  Doutor. Universidade de Brasília (UnB), Fisioterapia, josevanleal@unb.br; leopetruspaz@gmail.com. 

5 Fisioterapeuta. Centro de Equoterapia do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar 

do Distrito Federal (PMDF), deyafisio9@hotmail.com. 

6 Doutora. Universidade Federal de Jataí (UFJ), Fisioterapia, ana.claudia.antonio@bol.com.br; 

mariannebsb@gmail.com 
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Um tratamento que pode ser eficaz para a melhora desses pacientes é a 

equoterapia que trabalha com o cavalo, o qual propicia um movimento tridimensional 

simulando o movimento pélvico durante a marcha humana. Assim, traz melhora nos 

aspectos fisiológicos incluindo equilíbrio, força, coordenação, tônus muscular, 

amplitude articular de movimento, suporte de peso, postura, marcha em pacientes 

com problemas neurológicos, e também abrange aspectos psicológicos (SUNG; KIM; 

YU, 2013). 

2 BASE TEÓRICA 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma perda da função de uma parte do 

cérebro devido uma lesão que pode ser causada por isquemia ou hemorragia 

(BEINOTTI; CHNSTOFOLETTI; CORREIA; BORGES, 2013). Resultando em uma 

fraqueza muscular, espasticidade unilateral, desequilíbrio, contração do músculo 

padrão ou rolamento de peso, prejudicando atividades do dia a dia do paciente. 

O AVE ocorre de duas formas, sendo classificados como isquêmico e 

hemorrágico. O isquêmico é o tipo mais comum, e é causada pela interrupção do fluxo 

de sangue em uma região específica do cérebro. A falta do sangue impede a 

oxigenação nos tecidos gerando danos neurológicos podendo paralisar o paciente, 

temporariamente. Já o hemorrágico é o mais grave, e acontece quando há um 

rompimento de um vaso, levando a um sangramento no cérebro, e há um 

pressionamento nas estruturas do tecido (LOPES, 2010). Em decorrência das 

manifestações clinicas os pacientes podem ter sequelas, por exemplo, a hemiparesia 

que é considerada um sinal comum pós-AVC, e se manifesta por uma paralisia motora 

parcial do hemicorpo contralateral ao hemisfério lesado (PEDEBOS; PORTO; 

COPETTI; BALK, 2010). 

A reabilitação terapêutica nesses pacientes proporciona uma melhor qualidade 

de vida, podendo viver mais apesar da incapacidade e mobilidade após o AVC. Muitos 

são os tratamentos para a melhora dos pacientes. E um desses tratamentos que pode 

ser eficaz é a equoterapia (COSTA; STURMER; VIDAL; ARRUDA; IANNERICH; 

BATISTA, 2016). 

A equoterapia utiliza como instrumento cinesioterapéutico o cavalo e sua 

marcha transmite para o cavaleiro uma sequência de movimentos rítmicos, 

simultâneos e repetitivos, tendo como resultado um movimento tridimensional, sendo 



esse similar a caminhada humana (COSTA; STURMER; VIDAL; ARRUDA; 

IANNERICH; BATISTA, 2016). Com isso há uma melhora fisiológica do paciente, 

como equilíbrio, melhora de postura, força e aumento de tônus muscular, coordenação 

e postura, e aumento de amplitude de movimento (SUNGA; KIMB; YUC; KIMD, 2013). 

3 OBJETIVO  

Reunir e analisar os artigos sobre os efeitos do tratamento equoterápico nas 

alterações de equilíbrio corporal na população com AVE. 

4 METODOLOGIA  

Está revisão sistemática e metanálise foi realizada na base de dados: Pubmed, 

BVS, SCIELO, Cochrane, SCOPUS, Web of Science e Cinahl, utilizando os 

descritores "hipoterapia", "equitação" e "acidente vascular cerebral". A pesquisa foi 

restrita a adultos com AVE. Realizada de julho a agosto de 2018. 

5 RESULTADOS 

Esta revisão sistemática incluiu três ensaios clínicos randomizados que usaram 

a equoterapia como uma intervenção para melhorar o equilíbrio corporal em 

comparação com a fisioterapia convencional/caminhada na esteira. Um dos estudos 

usou equoterapia, enquanto outros dois usaram equitação mecânica. A idade dos 

participantes variou de 63 a 71. A duração da intervenção estendeu-se de 6 a 8 

semanas para 30 minutos cada. A metanálise mostrou uma tendência a favor da 

equoterapia (WMD 2,46, IC 95%: [1,13; 3,80]), no entanto, a heterogeneidade foi alta 

(I² 60%) e o tamanho da amostra foi pequeno nos estudos.  

A tabela 1 mostra os estudos e anos publicados, e as razões pelas quais foram 

excluídos do estudo. 

Estudo, ano. Razões para exclusão 

Homnick 2012  2014 População sem AVE  

Homnick 2012  População sem AVE. 

Araújo 2011 Não apresentava equilíbrio como variável. 

Araújo 2013 Não apresentava equilíbrio como variável. 

Sung et al. 2013 Não apresentava equilíbrio como variável. 

Tabela 1 – Razões para exclusão de estudo. 



Fonte: Próprio autor.  

 A figura 1 mostra a seleção final que resultou na inclusão de 3 artigos para 

análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de busca eletrônica. 

Fonte: Próprio autor. 

Legenda: n = número de artigos; BVS = Biblioteca Virtual em Saúde; CINAHL = Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature; PubMed = National Library of Medicine; SCIELO = Scientific 
Electronic Library Online; Cochrane = Cochrane Library Collaboration. 

 Ao agrupar todos os dados do estudo, a tabela 2 apresenta a 

comparação do grupo experimental e o grupo controle.  

 

Figura 2 – Comparação entre a Equoterapia (Grupo experimental) e a fisioterapia convencional (Grupo 
controle) no equilíbrio corporal. 

Fonte: Próprio autor. 

Legenda: SD = Desvio padrão (standard deviation); MD = Diferença das médias (mean difference); CI= 
intervalo de confiança (confidence interval); I² = teste I²; p = valor de p (p-value). 

A tabela 2 expõe informações dos estudos incluídos na revisão sistemática 

referentes ao autor e ano de publicação dos artigos, média de idade da população 

estudada, intervenção e frequência do tratamento, equipamentos utilizados, 

instrumento de avaliação, variável analisada e desfechos. 



 Tabela 2 - Características e qualidade dos estudos selecionados. 

Fonte: Próprio autor. 

Estudo

s 

(autor, 

ano) 

PEDr

o 

População Intervenção Comp

aração 

Desfecho 

GE GC Frequ

ência 

treina

mento 

GE  Instrumento 

utilizado e 

terapia 

GC Avalia

ção e 

desfec

ho 

Resultados 

relacionados ao 

Equilíbrio 

Kim e 

Lee, 

2015 

7 10 

(M5/F

5)                         

Idade: 

71,1                  

Temp

o após 

AVE: 

> 6 

meses 

Lado 

da 

hemip

aresia: 

D5/E5 

 

10 

(M5/ 

F5)                         

Idade: 

69,2                  

Temp

o após 

AVE: 

> 6 

meses        

Lado 

da 

hemip

aresia: 

D5/E5 

6 

seman

as, 

5x/se

mana, 

30 

sessõe

s, 30 

minut

os 

Equoter

apia 

mecâni

ca + 

Fisioter

apia 

Joba EU7200. 

Oferece 5 tipos 

de movimentos: 

torção, deslizar 

de cima pra 

baixo, deslizar de 

frente para trás, 

rodar de frente 

pra trás e rodar 

da esquerda para 

direita 

(movimentos 

tridimensionais). 

Com base no 

nível, 

adaptabilidade e 

habilidade 

motora, os 

sujeitos foram 

solicitados a 

começar no nível 

1 e continuar ao 

nível 4. 

Fisiote

rapia 

Conve

ncional 

BBS; 

Equilí

brio 

Melhora 

significativa no 

equilíbrio do grupo 

experimental após o 

treinamento com a 

equoterapia 

mecânica (p<0,05) 

Lee et 

al., 

2014 

7 15 

(M11/

F4)                

Idade: 

63,8               

Temp

o após 

AVE: 

NE        

Lado 

da 

hemip

aresia: 

NE 

15 

(M12/

F3)                   

Idade: 

64,3                          

Temp

o após 

AVE: 

NE           

Lado 

da 

hemip

aresia: 

NE 

8 

seman

as, 3x/ 

seman

a, 24 

sessõe

s, 30 

minut

os 

Equoter

apia 

conven

cional 

Durante cada 

sessão de 

hipoterapia, o 

cavalo andava 

em torno de um 

círculo com 30 

metros de 

diâmetro 30 

vezes no sentido 

horário e 30 no 

sentido anti-

horário ao longo 

de 30 minutos. 

Camin

hada 

na 

esteira 

BBS; 

Equilí

brio 

Não houve melhora 

significativa entre 

os grupos, mas 

houve significância 

no grupo 

experimental pré e 

pós tratamento 

(p<0,05) 

Lee et 

al., 

2015 

7 15 

(M8/F

7)                

Idade: 

68,4                   

Temp

o após 

AVE: 

NE           

Lado 

da 

hemip

aresia: 

D7/E8 

15 

(M8/F

7)                   

Idade: 

67,0                    

Temp

o após 

AVE: 

NE         

Lado 

da 

hemip

aresia: 

D6/E9 

6 

seman

as, 5x/ 

seman

a, 30 

sessõe

s, 30 

minut

os 

Equoter

apia 

mecâni

ca + 

Fisioter

apia 

Joba EU7200. * Fisiote

rapia 

Conve

ncional 

BBS; 

Equiíb

rio 

O equilíbrio 

melhorou 

significativamente 

após o tratamento 

com a equoterapia 

mecânica (p<0,05) 



Legenda: PEDro = Escala de qualidade metodológica das publicações; M = Masculino; F= Feminino; 
D= Direito; E= Esquerdo; NE= Não especificado; BBS= Balance Berg Scale; AVE= Acidente Vascular 
Encefálico; GC= Grupo Controle; GE= Grupo Experimental; *Mesmo aparelho descrito no Kim e Lee, 
2015. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A equoterapia é uma modalidade terapêutica que proporciona melhora no 

equilíbrio corporal em pacientes com AVE, porém há escassez de estudos de alta 

qualidade e o tamanho amostral limitado dos estudos incluídos, não foi possível 

comprovar a eficácia da equoterapia comparando-se a fisioterapia convencional. 

Assim, são necessários ensaios clínicos randomizados de maior porte para 

comprovação da efetividade da equoterapia no equilíbrio corporal nesses pacientes. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: O PROJETO DE INTERVENÇÃO “COM A MÚSICA SE 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

  O presente texto relata a experiência de Estágio Curricular Supervisionado 

(ECS), e as suas contribuições para a formação docente a partir da aplicação de um 

Projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no período de, 18 de novembro de 

2017 a 06 de dezembro de 2017, sob o título “Com a música se desenvolve”.   

A escolha do tema se deu a partir da primeira etapa do ECS na Educação 

Infantil (EI) em uma turma de berçário II. Durante o período de observação 

detectamos a dificuldade dos alunos de participarem das atividades coletivas e na 

partilha dos brinquedos. Com base nesse diagnóstico, e na perspectiva de 

apresentar atividades direcionadas capazes de promover o desenvolvimento da 

criança, buscamos fundamentar nossa proposta a partir da leitura que veem a 

música como uma importante ferramenta para a aprendizagem das crianças.  

A música é uma linguagem que traduz diferentes sensações e sentimentos 

não somente como meio de descontração, mas também uma metodologia de ensino 

específica para a abordagem e o ensino em diversas áreas. 

Pensando no tema proposto para CONEPE 2018 “Ciência para a redução das 

desigualdades”, considerou-se que esse relato relaciona-se com a proposta porque 

além de ser a música uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento da 

criança é justamente esse conhecimento desde os primeiros anos de escolarização 

que imprimirá o caráter de continuidade nos estudos e elevar a qualidade da 

educação que é oferecida para a maior parte da população. Além disso, o fato da 

                                                           
1
Resumo revisado pela orientadora, Prof. Luciana Cristina Porfirio. 

2
Aluna da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de Pedagogia. E-mail: 
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proposta ter sido aplicada em instituições educacionais públicas cujo público alvo é 

carente de uma série de coisas, a música como uma ferramenta é também uma 

forma de inseri-las em uma cultura de acessibilidade, em todos os aspectos.  

Obtendo melhores resultados, contribuirá, ao efetivar e promover aprendizagens 

para todos.   

 

2 BASE TEÓRICA 

Milanesi (2012) afirma ser o estágio um período muito esperado pelos 

estudantes nas licenciaturas porque colocam expectativas nesse momento que 

associadas a um certo receio, geram um pouco de ansiedade. De acordo com a 

autora, isso acontece porque o único contato com a escola foi na condição de 

alunos.  

A Lei nº. 11.788/2008, em seu artigo I, define o Estágio como: 

[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. 
 

O ECS nas escolas campo permite o estabelecimento de conexões entre a 

teoria e prática, oportunizando ainda conhecer como se desenvolve o trabalho 

docente, de como é atuação desse profissional diante dos seus alunos. Nesse 

sentido, ele também funciona como um espaço que além de formativo, é também 

reflexivo, porque permite conhecer, aprofundar e analisar os fundamentos teóricos 

que estão a subsidiar as práticas nas salas de aulas.  

E o estágio na Educação Infantil possibilita conhecer e analisar a atuação do 

professor em sala. Propiciando-nos um momento de reflexão. Para Pimenta (1995), 

“a atividade teórico-prática de ensinar constitui o núcleo do tratamento docente”. 

Assim o professor de educação infantil se baseia na teoria para fundamentar sua 

prática.  

Em relação ao desenvolvimento do projeto, o professor ao trabalhar música 

desenvolve em seus alunos aspectos físicos/ motores, a sensibilidade e o afeto, a 

cognição, a interação, etc. O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil - 

RCNEI (1998), explica que: 

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 
expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio 
da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A 



música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: 
festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas 
etc. (p. 45).  

 

A linguagem musical é uma forma de se expressar e por isso é necessário ser 

trabalhado na educação infantil.  

 

3 OBJETIVOS 

 Reiterar as contribuições do ECS curricular para a formação do docente da 

Educação Infantil; 

 Reconhecer o ensino com a música como uma forma de mediar a aprendizagem 

das crianças em sua primeira etapa da escolarização.  

 Apresentar a importância do eixo música como ferramenta pedagógica nas 

atividades da Educação Infantil.  

 

4 METODOLOGIA 

Tratando-se de um relato de experiência a metodologia utilizada foi a 

pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico. De acordo com Silveira e Córdova 

(2009, p. 31) é qualitativa quando “[...] não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, etc”, mas com o entendimento da dinâmica das relações sociais 

em determinadas realidades.   

Já a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir dos estudos já produzidos 

e divulgados. Ela é vantajosa, uma vez que possibilita ao pesquisador uma 

cobertura maior dos fenômenos, se for comparada com uma pesquisa feita de forma 

direta (GIL, 2016). De modo articulado, entende-se, porém que toda pesquisa 

qualitativa e bibliográfica exigem o mapeamento de teses e dissertações como 

também de uma ampla literatura que envolve a temática.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação do Projeto Pedagógico de Intervenção (PPI)  

A construção do projeto se deu de forma contínua, a cada semana ele era 

ajustado de acordo com as necessidades e a dinâmica de envolvimento dos alunos.  

Para Ostetto (2000) o projeto possui duas vantagens, a primeira é receber melhores 



contornos no seu decorrer e a segunda, ser possível incluí-lo em qualquer grupo de 

crianças, desde que se considere suas especificidades.  

 No decorrer da sua construção tivemos algumas dificuldades relacionadas ao 

espaço físico da instituição, como também a falta de materiais pedagógicos. Outro 

obstáculo ao projeto refere-se à rotina da turma, que é estabelecida através do PPP 

(Projeto Político Pedagógico). 

 Salientamos que o estabelecimento de rotina é essencial para a organização 

do trabalho docente na EI, já que se trata de funcionar como um auxiliar a criança, 

criando para ela um ambiente seguro a fim de garantir o seu desenvolvimento. Para 

Ostetto (2000), todas as atividades devem fazer parte da rotina, no entanto, não 

precisam ser repetitivas, isto é, o objetivo não é rotinizar para mecanizar 

procedimentos, mas sim, desenvolver a criança plenamente.  

 O projeto culminou em seis planos de aulas conforme apresentado na Tabela 

1, cujos principais objetivos foram descritos em cada uma das aulas.  

Tabela 1: planos de aulas utilizados no projeto. 

PLANO DE AULA 1 
Objetivo Geral: Estimular a 
percepção musical 
Objetivos específicos: 
Ampliar o repertório musical; 
Conhecer diversificados ritmos 
musicais; 
Fortalecer e expandir a 
percepção visual (cores 
movimentos), auditiva (sons), 
tátil (diferentes sensações); 
Desenvolver a capacidade de 
ouvir o outro e estimular escuta 
auditiva musical; 
Exercitar a memória; 

PLANO AULA  2  
Objetivo Geral: Desenvolver a 
atenção à música e seus sons, 
abordando o movimento, a 
oralidade e a interação das 
crianças. 
Objetivos específicos: 
Conhecer diferentes sons; 
Apresentar de uma forma 
diferente uma história já 
trabalhada; 
Desenvolver a capacidade de 
ouvir o outro; 
Exercitar a imaginação, a 
criatividade e a memória; 

PLANO DE AULA 3 
Objetivo Geral: Despertar o 
gosto pela história cantada 
Objetivos específicos:  
Apresentar temas a partir de 
músicas Infantis; 
Ampliar o repertório musical; 
Conhecer as partes do corpo; 
Estimular a imaginação a partir 
da musicalização e da 
motricidade. 
Desenvolver a expressão 
musical; 

PLANO DE AULA 4 
Objetivo Geral: Possibilitar que 
os alunos compreendam a 
importância da higiene corporal 
e as partes que integram o 
corpo através da música. 
Objetivos específicos: 
Conhecer ritmos variados; 
Retomar os nomes das partes 
do corpo; 
Aprender sobre a higiene 
corporal; 
Desenvolver a capacidade de 
ouvir o outro; 
Exercitar a imaginação, a 
criatividade e a memória; 
Ampliar a inserção e interação 
social. 

PLANO DE AULA 5 
Objetivo Geral: Percepção dos 
diferentes sons reproduzidos 
pelos instrumentos musicais 
Objetivos específicos:  
Ampliar o repertório musical; 
Estimular os movimentos; 
Desenvolver a expressão 
musical; 
Ouvir diferentes e identificar 
diferentes sons; 
Confeccionar um cartaz; 
Proporcionar a interação entre 
os alunos e professores através 
de atividades musicais; 

PLANO AULA 6 
Objetivo Geral: Possibilitar que 
os alunos expressem o que 
apreenderam com os ritmos e 
os sons apresentados durante 
a nossa regência. 
Objetivos específicos: 
Compreender e diferenciar 
alguns sons; 
Desenvolver a capacidade de 
ouvir o outro; 
Exercitar a imaginação e a 
criatividade; 
Ampliar a inserção e interação 
social; 
Exercitar a memória. 
 



 

 Nas dinâmicas das atividades propostas conseguimos obter êxito. As 

atividades que trabalhavam o lúdico, as crianças ficaram entusiasmadas, curiosas e 

participativas. Percebíamos que nesses momentos ficavam à vontade, tudo fluía 

sem conflitos. 

Para Maluf (2008, p.42) “as atividades lúdicas são instrumentos pedagógicos 

altamente importantes, mais do que apenas divertimento, são um auxílio 

indispensável para o processo de ensino-Aprendizagem”. É de suma importância 

que os educadores tenham seus objetivos esclarecidos quando se trabalha com o 

lúdico, caso contrário, a atividade se torna um mero passatempo.  

A dança, por meio da música, fez com que as crianças participassem, 

reproduzindo os comandos dados por nós, além de dançarem livremente.  De 

acordo com Scarpato (200, p.59) a dança na escola não deve priorizar a execução 

de movimentos corretos e perfeitos dentro de um padrão técnico imposto. 

Nas atividades de contação e encenação de histórias, os alunos se 

mostravam participativos e contribuíam para o desenvolvimento das mesmas. A 

contação de histórias é uma ferramenta muito rica para o desenvolvimento das 

crianças, pois, instiga à imaginação, a curiosidade, a atenção, também é um 

momento de expressar-se.  Segundo Silva, Costa e Mello (2009, p.95) inventar, ler e 

contar histórias são tarefas importantes nos centros de E.I e pré-escolas.  

Com culminância do projeto, atividade com o objetivo de relembrar tudo àquilo 

que foi trabalhado durante as aulas anteriores. Para tornar o momento diferente e 

significativo levamos instrumentos musicais para as crianças poderem tocar, brincar, 

explorá-la, produzir sons e etc. De acordo Souza (2007), ao brincar com 

instrumentos musicais, as crianças descobrem que existem formas diferentes de se 

fazer música.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência do ECS agregou conhecimentos à formação universitária e, ao 

mesmo tempo, aproximou este estagiário da instituição escolar, levando-o a 

perceber a importância de conhecer a realidade institucional e o sentido de ser 

professor.  

A interação com os profissionais da educação da EI foi extremamente 

enriquecedora, permitiu a aquisição de novos conhecimentos e dar melhores 



contornos à prática educativa, além de possibilitar o reconhecimento e o contato 

com os desafios da profissão.  Diante de todo o contexto que permeia a nossa 

atuação profissional, esta vivência na instituição mostrou a importância da formação 

continuada e do constante aprimoramento dos conhecimentos da área, uma busca 

que deve ser incessante, pois todo conhecimento é válido.  

Em linhas gerais, optou-se por atividades que exigem reflexões e propostas 

mais assertivas que estimulem a prática do conhecimento como mediador do ensino 

na EI.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Relacionar os conteúdos trabalhados em sala com os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos em seu cotidiano tem se mostrado uma tarefa difícil para os 

profissionais da educação. Em linhas gerais, o ensino está voltado para a formação 

de quadros de trabalho para o mercado excetuando-se a formação crítico científica 

(LIBÂNEO,2016). Uma das premissas da escola é possibilitar aos discentes a 

apreensão do conhecimento científico sem desconstruir os saberes que já 

conhecem, mas aprimorando-os (LOPES, 1997). Em geral os cidadãos não 

possuem uma percepção da química em sua vida cotidiana e social (POZO, 

CRESPO, 2016). Torna-se, assim, de suma importância que os docentes consigam 

trazer sentido social para esta disciplina, mostrando a acuidade de se estudar 

ciências como promoção da transformação social para a cidadania. O termo 

cidadania é muito amplo, podendo, assim, auxiliar a prática do ensino voltado aos 

problemas sociais, visando buscar metodologias que desenvolvam o pensamento 

crítico dos alunos para a construção de uma sociedade mais participativa e 

rejeitando uma educação centrada apenas nas demandas do mercado de trabalho 

(CHASSOT, 2003). De fato, não é simples esse processo, pois, a grande dificuldade 

está na formação do pensamento crítico. Nesse sentido, este artigo refere-se a uma 

análise de perspectivas que auxiliem os docentes na prática do ensino e 

aprendizagem de Química com vistas a concretização da cidadania.  
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2 BASE TEÓRICA 

Vivemos rodeados de situações, em que a todo momento temos que tomar 

decisões, mesmo quando as mesmas não são voluntárias. A tomada de decisões é 

um ponto crucial para o exercício da cidadania que não se resume em direitos e 

deveres. Para Dallari (1984) ninguém pode viver sem tomar decisões, no entanto, 

muitas pessoas persistem em não as realizar, seja por comodismos ou medo da 

responsabilidade.  

A participação é inerente à natureza social do homem e nas últimas décadas 

o interesse pela participação se generalizou. Surgindo diferentes e distintas 

associações que visam à participação, em meio à civilização moderna a sociedade 

luta contra a alienação, opondo-se ao individualismo e buscando uma participação 

coletiva. O anseio pela participação se dá principalmente com a marginalização do 

povo em relação aos assuntos que interessam a todos e que são decididos por 

poucos. A marginalidade de alguns grupos não é de maneira alguma, consequência 

de um atraso, mas resultado do desenvolvimento modernizador em uma sociedade 

onde o acesso aos benefícios é desigualmente repartido. Para que alguns possam 

acumular vastos patrimônios, outros necessitam ser explorados. Não há, pois, 

marginalidade, mas marginalização (BORDENAVE, 1983). 

A participação consiste no objetivo de um maior acesso aos bens da 

sociedade, uma “autogestão”, ou seja, relativa autonomia dos grupos populares 

organizados em relação aos poderes do Estado e das classes dominantes. 

Autonomia que não insinua uma caminhada para a anarquia, mas sim o aumento da 

consciência política dos cidadãos e o reforço do controle popular (BORDENAVE, 

1983). 

A palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, 

tomar parte ou ter parte. Existe a participação passiva e a participação ativa, a 

distância entre o cidadão inerte e o cidadão engajado (BORDENAVE, 1983). 

Nas atuais conjunturas da sociedade, a reforma do sistema educacional, 

nota-se que a educação está voltada para atender aos interesses do mercado de 

trabalho, ou seja, aos capitalistas. Isto significa que educar é formar mão de obra. 

Partindo dessa lógica a educação é importante para a produção de uma flexível mão 

de obra, onde o indivíduo é apenas orientado a fazer, sem obter um pensamento 

crítico suficiente para buscar melhorias para seu campo de trabalho (VILANOVA, 

2014).  



Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram um dos pontos de 

partida para essa reforma educacional, isso se dá pelo fato de que são documentos 

importantes, pois, ajudaram na orientação política, como na construção de livros 

pedagógicos (VILANOVA, 2014), ou seja, com essa reforma os currículos e 

materiais pedagógicos seriam homogêneos para toda a sociedade. Sendo assim, a 

possibilidade de criar sujeito para cidadania seria cada vez mais escasso, pois, o 

sistema educacional se tornaria um método de certa forma apenas reprodução de 

conteúdo não desenvolvendo o pensamento crítico dos alunos e nem relacionando o 

conteúdo trabalhado com o cotidiano do aluno, gerando um desinteresse por parte 

dos alunos (SILVA, 2000).  

Portanto, não se pode olhar separadamente os contextos sociais e 

científicos, necessita-se buscar novas formas para alterar a estrutura da sociedade 

para que haja acesso aos conhecimentos científico e cultural. Neste sentido, os 

currículos escolares de ciências devem ter uma aproximação ao cotidiano, para um 

real entendimento e para resoluções de problemas cotidianos. 

                                                        

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre o ensino 

de ciências/química na perspectiva de formação para cidadania, trazendo 

apontamentos críticos-reflexivos sobre o assunto.  

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Afim de atingir o objetivo preestabelecido, foi utilizada a revisão bibliográfica 

como estratégia metodológica (ALVES-MAZZOTTI, 2002). A revisão bibliográfica 

parte do princípio de que é preciso sistematizar o conhecimento a priori de um 

assunto afim de entender e interpretar as principais contribuições da área. Desse 

modo, foram buscados trabalhos sobre o tema “ensino para cidadania” e expressões 

correlatas e os mesmos foram analisados sob uma ótica crítica de sociedade.                                                             

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Diminuir o desinteresse por parte dos aluno, em especial na área de ciências 

da natureza e suas tecnologia, na qual está inclusa a disciplina de Química, é um 

obstáculo encontrado por muitos docentes, pois há uma grande dificuldade por parte 

do corpo docente relacionar os conteúdos trabalhados com o cotidiano dos alunos, 

isto é, relacionar o conteúdo trabalhado com as experiências adquiridas pelos alunos 



no dia-a-dia na sociedade. Para suprir essa dificuldade requer um estudo 

aprofundado, visando determinar algumas perspectivas para que se possa melhorar 

o ensino e com isso formar sujeitos aptos para exercer cidadania dentro da 

sociedade, ou seja, criar cidadãos com pensamentos críticos para que possam ser 

decisivos nas tomadas de decisões dentro de uma sociedade (SILVA, 2000). 

O ocorrido após a segunda guerra mundial, no período da revolução 

industrial nos países de primeiro mundo, foi um dos fatos mais comum de exercício 

da cidadania envolvendo o conhecimento de ciência utilizando-se de pensamentos 

críticos em prol da sociedade. O uso excessivo e abusivo de fertilizantes químico e 

xenobióticos em especial os que continham alta concentração de DDT, causaram 

sérios danos ao meio ambiente na época. Porém, havia uma necessidade extrema 

do uso excessivo na produção agrícola, pois, ocorria um aumento populacional 

nitidamente perceptível. O uso dos insumos passava ser necessário para o combate 

das pragas nas lavouras para uma produção mais rápida e saudável livre de 

doenças (PRAIA; GIL-PEREZ; VILCHES, 2007). 

Neste sentido, necessita-se que dentro do currículo estabelecido nas 

escolas, os docentes priorizem conceitos relevantes e que possam fazer sentido no 

cotidiano do aluno. Os agroquímicos e fertilizantes utilizados na indústria, como 

inúmeros outros produtos, são constituídos de compostos químicos e podem ser 

utilizados como exemplos para explicar conceitos de química.  

A partir daí, gera-se uma discussão de como o ensino de ciência pode 

contribuir para que se tenha mais jovens aptos a tomar decisões que beneficiem a 

sociedade, isto é, quais seriam as perspectivas do ensino para a formação da 

cidadania, uma vez que, a compreensão sobre conceitos estabelecidos aos 

discentes passem a serem questionados e não simplesmente como verdade. Utilizar 

do seu pensamento crítico para questionar as inúmeras incertezas presentes no 

ramo da ciência, torna-se uma das ferramentas fundamentais na pratica cidadã de 

um sujeito.  

Em uma sociedade é necessário para o exercício de cidadania o 

aprimoramento de conhecimentos da área de ciências, isso beneficiará também para 

o desenvolvimento humano, possibilitando aos cidadãos uma visão diferente de 

mundo e conhecimento. Esta diferença relaciona-se de forma direta ou indireta aos 

conceitos obtidos através do senso comum, porém, na escola é dada uma outra 

visão de pensamento, isto é, as instituições de ensino apenas reconstroem estes 



saberes, organizando para que possam compreender os fatores perante a 

sociedade (SILVA, 2000). Ademais, pode-se dizer que o aprimoramento dos 

conhecimentos das áreas de ciências tem sofrido com a grande dificuldade por parte 

dos professores, isto é, os docentes atuais têm tido uma grande dificuldade com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, não conseguindo relacionar o conteúdo com 

as experiências vivenciadas pelos alunos no dia a dia dentro da sociedade. 

O docente no seu âmbito de trabalho tem a função também de ajudar o 

aluno a despertar o pensamento crítico para a prática de cidadania, mas, tem se 

tornado cada vez mais escasso devido o conflito sócio econômico vivenciado nos 

dias atuais, pois, no meio social em que vive o aluno/cidadão busca defender seus 

interesses pessoais, isto é, perante a sociedade os cidadãos têm buscado seus 

interesses particulares deixando de lado a prática de cidadania, criando um “déficit” 

e não reconhecendo seu papel como um cidadão apito a exercer cidadania, isso se 

dá pelo fato de que a ideia pode confrontar com seus interesses. Porém, as escolas 

possibilitam aos alunos um fator fundamental, ou seja, a oportunidade de terem o 

acesso a um novo conhecimento e ao conhecimento cientifico (TOTI, 2011). 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para estabelecer uma relação de participação em uma sociedade é mais 

que necessário o conhecimento da área da ciência da natureza, a mesma também 

ajuda no avanço da tecnologia. Para constituir essa participação é preciso que o 

indivíduo conheça o meio social em que vive.  

O exercício de cidadania é dado pela conduta e métodos em que o professor 

utiliza em sala para ensinar ciência aos seus alunos. O ensino de cidadania surge a 

partir de novas ideias e teorias aplicadas relacionando a vida do aluno, ou seja, as 

atividades que o aluno pratica diariamente, as experiências adquiridas, com o intuito 

de levar o aluno à uma reflexão crítica dos assuntos tratados em sala e no seu 

próprio cotidiano. 

Para alguns estudiosos tal assunto é tratado como irrealista, pois, nem 

mesmo as instituições que possuem uma estrutura capaz de dar suporte aos alunos 

com os conteúdos trabalhados. Por este fato, dizem que em uma escola pública 

onde o setor capitalista é pouco empregado, ou seja, não há um investimento 

adequado, não é possível a alfabetização científica.  

Portanto, pode-se dizer que hoje as reformas no Ensino Médio podem 

prejudicar a formação dos indivíduos para o exercício de cidadania. As mudanças, 



segundo alguns especialistas tendem a formar cidadãos com competência e 

habilidades para o mercado de trabalho. No entanto, as mudanças que deveriam ser 

realizadas são no investimento para estruturar as escolas e uma maior valorização 

dos profissionais da área, somente assim, a sociedade conseguirá jovens aptos para 

o exercício de cidadania. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O presente trabalho se desenvolve no contexto onde a Psicologia Clínica 

converge com estudos sobre personalidade e modelos de avaliação psicológica, e 

vice-versa. Tal ponto de convergência ainda vem sendo pouco investigado por 

pesquisadores brasileiros, porém, em outros países, se configura como uma área de 

interesse tanto da pesquisa quanto da produção de instrumentos de medida.  

A utilização de modelos de avaliação e escalas baseados no circumplexo 

interpessoal vem se revelando muito útil no contexto clínico. Nos últimos anos, o 

potencial do modelo Circumplexo despertou o interesse e vem estimulando a 

investigação científica por parte de estudiosos brasileiros. Neste contexto, parece 

fundamental conhecer o Circumplexo e as pesquisas produzidas nos últimos anos, a 

fim de se mapear o caminho que tem sido percorrido pelos pesquisadores e os 

desafios que ainda se colocam para a ciência psicológica.    

                                                    
2 BASE TEÓRICA 

Em 1896 a expressão Psicologia Clínica foi usada pela primeira vez por 

Lightner Witmer ao se referir a procedimentos de avaliação empregados com crianças 

fisicamente deficientes ou com problemas cognitivos. O modelo de clínica psicológica, 

adotado naquela época e que, em grande parte prevalece até hoje, foi criado pelos 

gregos há mais de dois mil e quinhentos anos. Este modelo se baseava na prática do 

profissional que, à beira do leito do enfermo, examinava as manifestações da doença, 

a fim de estabelecer um diagnóstico, prognóstico e prescrever um tratamento.  

                                                           
1 Resumo revisado pelo orientador da pesquisa Prof. Nilton César Barbosa.  
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Humanas e Letras. thaisferreiramartins@outlook.com.br 
3 Professor Doutor do Curso de Psicologia, Universidade Federal de Jataí (UFJ), 

niltonbarbosa@hotmail.com 



Atualmente, uma definição menos controversa de Psicologia Clínica a descreve 

como o ramo da psicologia especializado em pesquisa, avaliação, diagnóstico, 

prevenção e tratamento de transtornos emocionais e comportamentais (American 

Psychological Association, 2010). Sabe-se, porém, que uma definição consensual de 

Psicologia Clínica está longe de ser aceita pelos estudiosos. Não só pelo contexto da 

clínica nos dias atuais, mas pela própria ciência psicológica. Teixeira (1997) aponta 

que a Psicologia é uma área do conhecimento aberta à interdisciplinaridade do saber. 

Neste sentido, as tentativas de unifica-la tem se mostrado frustradas e estéreis, 

acabando por revelar lacunas epistemológicas e vazios acerca do processo de 

constituição histórica da disciplina.  

Em meio às controvérsias conceituais, desenvolveram-se várias teorias de 

personalidade e testes psicológicos que fossem capazes de oferecer evidências 

empíricas para a comprovação dos modelos teóricos. Neste contexto, observou-se 

que a vida do indivíduo é marcada pelas relações interpessoais e estas têm sido objeto 

de estudo da Psicologia desde sua constituição como ciência. Verificou-se que os 

padrões comportamentais de interação de uma pessoa podem descrever 

características de seu funcionamento psicológico como um todo (Horowitz, Strack, 

2010, Anastasi e Urbina, 2000). Neste sentido, os comportamentos interpessoais 

servem para evocar nos outros, reações que correspondam e satisfaçam às 

necessidades pessoais; assim, de modo recíproco, os interagentes de uma relação 

estabelecem padrões no seu modo de agir. 
Diferentes modelos de teorias interpessoais da personalidade propõem que as 

dimensões básicas do comportamento interpessoal são correspondentes aos fatores 

controle (dominância versus  submissão) e necessidade de afiliação (hostilidade 

versus amigabilidade); deste modo, o comportamento nas relações refletem 

combinações específicas de inclinações pertinentes a estas duas dimensões (Kiesler, 

Schmidt, 2006, Leary, 1957/2004, Rank, 1945, Bakan, 1966, Horowitz, 2004, Wiggins, 

1991, Hogan, 1982, McAdams, 1985). 

O termo circumplexo foi utilizado por Guttman (1954) para descrever uma 

estrutura de dados quando um conjunto de variáveis, que designam traços 

qualitativamente diferentes de um domínio especifico, apresentam uma ordem sem 

início ou fim. Desta forma, as diferenças entre essas variáveis podem ser reduzidas a 

diferenças em duas dimensões ou planos, e quando representadas graficamente 

mostram-se igualmente distribuídas ao longo da circunferência de um círculo de forma 



equidistante do centro. Tais características, que conferem uma ordem circular à 

distribuição, referem-se às implicações geométricas dedutíveis da matriz de 

correlações entre estas variáveis, na qual se ilustra que um grupo de correlações 

sistematicamente aumenta enquanto o outro diminui (Guttman, 1954).  

O Círculo Interpessoal de Kiesler contém dezesseis categorias, rotuladas pelas 

letras de A a P, distribuídas ao redor da circunferência em um sentido anti-horário. 

Estas caracterizam diferentes padrões de comportamentos apresentados pelos 

sujeitos: (A) Dominância, (B) Competição, (C) Desconfiança, (D) Frieza Afetiva, (E) 

Hostilidade, (F) Isolamento, (G) Inibição, (H) Insegurança, (I) Submissão, (J) 

Deferência, (K) Confiança, (L) Calor Afetivo, (M) Amigabilidade, (N) Sociabilidade, (O) 

Exibicionismo, (P) Segurança.  

 
3 OBJETIVOS 

Identificar, analisar e categorizar pesquisas sobre o Modelo Circumplexo e a 

Psicologia Clínica, divulgadas em periódicos científicos em inglês e português. 

 

4 METODOLOGIA 
Procedeu-se uma investigação sobre as pesquisas divulgadas através da base 

de dados LILACS, bem como do GOOGLE e GOOGLE ACADÊMICO. Utilizou-se 

como parâmetro as palavras Circumplex Interpersonal e Circumplexo Interpessoal a 

fim de identificar os estudos produzidos em Inglês e Português. Através da leitura dos 

resumos obtidos pela busca, foram selecionados aqueles que se referiam a assuntos 

pertinentes à psicologia clínica, conforme definição da APA (2010). Os 126 artigos 

encontrados foram categorizados quanto à sua aplicação nas seguintes categorias, 

relacionadas à psicologia clínica: “Tratamento de transtornos emocionais e 

comportamentais”, “Prevenção”, “Diagnóstico” e “Avaliação”.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Após a análise dos dados, verificou-se que a maioria (98%) dos artigos 

encontrados foram publicados em outros países e em inglês. Tal informação reitera 

que o modelo Circumplexo ainda é pouco e estudado no Brasil, o que tem limitado, 

inclusive, a elaboração de instrumentos de medida adequados à realidade brasileira. 

 Os artigos compreendidos na categoria Avaliação representaram 42,85% do 

total (N=126), resultando em 54 trabalhos. Estes se referiram, principalmente, à 



utilização de instrumentos baseados no modelo Circumplexo Interpessoal para 

verificar suas correlações com modos de funcionamento dos sujeitos. Por exemplo, 

comportamentos interpessoais, da personalidade, tipos específicos de 

comportamentos sociais e patologias. Sobre esta última, observou-se trabalhos que 

relacionavam traços de personalidade, obtidos através de medidas do Circumplexo 

interpessoal com transtornos mentais. Algumas das patologias correlacionadas com 

traços incluíam o transtorno de personalidade evasiva, boderline e a esquizofrenia. 

  Na categoria Tratamento de Transtornos Emocionais e Comportamentais, 
foram encontrados 12 artigos (9,5%), nos quais os estudos sobre o Circumplexo 

interpessoal envolviam a avaliação de situações de tratamento de transtornos 

emocionais e comportamentais. Observou-se predominância de terapias cognitivas e 

comportamentais nas pesquisas e as patologias mais estudadas foram a depressão, 

a ansiedade e os transtornos de personalidade.  

 Os trabalhos elencados na categoria Prevenção totalizaram em 30 artigos 
(23,82%), e incluíram estudos nos quais determinados traços de personalidade e 

relações interpessoais se mostraram como possíveis precursores influenciadores de 

psicopatologias, déficits interpessoais e sociais e doenças de modo geral. Na 

categoria Diagnóstico foram identificados também 30 artigos (23,82%), envolvendo 

trabalhos que relacionaram traços obtidos através de medidas do Circumplexo com 

psicopatologias, definidas comumente a partir das descrições do DSM IV ou V. Traços 

de personalidade e interações sociais serviram como critérios complementares para 

o diagnóstico de psicopatologias. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que, apesar do modelo Circumplexo interpessoal ser pouco 

estudado no Brasil, ele tem sido usado amplamente e com eficiência no contexto da 

Psicologia Clínica no âmbito internacional. Verificou-se que a categoria com mais 

estudos foi a Avaliação. Isso ocorreu, provavelmente, em função de que os estudos 

com medidas do Circumplexo ainda estão muito voltados para a coleta de dados que 

atestem sua precisão e evidências de validade sobre o que realmente estão medindo. 

O número de artigos encontrados nas categorias Prevenção e Diagnóstico 

revelam que o Circumplexo tem se tornado uma ferramenta importante para a 

identificação de comportamentos sintomáticos, contribuindo para a elaboração de 



projetos que possam prevenir e promover a saúde mental no âmbito da Psicologia 

Clínica. 

Ao final do estudo, considera-se que o modelo Circumplexo, utilizado para o 

estudo da personalidade e das relações interpessoais, vem sendo amplamente 

pesquisado ao longo das últimas décadas no cenário internacional. Acredita-se que 

este modelo poderá ser usado também por pesquisadores brasileiros, contribuindo 

tanto com a produção científica na área quanto com o desenvolvimento de medidas 

que possam instrumentalizar os processos de avaliação, diagnóstico, tratamento e 

prevenção dos transtornos psicológicos. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 A conservação de peças anatômicas em meios líquidos é rotineiramente a 

mais comum, utilizando combinações de substâncias fixadores como álcool, 

formaldeído e glicerina no entanto, a Agência Internacional de pesquisas sobre 

Cancêr, afirmou que a exposição crônica a substâncias tóxicas podem ser deletérias 

ao organismo, contribuindo com o aparecimento de neoplasias malignas (VISCUSO, 

2011).   

Dentro das alternativas para fabricação de peças secas incluem a insuflação-

desidratação pulmonar e também a plastinação. Na técnica insuflação-desidratação 

pulmonar, obtém-se pulmões permanentemente insuflados, onde é introduzido ar 

comprimido na traqueia, possibilitando uma dessecação gradual em um tempo variado 

(VISCUSO, 2011). Já na plastinação, para manter a estrutura e características 

originais das peças, é utilizado a impregnação com polímero sob pressão. Para 

melhorar a qualidade e tempo de vida das peças anatômicas, podem ser utilizadas 

uma combinação das técnicas de insuflação-desidratação com a plastinação. 

(HENRY, 1992).    

A confecção de peças antomicas secas vem ganhando cada vez mais espaço 

nos laboratórios de anatomia, apesar de ainda não existir um número signicativo de 

trabalhos com esse enfoque, há uma tendência da não utilização de liquidos tóxicos 

para conservação de peças, assim, visamos, melhorar a salubridade do ambiente de 

trabalho e estudo, proporcionando peças com maior qualidade e durabilidade.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Existem duas maneiras de obter insuflação pulmonar, aplicando nas vias 

aéreas pressão positiva ou pressão negativa ao redor dos pulmões, onde a pressão 

intrapulmonar ou a complacência do pulmão que determinará o grau de expansão. A 
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tensão superficial ao nível do alvéolo altera a relação pressão/volume. Quando a 

insuflação é feita com liquido, a complacência é quase o dobro em relação ao ar. 

Quando é utilizado um fixador líquido ou gasoso para insuflar o pulmão, a 

complacência irá se alterar a medida em que houver a fixação do tecido (SÁ, 1998). 

Para melhor observação da peça insuflada, é necessário manter o pulmão como se 

estivesse pausado no meio da inspiração. O tempo necessário para insuflação irá 

depender de qual espécie animal está sendo utilizada para trabalhar, de acordo com 

Mckiernan e Keneller, (1983) para pulmões de gatos, é necessário um período de 3 a 

4 dias de insuflação; para cachorros, ao redor de 7 dias e para espécies de grande 

porte como equinos e bovinos, é necessário um tempo de até 2 semanas para 

insuflação.  

Na técnica de plastinação, os espaços intracelulares e extracelulares dos 

tecidos, são incorporados com polímeros, uma das etapas da plastinação, é a 

desidratação com acetona ou etanol, onde a água celular é atraída para o meio mais 

concentrado através da difusão, após isso ela é substituída com vácuo por materiais 

plásticos, como as resinas ocorrendo o preenchimento gradual nos tecidos 

(ANDREOLI, 2012). Contudo essa técnica pode ter alto valor para sua realização, 

além de ser necessário tempos longos para impregnação, assim tornando de difícil 

acesso para a comunidade acadêmica das universidades federais (REVISTA SAÚDE 

E CIÊNCIA/UFCG, 2016).    

 3 OBJETIVOS 

O presente trabalho, visa realizar a confecção de peças pulmonares através da 

técnica de desidratação-insuflação e plastinação com adaptações da técnica em 

exemplares maiores. Além disso, vale ressaltar o desenvolvimento de técnicas 

salubres e de baixo custo para fabricação de peças secas, pois a utilização de líquidos 

conservantes como por exemplo o formol, é prejudicial a saúde devido sua alta 

toxicidade. Materiais secos também facilitam o manuseio para o estudo, já que 

dispensa o uso de luvas e facilita a visualização de detalhes do órgão, deixando o 

aspecto visual de maior qualidade estética. 

4 METODOLOGIA 

 Para o desenvolvimento dessa técnica foram utilizadas três exemplares 

pulmonares, sendo 2 bovinos e 1 suíno, obtidas por doação do Matadouro Municipal 
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para o Laboratório de Anatomia Veterinária – LANVET, da Universidade Federal de 

Jataí, Optou-se por utilizar peças anatômicas maiores do que as utilizadas no trabalho 

de Vicuso (2011).  

Dissecação: após a morte do animal, é necessária a remoção imediata dos 

pulmões para sua utilização na técnica de insuflação. A extração do pulmão é iniciada 

na cavidade torácica, realizando a sua dissecação e após isso ao nível da união 

costocondral e ao redor da união costovertebral é realizada cortes seccionados. Para 

essa dissecação é necessário a remoção das veias pulmonares, artérias pulmonares, 

coração, tecido conectivo, nódulos linfáticos associados e coágulos. Quando a 

dissecação é realizada de maneira adequada, o tempo de secagem dos pulmões é 

menor. (JARAMILLO, VALDEBENITO, 2006). 

Técnica de insuflação –desidratação pulmonar:  através da traqueia se aplica 

ar comprimido a uma determinada pressão, permitindo uma secagem gradual com 

peças em insuflação permanente. Os pulmões utilizados, foram insuflados em 

períodos suficientes a atingir sua desidratação total, porém mantendo uma expansão 

intermediaria da inspiração. 

Lavagem com água corrente – antes de os pulmões serem submetidos a 

lavagem, foi realizada a dissecação e pesados em uma balança, após isso, os 

pulmões foram lavados com água corrente, sendo administrada através da traqueia 

para expansão dos pulmões com água, possibilitando a saída de sangue e coágulos 

de sangue. Para facilitar a limpeza dos pulmões, é necessário realizar uma massagem 

durante a introdução da água corrente e assim eliminar mais eficientemente o sangue 

preso nos pulmões e facilitar uma distensão homogênea dos lóbulos pulmonares.   

Uso de álcool etílico – antes da etapa de insuflação, é necessário introduzir 

etanol a 96% no interior dos pulmões até atingir o espaço traqueobronquial. Esse 

procedimento permite que ocorra a fixação da peça, além da desidratação durante 

sua volatilização na expansão pulmonar que ocorrerá na insuflação.  

Insuflação – desidratação com ar comprimido: foi utilizado um compressor 

elétrico; incialmente é introduzida uma pressão mais baixa para que o pulmão infle de 

forma mais lenta e não causar danos a peça; assim que a desidratação atingir maior 

grau, essa pressão é aumentada, conforme o pulmão se mantinha no mesmo 

tamanho, essa pressão caia novamente. Através de manômetros foi possível regular 
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a pressão desejada no tanque e também a pressão de saída do tanque. O ar 

comprimido é introduzido pela traqueia através de um tubo de silicone, sendo que o 

pulmão foi mantido na horizontal sobre uma superfície lisa e a cada 12 horas invertia-

se de lado. Na face posterior foi colocado um gradeado que permitia que ele 

continuasse eliminando o líquido restante, o que não foi possível na face anterior 

devido a formação de marcas. Somente após 52h, as peças foram fixadas 

verticalmente por 24h em continua pressão, para não deformar o lobo apical e 

proporcionar uma distribuição uniformemente do ar. A introdução do ar deve ser 

realizada de forma lenta para evitar danos a peça, como a formação de bolhas. Foi 

necessário realizar uma pequenas incisões para permitir o desprendimento da pleura 

visceral do parênquima pulmonar permitindo uma maior secagem dos lobos da base. 

Como os pulmões utilizados foram de animais de grande porte, a pressão necessária 

para sua insuflação é alta, porém a pressão mínima necessária corresponde ao atingir 

insuflação pulmonar total. 

Proteção com resina (plastinação): a desidratação já foi realizada previamente 

na etapa da insuflação sem o uso de acetona ou etanol como na técnica de origem. 

Para melhor proteção e durabilidade da peça anatômica, foi aplicado resina poliéster, 

que além de melhorar o aspecto estético, também torna a peça mais resistente à 

continua manipulação e umidade das mãos, principalmente por ser utilizada como 

material de estudo para acadêmicos em medicina veterinária. 

 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observou -se que os resultados foram satisfatórios, pois os pulmões com a 

técnica de insuflação – desidratação pulmonar em conjunto com uma adaptação de 

plastinação, apresentaram um aspecto de maior durabilidade, melhoria na textura 

além de proporcionar uma fácil manipulação da peça, sem necessidade de 

manutenção.  

O tempo necessário de insuflação para os pulmões de bovinos foi de 96 horas 

e para o pulmão suíno foi de 72 horas. Para ocorrer uma insuflação satisfatória, 

inicialmente foi aplicada uma pressão de 2,0 bar para os pulmões bovinos, assim que 

a peça ficou mais desidratada, introduziu-se uma pressão de até 3,0 bar e após o 

pulmão se estabilizar, a pressão foi diminuída para 2,0 bar (Figuras 1, 2 e 3).  
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O mesmo procedimento foi seguido no pulmão de suíno, sendo as pressões de 

1,5 bar; 2,0 bar e 1,6 bar respectivamente (Figuras 4). 

 

  

 

 

Após a finalização de todo o procedimento (Figura 4), observou-se que a etapa 

de lavagem sob pressão deverá ser melhorada, aumentando o tempo das peças mais 

pesadas, pois devido a grande dimensão, ainda foram observados resíduos de 

sangue.  

Figura 3: Pulmão Bovino 3,035kg. A - descongelado e lavado com água corrente; B 
pesagem; C - lavado com pressão e introdução de álcool etílico a 96% e iniciando 
insuflação com 2,0 bar. 

 Figura 2: Pulmão suíno de 2,0Kg. A - inflado a 24h a uma pressão de 1,5 bar; B - inflado 
a 52h a uma pressão de 2,0 bar; C - inflado a 72h a uma pressão de 1.6 bar. 

A B 

C 
Figura1: Pulmão Bovino 4,0 kg. A- Processo de lavado com pressão; B- 24h pós lavado com 
pressão e introdução de álcool etílico a 96% e iniciando insuflação com 2,0 bar; imagem C- 
72h de insuflação com 3,0 bar para desidratação total foi necessário 96h de insuflação. 

 Figura 4: Pulmões Finalizados com Resina poliéster as imagens A e B são 
pulmões de bovinos plastinados com resina cristal e imagem C pulmão suíno 
com resina poliéster automotiva. 

A B C 

B 
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6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adaptação das técnicas para as possibilidades da Universidade Federal de 

Jataí trouxeram efeitos muito positivos para a inovação de confecções de peças 

anatômicas secas, já que facilitou o manuseio e a manutenção das mesmas, além da 

ausência do cheiro forte característico; também proporcionou facilidade para 

transporte do material e facilitou a observação de detalhes na peça para melhor 

qualidade de estudo dos graduandos. Desta forma, podemos concluir que devemos 

continuar com os estudos nessa técnica anatômica, para melhor nos especializar e 

assim adquirir um alto nível de qualidade mesmo com orçamento racionado. 
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOJA SOBRE PALHADAS DE CULTURAS DE 

SAFRINHA1 
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Palavras-chave: Plantio direto. Integração agricultura-pecuária. Glycine max. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max) pertencente à família Fabaceae é uma das culturas mais 

produzidas no mundo e apresenta grande importância econômica, sobretudo no 

Brasil, com aplicação na indústria alimentícia e farmacêutica (EMBRAPA, 2017). 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, com 116,996 

milhões de toneladas na safra de 2017/2018, média de 3.333 kg/ha (EMBRAPA 

SOJA, 2018). A adoção do sistema de plantio direto fomenta melhorias no solo em 

termos de estrutura física e biológica, porém as condições edafoclimáticas do 

cerrado dificultam o acúmulo de matéria orgânica. Assim, encontrar plantas 

adequadas para produção de cobertura vegetal mostra-se como um grande desafio 

nesse bioma. 

 

2. BASE TEÓRICA 

Quando se utilizam culturas forrageiras como plantas de cobertura 

antecedendo a safra da soja, há um favorecimento à infiltração de água e o 

desenvolvimento radicular, com modificações na porosidade e densidade, além de 

aumentar a matéria orgânica no solo (CHIODEROLI et al.,2012). Entretanto, as altas 

temperaturas e umidade elevada no cerrado brasileiro, mostram-se limitantes para o 

sistema de plantio direto, pois propiciam condições favoráveis a uma rápida 

mineralização da palha (COLLIER et al., 2016). Porém, a escolha da planta de 

cobertura não deve considerar apenas a produção de alta quantidade de biomassa, 
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pois isso não é suficiente para garantir aumento na produtividade da soja 

(BRANCALIÃO et al., 2015). Características intrínsecas das culturas antecessoras 

podem influenciar o desenvolvimento e a produtividade da soja. Silva & Rosolem 

(2002) observaram que a massa seca da soja quando cultivada após as culturas de 

aveia-preta, guandu, mucuna-preta, sorgo e tremoço-azul apresentou crescimento 

maior do que quando cultivada após pousio. 

Apesar desses resultados, poucos trabalhos são encontrados na literatura a 

respeito do efeito de culturas antecessoras na safrinha sobre na produção de 

biomassa e produtividade da cultura da soja (PACHECO et al., 2017). 

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o desenvolvimento inicial da soja cultivada sobre palhadas de culturas 

antecessoras 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Regional Jataí da UFG. O solo da área 

experimental é classificado como Latossolo vermelho distroférrico, textura argilosa. A 

área vem sendo cultivada no sistema plantio direto por aproximadamente 13 anos 

antes da implantação do experimento, com a sucessão da cultura da soja no verão e 

milho ou sorgo na segunda safra. Essa é a quarta safra de condução do 

experimento na mesma área, que foi iniciado na safra 2014/2015. 

Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. 

As parcelas apresentavam dimensão de 4,5 x 10 m e foram cultivadas na safrinha 

com as culturas: braquiária solteira (Urocloa ruziziensis - syn Brachiaria ruziziensis), 

braquiária consorciada com milho (Zea mays), milheto (Pennisetum glaucum), sorgo 

(Sorghum bicolor), milho e crotálaria (Crotalaria ochroleuca). Na Tabela 1 são 

apresentados os valores da cobertura do solo no momento da semeadura da soja. 

 
Tabela 1. Matéria seca das palhadas na semeadura da soja safra 2017/2018. 

Cobertura Matéria seca (kg ha-1) 

Braquiária 8984,78 
Milho+Braq 8528,63 

Milheto 7772,26 
Crotalaria 6140,92 

Milho 5200,04 
Sorgo 4308,01 

 



Na safra 2017/2018 a soja foi semeada no dia 31/10/2017, variedade Flecha 

com 14 sementes por metro. A semeadura foi realizada sobre as palhadas das 

culturas semeadas em 06/03/2017. Para a implantação da cultura da soja realizou-

se dessecação da área no dia 25/10/2018 com 3,5 L ha-1 de glifosato. 

A adubação para a soja foi aplicada a lanço, no dia seguinte à semeadura, 

sendo a recomendação feita no primeiro ano de realização do experimento e 

repetida durante toda sua execução. A dose utilizada, 360 kg ha-1 do formulado 02-

20-18, foi obtida conforme Sousa & Lobato (1996), considerando o sistema 

consolidado e almejando uma produtividade de 3600 kg ha-1. 

O desenvolvimento da cultura da soja foi avaliado mensurando-se a altura de 

plantas, diâmetro do colo e a matéria seca da parte aérea aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias 

após a emergência (DAE). A altura foi determinada desde o colo da planta até a 

inserção do último trifólio. O diâmetro do colo foi obtido por meio de paquímetro 

digital. A matéria seca foi determinada coletando-se nove plantas, sendo três plantas 

subsequentes em três linhas escolhidas ao acaso. O material foi acondicionado em 

sacos de papel e seco em estufa de ventilação forçada a 60º Celsius até peso 

constante e posteriormente pesado. Os resultados foram convertidos para kg ha-1. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey,utilizando-se o programa computacional R (R Core Team, 2018). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO: 

Observa-se na Tabela 2 que os valores-p (probabilidade de erro tipo I) da 

análise de variância para tratamentos indicam que houve efeito das palhadas para 

altura de plantas aos 7, 14 e 21 DAE. A partir da quarta semana não se verificou 

efeito das palhadas. 

Tabela 2. Valores-p (Pr>F) da análise de variância para tratamentos e blocos e 
coeficientes de variação das alturas de plantas de soja aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias 
após a emergência (DAE). UFG, Regional Jataí, 2017/18. 

FV GL 
Pr>Fc 

Alt 7 DAE Alt 14 DAE Alt 21 DAE Alt 28 DAE Alt 35 DAE 

Trat 5 2,0E-05 3,64E-04 5,20E-04 0,24 0,06 
Bloco 3 0,92 0,29 0,66 0,68 0,05 

CV % 6,17 7,56 7,61 8,97 8,28 

 

Aos 7 DAE as plantas de soja cultivadas sobre palhada de braquiária 

apresentaram maior altura que aquelas sobre as demais palhadas (Tabela 3). Nessa 



época, as plantas sobre palhada de milho mostraram-se mais baixas que aquelas 

cultivadas sobre braquiária e milho consorciado com braquiária. Uma semana 

depois, aos 14 DAE, também se verificaram plantas mais altas sobre a palhada de 

braquiária e milho consorciado com braquiária, entretanto aquelas sobre o consórcio 

não diferiram das demais. Aos 21 DAE o efeito ainda era verificado, porém as 

plantas cultivadas sobre o consórcio já eram mais altas que aquelas cultivadas sobre 

palhada de milho e sorgo. Nas semanas seguintes, não se verificou diferença. 

Tabela 3. Médias para alturas de plantas de soja aos 7, 14 e 21 dias após a 
emergência (DAE). UFG, Regional Jataí, 2017/18. 

Tratamento 
Alt 7 DAE 

(cm) 
Alt 14 DAE 

(cm) 
Alt 21 DAE 

(cm) 

Braquiária 8,17 a  11,56  a   14,49  a  
Crotalária 6,47  bc  8,59   b   12,00   bc  
Milheto 6,67  bc  9,32   b   11,65   bc  
Milho 5,82    c  8,71   b   11,20    c  

Milho + Braquiária 6,99  b  10,25  ab   13,61  ab  
Sorgo 6,14  bc  9,58   b   11,17    c  

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 
Observa-se na Tabela 4 que o efeito das palhadas só foi verificado para o 

diâmetro do colo das plantas aos 35 DAE. A maior altura das plantas sobre 

braquiária não proporcionou diferença no diâmetro do colo. 

Tabela 4. Valores-p (Pr>F) da análise de variância para tratamentos e blocos e 
coeficientes de variação do diâmetro do colo de plantas de soja aos 7, 14, 21, 28 e 
35 dias após a emergência (DAE). UFG, Regional Jataí, 2017/18. 

FV GL 
Pr>Fc 

Diam 7 DAE Diam 14 DAE Diam 21 DAE Diam 28 DAE Diam 35 DAE 

Trat 5 0,53 0,33 8,81E-02 0,93 4,37E-02 
Bloco 3 2,53E-03 2,42E-02 8,43E-02 0,58 6,86E-04 

CV % 4,26 5,32 5,95 7,44 7,43 

 
Na análise do efeito das palhadas sobre a matéria seca das plantas nas 

mesmas épocas, observam-se efeitos significativos aos 15, 22 e 43 DAE (Tabela 5) 

Tabela 5. Valores-p (Pr>F) da análise de variância para tratamentos e blocos e 
coeficientes de variação da matéria seca de plantas de soja aos 7, 14, 21, 28 e 35 
dias após a emergência (DAE). UFG, Regional Jataí, 2017/18. 

FV GL 
Pr>Fc 

MS 7 DAE MS 14 DAE MS 21 DAE MS 28 DAE MS 35 DAE 

Trat 5 4,54E-02 1,46E-02 0,12 0,92 0,03 
Bloco 3 9,80E-02 2,54E-02 9,17E-02 0,56 3,67E-02 

CV % 6,83 7,64 13,14 18,64 17,27 



Apesar do teste F ter indicado efeito dos tratamentos, pelo teste de Tukey não 

houve diferença significativa entre as médias aos 7 e 14 DAE (Tabela 6). Já aos 35 

DAE a soja cultivada sobre crotalária acumulou mais matéria seca que aquelas 

cultivadas sobre milho e milho consorciado com braquiária. Em termos de diâmetro 

do colo das plantas, aos 35 DAE a crotalária propiciou maior diâmetro em relação às 

plantas cultivadas sobre palhada de milho (Tabela 6) 

Tabela 6, Médias para diâmetro de colo de plantas de soja aos 43 dias após a 
semeadura (Diam 43 DAS). massa seca de plantas de soja aos 15 (MS 15 DAS), 22 
(MS 22 DAS) e 43 (MS 43 DAS) dias após a semeadura. UFG, Regional Jataí, 
2017/18, 

Tratamento 
MS 7 DAE 
(kg ha-1) 

MS 14 DAE 
(kg ha-1) 

MS 35 DAE 
(kg ha-1) 

Diam 35DAE 
(mm) 

Braquiária 49,98 a  123,93 a 968,95 ab  5,17 ab 
Crotalária 48,42 a  120,72 a 1263,91 a  5,65 a 
Milheto 46,69  a  116,02 a 1027,83 ab  5,16  ab 
Milho 44,46 a  105,15 a 840,33   b  4,68   b 

Milho + Braquiária 44,13 a  105,07 a 824,27   b  4,88  ab 
Sorgo 42,98 a  104,57 a 980,15 ab  5,01 ab 

Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade, 

 

Uma vez que a maior altura das plantas nos estádios iniciais sobre a 

braquiária não foi acompanhado de maior diâmetro de colmo e acúmulo de matéria 

seca, pode-se inferir que houve um estiolamento das plantas pela quantidade e 

características da palha de braquiária, que é mais ereta. À medida que as plantas de 

soja se desenvolveram, passaram a receber maior quantidade de luz e se igualaram 

àquelas cultivadas sobre as demais palhadas. 

No caso da crotalária, o efeito foi verificado aos 35 DAE, com maior acúmulo 

de matéria seca e diâmetro do colo. Pacheco et al. (2017) também observaram 

efeito de crotalária como cultura antecessora à soja. Por se tratar de uma fabacea, 

sua palhada apresenta uma relação C/N mais favorável à decomposição pelos 

microrganismos o que pode ter antecipado, em relação às demais palhadas, o 

aporte de nutrientes para a cultura da soja. 

 

Conclusões: 

A palhada de braquiária e milho consorciado com braquiária promovem maior 

altura de plantas de soja nas três primeiras semanas após a emergência em relação 

à palhada de milho, sem proporcionar no entanto, maior acúmulo de matéria seca ou 

aumento no diâmetro do colo das plantas. 



A palhada de crotalária promove aumento da matéria seca de plantas e 

diâmetro do colo das plantas aos 35 dias após a emergência em relação à palhada 

de milho. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

    A pacarana (Dinomys branickii) é a terceira maior espécie de roedor do mundo, 

sendo a única representante da família Dinomyidae. Trata-se de uma espécie 

ameaçada de extinção em vida livre e pouco se conhece sobre sua anatomia. É a 

única espécie representante do gênero Dinomys e da família Dinomydae, sendo 

considerada a terceira maior espécie de roedor do mundo, perdendo apenas para a 

capivara e o castor.  

D. branickii  em vida livre é herbívora, alimentando-se de frutos, folhas e raízes. 

Apresenta hábitos noturnos, forrageando em pequenos bandos. Os adultos atingem 

80 cm de comprimento e mais de 20 cm de cauda, com um peso corporal aproximado 

de 15 kg Sua pelagem é escura no dorso o que ajuda na camuflagem, confundindo os 

predadores ( NASIF, 1873).  

O Sistema respiratório é de suma importância para a munutenção dos seres 

vivos pois desempenha funções diversas. Além de conduzir o ar e realizar hematose, 

auxilia na termorregulação, fonação e olfação (CUNNINGHAM, 1993). Conhecer a 

anatomia de uma espécie é fundamental para sua preservação, haja vista que as 

práticas clínica e cirúrgica tratam de desordens anatômicas e fisiológicas do padrão 

normal. Conhecer a anatomia de uma espécie rara contribui, para a ciência básica, 

colabora indiretamente nas pesquisas com foco na conservação ecológica e 

diretamente na medicina da conservação.  



 

 

 

2 BASE TEÓRICA  

 A anatomia geral dos órgãos respiratórios é bem conhecida para diversos 

animais silvestres e domésticos. A ventilação inicia pela cavidade nasal, que é dividida 

pelo septo nasal em cavidade nasal direita e esquerda. Cada cavidade é contém 

conchas e meatos nasais que conduzem o ar para a faringe e laringe. Este ultimo 

segmento é constituído pelas cartilagens cricóide, tireóide, epiglote e aritenóides. A 

traqueia é um órgão tubular cartilaginoso contínuo a laringe e que direciona o ar aos 

pulmões por meio de uma bifurcação em sua parte caudal, dando origem ao par de 

brônquios primários. Dentro dos pulmões os brônquios se ramificam sucessivas vezes 

dando origem a uma extensa e característica rede de distribuição, o que reflete na 

organização da anatomia externa do pulmão, dando origem a uma ampla variação na 

lobação pulmonar ( GARDNER,1971 ; GETTY, 1986). 

Os pulmões são divididos em lobos por fissuras interlobares. É comum na 

anatomia animal o pulmão direito apresentar-se dividido nos lobos cranial, médio, 

caudal e acessório, enquanto o pulmão esquerdo nos lobos cranial e caudal (GETTY, 

1986), com muitas variações descritas para vários animais como silvestres e 

domésticos ( CINTRÂNGULO, 2001; PENNO, 2005 ; PEREIRA, 2005; REHDER, 

2008). 

 

 

3  OBJETIVOS 

Objetivou-se descrever a morfologia do sistema respiratório de D. branickii, 

sendo fornecido o primeiro relato anatômico para a espécie. 

 

4  METODOLOGIA 

Foram utilizados dois espécimes adultos, sendo uma fêmea e um macho, que 

vieram a óbito por causas naturais. Os animais foram doados (Projeto Onça Pintada, 

IBAMA 54134-1) congelados e encaminhados ao laboratório de anatomia humana e 

comparada da Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí.  

Após o recebimento foi injetado látex na artéria aorta para evidencialização dos vasos 

sanguíneos, em seguida os animais foram fixados e mantidos em solução aquosa de 

formaldeído 10%. Os órgãos e as cartilagens foram identificados, em seguida nos 



 

 

pulmões  foi injetado látex na traqueia para visualização dos brônquios e bronquíolos 

e deixado em imersão em solução aquosa de ácido (soda). O crânio seccionado na 

linha sagital mediana para evidenciar a cavidade nasal. Os órgãos foram 

individualizados e suas estruturas identificadas, a documentação fotográfica foi feita 

com uma câmera profissional Canon Rebel T6.  

 

5 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O nariz da pacarana está localizado em plano nasal, possui formato plano e 

largo. A faringe é subdividida nas regiões: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe 

(Figura 1). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-  Cavidade nasal e faringe de Dinomys branickii. Corte sagital, vista medial. Cnd, concha nasal 

dorsal. Cnm, concha nasal média. Cnv, concha nasal ventral. Mnd, meato nasal dorsal. Mnv, 

meato nasal ventral. Otu, ossos turbinados. Orm, óstio. Sfr, seio paranasal frontal. Fa, 

faringe. Ccr, cavidade craniana. Na, narina. Sn, septo nasal. Co, coános. Pa, palato. Barra: 

5cm. 

Fonte: Própria do autor. 

Observa-se a laringe formada por três cartilagens ímpares (Figura 2): cricoíde, 

epiglote e tireóide e uma cartilagem par: aritenóide. Caudalmente, a laringe é contínua 

à traqueia, formada por anéis cartilaginosos incompletos unidos dorsalmente pelo 

ligamento traqueal.  



 

 

 

Figura 2- Cartilagens da laringe de Dinomys branickii. A-C, cartilagem tireóidea. A, vista ventral. B, 

vista lateral. C, vista dorsal. D-F, cartilagem cricóidea. D, vista latetal. E, vista caudal. F, 

vista dorsal. G, cartilagem epiglote, vista ventral. H, cartilagem aritenóide, vista dorsal. I, 

cartilagens cricóide e aritenóide, vista ventral. cor, corno rostral. ftr, fissura tireóidea rostral. 

itr, incisura tireóidea rostral. La, lâmina. Co, corpo. itc, incisura tireóidea caudal. Lo, linha 

oblíqua. coc, corno caudal. Fat, face articular tireóidea. Faa, face articular aritenóidea. Ar, 

arco. Pm, processo mediano (E, F). Ap, ápice. Fla, face laríngea. Pe, pecíolo. Fac, face 

articular. Pm, processo muscular (H). Pco, processo corniculado. Pv, processo vocal. Aca, 

articulação cricoaritenóidea. Barra: 5mm. 

Fonte: Própria do autor. 

 

 

A parte caudal da traqueia ramifica-se em brônquios principal direito e 

esquerdo, penetrando nos pulmões pelo hilo pulmonar. Os pulmões estão 

subdivididos em lobos por fissuras interlobares. O pulmão direito é dividido nos lobos: 

cranial, médio, caudal e acessório. O pulmão esquerdo nos lobos: cranial e  caudal, 

semelhantes a outros roedores tais como cutia e capivara, havendo diferenças na 

lobação entre a paca, que possui três lobos no pulmão esquerdo e a chinchila, que 

possui três lobos no pulmão direito (Figura 3). 



 

 

 

Figura 3 -  Órgãos do sistema respiratório de Dinomys branickii. A, Bloco torácico e laringe em vista 

ventral. Pulmões, vista ventral (B) e vista ventral (C). Lcr, lobo cranial. Lm, lobo médio. Lca, 

lobo caudal. Lac, lobo acessório. Bpd, brônquio principal direito. Bpe, brônquio principal 

esquerdo. Barra: 5cm. 

Fonte: Própria do autor. 

 

6 CONCLUSÕES 

O aparelho respiratório da pacarana possui similariedade aos seus 

representantes da ordem, onde é formado pelas narinas, cavidade nasal, conchas, 

meatos, faringe, laringe, traqueia e pulmões a maior parte da sua cavidade nasal é 

preenchida pelas conchas nasais, dorsal, ventral e média. O nariz esta localizado no 

plano nasal, com as narinas dispostas lateralmente possuindo um formato de meia 

lua. A laringe apresentou as cartilagens: cricóide, tireoide, epiglote e um par de 

aritenóides. Os pulmões das pacaranas são divididos em pares direito (quatro lobos) 

e esquerdo ( dois lobos), localizados na cavidade torácica. 
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1 INTRODUÇÃO 
A Ferrugem-asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi é a principal 

doença da cultura da soja. Em função da agressividade do patógeno os danos 

podem chegar a 80% da produção se as lavouras não forem protegidas por 

pulverizações com fungicidas. Atualmente, a problemática com a Ferrugem-asiática 

vai além dos danos potenciais de P. pachyrhizi e recai na dificuldade de controle 

frente à perda de eficiência dos principais fungicidas. Devido à ampla extensão do 

cultivo de soja no Brasil e à necessidade de pulverizações preventivas, há forte 

pressão de seleção para que variantes resistentes de P pachyrhizi se multipliquem e 

inviabilizem os produtos disponíveis no mercado, todos eles pertencentes a apenas 

três grupos químicos de fungicidas unisítios, os triazóis, as estrobilurinas e as 

carboxamidas. Já foi constatada no Brasil a ocorrência de populações de P. 

pachyrhizi resistentes aos triazóis e às estrobilurinas e há indicação da perda de 

sensibilidade às carboxamidas. Neste trabalho foi avaliada a sensibilidade da 

população local do patógeno aos princiapis fungicidas empregados regionalmente 

para o controle da Ferrugem-asiática. 

 

2 BASE TEÓRICA 
Phakopsora pachyrhizi, responsável por reduções significativas da 

produtividade na cultura da soja (Godoy et al., 2017). Desde o ano de 2002/2003 as 

lavouras brasileiras de soja recebem, em média, 3 pulverizações em cada ciclo da 

____________________________________________________________ 
1 Resumo revisado pela orientadora, Prof. Luciana Celeste Carneiro. 
2 Discentes do curso de Agronomia, Regional Jataí, UFG herminiojose73@gmail.com 
4 Docente do curso de Agronomia. luciana.celeste.carneiro@gmail.com 
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.cultura. Considerando a extensão da área de soja cultivada no Brasil e a alta 

variabilidade genética de Phakopsora pachyrhizi, há grande pressão para seleção de 

variantes do patógeno resistentes às moléculas em uso (Kimati, 2011). Os primeiros 

fungicidas com registro para controle da Ferrugem-asiática foram os triazóis ou DMI 

(inibidores da desmetilação). A partir do ano de 2008/2009 passou-se a observar 

menor eficiência de controle de diversos produtos comerciais formulados 

exclusivamente com ativos desse grupo químico (Furlan & Scherb, 2007; Silva et al., 

2008). A indústria química passou então a formular triazóis em mistura com 

estrobilurinas ou QoI (inibidores da quinona oxidase), e dezenas de produtos 

comerciais vêm sendo empregados nas lavouras de soja até o momento, embora 

desde a safra 2013/2014 observa-se a redução da eficiência também para os 

princípios ativos do grupo químico das estrobilurinas (QoIs).  

A partir da safra 2014/2015 um terceiro grupo químico de fungicidas passou a 

ser empregado no controle da Ferrugem-asiática, as carboxamidas de última 

geração, ou SDHI (inibidores da succinato desidrogenase), formulados em mistura 

com estrobilurinas e/ou triazóis (Sierotozki 2015). O termo resistência a fungicidas 

refere-se a uma redução adquirida e hereditária da sensibilidade de um fungo a um 

fungicida. Para total compreensão, a resistência a fungicidas é investigada desde o 

nível molecular até populacional. Os relatos de resistência de campo ou seja, 

quando produtores observaram redução na eficácia de um produto contra 

determinado patógeno, devem ser confirmados por estudos que demomstrem 

efetivamente a redução da sensibilidade ao fungicida específico. O termo 

sensibilidade se refere a reduções menores na sensibilidade que podem ter pouco 

ou nenhum impacto no uso de fungicida no campo, e o termo "resistência" costuma 

ser empregado para grandes reduções na sensibilidade de isolados individuais que 

podem afetar a eficácia de um fungicida específico em condições de campo se os 

isolados resistentes forem difundidos na população de patógenos (Brent & 

Hollomon, 2007; FRAC, 2017). 

 

3 OBJETIVO  
O objetivo deste trabalho foi avaliar “in vitro”, por meio da quantificação da 

germinação de urediniósporos, a ocorrência de redução de sensibilidade da 

população local de Phakopsora pachyrhizi (safras 2016-17 e 2017-18) a seis 

fungicidas atualmente em uso nas lavouras comercias: três deles à base de 



 
 

princípios ativos do grupo químico de estrobilurinas (QoI) isoladas e três compostos 

pela mistura de princípios ativos de estrobilurinas (QoI) e carboxamidas (SDHI). 

 

4 METODOLOGIA 
Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia da 

Regional Jataí UFG. Foram testados três princípios ativos do grupo químico das 

estrobilurinas e três misturas de estrobilurinas e carboxamidas. Cada fungicida foi 

testado nas concentrações de 0,0; 0,001; 0,01; 0,1; 1 e 10 mg por litro de ingrediente 

ativo do produto comercial. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, num esquema fatorial: dois fatores (fungicidas e concentrações) com 

um fator adicional (meio de cultura sem fungicidas), com três repetições. Cada 

unidade experimental foi constituída por uma placa de Petri. Os fungicidas foram 

diluídos em água destilada esterilizada e adicionados ao substrato ágar-água 

(fundente) após a esterilização, com temperatura em torno de 45°C, obtendo-se, 

desta forma, distintas concentrações. Em seguida o meio de cultura contendo as 

diferentes concentrações dos fungicidas foi vertido em placas de petri.  

Os urediniósporos foram provenientes de folhas naturalmente infectadas 

coletadas da área experimental poucas horas antes da instalação dos experimentos. 

As folhas foram lavadas com água estéril para a remoção dos urediniósporos e a 

suspensão a suspensão calibrada para a concentração de 5 x 104 urediniósporos 

mL-1 com auxílio de câmara de Neubauer. Uma alíquota de 500 μL da suspensão de 

urediniósporos foi depositada sobre cada placa de Petri contendo meio ágar-água 

adicionado dos tratamentos, sendo que no tratamento testemunha a suspensão de 

uredinósporos foi depositada no meio ágar-água puro. Depois de inoculadas, as 

placas foram acondicionadas a 22°C no escuro e ao final de 6 horas, foi feita a 

interrupção do processo germinativo, utilizando-se duas gotas de lactofenol por 

placa. A avaliação foi feita por meio da contagem do número de esporos 

germinados, utilizando-se microscópio óptico. Foram considerados germinados 

apenas os urediniósporos que apresentaram tubo germinativo com comprimento 

maior que seu maior diâmetro. Os dados foram submetidos à análise de variância e 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 
 
 



 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em ambas as safras, o percentual de germinação dos urediniósporos foi 

significativamente reduzido em relação à testemunha sem fungicida a partir da 

menor concentração, para todos os fungicidas testados (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Germinação de urediniósporos (%) de Phakopsora pachyrhizi sob 
diferentes concentrações de estrobilurinas (QoIs) isoladas e em mistura com 
carboxamidas (SDHIs). Sensibilidade in vitro da população local de P. 
pachyrhizi a diferentes princípios ativos de estrobilurinas e carboxamidas. 
Jataí, GO. Safras 2016/2017 e 2017-2018. 

Fungicidas 
Concentrações (ppm) 

Germinação testemunha: 84,7% 
0,001 0,01 0,1 1 10 

Azoxistrobina + Benzovindiflupir 45,66 c A 11,66bcB 1,33 a C 0,0 a C 0,0 a C 
Piraclostrobina 10,33eA 1,33 d B 0,33 a B 0,0 a B 0,0 a B 
Piraclostrobina + Fluxapiroxade 71,00 a A 18,30 b B 4,33 a C 1,66 a C 0,0 a C 
Picoxistrobina + Benzovindiflupir 0,66 f A 0,66 d A 0,33 a A 0,0 a A 0,0 a A 
Azoxistrobina 28,00 d A 7,66cdB 3,66 a B 2,66 a B 1,0 a B 
Picoxistrobina 57,33 b A 29,66 a B 1,33 a C 0,0 a C 0,0 a C 

C.V.(%)  27,74    
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de 
probabilidade. 

A grande diferença foi a alta porcentagem de germinação para o fungicida 

Piraclostrobina + Fluxapiroxade, que na menor concentração (0,001 ppm) permitiu o 

mais alto percentual de germinação, alterando o ranking de controle da germinação 

observado na amostra de urediniósporos da safra 2016-17. O fungicida 

Picoxistrobina (T6) manteve posição intermediária no controle da germinação, mas 

os fungicidas Azoxistrobina + Benzovindiflupir e Azoxistrobina isolada apresentaram 

menor potencial de germinação que na safra 2016-17, com Azoxistrobina isolada 

permitindo melhor controle da germinação de urediniósporos que sua mistura com a 

carboxamida Benzovindiflupir. O fungicida Picoxistrobina + Benzovindiflupir manteve 

2016-2017 

Fungicidas 
Concentrações (ppm) 

Germinação testemunha: 79% 
0,001 0,01 0,1 1 10 

Azoxistrobina + Benzovindiflupir 71,3 a A 28,0 a B 4,0 a C 0,3 a C 0,0 a C 
Piraclostrobina 3,6 cd A 0,7 b A 0,3 a A 0,0 a A 0,0 a A 
Piraclostrobina + Fluxapiroxade 8,3 c A 0,0 b B 0,0 a B 0,0 a B 0,0 a B 
Picoxistrobina + Benzovindiflupir 0,0 d A 0,0 bA 0,0 aA 0,0 a A 0,0 a A 
Azoxistrobina 71,3 a A 4,7 b B 0,7aB 0,3 a B 0,0 a B 
Picoxitrobina 61,3 b A 0,0 bB 0,0 aB 0,0 a B 0,0 a B 

C.V.(%)  29,47    
2017-2018 



 
 

o mesmo comportamento da safra 2016-17, sendo o tratamento que melhor 

controlou a germinação dos urediniósporos. 

A alta germinação de uredinióporos observada para Azoxistrobina + 

Benzovindiflupir nas duas safras e para Piraclostrobina + Fluxapiroxade na safra 

2017/2018 são contraditórias. Os tratamentos Azoxistrobina + Benzovindiflupir e 

Azoxistrobina isolada permitiram alta porcentagem de germinação, sugerindo baixa 

sensibilidade da população do patógeno às duas moléculas. Contudo o princípio 

ativo Benzovindiflupir quando em mistura com Picoxistrobina, foi capaz de impedir a 

germinação de urediniósporos mesmo na menor concentração testada, 

demonstrando sua eficiência em relação à Picoxistrobina, que, isoladamente, 

mostrou-se pouco eficiente a 0,001 ppm, permitindo que 61,3% dos esporos 

germinassem. Isso também ocorreu na safra 2017/2018 com a mistura de 

Piraclostrobina + fluxapiroxade, que na concentração de 0,001 ppm permitiu a 

germinação de 71% dos uredinióporos. Quando isolada, a molécula de 

Piraclostrobina permitiu que apenas 10,33% dos urediniósporos germinassem. É 

provável que tenha havido algum problema na ação da molécula de Benzovindiflupir 

e de Fluxapiroxade sobre o patógeno. 

 
6 CONCLUSÕES 

• Há diferença de sensibilidade entre as estrobilurinas (QoI) 

Azoxistrobina,Picoxistrobina e Piraclostrobina. 

 

• O fungicida composto pela mistura da estrobilurina (QoI) + carboxamida 

(SDHI)Picoxistrobina + Benzovindiflupir mostrou-se eficiente em relação à 

testemunha sem fungicida mesmo mediante a menor concentração testada. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações e exerce 

uma parte importante em todas as outras ciências, sejam elas naturais básicas ou 

aplicadas (MACÊDO et al.,nd). É importante que se deixe claro que a Química não é 

uma coisa complicada que somente cientistas e professores entendem, com 

aparelhos e laboratórios sofisticados. É uma ciência que está presente no cotidiano 

como, por exemplo, nos alimentos, medicamentos, cosméticos, até mesmo na nossa 

respiração. 

Pode ser um meio para formação humana, de cidadãos críticos e conscientes, 

um instrumento para formação cultural, disposto a disponibilizar meios de interpretar 

o mundo e os aspectos da vida em sociedade. 

Em grande parte das escolas, a ênfase é dada simplesmente à transmissão de 

conteúdos e à memorização de nomes e fórmulas, símbolos e fatos isolados. Esta 

metodologia impossibilita a construção do conhecimento científico dos alunos, que 

não conseguem relacionar o conhecimento químico e o cotidiano. Tal prática 

influencia negativamente a aprendizagem dos alunos, uma vez que não conseguem 

perceber a relação entre aquilo que estuda na sala de aula, a natureza e a sua própria 

vida (MIRANDA &COSTA, 2007). 
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Química. jessicagoiana@hotmail.com 
2 Graduado em Licenciatura em Química. Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de 

Química. zebuts@hotmail.com 
3 Professora Doutora da Faculdade de Química, Universidade Federal de Goiás (UFG), professora 

orientadora. ksmalaquias@ufg.br 



Somado a essas dificuldades, existem ainda, fatores culturais, políticos e 

estruturais. A grande parte das escolas apresenta infraestrutura sucateada, algumas 

até sem mesas e cadeiras, que dirá laboratórios de ciência ou de informática. Os 

fatores políticos referem-se às decisões tomadas pelos dirigentes da educação e 

legisladores. Muitas dessas decisões impedem o avanço do ensino. Os fatores 

culturais se referem aos costumes, hábitos, crenças, ideais, que é particular a cada 

indivíduo. Cada aluno é único em suas peculiaridades. Todos esses fatores 

constituem um pequeno conjunto dos obstáculos que surgem ao ensinar química. 

Desta forma, muitas vezes, é conveniente para o docente optar por aulas 

tradicionais. Estas acabam dando valor em demasia ao que está no livro didático, sem 

se preocupar em torná-la mais significativa e mais viva para os alunos, como reforça 

Libâneo, (1994, pag.78): 

A atividade de ensinar é vista, comumente, como transmissão 

da matéria aos alunos, realização de exercícios repetitivos, 

memorização de definições e fórmulas. O professor “passa” a 

matéria, os alunos escutam, respondem o “interrogatório” do 

professor para produzir o que está no livro didático, praticam o 

que foi transmitido em exercício em classe ou tarefas de casa e 

decoram tudo para a prova. 

  O ensino deve ser mais que isso, deve-se levar em conta o cotidiano, a 

realidade e experiência dos alunos, como eles podem atuar como cidadãos, ensinar 

levando em conta o contexto em que vivem. “Somente baseado nisso é que o 

conhecimento ganhará significado real para o aluno” (FOGAÇA, 2011). O aluno é o 

protagonista e devem interferir no processo de ensino, correlacionando o conteúdo 

com sua realidade. Assim, podem desenvolver sua capacidade cognitiva e suas 

habilidades, de forma a terem independência de pensamento (LIBÂNEO, 1994, p.78), 

verdadeiramente preparando-o para a vida. 

 

2 BASE TEÓRICA 

No que se respeito á história do ensino de ciência, o conhecimento químico foi 

centrado em estudos de natureza empírica. Depois da Segunda Guerra mundial, as 



ciências e suas tecnologias ganharam ênfase para o empreendimento 

socioeconômico, trazendo uma maior necessidade de conhecimento nessa área. Em 

1960, o Brasil começou a trabalhar teorias cognitivas, que considera os processos 

mentais dos estudantes durante a aprendizagem, mas somente em 1980 que essas 

teorias influenciaram significativamente no ensino das ciências naturais. Ainda na 

década de 1960, o currículo sofreu alterações, que enfatizou a importância do uso de 

laboratório, partindo do pressuposto do “aprender-fazendo”, como a finalidade de 

oferecer formação de qualidade aos estudantes. Essas atividades tinham como 

interesse motivar e auxiliar no entendimento de fatos e conceitos científicos. Foi criada 

em 1967 a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências 

(FUNBEC), que produzia guias didáticos de laboratório, kits de laboratório com baixo 

custo e oferecia treinamento aos professores. Tal instituição procurava levar aos 

alunos o descobrimento do funcionamento das ciências naturais e desenvolver o 

pensamento científico. Apesar dos esforços, durante a década e até os dias atuais, o 

ensino de ciências naturais tem foco em uma visão neutra e objetiva da ciência. 

(NASCIMENTO et al,2010                                                        

 

3 OBJETIVOS  

Compreender a importância da necessidade da experimentação no ensino de 

ciências e utilizá-la como forma de atrair e motivar os alunos a aprender em ciência, 

permitindo ao aluno visualizar e vivenciar os conceitos científicos, assim como auxiliar 

para a melhoria da percepção, entendimento e compreensão de Química Orgânica. 

 

4 METODOLOGIA  

Levando em conta que a Química é uma ciência de métodos experimentais, 

resolveu-se explorar essa área da experimentação como metodologia. Previamente 

foram ministradas aulas expositivas, onde as regras de nomenclatura eram 

explanadas e as funções exemplificadas, seguida de exercícios de fixação. Durante o 

estudo os alunos foram instigados com perguntas e atividades de pesquisa a buscar 

informações sobre os óleos essenciais que foi o objeto da prática no laboratório. 

   Posteriormente os alunos da turma foram encaminhados para uma visita ao 

laboratório, para uma aula prática de extração de óleos essenciais de canela, 

eucalipto, citronela e gengibre. Todo o processo de extração foi apresentado aos 



alunos, desde a secagem até evaporação do solvente. Estes acompanharam e 

participaram do processo, pesando as plantas, retirando o óleo essencial extraído do 

hidrodestilador, usando o equipamento rota-evaporador para retirar todo o solvente 

contido nas amostras de óleo. As estruturas dos compostos ativos de cada planta 

foram expostas em um quadro branco para que os alunos pudessem identificar as 

funções orgânicas já estudadas em sala de aula em cada uma delas. Para melhor 

visualização delas, foi utilizado o kit molecular. 

Produtos, de limpeza, repelentes e cosméticos que contenham os princípios ativos 

dos óleos essenciais extraídos da Canela (Cinamaldeído), Citronela (3,7-dimetiloct-6-

en-1-al), Gengibre (Gingerol) e Eucalipto (Eucaliptol) estavam expostos pela bancada, 

para que ao alunos interagissem, sentindo o cheiro e reconhecendo que tais produtos 

com óleos essenciais estão presente em sua própria casa. No fim, os alunos levaram 

amostras de óleo essencial de lavanda e citronela para casa. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Os alunos puderam vivenciar a existência da Química contextualizada, 

aproximando o conteúdo com seu próprio cotidiano. Estes ao sentirem o aroma dos 

produtos, das plantas e dos óleos essenciais extraídos na aula, confrontaram a 

intensidade dos cheiros, compartilhando palpites entre si. 

Para a avaliação da percepção dos alunos em relação à aula foi aplicado um 

questionário. A partir das respostas observou-se que o uso da extração de óleos 

essenciais mostra-se interessante para reforçar o conteúdo de funções orgânicas 

trabalhando em sala de aula e tornando-os menos abstratos. Tal metodologia é capaz 

de oferecer aos estudantes maior percepção da Química no cotidiano. As atividades 

laboratoriais se mostram como um recurso vantajoso que pode ser adotado pelos 

educadores para que a compreensão da teoria possa ser facilitada pela 

experimentação. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos alunos apresentam dificuldades em compreender e aprender química. 

Alguns dos alunos relatam essa dificuldade em entender química, considerando a 

disciplina muito difícil, com muitos conceitos, nomes e fórmulas pra decorar, além de 



acharem irrelevante para suas vidas. Esses informes comprovam que aulas que 

somente reproduzem conteúdos de forma abstrata e teórica, distanciam o aluno da 

compreensão de que a química está em suas vidas, em tudo de seu cotidiano, além 

de subtrair o interesse dos mesmos em aprender. O uso da extração de óleos 

essenciais mostra-se interessante para reforçar o conteúdo de funções orgânicas 

trabalhando em sala de aula e tornando-os menos abstratos. Tal metodologia é capaz 

de oferecer aos estudantes maior percepção da química no cotidiano. As atividades 

laboratoriais se mostram como um recurso vantajoso que pode ser adotado pelos 

educadores para que a compreensão da teoria possa ser facilitada pela 

experimentação. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 O ovo de galinha é considerado um alimento completo, pois apresenta em 

sua composição proteínas de alto valor biológico, carboidratos, lipídeos, 

vitaminas e minerais. Além disso, é uma fonte de nutrientes de baixo custo, e por 

isso muito acessível à população. Porém, como todo produto de origem animal, 

este é um alimento perecível, e as condições de armazenamento são 

importantes para a manutenção da sua qualidade interna. 

A qualidade interna do ovo compreende características físico-químicas da 

gema e albúmen, como pH, viscosidade do albúmen, resistência da membrana 

vitelínica, conteúdo de água e cor da gema. Algumas destas características são 

diretamente influenciadas pelo tempo e pela temperatura de armazenamento. 

Desta forma, torna-se importante a conscientização da população, desde o início 

da cadeia produtiva, os pontos de comercialização e o consumidor, acerca dos 

fatores que alteram a qualidade interna do ovo, e as condições ideais de 

armazenamento.   

 

2 BASE TEÓRICA  
A partir do momento em que é realizada a postura do ovo, reações 

químicas no albúmen e na gema se iniciam, resultando na perda de CO2, 

destruição das proteínas responsáveis pela viscosidade e na formação de 

moléculas de água, que evapora e migra para a gema (SAUVEUR, 1993). A 

velocidade dessas reações é aumentada sob elevadas temperaturas de 
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armazenamento (GONZALES & DE BLAS, 1991), enquanto a refrigeração reduz 

a velocidade dessas reações e, consequentemente, retarda a desnaturação das 

proteínas, a formação de água e o movimento desta para a gema (BRAKE et al., 

1997). Além disso, a refrigeração também previne o desenvolvimento de fungos 

e bactérias que podem deteriorar o ovo (SOUZA-SOARES & SIEWERDT, 2005).  

Do mesmo modo, o tempo de armazenamento também resultará em 

alterações no conteúdo interno, tornando-se importante a observação do prazo 

de validade informado na embalagem. O Ministério da Agricultura, por meio da 

Portaria Nº 1 de 21 de Fevereiro de 1990, recomenda para ovos que serão 

armazenados por 30 até dias temperatura entre 4 a 12ºC, e ovos que serão 

armazenados por mais de 30 dias, a temperatura de zero grau.   MAPA (xx), o 

prazo de validade para ovos armazenados em temperatura ambiente é de 15 

dias, e para ovos refrigerados, 30 dias.  

As medidas que melhor representam a qualidade interna do ovo são a 

Unidade Haugh e o índice de gema (SOUZA et al., 1998). A Unidade Haugh 

relaciona o peso do ovo com a altura do albúmen, enquanto o índice de gema é 

a relação entre a altura e o diâmetro da gema (SOUZA-SOARES & SIEWERDT, 

2005). 

 

3 OBJETIVO 
Objetivou-se avaliar o efeito da temperatura e do tempo de armazenamento 

sobre a qualidade de ovos comerciais. 

 

4 METODOLOGIA 
  
Foram utilizados 56 ovos comerciais brancos, obtidos no comércio da 

cidade de Jataí, Goiás, para avaliar a forma de armazenamento (temperatura 

ambiente, refrigerado) e o tempo de armazenamento (zero, sete, 14 e 21 dias) 

em delineamento inteiramente casualizado, com  sete repetições por tempo de 

armazenamento. As características estudadas foram índice de 

gema,  percentagem de gema, percentagem de albúmen e Unidade Haugh (UH). 

Os ovos foram quebrados em uma superfície plana, em seguida feita a leitura da 

altura do albúmen com uso de paquímetro. Em seguida a gema foi separada do 

albúmen e pesada. As cascas foram lavadas, colocadas para secar por 48 horas 



 
 

em temperatura ambiente e, após a secagem, pesadas. O peso do albúmen foi 

determinado pela diferença entre o peso do ovo inteiro e os pesos da gema e da 

casca após secagem. As percentagens de albúmen, casca e gema foram 

determinadas com base no peso de cada parte em relação ao peso do ovo no 

dia da leitura.  

A Unidade Haugh foi calculada por meio da fórmula: UH = 100log [AA – 1.7 

P0,37 + 7.57], em que: AA = altura do albúmen em milímetros, e P = peso do 

ovo em gramas. Os resultados foram analisados com o programa SAS (2012), 

em modelo misto considerando o efeito do dia como medida repetida no tempo 

(P<0,05) com comparação de médias pelo Teste Tukey-Kramer. 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Não houve interação para as varáveis analisadas sobre a qualidade 

interna dos ovos. Os ovos armazenados em temperatura ambiente 

apresentaram menor percentagem de gema. Observou-se maior percentagem 

de gema e menor percentagem de albúmen nos ovos com maior tempo de 

armazenamento (Tabela 1). 

A maior percentagem de gema pode ser explicada pelo aumento na 

quantidade de água que ocorre no albúmen, que por osmose, se transfere para 

a gema (SAUVEUR, 1993; CRUZ & MOTA, 1996). A menor percentagem de 

albúmen ocorre devido à desnaturação das proteínas com a consequente 

formação de água, o que por sua vez resulta em menor valor de Unidade Haugh 

(CRUZ & MOTA, 1996).  

Os valores de Unidade Haugh obtidos no presente estudo indicam que os 

ovos apresentavam qualidade média a alta, de acordo com o Programa de 

Controle da Qualidade dos ovos para consumo adotado pelo United States 

Department of Agriculture (USDA). Segundo o programa os ovos considerados 

de excelente qualidade (AA) devem apresentar valores de UH superiores a 72; 

ovos de qualidade alta (A), entre 55 a 72 UH; ovos de qualidade média (B), 

superiores a 30 UH; e ovos com valores de UH inferiores 30 UH são de baixa 

qualidade  (EGG, 2000). 

 

 



 
 

TABELA 1 - Qualidade de ovos comerciais segundo a temperatura e tempo de 
armazenamento. 

 
VARIÁVEIS 

% 
GEMA 

% 
ALBUMEN 

% 
CASCA 

ÍNDICE DE 
GEMA 

 
UH 

Temperatura de armazenamento 

Ambiente 29.43 a  

+ 0.42 

60.38  

+ 0.47 

10.45  

+ 0.18 

0.41  

+ 0.11 

72.40 

+ 8.88 

Refrigerado  28.06 b  

+ 0.41 

61.27  

+ 0.48 

10.39  

+ 0.18 

0.31 

+ 0.09 

74.50 

+ 6.89 

Tempo de armazenamento, dias 

0 27.04 b  

+ 0.58 

62.73 a  

+ 0.66  

10.22  

+ 0.26 

0.39 

+ 0.02 

79.63 

+ 2.11 

7 29.93 a  

+ 0.59 

60.21 ab  

+ 0.69 

10.05  

+ 0.26 

0.38 

+ 0.05 

74.37 

+ 4.41 

14 29.02 ab  

+ 0.58 

60.57 ab  

+ 0.66 

10.40  

+ 0.26 

0.37 

+ 0.09 

70.33 

+ 7.06 

21 28.99 ab  

+ 0.61 

59.79 b  

+ 0.66 

11.02  

+ 0.25 

0.31 

+ 0.12 

69.46 

+ 9.87 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si (P<0,05). 

 

  
6 CONCLUSÃO 

 O tempo e a temperatura de armazenamento influenciam na qualidade 

interna de ovos comerciais, sendo recomendado o armazenamento sob 

refrigeração. 
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MÉDIO. 1 

                                           

SILVA, Talita Leane Oliveira2; GOUVEIA, Relicler Pardim3. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
O presente projeto de pesquisa versa sobre o estudo dos erros cometidos pelos 

alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública de ensino da cidade 

de Jataí – GO, quando estão desenvolvendo situações que envolve funções afim e 

quadráticas.  

Queremos mostrar aos alunos que seus erros não são sinônimos de 

negatividade, fracasso, ou algo que não deve ocorrer, mas que deve ser utilizado para 

a reflexão, estratégia e para a superação das dificuldades, reforçando que as 

atividades e suas correções devem ser feitas de forma crítica e com o propósito de 

ajuda-los a identificar o que é preciso ser corrigido.  

Nós utilizaremos de alguns recursos metodológicos, fugindo um pouco do 

contexto das aulas tradicionais, para despertar o interesse desses alunos. Com esse 

trabalho esperamos que os alunos mudem sua visão e conceito de erro, que ao invés 

de verem como algo ruim, possam perceber que ele é fundamental na sua 

aprendizagem, e que contribui para a superação de suas dificuldades. 

 
2 BASE TEÓRICA 

O ensino de funções está presente no cotidiano escolar, desde o Ensino 

Fundamental I, de uma forma implícita e formalizando então seu estudo no Ensino 

Médio. Segundo Parteline e Caetano (2013), há em todos os indivíduos uma 

percepção espontânea desde sua infância no conceito de relação, variação e de 

dependência entre as grandezas; e que pode ser percebido pelo indivíduo a partir da 
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natureza e do seu cotidiano, no qual irá utilizar sua capacidade cognitiva apreendendo 

então os aspectos mais triviais dessas relações. 

As funções não se aplicam somente no campo da Matemática, mas a diversas 

áreas do conhecimento, como no ensino: da física, da química, da biologia, na área 

das ciências naturais, econômicas, geográficas entre outras, com isso, podemos 

perceber a importância do estudo de funções. 

Essa importância é ressaltada por Magarinus (2013, p.11) quando diz que:  

Dentre os conteúdos matemáticos estudados na educação básica, o 
estudo de funções é, sem dúvida, um dos mais importantes sua 
relevância pode ser justificada pelo fato de que o conceito de função 
estabelece relações com vários outros conceitos matemáticos e pode 
ser aplicado no estudo de fenômenos em diversas áreas do 
conhecimento.   

Portanto, podemos perceber que o conteúdo de função é muito amplo por 

possuir diversas aplicações, em virtude disso torna-se importante na aprendizagem 

Matemática e fazendo-se presente em todos os seus campos, contribuindo assim para 

a clareza e o desenvolvimento de ideias. 

Por isso, optamos por fazer uma análise desses erros dentro do estudo de 

funções, mostrando então a necessidade de haver uma curiosidade por parte dos 

professores e dos alunos, em buscarem um olhar crítico a essas falhas e dificuldades 

encontradas no decorrer de sua vida escolar.  

De La Torre (2007, p. 15 – 16 apud, RAMOS, 2015, p. 136), aponta que o 

professor pode-se valer do erro em outros sentidos, como “analisando as causas do 

erro, adotando uma atitude compreensiva, propondo situações ou processos para que 

o aluno descubra as suas falhas, utilizando-o como critério de diferenciação de 

processos de aprendizagem, etc.”. Deste modo, deve haver por parte do professor 

uma preocupação de buscar quais são os problemas, que estão afetando a 

aprendizagem do aluno e que estão trazendo a eles possíveis dificuldades que 

poderão resultar em erros.  

A partir do momento em que o professor se disponibilizar a ver o erro como um 

meio didático a ser utilizado a seu favor, o mesmo terá uma noção das necessidades 

individuais de cada aluno, visto que cada estudante terá suas características próprias 

de erros, facilitando então a compreensão do professor diante dessas dificuldades, e 

criando assim a possibilidade de perceber o que está sendo falho e o que necessita 

de uma maior atenção. 



 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar os tipos de erros que os alunos 

do 3° ano do Ensino Médio apresentam sobre o conceito de função afim e quadrática. 

Queremos também fazer com que os alunos compreendam suas dificuldades e 

entendam seus erros, e desperta o interesse desse aluno em observar seus erros 

como forma de aprendizagem pois a partir disso eles perceberam suas reais falhas e 

dificuldades. 

 

4 METODOLOGIA 

Para a aplicação do projeto utilizamos de alguns objetos de estudo os quais, 

melhor nos ajudaram a trabalhar o erro apresentado pelos alunos. Buscamos 

descrever abaixo os objetos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. 
A aplicação ocorreu em duas turmas do 3°ano do Ensino Médio de uma escola 

da rede pública de ensino da cidade de Jataí – GO (3°B e 3°C), no período matutino. 

As turmas são formadas por 35 alunos cada.  

 No primeiro momento do trabalho, realizamos a aplicação de um teste 

diagnóstico inicial para observarmos quais são os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o conteúdo de funções. Após fizemos as devidas correções levando em conta 

as estratégias e o raciocínio utilizado pelos alunos. 

Em um segundo momento realizamos uma breve introdução do conceito de 

função afim e suas aplicações, no qual foi resolvido alguns exemplos para que eles 

pudessem ter um melhor entendimento. Logo após, foi desenvolvido o JOGO DA 

VELHA DAS FUNÇÕES. Após o termino do jogo, realizamos as correções dos 

problemas que foram respondidos nas fichas. 

  No terceiro momento realizamos um QUIZ com a turma. O mesmo é 

desenvolvido colocando várias perguntas referentes ao que foi estudado sobre função 

afim dentro de uma caixinha, a proposta é que a caixinha rode pela mão dos alunos 

como se fosse a brincadeira de “batatinha quente”. Ao final da brincadeira, é realizado 

uma roda de conversas, na qual se apresenta o número de pessoas que responderam 

corretamente e incorretamente, afim de realizar as correções e analisar os erros 

cometidos ao longo da brincadeira. 



O quarto momento é destinado para a realização de um trabalho em grupo 

sobre os conceitos e as aplicações das funções de segundo grau. A pesquisa é 

desenvolvida no horário da aula, com os materiais que são entregues a eles. 

Ao final de todas as apresentações, é proposto que façam um registro escrito, 

no qual deverão escrever a respeito do que foi apresentado pelos colegas, bem como, 

se tem algo a acrescentar, se algum grupo deixou de falar alguma coisa que seria 

importante com relação ao conteúdo.  

O quinto momento é composto por uma gincana que envolve os dois 

conteúdos: função afim e função quadrática. São questões voltadas para o Enem, aja 

vista que são alunos que estão concluindo o 3º ano do Ensino Médio, e logo terão que 

realizar a prova do Enem para o ingresso no ensino superior. Na construção da 

gincana utilizamos exercícios retirados de provas anteriores do exame. 

No sexto momento é aplicado um teste diagnóstico final referente aos dois 

conteúdos trabalhados com a turma, para podermos analisar qual foi o 

desenvolvimento deles no decorrer da aplicação do projeto.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Pelo fato do projeto ter sido aplicado em duas turmas podemos perceber que 

as dificuldades encontradas em cada turma tem suas características próprias e muitas 

vezes se diferenciando uma da outra, mas o que podemos perceber é que as 

principais dificuldades apresentadas por eles durante o estudo de funções são 

encontradas na falta de conexão entre componentes verbais e gráficos, associação 

entre a forma gráfica com a algébrica, identificação dos eixos de representação gráfica 

(abcissa e ordenada).  

No início da aplicação no 3°B eles mostraram ter um conhecimento prévio 

relativo ao conteúdo, já o 3°C mostrou ter um conhecimento mediano em relação ao 

conteúdo. Assim, que foi revisado o conteúdo os alunos das duas turmas começaram 

a relembrar do que já havia estudado anteriormente no 1°ano do Ensino Médio, e com 

a aplicação dos exemplos em sala eles começaram se mostra mais interessados. 

Os alunos mostraram ter a capacidade de desenvolver vários raciocínios para 

resolverem uma mesma questão, e os mesmos compartilhavam com o restante da 

sala. A análise de seus próprios erros possibilitou com que eles tivessem uma atenção 



melhor no que eles estavam fazendo, e também uma visão crítica no momento da 

interpretação de questões mais contextualizadas. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acreditamos que a proposta desenvolvida possibilita perceber os avanços e 

limites em que os alunos se colocam quando estão imersos em situações envolvendo 

funções. Verificamos que esta metodologia diversificada proporciona uma mudança 

de estratégia didática, isto é, proporciona uma dinâmica que vai além da utilização do 

quadro e giz nas aulas de matemática. Sendo assim, entendemos que o trabalho é de 

grande relevância para os alunos, pois contribui na aprendizagem de conceitos 

envolvendo as funções afim e quadrática. 
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O ESTUDO DO TEOREMA DE TALES E DO TEOREMA DE PITÁGORAS 

USANDO MATERIAIS MANIPULÁVEIS1 

 

AMORIM, Virgínia de Assis2; GOUVEIA, Relicler Pardim3 

 

Palavras-chave: Materiais manipuláveis. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho é proveniente da investigação realizada na disciplina de 

estágiosupervisionado do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Goiás– Campus Jataí. Tomamos por objetivo fazer com que os alunos 

compreendessem o Teoremade Tales e o Teorema de Pitágoras com a utilização de 

materiais manipulativos. 

Após várias discussões em sala de aula e diferentes leituras sobre 

metodologiasde ensino, optamos por trabalhar com materiais manipuláveis, pois, 

despertam um grandeinteresse nos alunos envolvendo-os nas atividades propostas 

e estimula a desenvolver umraciocínio e uma visualização matemática, de forma que 

passem a explorar mais os conceitospropostos em busca da construção do 

conhecimento. 

A visualização pode ser considerada como a habilidade de pensar, 
em termos de imagens mentais(representação mental de um objeto 
ou de uma expressão), naquilo que não está ante os olhos, no 
momento da ação do sujeito sobre o objeto. O significado léxico 
atribuído à visualização é o de transformar conceitos abstratos em 
imagens reais ou mentalmente visíveis.(NACARATO e 
PASSOS,2003, p. 78) 

Os materiais manipuláveis acabam proporcionando aos alunos uma forma 

depensamento indutivo, pois estimulam a evolução de pensamentos geométricos, 

odiscernimento dos conteúdos, a visualização dos conceitos, além de ser peças 

chave paraverificar a veracidade não só dos Teoremas, mas sim, de todos os 

conceitos teóricos;tornando um ensino reprodutor. 

 

                                                           
1
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Professor Mestre, da Coordenação de Matemática, Universidade Federal de Goiás (UFG/CAJ), 

Orientador do Estágio supervisionado. reliclerpardim@gmail.com. 



2 BASE TEÓRICA 

Inserir uma boa metodologia no ensino do Teorema e Pitágoras, faz com que 

o conteúdo se torne mais interessante. Do que adianta apresentar ao meu aluno: “a 

soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”, se ele não 

consegue enxergar nem mesmo quem são os catetos? É notável a necessidades de 

trabalhar com materiais manipuláveis no ensino do Teorema de Pitágoras, para que 

o aluno possa entender o que é o teorema e consiga enxergar quem são esses 

catetos e essa hipotenusa. 

Segue daí, que as definições apresentadas aos alunos de forma científica, 

gera muita dificuldade entre esses estudantes, causando um certo desinteresse pela 

disciplina, por não conseguirem ter essa concepção em mente 

[...] um exemplo bastante conhecido é a representação do Teorema 
de Pitágoras mediante figuras que permitem “ver” a relação entre o 
quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos. 
(BRASIL, 1998, p. 45) 

Então cabe ao professor elaborar novos meios metodológicos, e um deles 

seria os materiais manipuláveis, no qual é apresentado primeiro a prática e depois a 

teoria, estimulando os alunos a construírem seus conceitos, de forma que fique claro 

relacionar a prática com fundamentos, deixando assim a aula mais dinâmica e 

expositiva, passando de desinteressante para interessante. 

[...] o uso de materiais concretos manipuláveis tem a característica 
de atrair a atenção e o interesse dos alunos e estudantes (mesmo 
adultos) propiciando uma oportunidade deles doarem-se para um 
momento de encontro com a matemática. Além disso, tais materiais 
podem ilustrar, exibir, via modelos e analogias subjacentes, certas 
idéias e conceitos da matemática.(MEDEIROS e SANTOS, 2001, p. 
98). 

Os materiais manipuláveis estão sendo inseridos cada vez mais nas salas de 

aulas, pois os conceitos são construídos de forma que o primeiro contato seja com o 

concreto. Logo, a compreensão do que está sendo proposto poderá ter mais êxito, 

além de tornar a aula mais didática e facilitar o entendimento dos alunos ajudando a 

desenvolver diferentes percepções entre o conteúdo e a realidade, relacionando a 

sala de aula com a vida, um exemplo bom a ser contextualizado é o Teorema de 

Pitágoras e o Teorema de Tales, que é muito utilizado pela engenharia, arquitetura, 

agronomia, modelos matemáticos da física, dentre outras.De acordo com Scheffer 

(1995, p. 47), “[...] a motivação dos alunos é ativada quando os mesmos começam a 



perceber o „pra que serve‟; os conteúdos passam a ser ferramentas e os 

professores, monitores e incentivadores”. 

É importante ressaltar que os materiais manipuláveis devem ser utilizados 

para dar uma pincelada nos conceitos que futuramente serão repassados na sala de 

aula, pois “A inversão ocorre quando o material passa a ser utilizado como uma 

finalidade em si mesmo em vez de ser um instrumento para a aquisição de um 

conhecimento específico.” (PAIS, 2000, p.5) 

O material manipulável só tem sentido quando utilizado no momento 

oportuno, e quando seu significado está associado com o momento da utilização 

O uso de materiais didáticos no ensino da geometria deve ser 
sempre acompanhado de uma reflexão pedagógica para que, 
evitando os riscos de permanência em um realismo ingênuo ou de 
um empirismo, contribua na construção do aspecto racional. Uma 
compreensão inicial pode introduzir um aparente dualismo entre as 
condições concretas e particulares dos recursos didáticos em 
oposição às condições abstratas e gerais das noções geométricas. 
Mas esta dualidade não deve ser vista como polos isolados do 
processo de construção conceitual, deve ser superada pela busca de 
um racionalismo aberto, dialogado e dialetizado. Em suma, devemos 
sempre estimular um constante vínculo entre a manipulação de 
materiais e situações significativas para o aluno. (PAIS, 2000, p. 14-
15) 

A utilização desses materiais manipuláveis irá auxiliar o aluno na elaboração 

conceitual, conforme a maneira a ser utilizada, o aluno consegue ter uma 

visualização geométrica,na qual é possível ser feita uma associação entre a teoria e 

a prática. 

 

3 OBJETIVOS 

Aprender e assimilar o conceito do Teorema de Tales e de Pitágoras, através 

de material manipulável, fazendo com que os alunos tenham uma visão no seu dia-

a-dia, da utilização destes conceitos. 

 

4 METODOLOGIA 

O projeto foi composto por quatro momentos. O primeiro momento consiste 

na apresentação do projeto aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, para 

que eles compreendessem e colaborassem naproposta de pesquisa. Após 

apresentar o projeto de pesquisa, foi aplicado um teste diagnóstico, no qual 

buscamos coletar dados sobre os conhecimentos preexistentes dos alunos. O 



mesmo foi utilizadopara redirecionarmos na revisão dos conteúdos, que ocorreu 

posteriormente a aplicação do teste diagnóstico. 

No segundo momento da pesquisa trabalhamos o Teorema de Tales, 

iniciamos com uma breve apresentação histórica de quem foi Tales de Mileto, em 

seguida,realizamos a demonstração do Teorema de Tales com materiais 

manipuláveis (tesoura,régua, cola e canudos), posteriormente, com auxílio do 

quadro negro e de giz, realizamos ademonstração formal do Teorema de Tales, e 

finalizamos com uma lista de exercícios para reforçar os conceitos aprendidos. 

O terceiro momento foi dedicado trabalhar com o Teorema de Pitágoras, no 

qual iniciamos com dois vídeos breves sobre a vida de Pitágoras e suas principais 

contribuições na matemática. Após os alunos assistirem os vídeos, realizamos a 

demonstração do Teorema de Pitágoras commateriais manipuláveis (régua, tesoura, 

papel quadriculado, cola e lápis de cor), concluímos ademonstração do Teorema 

formalmente com auxílio do quadro negro e giz, e encerramos esse momento com 

uma lista de atividades. 

O quarto e último momento foram programados para realizarmos um teste 

diagnóstico final, no qual avaliaríamos o quão útil foi o projeto, e se os alunos 

conseguiram compreender todos os conceitos trabalhados. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este trabalho está em fase inicial de análise de dados, do qual por enquanto 

conseguimos analisar parcialmente um instrumento. O teste diagnóstico inicial foi 

composto por oito questões que envolviam conhecimento sobre triângulos, retas, 

ângulos, cálculo de área e inequação. Ao analisar o teste diagnóstico, foi possível 

constatar que dos 33 alunos presentes, apenas 26 caracterizaram triângulo como 

uma figura de três lados, mas nenhum aluno lembrou a classificação dos triângulos. 

A questão sobre área, apenas seis alunos conseguiram concluir o exercício, após a 

correção do mesmo os alunos ficaram surpresos com a simplicidade do exercício e 

afirmaram que faltou leitura. As questões de número seis e sete, em sua maioria não 

foi respondida pelos alunos, sendo deixadas em branco. 

Na última questão era necessário descobrir o valor de x, mas como a questão 

não especificava para encontrar o valor de x, nenhum dos alunos acertaram. Após a 

correção os alunos afirmaram saber resolver, foram concedidos alguns minutos para 

resolverem, e todos os alunos chegaram à resposta correta. 



Foi possível constatar que os alunos não se recordavam sobre triângulos, 

ângulos e retas, por isso optamos por fazer uma breve revisão e aplicar uma lista 

reforçando o que teríamos revisado no teste diagnóstico. Em seguida, foi feito a 

correção da lista de revisão, e percebemos que os alunos relembraram os 

conteúdos já estudados, mostrando ter poucas dificuldades e empenhando-se na 

atividade proposta. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou trazer um significado da matemática no cotidiano dos 

alunos, relacionando a utilização do Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras 

com diversas situações do dia-a-dia. Acreditamos que esta proposta tenha 

favorecido a construção de conhecimentos em cada aluno e que tenha contribuído 

para uma melhor prática da matemática. 
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CRESCIMENTO DE PALMEIRA IMPERIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS- CAMPUS JATOBÁ1 
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Palavras-chave: Roystonea oleraceae, plantas ornamentais, arborização. 

 
1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 Grande parte da população está presente em ambiente urbano e torna-se 

necessária a presença de condições que melhorem a convivência da sociedade em 

tal ambiente (WEIRICH et al., 2015). Uma forma de amenizar os problemas 

relacionados à urbanização é a arborização de praças públicas, áreas de preservação 

e parques, uma vez que ela permite a permanência e a vitalidade urbana (OLIVEIRA 

et al., 2013). 

Para efetuar essa arborização independente do lugar, há a necessidade de 

conhecimentos sobre o paisagismo, ele pode ser compreendido como uma técnica 

artesanal que busca reconstituir a paisagem natural dentro do cenário devastado 

pelas construções, ou seja, nos centros urbanos e requer conhecimentos de botânica, 

ecologia, variações climáticas regionais e estilos arquitetônicos, sendo também 

importante o conhecimento das compatibilidades plásticas para o equilíbrio das 

formas e cores.  

 

2. BASE TEÓRICA 
Popularmente conhecida como palmeira, a família Arecaceae possui 207 

gêneros e 2607 espécies no mundo todo, sendo que por conta de suas características 
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botânicas, as espécies desta família possuem grande valor econômico, nutricional e 

ornamental (BAUERMANN et al., 2010).  

As palmeiras ornamentais são muito utilizadas na arborização urbana por 

apresentarem beleza e rusticidade, além do apelo tropical que transmitem ao 

ambiente. Sabe-se que a qualidade mais valorizada na arborização é o sombreamento 

proporcionado pela vegetação, protegendo o ambiente urbano (WEIRICH et al., 2015). 

No Brasil, a primeira planta de Palmeira Imperial, (Roystonea oleraceae), foi 

introduzida no Rio de Janeiro em 1809 como um presente ao rei Dom João VI, tendo 

se tornado sua espécie preferida, sendo muito utilizada até os dias de hoje em projetos 

de arborização urbana (NASCIMENTO et al., 2013). 

Apesar de ser amplamente utilizada em projetos de arborização, na construção 

civil e na alimentação, em muitos países da América do Sul as populações desta 

espécie vêm diminuindo devido ao desmatamento para a instalação de culturas e 

criação de gado (COLONNELLO et al., 2016). 

Os municípios começaram a implantar a arborização urbana no Brasil em 

meados do século XX devido ao aumento populacional, gerando necessidade de 

espaços que trouxessem lazer e bem-estar para a população (OLIVEIRA et al., 2013).  

A introdução de espécies exóticas no Brasil está relacionada à interesses 

socioeconômicos, sendo que muitas das palmeiras foram trazidas ao país para fins 

econômicos e ornamentais (NASCIMENTO et al., 2013). Entende-se por espécies 

exóticas aquelas que são trazidas para um ambiente no qual não ocorrem 

naturalmente (ZUCARATTO; PIRES, 2014). 

A determinação do crescimento vegetativo é realizada por meio da avaliação 

de atributos físicos da planta, como a massa ou o tamanho, essa análise permite a 

seleção de cultivares ou de espécies com características funcionais desejáveis 

(PEIXOTO et al., 2011). 

 
3. OBJETIVOS 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o crescimento de plantas de 

palmeira imperial utilizadas na ornamentação do campus da Universidade Federal de 

Jataí. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 



O experimento foi realizado no Campus Jatobá da Universidade Federal de 

Jataí, localizado a 17º 53’ de Latitude Sul, 51º 43’ de Longitude Oeste e 670 metros 

de altitude. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw, 

megatérmico, com a estação seca de maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril. 

A temperatura média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm. 

O objetivo foi avaliar o crescimento de plantas de Palmeira Imperial (Roystonea 

oleraceae) localizadas no canteiro central da entrada do campus. Para tal, foram 

avaliadas as plantas localizadas no lado direito (entrada do campus) e no lado 

esquerdo (saída do campus) do canteiro central. 

As medições foram realizadas em duas épocas, a primeira no dia 14/11/2017 e 

a segunda no dia 28/06/2018, totalizando 225 dias entre as duas épocas. Foram 

avaliadas 28 plantas no lado direito e 28 plantas no lado esquerdo, cujas mudas eram 

provenientes de viveiro comercial. O plantio das mudas foi realizado em área com solo 

coberto com grama e a irrigação realizada semanalmente apenas nos períodos sem 

chuva. As plantas invasoras foram controladas manualmente, sem uso de herbicidas. 

Foram avaliadas as características altura e diâmetro das plantas, expresso em 

cm e número de folhas. A altura das plantas foi obtida com auxílio de régua de baliza, 

medindo do solo até a última folha, o diâmetro foi obtido com auxílio de fita métrica, 

cuja medição foi realizada no meio planta e para obtenção do número de folhas por 

planta foram contadas todas as folhas presentes nas plantas, com exceção das folhas 

do cartucho.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 28 repetições. 

As médias das características foram obtidas por meio do programa estatístico RBio 

(BHERING, 2017). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 apresenta as médias das características altura (cm), diâmetro (cm) 

e número de folhas das palmeiras no lado 1 e lado 2 do canteiro central do campus. 

Para a característica altura de plantas, o lado 1 aos 225 dias após a primeira medição 

apresentou altura média de 138,21cm e no lado 2 de 164,17cm, sendo que o lado 1 

apresentou uma variação de 43,61% entre a primeira e a segunda medição, e o lado 

esquerdo variou 52,40% entre as duas épocas. 

Brahm (2010) obteve para mudas de palmeira-real (Roystonea regia) em pleno 

sol na região do Rio Grande do Sul altura média de 39,33cm, inferior à altura obtida 



para a espécie Roystonea oleracea. De acordo com o autor, o número médio de folhas 

para a espécie Roystonea regia na mesma região foi de 2,16, inferior ao número de 

folhas obtido para a espécie Roystonea oleracea.  

 

Tabela 1. Médias das características Altura, Diâmetro e Número de Folhas das mudas 
de Palmeira Imperial da entrada do campus. Jataí – GO, 2018. 

 Altura (cm) Diâmetro (cm) Número de folhas 
Época 14/11/17 28/06/18 14/11/17 28/06/18 14/11/17 28/06/18 
Lado 1 82,82 138,21 20,89 36,39 2,25 5,78 
CV (%) 43,61 39,08 57,24 
Lado 2 89,91 164,17 23,19 36,89 2,75 4,85 
CV (%) 52,40 38,94 41,16 

 

Para a característica diâmetro, aos 225 dias as plantas possuíam 36,39cm no 

lado direito e 36,89cm no lado esquerdo, sendo que as plantas localizadas no lado 

direito do canteiro apresentaram 39,08% de variação entre as duas medições, 

enquanto que o lado esquerdo variou 38,94% (Tabela 1). 

Com relação ao número de folhas, as plantas localizadas no lado direito 

apresentavam média de 5,78 folhas por planta aos 225 dias, variando 57,24% entre 

as duas medições, enquanto que as plantas do lado esquerdo apresentaram média 

de 4,85 folhas por planta, variando 41,16% entre as épocas (Tabela 1). 

 

6. CONCLUSÕES 
  Conclui-se que as mudas de Palmeira Imperial apresentaram bom crescimento 

para todas as características, tanto nas mudas do lado direito, quanto nas mudas do 

lado esquerdo. 
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JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA:  

 Considerado um problema de saúde pública muito importante, a infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) afeta particularmente países de baixa e 

média renda (HOFSTETTER; EMSLEY, 2017). Apesar dos avanços significativos no 

tratamento do HIV, a transmissão do virus da imunodeficiencia humana continua a ser 

comum, mesmo com novos diagnósticos a todo momento, chegou a quase 2 milhões 

de casos em todo o mundo, em 2016 (RIDDELL; AMICO; MAYER, 2018). Um dos 

inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos (ITRNNs) mais amplamente 

utilizados no tratamento de adultos e crianças infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) é o efavirenz (EFV) (figura 1). É coniderado um 

potente farmaco anti-HIV com uma meia vida longa que é capaz de atravessar a 

barreira hematoencefalica, por essa razão ´que o medicamento EFV é um 

componente chave das combinações de tratamento prescrito com maior frequencia 

para a infecção de HIV (CAVALCANTE et al., 2017). A sua co-administração com 

medicamentos como  tenofovir e a lamivudina ou  alternativamente  a  emtricitabina é  
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Figura 1: Estrutura da molécula de Efavirenz 

 

atualmente o regime de primeira linha para a terapêutica antiretroviral combinada 

(CECKOVA et al., 2018). Um sólido pode existir em forma cristalina ou amorfa, 

conforme sua estrutura interna. Polimorfos são as mais variadas formas de cristalino 

encontrado em substâncias químicas e a esse fenômeno chamamos de polimorfismo. 

Já é sabido que mais de 59% das substâncias existem em mais de uma forma 

cristalina e pelo menos 38% podem formar polimorfismo. As propriedades físicas e 

químicas de um medicamento são determinadas pelo arranjo das moléculas em um 

cristal.  O desempenho de um fármaco é influenciado pelas propriedades físicos-

químicas da molécula do fármaco. As operações farmacêuticas são afetadas pela 

forma e as partículas do fármaco sólido (LAKSHMI PRASANTHI et al., 2016). A 

possibilidade de determinação estrutural de moléculas tridimensionais assume um 

papel central na química quando se pensa em relação estrutura-atividade (D’SOUZA 

et al., 2009). É um desafio para a caracterização estrutural quando a amostra é um pó 

e principalmente quando esse tem importância em aplicações farmacológicas e ainda 

envolve a determinação de estruturas polimórficas desse medicamento. A 

espectroscopia de Ressonância Magnética (RMN) é um dos principais métodos para 

assinalamento de estruturas de compostos orgânicos (LAKSHMI PRASANTHI et al., 

2016). A combinação de estudos de deslocamento químico (δ) de RMN experimental 

e calculado auxiliam a confirmar a estrutura de moléculas(HOFSTETTER; EMSLEY, 

2017). Nesta área, a combinação de RMN de estado sólido e métodos computacionais 

também fez um tremendo progresso na última década(APOSTOLOVA et al., 2017). 



 

OBJETIVO:  

Neste trabalho, o objetivo é avaliar a habilidade do nosso protocolo para o 

cálculo do deslocamento químico (δ) NMR do 13C para reproduzir os dados 

experimentais obtidos no estado solido de NMR (SSNMR) para a molécula do 

efavirenz. 

 

METODOLOGIA: 

 O cálculo RNM 13C δ do efavirenz foi obtido através do nível de teoria 

GIAOmPW1PW91/6-31G(d)//mPW1PW91/6-31G(d). Através de software do Spartan 

08 é realizado análise conformacional com o intuito de selecionar os conformemos 

mais estáveis da molécula de efavirenz. Selecionando os confôrmeros que 

representam a maior parte da população total das moléculas, i.e., aqueles que contam 

com a energia livre de até 3 kcal.mol-1. Também no programa Spartan 08 calcula-se 

o “Single Point” com o intuito de confirmar os conformeros mais estáveis. Agora com 

o confôrmero mais estável calcula-se no programa Gaussian ’09 cálculos de 

otimização de geometria e cálculos de frequência vibracional, esse para mostrar os 

pontos estacionários e para confirmar a natureza dos pontos estacionários, 

respectivamente. Após então sabermos o confôrmero de menor energia relativa são 

calculados os δ de ¹³C, levando em conta a distribuição de Boltzmann. Os cálculos de 

δ são obtidos com a equação δcalc = σTMS – σnúcleo, onde σTMS é o isotrópico do tensor 

de blindagem do composto de referência TMS (tetrametilsilano) calculado no mesmo 

nível de teoria e σnúcleo é o isotrópico do tensor de blindagem do núcleo da molécula. 

Os dados escalonado δ (δscal) são obtidos segundo a equação δscal = 1,05.δcalc -1,22 

(1). Esse fator de escalonamento foi retirado de um trabalho publicado em 2017 por 

Giacomello et. al., (GIACOMELLO et al., 2017). Para realizar uma validação estatística 

de nossos resultados, foram calculados os erros de desvio médio (MAD) e desvio 

quadrático médio (RMSD) (em ppm). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO  

 Através deste trabalho foi possível obter bons resultados, uma vez que o fator 

de escalonamento utilizado, obteve uma ótima acurácia do método GIAO-HDFT, o 

que implica em um resultado estatístico de MAD (desvio médio absoluto) e RMSD 

(erro quadrático médio) muito bons. A comparação dos dados demonstrou uma 



grande concordância entre RMN experimental e calculada δ. Para a molécula 

EFAVIRENZ, MAD e RMSD antes (depois), em ppm, a aplicação do fator de escala 

são: MAD = 6,00 (3,64) RMSD = 7,62 (4,82)  

 

CONCLUSÃO:  

 Considerando os valores de MAD e RMSD obtidos, podemos concluir que os 

dados de deslocamento químico de ¹³C de RMN experimental comparados aos dados 

escalonados demonstram muita proximidade, isto é, há uma boa relação. Além de que 

foi possível demonstrar que mesmo usando o método GIAO, obtivemos bons 

resultados (uma vez que o mesmo, não é o procedimento ideal para este cálculo) o 

método conseguiu ter uma boa reprodução de dados experimentais do SSNMR. 

Também podemos deduzir que o uso de um fator de escalonamento, feito a partir de 

uma regressão linear entre os dados de deslocamentos químicos experimentais e 

calculados no nível GIAOmPW1PW91/6-31G(d)  é uma ferramenta eficiente e de 

baixo custo computacional para minimizar erros na reprodução de deslocamentos 

químicos de 13C SSNMR. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Identificada em 1981, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma 

Infecção Sexualmente Transmissível (IST) promovida pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) passível de infecção com maior frequência pelo compartilhamento de 

injetáveis assim como pela relação sexual desprotegida. A insistência disso aliada à 

falta de conscientização da população sem acesso à informação culminam nas altas 

incidências desta epidemia no âmbito mundial. (BRASIL, 2018) 

De acordo com a UNAIDS (2017), estima-se que das 36,7 milhões de pessoas 

soropositivas, 19,5 milhões tiveram acesso ao tratamento até 2016. No Brasil, o 

tratamento está disponível nos hospitais públicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

bem como o método preventivo quando há risco de contaminação ou infecção 

(PREP). Entretanto, apesar do grande número de pesquisas científicas realizadas, a 

doença segue sem cura efetiva. Um dos fatos relacionados é a biologia viral a que o 

vírus se submete ao inserir seu material genético nas células de defesa do hospedeiro, 

especialmente nos linfócitos T CD4+, além do grande potencial mutagênico viral e sua 

capacidade de latência, que tornam a tarefa ainda mais árdua.  

CRISPR/CAS9 é um complexo enzimático com grande potencial para mudar 

todos os conceitos acerca de edição genômica para tratamento e, possivelmente, cura 

de algumas doenças congênitas e, até mesmo infecciosas adquiridas em seres 
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humanos, principalmente a AIDS. Esta técnica vai além de limites bioéticos e seu 

manuseio é preocupante em mãos de cientistas imorais. (MEFFERD et al., 2018) 

Este estudo tem sua importância ao trazer, cronologicamente, alguns dos 

avanços obtidos entre 2013 e 2016 no que tange à corrida rumo à cura da AIDS por 

pesquisadores em todo mundo utilizando-se de Crispr/CAS9. 

 
2 BASE TEÓRICA 

O vírus HIV pertence à família Retroviridae, gênero Lentivirus, com 

aproximadamente 10000 nucleotídeos, que ao infectar linfócitos T CD4+ faz uso da 

enzima denominada transcriptase reversa (RT) para realizar síntese do DNA proviral 

a partir do RNA liberado no citoplasma. Este novo DNA, também chamado de provírus, 

é incorporado ao genoma da célula infectada. (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015) 

Ele pode se encontrar em latência, quando não causa danos, embora presente; 

ou ativado, quando o vírus utiliza a maquinaria celular a fim de replicar seu material 

genético e, com isso, produzir novas cópias que podem ser infectantes a outros 

linfócitos T CD4+. (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015) 

A latência apresenta-se como o grande problema enfrentado pela comunidade 

científica do mundo inteiro. Nela, o vírus não causa nenhuma alteração patogênica, 

tornando-se praticamente indetectável. No entanto, esse pode ser ativado a qualquer 

momento, elevar a carga viral circulante, acarretando na imunodepressão do 

hospedeiro. Além disso, não se pode esquecer da aptidão do vírus à mutação devido, 

em parte, pela ação da RT que comete ao menos um erro durante a cada 1000 a 

10000 nucleotídeos inseridos, ou seja, no mínimo um erro a cada novo genoma viral 

produzido (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). Neste contexto, as tentativas de 

descobrir meios que reprimam seu mecanismo retroviral tem sido incessantes e a 

utilização de Crispr/CAS9 promete ser uma excelente alternativa para a cura dessa 

infecção.   

Esta técnica de biologia molecular foi descoberta em bactérias e arqueas que 

possuíam uma defesa imunológica adaptativa especial contra materiais genéticos 

estranhos denominada Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat 

(CRISPR), traduzido, em português, como Repetições Palindrômicas Curtas 

Agrupadas e Regularmente Interespaçadas. O sistema Cripr-CAS9 atua alocando 

nucleotídeos do agente invasor no próprio genoma do hospedeiro, de modo a conduzir 

a nuclease CAS9 (CRISPR associated protein 9), a clivar o material genético do 



mesmo invasor quando ocorrer um novo contato, facilitando, enormemente, o 

reconhecimento do patógeno e, consequentemente, a resposta imune, impedindo a 

infecção. (LIAO et al., 2015) 

CRISPR/CAS9 tem sido utilizado como técnica de edição genômica desde 

2013, dentre outros propósitos, para bloquear a expressão do HIV em células 

infectadas, clivando seu DNA retrotranscrito, em busca da possível eliminação total 

deste agente infectante. 

                                        

3 OBJETIVOS 
Este trabalho visa reunir, cronologicamente, alguns avanços obtidos em 

pesquisas com o HIV que utilizaram a técnica Crispr/CAS9 como meio de se obter 

uma possível cura para a AIDS.  

 

4 METODOLOGIA 
As buscas foram realizadas na base de dados Google Acadêmico. Os 

descritores utilizados foram: “Crispr/Cas9”, “HIV” e “AIDS”. Foram selecionados 

artigos publicados entre 2013 e 2018 para discussão, sendo os escritos em inglês e 

de maior relevância. Não se considerou trabalhos com resultados parecidos, sendo 

excluídos da seleção os mais antigos. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ebina et al. (2013) conseguiram utilizar o sistema Crispr/CAS9 para clivar a 

região LTR do pró-vírus do HIV-1 bloqueando sua expressão em células T induzidas, 

o que impede o controle que o vírus dispõe sobre a célula para se replicar. Aliás, 

Crispr/CAS9 foi capaz de remover, em média, 31,8% dos provírus alocados no interior 

do cromossomo das células deste estudo. 

Liao et al. (2015) utilizaram a infecção pelo HIV-1 como modelo, e demonstra 

que o sistema Crispr/Cas9 interrompe o genoma retroviral integrado latente em células 

infectadas, e ainda fornece defesa adaptativa ao longo do prazo contra novas 

infecções, expressões e replicações em células humanas. Com isso, comprova que o 

sistema de imunidade adaptativo de bactérias contra bacteriófagos pode ser útil na 

resistência viral em humanos. 

Zhu et al. (2015) empregaram Crispr/Cas9 para eliminar totalmente o HIV-1 no 

sentido 5’-3’ de linfócitos T CD4+. Assegurou-se de que os genomas das células T 



erradicadas dos retrovírus não fossem comprometidos, assim como a saúde celular, 

viabilidade, ciclo e que não entrassem em apoptose. As células utilizadas tornaram-

se imunes a novas infecções e, em culturas primárias, reduziu-se significativamente a 

replicação do HIV. Células coletadas de pacientes portadores do vírus tiveram sua 

carga viral eficientemente reduzida em cultura ex vivo. 

O CXCR4 é um co-receptor que se liga à cápsula proteica do HIV-1, mediando 

a entrada na célula-alvo, sendo um importante alvo terapêutico para a AIDS. 

Demonstrou-se que o silenciamento do gene CXCR4 por Crispr/Cas9 leva à 

resistência celular em linfócitos T CD4+, sem afetar as atividades fisiológicas das 

células, evidenciando alta especificidade e efeitos insignificantes fora do alvo. (HOU 

et al., 2015) 

Li et al. (2015) utilizaram pela primeira vez Crispr/Cas9 fornecido de 

adenovírus, silenciando o gene que expressa o co-receptor CCR5, conferindo aos 

linfócitos T CD4+ primários resistência ao HIV-1. Em outro estudo, Saayman et. al. 

(2015) afirmaram que a reativação do HIV em estado latente pode possibilitar o 

extermínio do mesmo por Crispr/Cas9 e impedir novas infecções. 

Weng et al. (2016) comprovaram que algumas inserções e supressões de 

bases no genoma do organismo infectado fizeram com que algumas cepas de HIV-1 

se tornassem resistentes ao sistema Crispr/Cas9, assim como a drogas, respostas 

imunes e a outros tipos de stress ou pressão. São, portanto, supercompetentes para 

replicação demonstrando falhas na técnica revolucionária, o que sugere a 

necessidade de maiores precauções ao utilizar esta metodologia. 

Gendelman et al. (2018) relatou que ao ministrar rilpivirina, dolutegravir, 

lamivudina e abacavir, em um tratamento denominado Long Acting Slow Effective 

Release (LASER ART) seguidos pelo sistema Crispr/Cas9, erradicou-se o HIV-1 em 

camundongos infectados. PCR e outras técnicas de diagnóstico específicos falharam 

na detecção do vírus no sangue, baço, pulmão, rim, fígado, tecido linfoide associado 

ao intestino e cérebro em 29% dos animais tratados com regime duplo. Em 

contrapartida, o vírus foi detectado em todos animais submetidos a apenas um 

tratamento. Logo, evidencia a possibilidade da esterilização viral. 

Byrne et al. (2018) elucidaram que pode ser possível criar uma vacina contra o 

HIV a partir de células de uma linhagem de ovário de hamster chinês que limitam a 

produção de manose-5 e intermediários anteriores a via da glicosilação. Estas células 

foram criadas com o auxílio de Crispr/Cas9 que inativa o gene que codifica a manosil 



(alfa-1,3 -) - glicoproteína Beta-1,2-N-acetilglicosaminiltransferase (MGAT1) que pode 

ser útil para a produção biofarmacêutica, já que a proteína do envelope do HIV 

consiste de aminoácidos e glicano, que são intermediários precoces da via da 

glicosilação ligada a N. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dado o exposto, pode se perceber que as pesquisas realizadas rumo à cura da 

AIDS englobam tanto silenciamento da atividade retroviral e de co-receptores 

celulares para o HIV, quanto eliminação total do vírus da célula infectada utilizando o 

sistema Crispr/Cas9. Uma das melhores opções foi a associação do sistema com a 

administração de medicamentos anti-retrovirais. Deve-se salientar a enorme 

preocupação em não prejudicar a homeostasia celular e de ser estritamente específico 

ao extermínio do HIV. Uma vertente aberta foi a utilização de Crispr/Cas9 para 

desenvolvimento de vacina contra a AIDS, o que seria revolucionário, por imunizar a 

população soronegativa. No entanto, não somente foram relatados sucessos, mas 

também casos em que o vírus se tornou resistente à técnica, o que é importante para 

direcionamento correto em futuras pesquisas. Deste modo, acredita-se que a cura 

para esta doença esteja em um futuro não muito distante trazendo acréscimo na 

qualidade de vida a população soropositiva. 
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RELATO DE CASO EM UMA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

BURGO, Júlia Lorraine Barbosa¹; SILVEIRA, Paula Cristina de Sá Camargo²; 

LEITE, Giulena Rosa ³.1 

Palavras-chave: Urgência, emergência, estágio, supervisão. 

1. INTRODUÇÃO 

 Cada dia mais os projetos pedagógicos dos cursos têm apresentado a 

inserção do futuro profissional, o mais cedo possível no campo de prática. 

Completando esta formação, apresenta carga horária extensa em estágios nas 

áreas de atenção primária e secundária, favorecendo uma atuação que contemple o 

homem em sua integralidade e singularidade, valorização essa fundamental para a 

constituição de um fazer humano em saúde.  

 De acordo com a portaria nº 3.390 de 2013 os hospitais são instituição 

complexas, com densidade tecnológica especifica, de caráter multiprofissional e 

interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou 

crônicas, que apresentem potencial de instabilidade e de complicações de seu 

estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de internação e ações 

que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

otratamento e a reabilitação (MINISTERIO DA SAUDE, 2018). 

O presente estudo foi realizado no setor da emergência do Hospital Dr. Serafim 

de Carvalho (HSCS), localizado na Rua Joaquim Caetano, 1876 - Divino Espírito 

Santo na cidade de Jataí com o intuito de realizar o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). O hospital possui infraestrutura ampla para atender por 

abrangência e referência, todos os 10 municípios desta região: Aporé, Caiapônia, 

Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Mineiros, Perolândia, Portelândia, 

Serranópolis e Santa Rita do Araguaia (PREFEITURA DE JATAÍ, 2017). 
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  A Portaria nº 1.600 de 2011, reitera a Política Nacional de Atenção às 

Urgências que implementa a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 

Saúde (SUS). A organização da Rede de Atenção às Urgências (RUE) possui o 

objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 

situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil (BRASIL,  

  Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a morbi-

mortalidade e as sequelas incapacitantes, para tanto é preciso garantir os 

elementos necessários para um sistema de atenção de emergência considerando 

recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e materiais, de modo a assegurar 

uma assistência integral, com qualidade adequada e contínua (AZEVEDO, 2010). 

 O Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho e um complexo assistencial 

100% vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), de gestão municipal, 

apresentando em suas instalações os serviços de urgência e emergência, Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), UTI com 6 leitos em funcionamento, 

centro cirúrgico, maternidade, internação clinica médica, internação clínica cirúrgica 

e pediatria com um total de 86 leitos, mantém funcionamento do serviço nas 24 

horas (PREFEITURA DE JATAÍ, 2018). 

 Assim, a proposta deste estudo é compreender as vivências de alunos do 

Curso de Graduação em Enfermagem nas situações de estágio na Unidade de 

Emergência, no cotidiano hospitalar, refletindo sobre o processo de formação, com 

ênfase em sua dimensão humana. Essa compreensão pode oferecer subsídios para 

a reflexão sobre a humanização da prática em saúde/enfermagem.  

2. OBJETIVO 

  Apresentar o Planejamento Estratégico Situacional do setor da emergência 

de uma instituição de saúde, realizado durante o Estágio Obrigatório I, Curso de 

Enfermagem 

3. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As atividades 

foram desenvolvidas por uma acadêmica de Enfermagem durante o Estágio 



 

 

Curricular Supervisionado I, no oitavo período do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Jataí, sudoeste de Goiás. 

 O campo de estágio foi o setor de emergência de uma instituição de saúde 

pública municipal. As atividades aconteceram sob supervisão de uma professora 

orientadora do curso de enfermagem e sob preceptoria de uma enfermeira da 

própria instituição. O estágio aconteceu entre os meses de março a julho de 2018, 

de segunda a sextas-feiras, totalizando 448 horas. 

 Para proposta de ação realizou-se o diagnóstico situacional. Esse diagnóstico 

representa a fase inicial do processo de planejamento, sendo, portanto definido 

como um método utilizado para identificar e analisar uma dada realidade, através do 

levantamento de problemas e de suas necessidades, com a finalidade de elaborar 

propostas de reorganização, organização e resolução destes problemas. E como 

resultado trata-se de um processo de coleta e análise dos dados colhidos no local 

onde se deseja realizá-lo (COREN-MG, 2010).  

4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 A unidade de Emergência I conta com uma equipe de um enfermeiro de rotina 

responsável pelo setor, quatro técnicos de enfermagem, dois clínicos geral, um 

obstétra e dois pediatras, sendo realizados os serviços de: preparo e administração 

de medicações, nebulizações, serviços de ortopedia, serviço de notificação, 

estabilização, serviços de sutura, exames laboratoriais, tomografias, 

ultrassonografia, raio x e etc. 

         Pacientes que precisam permanecer mais tempo no setor ou precisam de leito 

são encaminhados para a unidade de Emergência II que conta com uma equipe 

multidisciplinar (enfermeiro – o mesmo da emergência I, quatro técnicos de 

enfermagem, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, pediatra, médico plantonista, 

serviço de notificação, serviço de assistência social, fisioterapeutas e especialistas). 

O setor conta ainda com leitos de observação, ala masculina, ala feminina, ala 

pediátrica e isolamentos. Caso o paciente necessite de atendimento mais 

especializado, são transferidos para outros setores do hospital (estabilização, UTI, 

centro cirúrgico, pré-parto e internações) por meio de solicitação de vaga. 



 

 

        O enfermeiro do setor realiza um serviço bastante amplo e complexo, pois os 

dois ambientes da Emergência estão sob seus cuidados. Dentre suas atribuições 

estão gerenciar o ambiente e a equipe de enfermagem (técnicos e auxiliares), 

comunicar-se com os outros setores como para solicitar leitos, regulação de 

pacientes para outras instituições, preparo e encaminhamento de pacientes para 

exames, realizar procedimentos atribuídos somente ao enfermeiro, realizar 

Sistematização da Assistência a Enfermagem (SAE), dialogar com outros 

profissionais na busca de solucionar pendências do próprio paciente ou de seu 

acompanhante, resolução de conflitos e constrangimentos que podem acontecer 

com os membros da equipe de enfermagem, organização de escalas de serviço 

para a equipe de enfermagem, orientar e averiguar se a mesma está sendo 

cumprida, criar mapa do ambiente diariamente com as patologias, queixas, 

localização e observações dos pacientes. 

         Os estagiários de enfermagem realizam todas as atribuições da enfermeira do 

setor citadas acima, excluindo somente, pedir vaga em outro setor caso o paciente 

necessitasse ser transferido, pois esta era uma atribuição exclusiva da enfermeira.  

 Na Sala Vermelha é onde se encontram os pacientes em estabilização da 

emergência. Estes são monitorados por dois técnicos de enfermagem, uma 

enfermeira, o médico plantonista, a nutricionista, fisioterapeutas, médicos 

especialistas e serviço social. Os pacientes desse setor aguardam vagas de 

internação na instituição (UTI, internações) ou vagas de regulação via SAMU.          

 Após a permanência no serviço por cerca de trinta dias, o aluno estagiário 

apresenta um relatório inicial de suas atividades, e o diagnóstico situacional 

contendo ao menos três problemas identificados passíveis de adequações com 

ações desempenhadas pelo estagiário. 

 Foram apresentadas as seguintes questões, no diagnóstico: 

1. Não higienização das mãos antes e depois de realizar procedimentos 

Meta: Toda a equipe de enfermagem compreenderá a importância da higienização 

das mãos de forma eficaz antes e depois da realização de cada procedimento. 

Evitando assim contaminação cruzada. 

Estratégia de ação: Relembrar à equipe a forma correta de higienização das mãos 

de forma expositiva, orientando sobre a importância da mesma e sanando as 



 

 

possíveis duvidas e indagações. Produzir material com a técnica correta em forma 

de desenhos ou figuras e colar acima de cada lavatório do setor emergência. 

2. Mal uso ou não uso dos equipamentos de proteção individual (EPI).  

Meta: A equipe será capaz de reconhecer a importância do uso correto dos 

Equipamentos de Proteção Individual. 

Estratégias de ação: Realizar uma capacitação para os funcionários do setor, 

levando materiais expositivos com situações problemas. 

3. Não cumprimento do que está prescrito na SAE 

Meta: A equipe de enfermagem entenderá o que é a SAE e compreenderá a sua 

importância.   

Estratégia: Realizar uma capacitação sobre o tema Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) para a equipe de enfermagem, orientando sobre a 

importância da mesma na prestação do serviço. 

 Foi organizada uma dinâmica sobre higienização das mãos para ser realizada 

com os técnicos de enfermagem do setor emergência e sala vermelha do Hospital 

HCSC. Esta dinâmica teve como objetivos, realizar uma atualização sobre 

higienização das mãos com os técnicos de enfermagem do setor emergência do 

HCSC (Hospital das Clinicas Dr. Serafim de Carvalho) com o intuito de reduzir as 

IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde), promover a compreensão da 

importância desta pratica e estimular os profissionais a realizarem com mais 

frequência e corretamente a higienização. 

 A dinâmica foi aprovada antecipadamente pela direção do Hospital e pela 

CCIH/ IRAS, que nos solicitou realizar a dinâmica em todos os setores do hospital 

com todos os técnicos de enfermagem. 

 Os dias de realização desta atualização foram 29/05/2018, 30/05/2018 e 

05/06/2018. Os temas abordados foram: 

 Dinâmica de Higienização das mãos 

 Introdução sobre higienização das mãos. 

 A importância da higienização. 

 Quais os tipos e os materiais utilizados para cada ocasião. 

 Quais os momentos da higienização. 

 Demonstração da técnica correta e solução de possíveis dúvidas. 



 

 

 Apresentação do material impresso que serão fixados acima dos lavatórios do 

setor.  

 A dinâmica foi realizada com 20 técnicos de enfermagem do setor emergência 

e sala vermelha. E posteriormente 20 técnicos dos setores: internação clinica e 

cirúrgica, maternidade de pré-parto e UTI sempre de 3 a 4 técnicos por vez. A 

dinâmica consistiu em vendar um voluntário, sujar suas mãos e punhos com tinta 

vermelha sem que o mesmo percebesse e direcioná-lo até o lavatório, o voluntário 

iria higienizar as mãos com a técnica correta. No final foi retirada a venda e era 

corrigida a técnica e verificado se ainda restava tinta. 

 Ao final obtivemos 100% de erros quanto a técnica correta e eficaz de 

higienização das mãos. Os erros apontados foram: ordem incorreta do passo a 

passo na realização da técnica, forma incorreta no desempenho de algumas etapas, 

esquecimento de algum momento da técnica de higienização das mãos. 

 Logo após conversávamos sobre os temas abordados e eles levantavam 

dúvidas e questionamentos que foram solucionados e algumas criticas como: falta 

de materiais de fácil acesso como sabão liquido e a solução alcoólica. A falta de 

lavatórios devidamente estruturados, lavatórios estragados e com falta de água. 

 As observações e criticas  foram encaminhadas para o email do gerente dos 

enfermeiros, juntamente com a lista de presença de todos que compareceram a 

atualização sobre higienização das mãos, previamente solicitada pela gerência. 

 O material adesivo com o passo a passo correto da higienização das mãos 

para ser colado acima de alguns lavatórios da emergência passou por aprovação da 

direção e da CCIH/IRAS e está sendo confeccionado. (figura 1). 

5. CONCLUSÃO 

 A realização do estagio no setor Emergência/ Urgência proporcionou a 

compreensão da importância do serviço prestado pelo enfermeiro e sua equipe de 

enfermagem, bem como a relevância da qualidade desta assistência.  

         Notamos também que a falta de materiais devidos e a conseqüente 

improvisação com os que são disponibilizados refletem na qualidade da assistência 

e também de certa forma, propiciam um ambiente sujeito á riscos ocupacionais. 



 

 

        É notável a relevância da educação continuada para os indivíduos do setor, a 

correria do dia a dia associada aos muitos anos de prática e necessidade de uma 

assistência rápida fazem com que passem despercebidos alguns pontos importantes 

que resultarão em qualidade e excelência no serviço. Por isso a necessidade de 

sempre estar se qualificando e relembrando ações essenciais. 

       Manter a humanização é outro ponto importante, visto que se o trabalhador se 

encontra em um ambiente onde suas condições para o trabalho são desumanas, o 

ambiente não é acolhedor ou não lhe oferece a devida segurança necessária para a 

realização dos seus afazeres, esta condição será refletida e de certa forma 

transferida para o usuário.  
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1 INTRODUÇÃO 

O fungo Colletotrichum truncatum é o agente causal da antracnose na cultura 

da soja. Além de causar necrose dos pecíolos, desfolha e abortamento de vagens 

durante o ciclo da cultura, esse patógeno pode infectar as sementes que servirão 

como inóculo inicial para o próximo ciclo da cultura. Por isso o uso de sementes 

certificadas e o tratamento de sementes se tornam necessários antes do plantio. A 

avaliação da eficácia de fungicidas no tratamento de sementes é uma etapa 

importante do desenvolvimento de novos produtos comerciais para esta 

modalidade, sendo que a obtenção de lotes de sementes com diferentes níveis de 

infecção por um determinado patógeno, um dos desafios para execução desses 

trabalhos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Muitos fatores estão envolvidos no sucesso da cultura da soja, dentre eles a 

qualidade das sementes. A qualidade fisiológica das sementes pode ser 

determinada a partir de testes de germinação e vigor e a qualidade sanitária é 

determinada através de teste de sanidade. De acordo com as Regras para Análise 

de Sementes, o teste de germinação determina a aptidão de uma semente produzir 
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uma plântula normal sob condições favoráveis (Brasil, 2009). A Association of 

Official Seed Analysts (AOSA) define que vigor refere-se às propriedades que 

promovem emergência rápida e uniforme de plântulas normais em diversas 

condições ambientais. Sanidade da semente refere-se, primariamente, à presença 

ou ausência de agentes patogênicos, tais como fungos, bactérias, vírus, nematoides 

e insetos (Brasil, 2009). 

É importante determinar a qualidade sanitária de sementes, pois patógenos 

podem ser o agente de disseminação e/ou introdução em áreas indenes, o que gera 

problemas fitossanitários que estão diretamente relacionados com o 

estabelecimento, produtividade e rentabilidade da cultura. As estruturas dos 

patógenos presentes nas sementes permanecem viáveis durante o período de 

armazenamento e constituem o inóculo primário para o desenvolvimento de 

epidemias (Godoy et al., 2016). 

O tratamento das sementes com fungicidas promove à semente infectada a 

garantia à emergência e estabelecimento da cultura e evita o replantio, que gera 

custos adicionais elevados ao agricultor. Uma das formas mais empregadas para a 

determinação da eficiência de um fungicida no tratamento de sementes é promover 

o contato delas com o patógeno, de forma que ocorra a infecção, para então realizar 

a aplicação do fungicida e fazer as respectivas avaliações. Dentre as metodologias 

de inoculação artificial, a técnica da exposição das sementes sobre a colônia do 

patógeno com o uso de restritor hídrico é a que tem possibilitado melhores 

resultados, considerando a taxa de infecção pelo patógeno e a manutenção da 

qualidade fisiológica das sementes para realização de testes posteriores. O restritor 

hídrico, quando incorporado ao meio de cultura, promove um potencial osmótico 

que impede a sementes de germinar em contato com a umidade do meio, mas não 

impede o processo infeccioso pelo patógeno, que cresce normalmente (Machado et 

al., 2001). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de duas moléculas fungicidas 

ainda sem uso comercial no Brasil, mandestrobina (Estrobilurina) e inpyrfluxan 



(Carboxamida) na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de soja inoculadas 

com C. truncatum, por meio da técnica da restrição hídrica. 

 

4 METODOLOGIA 

Os experimentos foram conduzidos nos laboratórios de Fitopatologia e 

Sementes da UFG - Regional Jataí. As sementes utilizadas foram da cultivar CG 

7665 Caraíba. O fungo C. truncatum foi isolado de plantas de soja com sintomas de 

antracnose. 

As sementes permaneceram em contato com colônia pura de C. truncatum 

em meio de cultura BDA acrescido do restritor hídrico manitol (potencial hídrico de 

-0,8 Mpa) por 48 horas. As sementes usadas como testemunhas permaneceram 

sob as mesmas condições, porém em meio de cultura sem presença do patógeno. 

Em seguida as sementes foram submetidas aos tratamentos com volume de calda 

correspondente à dosagem de 500 mL para 100 kg de sementes. 

Os experimentos foram constituídos por 13 tratamentos, sendo duas 

testemunhas, uma composta por sementes não inoculadas e outra por sementes 

inoculadas, porém não tratadas com fungicidas. Nove tratamentos consistiram das 

três doses do fungicida mandestrobin (25, 40 e 53 mL 100 kg-1) de forma isolada e 

da combinação com duas doses de inpyrfluxan (13 e 26 mL 100 kg-1). Dois 

tratamentos foram compostos pelos fungicidas Standak Top® (piraclostrobina + 

tiofanato-metílico + fipronil) e Maxim XL® (metalaxil + fludioxonil), empregados como 

padrão comercial de controle. 

A avaliação do efeito dos fungicidas no controle de C. trunactum foi feita por 

meio de testes de sanidade e germinação em laboratório (delineamento 

inteiramente casualizado) e teste de emergência de plântulas no campo 

(delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições). 

Para o teste de germinação foram utilizadas 4 repetições de 50 sementes por 

tratamento, com substrato rolo de papel, mantidos em câmara de germinação a 25 

°C e fotoperíodo de 12 horas por 8 dias. Foi avaliado porcentagem de plântulas 

normais, anormais e sementes mortas (Brasil, 2009). 



Para o teste de sanidade foi avaliada a severidade do ataque do patógeno 

nas sementes (porcentagem da área da semente coberta por estruturas do 

patógeno), por meio de uma escala de notas. Posteriormente foi calculada a 

frequência relativa de cada nota de severidade e construídos gráficos de frequência. 

No teste de emergência em campo foi feita a semeadura em canteiros de 1 

m de largura, com 4 repetições de 50 sementes por tratamento. Diariamente foi 

realizada a contagem de plântulas emergidas, até a data de estabilização do 

número de plântulas emergidas, quando então foi calculado o índice de velocidade 

de emergência (IVE) de acordo com a Maguire (1962). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, pelo programa 

AgroEstat (Barbosa & Maldonado Júnior, 2015). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O patógeno C. truncatum prejudicou a germinação das sementes 

inoculadas e não houve diferença estatística entre as médias da testemunha 

inoculada com os tratamentos com mandestrobina e inpyrfluxan, sendo que a 

germinação máxima observada foi de 3,5%. Os fungicidas comerciais Standak Top® 

e Maxim XL® controlaram a atividade patogênica de C. truncatum, promovendo 

médias de germinação de 68,5 e 76,5%, semelhantes entre si e inferiores à 

testemunha não inoculada, que apresentou germinação de 88%. 

Já no campo, as sementes parasitadas pelo patógeno apresentaram 

porcentagens médias de emergência superiores às médias observadas no teste de 

germinação em laboratório. A emergência da testemunha inoculada não diferiu da 

média dos tratamentos com os fungicidas mandestrobin e inpyrfluxan, com valores 

médios variando de 40 a 58%. O percentual médio de emergência dos tratamentos 

com os fungicidas comerciais Standak Top® e Maxim XL® foi semelhante à 

testemunha não inoculada, com médias superiores a 80%. As maiores médias de 

IVE foram obtidas pela testemunha não inoculada e pelos tratamentos com Standak 

Top® e Maxim XL®. Não houve diferença estatística para os valores médios de IVE 

da testemunha inoculada e dos tratamentos com mandestrobin e inpyrfluxan. 



O tempo de contato das sementes com a colônia de C. truncatum foi 

suficiente para o patógeno colonizar não apenas o tegumento, mas também o 

endosperma e/ou embrião. Os resultados demonstraram que no teste padrão (rolo 

de papel filtro a 25°C) as sementes infectadas tiveram a germinação drasticamente 

reduzida; porém nas condições de campo, as mesmas sementes apresentaram 

percentual maior de emergência. Essa é uma constatação comum em trabalhos de 

sanidade de sementes (Goulart, 2005) e pode ser explicada pelo fato de que no 

campo, a complexidade do ambiente pode desfavorecer os patógenos, a começar 

pela microbiota do solo que pode exercer ação antagônica. No laboratório, sob 

condições controladas, tanto as sementes quanto os patógenos são favorecidos.  

Considerando apenas o teste de sanidade, os fungicidas mandestrobin e 

inpyrfluxan não foram eficientes no controle de C. truncatum, apresentando 

desempenho inferior aos fungicidas comerciais. Nos testes de germinação e de 

emergência, os fungicidas testados também não foram eficientes em frear a 

atividade de C. truncatum. Os fungicidas comerciais foram superiores aos fungicidas 

em teste, que por sua vez, garantiram às sementes não mais que 76,5% de 

germinação, abaixo do valor mínimo para comercialização de sementes de soja, 

que é de 80% (Brasil, 2005). 

 

6 CONCLUSÕES 

A inoculação pelo método da restrição hídrica promoveu 100% de incidência 

de C. truncatum nas sementes. Os fungicidas mandestrobin e inpyrfluxan não foram 

eficientes em reduzir a severidade de C. truncatum no teste de sanidade quando 

comparados aos fungicidas comerciais Standak Top® e Maxim XL®. Nos testes de 

germinação e emergência os fungicidas mandestrobin e inpyrfluxan não impediram 

a atividade de C. truncatum, fazendo com que as porcentagens de germinação e 

emergência fossem próximas de zero. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS QUATRO 

OPERAÇÕES BÁSICAS1 
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Palavras-chave: Jogo. Resolução de Problemas. Operações Básicas. Ensino 

Fundamental II. 

                                                            

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Este é um Projeto de Prestação de Serviço, da disciplina de estágio 

supervisionado I, do curso de Licenciatura em Matemática, ofertado pela 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Buscamos através deste, uma 

condição que melhor auxilie no ensino de Matemática.  

O desenvolvimento ocorreu em um Colégio Estadual na cidade de Jataí - GO, 

em duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental II, no período vespertino, as 

quais são divididas na escola por níveis de conhecimento. Esta divisão de 

conhecimentos se dá com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Buscamos por trabalhar com as quatro operações básicas, por verificar que 

as mesmas são essenciais para o ensino e por alcançar alternativas que possam 

contribuir no ensino-aprendizagem desse conteúdo, sendo que, é indispensável para 

formação continuada destes alunos. 

Com base na problemática encontrada, utilizaremos como metodologia à 

resolução de problemas aliada ao jogo, pois acreditamos que assim, os alunos se 

sentiram mais motivados a participarem, e consequentemente, ativos na construção 

do seu próprio conhecimento. No decorrer do trabalho, aplicamos três jogos, no qual 

o primeiro foi o jogo “dominó de racionais”, o qual abordamos o conteúdo das quatro 

operações básicas com números racionais. O segundo foi o jogo “construindo 

equações do 1º grau”, que trabalhamos as quatro operações básicas, na construção 

de equações do 1º grau. E no terceiro, temos como proposta o jogo “bingo das 
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equações”, com equações do 1º grau. Após os jogos, os alunos irão relatar a 

atividade desenvolvida através do registro escrito, para uma posterior análise quanto 

ao desenvolvimento e aprendizagem.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A resolução de problemas na sala de aula é uma importante ferramenta, pois 

permite trabalhar com a realidade do aluno, de modo que percebam a Matemática 

presente no seu dia-a-dia e a sua importância. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC “a expectativa é a 

de que os alunos resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, 

envolvendo as operações fundamentais, com seus diferentes significados, e 

utilizando estratégias diversas, com compreensão dos processos neles envolvidos”. 

(BRASIL, 2017, p.265). Espera-se que os alunos do ensino fundamental, nos anos 

finais, tenham domínio sobre este conteúdo, pois é imprescindível para a construção 

de novos conhecimentos matemáticos, bem como novas habilidades para 

resolverem problemas.  

Onuchic e Allevato (2011) trazem de uma forma detalhada, como se trabalhar 

em sala de aula a resolução de problemas, ao criar um ambiente reflexivo e 

colaborativo, através de nove etapas, que consistem em: preparação do problema; 

leitura individual; leitura em conjunto; resolução de problemas; observar e incentivar; 

registro das resoluções na lousa; plenária; busca do consenso e formalização do 

conteúdo. Com base nesse roteiro, acreditamos que essas nove etapas, nos dá a 

sustentação necessária para nossa investigação. 

Nesta perspectiva, trabalhamos com os jogos de regras, de modo que, os 

alunos se tornem ativos na construção do seu próprio conhecimento, de um modo 

mais atrativo e que seja prazeroso para eles. O jogo possibilita que a aprendizagem 

ou fixação de determinado conteúdo ocorra de forma natural e com a ajuda dos 

próprios colegas, sendo assim, também trabalhando as relações sociais, bem como 

a importância de obedecerem às regras, tanto no jogo como no dia-a-dia. 

A conjunção dos processos cognitivos que são requeridos para a 
compreensão de problemas matemáticos poderá ter nos jogos de 
regras um poderoso aliado, uma vez que, para se jogar 
operatoriamente, é necessário que haja a construção de um modelo 
de pensamento que poderá ser semelhante ao modelo requerido 
para a resolução de problemas. Assim, o movimento que o jogador 



faz para atingir o objetivo do jogo poderá se configurar como uma 
situação desafiadora que poderá promover conflitos cognitivos que, 
na busca de sua solução, propiciem a aquisição de novas e melhores 
formas de pensamento, cujos modelos também podem ser aplicados 
na resolução de problemas. (SILVA, 2008, p.280). 

 O jogo aliado à resolução de problemas permite ao aluno uma nova 

estruturação do pensamento, pois ao jogar, sentirá a necessidade de buscar por 

soluções frente a uma situação-problema que poderá surgir, com o intuito de vencer, 

e dessa forma estará adquirindo novas habilidades e aprendizado, a partir dessa 

situação desafiadora. 

  

3 OBJETIVOS 

Compreender o modo como uma proposta pedagógica baseada no uso de 

jogos e na resolução de problemas pode contribuir na aprendizagem das quatro 

operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Está é uma pesquisa qualitativa, onde utilizamos como metodologia os jogos 

na perspectiva da resolução de problemas, com o intuito de que os alunos 

aprendessem brincando, a desenvolver estratégias e a buscar soluções para os 

problemas ou dificuldades que poderão surgir tanto ao longo do jogo como também 

da vida.  

Tendo em vista que a avaliação é necessária para acompanharmos a 

evolução dos alunos, bem como suas dificuldades, utilizamos ao longo do trabalho 

das seguintes avaliações: teste diagnóstico, participação, registros escrito dos 

alunos. 

A proposta de pesquisa foi desenvolvida em momentos, os quais buscamos 

descrever abaixo: 

1º Momento (2 h/a): Apresentação do projeto e aplicação do teste diagnóstico inicial, 

para identificarmos o nível em que os alunos se encontravam em relação ao 

conteúdo das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

2º Momento (2 h/a): Correção do teste diagnóstico e posteriormente uma revisão do 

conteúdo, através de uma lista de exercícios, onde contamos com a participação dos 

alunos para irem a lousa resolver os exercícios propostos.  

 



3º Momento (3 h/a): Aplicamos o Jogo “dominó de racionais” (SMOLE, DINIZ e 

MILANI, 2007, p. 33-37) este jogo teve por objetivo, fazer com que os alunos 

desenvolvam novas habilidades para resolverem as quatro operações básicas, com 

números racionais (frações, decimais, porcentagens e figuras) e consigam relacionar 

os resultados das operações. Ao final foi feito um registro escrito pelos alunos, sobre 

os procedimentos e estratégias utilizados ou que poderiam ter sido utilizados 

durante o jogo, gerando assim um processo reflexivo em relação ao jogo proposto.  

4º Momento (3 h/a):  Trabalhamos a partir desse momento as quatro operações 

básicas junto ao conteúdo de equações de 1º grau, por este ser um dos conteúdos 

do 3º bimestre, período no qual aplicaremos o projeto, e também pela importância e 

dificuldades que os alunos apresentam quanto a abstração deste conceito.  

5º Momento (2 h/a): Demos sequência ao conteúdo de equações do 1º grau, onde 

abordamos o conteúdo de equações com uma incógnita e com frações, com 

resolução de alguns exemplos, lista de exercício e correção da lista. 

6º Momento (2 h/a): Será aplicado o jogo bingo das equações, os objetivos do 

momento são: fixar os conteúdos aprendidos, desenvolver a concentração e novas 

habilidades para a realização de operações básicas, na busca de encontrar o valor 

correto que satisfaça a equação. 

7º Momento (2 h/a): Aplicaremos um teste diagnóstico final, para analisarmos se 

houve uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados, após o 

desenvolvimento do projeto.  

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Primeiramente aplicamos o teste diagnóstico inicial na turma do 8º ano A, 

onde foi possível observamos que a maioria não teve problemas quanto as quatro 

operações básicas com números inteiros, pois 90% da turma conseguiu realizar com 

sucesso, porém nas questões que envolvia números racionais, o percentual de 

acerto foi bem menor, caindo para 40% nas questões que continha números 

decimais, e para 13% nas questões com operações entre números fracionários, as 

quais muitos não conseguiram lembrar como fazer, e por isso, deixaram em branco, 

e os demais que tentaram resolver efetuaram as contas de maneira incorreta, 

somando os numeradores e também os denominadores com valores diferentes. 

Após a correção do teste do diagnóstico, fizemos uma breve revisão do 

conteúdo, com a participação dos alunos na lousa, e em sequência, foi aplicado o 



jogo dominó de racionais, onde foi possível percebermos através dos registros 

escritos, feitos pelos alunos, que houve uma melhor assimilação do conteúdo, 

devido eles terem achado o jogo diferente e divertido, eles buscaram com a ajuda 

dos colegas, compreender melhor as operações com os números racionais, para 

que pudessem jogar. 

Da mesma forma, aplicamos o teste diagnóstico inicial também na turma do 8º 

ano C, que é uma turma que possui mais dificuldade quanto a aprendizagem em 

relação a outra a turma. Apenas 57% da turma conseguiu resolver os problemas que 

possuíam operações com números inteiros, 27% acertaram questões envolvendo 

números decimais e 13% conseguiram acertar as questões que continham 

operações com números fracionários. Os erros cometidos pela turma, em partes, 

foram devido a dificuldade que eles tiveram quanto a interpretação do problema, ao 

realizarem operações de adição, em vez de multiplicação. 

Posteriormente, corrigimos o teste diagnóstico e fizemos uma revisão do 

conteúdo com a participação dos alunos na lousa, como feito na outra turma, para 

então aplicarmos o jogo dominó de racionais, que deu muito certo, pois todos 

gostaram e buscaram aprender para participar do jogo, mesmo com dificuldades, 

não desistiram e acharam muito bom o fato de terem conseguido aprender o 

conteúdo trabalhado de uma forma mais divertida e descontraída. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conseguimos compreender através deste projeto que, o jogo aliado a 

resolução de problemas, pode se tornar uma peça fundamental no ensino-

aprendizagem, pois desperta um grande interesse nos alunos, que se sentem 

motivados a participar, e consequentemente, conseguem se desenvolver melhor 

quanto a aprendizagem, ao se tornarem ativos na construção do seu próprio 

conhecimento. 
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TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA INOCULADAS COM Phomopsis sojae 

E SEUS EFEITOS NA QUALIDADE FISIOLÓGICA 1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A soja é a principal cultura do agronegócio brasileiro, tornando-o o segundo 

maior produtor do grão no mundo, com 35 milhões de hectares de área plantada e 

uma produção estimada para 2018 de 114.962 mil toneladas (CONAB, 2018).  

A qualidade de um lote de sementes compreende uma série de 

características ou de atributos que determinam o seu valor para a semeadura 

garantindo sua qualidade genética, física, fisiológica e sanitária (MARCOS FILHO, 

2015). A condição sanitária é extremamente importante, considerando que o inóculo 

presente nas sementes poderá resultar em aumento da incidência de doenças no 

campo, bem como na introdução em áreas livres de patógenos e consequentemente 

na redução da produtividade (COSTAMILAN et al., 2012). 

Dentre os patógenos transmitidos pelas sementes, os fungos são 

considerados os mais importantes, não somente devido ao maior número, mas 

também pelos prejuízos causados tanto no rendimento, quanto na qualidade de 

sementes. Na cultura da soja, existem diversos patógenos que causam prejuízos à 

qualidade das sementes, dentre esses, se destacam Phomopsis spp. (GOULART, 

2005). 
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2 BASE TEÓRICA 

Entre os fatores que contribuem para o adequado desempenho da cultura no 

campo está a obtenção de uma lavoura com população ideal de plantas, o que é 

dependente da correta utilização de diversas práticas, destacando-se o uso de 

sementes de elevada qualidade juntamente com o emprego de produtos que 

possibilitem a melhoria do desempenho destas no campo (MERTZ et al., 2009). 

O tratamento de sementes é uma técnica consolidada no cultivo da soja para 

evitar possíveis perdas decorrentes das ações de pragas do solo e da parte aérea, 

como relatado em trabalhos de Martins et al. (2009) e Balardin et al. (2011). No 

entanto, uso de novos compostos e estudos dos mesmos é uma demanda atual, 

pois fungicidas com modo de ação específico possuem um maior risco de seleção 

de populações resistentes do patógeno, devendo dessa forma, alternar produtos 

com diferentes modos de ação ou utilizar misturas prontas de dois ou mais grupos 

para evitar a seleção de populações do fungo resistente a fungicidas (BEDIN et al., 

2008).  

Na avaliação da qualidade fisiológica de sementes, usam-se testes de 

germinação e vigor. O teste de germinação representa a emergência e o 

desenvolvimento inicial da plântula, a qual apresenta a capacidade da semente de 

produzir uma planta normal em condições ideais (BRASIL, 2009). A AOSA 

(Association of Official Seed Analysts) define vigor de sementes como sendo um 

conjunto de propriedades que determinam o potencial para uma emergência rápida 

e uniforme, desenvolvendo plântulas normais em um conjunto amplo de condições 

ambientais (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

3 OBJETIVOS 

Tendo em vista a importância da cultura da soja, o inóculo em sementes e o 

tratamento das mesmas, objetiva-se com esse trabalho, avaliar os tratamentos de 

fungicidas/inseticidas na qualidade fisiológica das sementes inoculadas com 

Phomopsis sojae. 

 

4 METODOLOGIA 

Sementes de soja cultivar CG 7665 foram inicialmente caracterizadas quanto 

ao teor de água e massa de mil sementes. O experimento foi conduzidos nos 



Laboratórios de Fitopatologia e de Sementes da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí.  

Inicialmente isolou-se o fungo Phomopsis sojae em placas de Petri contendo 

meio de batata-dextrose-ágar (BDA) e incubados em 25 ºC durante sete dias.  

Para a obtenção da colônia, o fungo foi repicado em novas placas com meio 

BDA com potencial hídrico -0,6 MPa, restrição hídrica utilizada para evitar a 

germinação no momento da inoculação, as quais foram vedadas com filme plástico e 

incubadas em câmara de germinação a 25 ºC com fotoperíodo de 12 horas, para 

promover a colonização do meio de cultura pelo patógeno, obtido na coleção do 

Laboratório de Fitopatologia da mesma instituição. 

Após a obtenção da colônia do fungo sobre o meio BDA, as sementes 

previamente desinfestada em solução concentrada a 1% de hipoclorito, foram 

colocadas em camada única sob as colônias e permaneceram durante 48 horas em 

contato com a mesma. Decorrido este período de inoculação as sementes foram 

retiradas do meio de inoculação e colocadas para secar em bandejas, sobre folhas 

de papel filtro, em condições assépticas sobre a bancada em sala isolada em 

temperatura ambiente e posteriormente essas sementes foram tratadas. 

Os tratamentos estão descritos e demonstrados na Tabela 1 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos empregados em sementes de soja. 

Tratamento (I.A.) 
Doses (mL 100 kg-1 

sementes) 

T1 Semente não inoculada (Testemunha 1) - 

T2 Semente inoculada (Testemunha 2) - 

T3 Mandestrobin (Fungicida) 53 

T4 Inpyrfluxan (Fungicida) 26 

T5 Clothianidin (Inseticida) 100 

T6 Mandestrobin + Inpyrfluxan 53 – 26 

T7 Mandestrobin + Clothianidin 53 – 100 

T8 Inpyrfluxan + Clothianidin 26 – 100 

T9 Mandestrobin + Inpyrfluxan + Clothianidin 53 – 26 – 100 

T10 
Fipronil + Tiofanatometilico + Piraclostrobina 

(Standaktop®) 
200 

T11 Fludioxonil + Metalaxyl (Maxim® XL) 100 

 



Após os tratamentos foram realizadas as seguintes determinações e 

avaliações: 

Teste de germinação – conduzido com oito subamostras de 25 sementes. 

Estas foram dispostas em rolo de papel toalha do tipo Germitest®, umedecidos com 

água destilada, na quantidade equivalente a 2,5 vezes a massa do substrato seco, 

mantidas em câmara de germinação reguladas a 25 °C. A avaliação final foi 

realizada oito dias após a semeadura contabilizando as plântulas normais, anormais 

e sementes mortas (BRASIL, 2009). 

Emergência de plântulas em campo – conduzida em quatro blocos ao 

acaso. Foi realizada a semeadura em canteiros de 50 centímetros. As sementes 

foram dispostas em fileira dupla a cinco centímetros de profundidade, com contagem 

após a estabilização da emergência das plântulas. 

Foi realizada a análise de variância pelo teste F (α≤0,05), quando houve 

significância as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (α≤0,05). Para 

as análises foi utilizado o software AgroStat®. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na avaliação de sementes inoculadas com Phomopsis sojae e tratadas com 

fungicidas e inseticidas (Tabela 3), não verificou-se eficiência, uma vez que, nenhum 

dos tratamentos para germinação e vigor teve comportamento semelhante à 

testemunha (semente não inoculada – T1), sendo iguais ou inferiores a sementes 

inoculadas (tratamento 2), com exceção dos produtos comerciais que para 

germinação e emergência foram superiores ao tratamento 2, porém com valores 

bem abaixo do mínimo de comercialização de sementes de soja que é 80%, valor 

mínimo referenciado por Brasil (2005). 

Tabela 3. Germinação (G), plântulas anormais (AN), sementes mortas (SM) e 

emergência de plântulas em campo (EC) de sementes de soja submetidas à 

inoculação com Phomopsis sojae e tratadas com fungicidas e inseticida. 

Tratamentos G AN SM EC 

T1 - Semente não inoculada 96 a 4 a 0 a 91 a 

T2 - Semente inoculada 0 d 18 b 82 c 25 d 

T3 – Mandestrobin 0 d 20 b 80 c 32 d 

T4 – Inpyrfluxan 0 d 15 b 85 d 37 c 



T5 – Clothianidin 0 d 21 b 79 c 27 d 

T6 - Mandestrobin + Inpyrfluxan 0 d 8 a 92 d 38 c 

T7 - Mandestrobin + Clothianidin 0 d 15 b 85 d 35 c 

T8 - Inpyrfluxan + Clothianidin 0 d 24 b 76 c 38 c 

T9 - Mandestrobin+ Inpyrfluxan +Clothianidin 0 d 9 a 91 d 39 c 

T10 - Standaktop® 7 b 29 b 64 b 53 b 

T11 - Maxim® XL 3 c 21b 76 c 39 c 

CV (%) 22,4 31,3 7,1 9,9 

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (α≤0,05). 
 

Os tratamentos influenciaram em maiores porcentagens de plântulas 

anormais e sementes mortas. Sendo os tratamentos 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 os que 

proporcionaram maiores porcentagem de plântulas anormais, igualando-se a 

testemunha inoculada. Para a variável sementes mortas os tratamentos 4, 6, 7 e 9 

se destacaram negativamente, propiciando maiores percentuais que a testemunha 

inoculada (tratamento 2), sendo os tratamentos 3, 5, 8 e 11 os que se igualaram a 

esse tratamento. O tratamento 10 teve menor porcentagem de sementes mortas 

comparado aos demais tratamentos, porém ainda com índices altos, se distanciando 

da testemunha. 

Segundo Henning e França-Neto (1980), estudando a viabilidade de 

sementes de soja com alta incidência de Phomopsis sp., a presença do fungo no 

tegumento das sementes foi o principal fator responsável por baixos índices de 

germinação das sementes de soja quando avaliadas em laboratório. Resultados 

obtidos na presente pesquisa podem ser explicados por um mecanismo de escape 

no qual a plântula, ao emergir, solta o tegumento infectado no solo, ao passo que, 

no teste padrão de germinação (rolo de papel) o tegumento permanece em contato 

com os cotilédones, causando sua deterioração. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o controle de Phomopsis sojae nenhum dos tratamentos de sementes se 

mostrou eficiente, diminuindo significativamente sua qualidade fisiológica. 
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 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ENCEFALOPATIAS CAUSADO PELO VÍRUS 

DA DENGUE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

1 

SANTOS, J.L.2; SAIVISH, M.V.3; SOUZA, S.P.S.4; RODRIGUES, R.L. 5; MORAIS, 

D.C.A. 6 ;  MORELI, M.L. 7 

Palavras-chave: Imagem por Ressonância Magnética, Doenças Negligenciadas, 

Arbovirus, Encefalite, Meningoencefalite. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A dengue é a arbovirose do gênero Flavivírus da família Flaviviridae. (JUGPAL, 

Tejeshwar Singh et al., 2017), tendo quatro tipo de sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 

e DEN-4) (OLIVEIRA, Ricardo Villar Barbosa de et al.,2010); sendo relacionada como 

doença mais grave as DEN-2 e DEN-3 (VENTURA, Nina.,2017). Seus sintomas 

principais são bem comuns, sendo eles dores no corpo e febre e podendo ser 

assintomática, ou seja, sem sintomas (VENTURA, Nina.,2017). Estimada como uma 

doença propensa a epidemias de proporções surpreendentes, é um grande desafio 

de saúde pública global às nações tropicais e subtropicais (CHOTMONGKOL, Verajit; 

SAWANYAWISUTH, Kittisak, 2004). Além dos sintomas comumente manifestados, 

quando a infecção se agrava por determinados fatores clínicos, pode levar a casos de 

encefalite ou meningoencefalite. Tal quadro desenvolve algumas condições graves ao 

sistema nervoso central e ao organismo humano (OLIVEIRA, Ricardo Villar Barbosa 

de et al.,2010). As evidências virais que se relacionam com a encefalite baseiam-se 

em défices neurológicos focais, além de pleocitose no liquor (MUZAFFAR, J et al., 

2006). 

Dessa forma, para observar essas alterações de forma eficaz é necessário o 

diagnóstico por imagem, sendo os principais a ressonância magnética e a tomografia 

computadorizada. 
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2 BASE TEÓRICA 

A dengue é uma patologia infecciosa, não contagiosa, de etiologia viral, podendo se 

apresentar em dois principais modelos clínicos: febre da dengue também 

cognominado de dengue clássica (DF), que pode ser de curso benigno ou grave, 

decorrendo da forma que se manifesta a infecção inaparente, e a febre hemorrágica 

da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD) (CHOTMONGKOL, 

Verajit; SAWANYAWISUTH, Kittisak, 2004), outras complicações também podem ser 

descritas, são elas: falências agudas do fígado, lesão renal aguda e falência múltipla 

dos órgãos (WITHANA, Milinda et al., 2014). 

A encefalite da dengue é agora reconhecida como uma entidade clínica, sendo uma 

causa de encefalite em regiões endêmicas. A RM desempenha um papel importante 

na identificação exata área anatômica de envolvimento e fundamentação do 

diagnóstico de encefalite por dengue em pacientes com manifestações. Existem 

poucos estudos descrevendo os achados de neuroimagem da encefalite da dengue 

na ressonância magnética. Houveram relatos de casos isolados sugerindo que as 

regiões do cérebro comumente afetadas incluem os gânglios da base, tálamo, lobos 

temporais, hipocampo, cerebelo e substância branca cerebral (JUGPAL, et al., 2017). 

Dessa forma, para observar essas alterações de forma eficaz é necessário o 

diagnóstico por imagem, sendo eles ressonância magnética, que é um exame de alta 

resolução da imagem das estruturas internas dos órgãos, apresentando definição 

necessária para o diagnóstico e tomografia produz as imagens com alta resolução de 

contraste das estruturas internas do corpo através da utilização de um potente campo 

magnético, ondas de radiofrequência e computadores (VENTURA, Nina.,2017). O 

mesmo não utiliza ionização, caracteriza-se em um exame não-invasivo. No qual 

esses exames irão auxiliar o profissional da saúde no diagnóstico/tratamento 

especifico, resultando um erro mínimo ao prognóstico. 

 

3 OBJETIVOS 

Determinar os principais/possíveis achados clínicos em casos de 

encefalite/meningoencefalite por dengue em diagnósticos por metodologia de 

tomografia computadorizada e ressonância magnética, bem como identificar o melhor 

método de imagem para a identificação de tal condição.  

4 METODOLOGIA 



Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com pesquisa de artigos nas bases 

de dados LILACS, SCIELO e PUBMED. Utilizaram-se os descritores "Dengue 

encephalitis magnetic resonance", "Dengue encephalitis tomography", "Dengue 

meningoencephalitis magnetic resonance imaging" e "Dengue tomography 

meningoencephalitis". A seleção dos artigos foi realizada nos meses de abril, maio e 

junho de 2016. Os critérios de inclusão: artigos científicos que abordassem o tema 

encefalite/meningoencefalite por dengue com diagnósticos por imagem, seja por 

ressonância magnética ou por tomografia computadorizada, publicados no período de 

2004-2018; nos idiomas português, inglês, espanhol. Artigos que não abordassem o 

tema, ou que estivessem fora do período estipulado foram excluídos. (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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TOTA

L 

LILACS 4 6 3 6 19 

SCIELO 56 7 15 5 83 

PUBME

D 

51 38 3 1 93 

TOTAL 111 51 21 12 195 

Quadro 1 – Quantificações das publicações relacionadas ao tema nas plataformas 

acima supracitadas. 

Foram identificados 195 artigos com as palavras-chave do estudo, contudo, 

somente dez se enquadravam nos critérios de inclusão e foram escolhidos para 

compor a presente revisão integrativa de literatura. Os dados foram organizados e 

tabulados para análise. Nos trabalhos usados como referência, muitos relatos de 

casos possuem sintomas e achados que pouco se diferem em relação a outras 



infecções, podendo ser interpretados pelos profissionais de saúde de forma confusa, 

fazendo com que seu diagnóstico seja mal interpretado (BRITO, et al., 2007). Todos 

os estudos descreveram pacientes que mostraram intensidades anormais dos sinais 

em ressonância magnética. As lesões apareceram hiperintensas em sequências 

ponderadas em T2 (JUGPAL, et al., 2017). 

. Os estudos observaram que a ressonância magnética é mais sensível que a 

tomografia computadorizada quando a avaliação relaciona-se com pacientes com 

dengue e manifestações neurológicas precoces. A ressonância magnética pode 

ajudar a confirmar encefalite por dengue e determinar os locais de envolvimento com 

alta precisão (JUGPAL, Tejeshwar Singh et al.,2017). As áreas comumente afetadas 

são os gânglios da base, tálamo, cerebelo, córtex cerebral e matéria branca (JUGPAL, 

et al., 2017). Os sinais/sintomas presentes descritos nos estudos foram: febre, dores 

de cabeça, dores nas articulações, indisposição, falta de apetite, sonolência, tontura, 

vômito, sensibilidade à luz, confusão, desorientação, reflexos anormais, fraqueza 

muscular, problemas na fala e rigidez na (BARROS, et al., 2010).  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ressonância magnética é a melhor opção para a identificação da encefalite por 

dengue, mas exames laboratoriais secundários para confirmar a infecção viral são 

sempre necessários. A observação dos achados descritos pode indicar ao clínico uma 

suspeita inicial de infecção pelo vírus da dengue, principalmente em regiões 

endêmicas ao vírus, proporcionando um melhor manejo do paciente. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O solo é dividido em frações (argila, silte e areia) onde cada uma delas implica 

na qualidade do solo e diretamente na sua textura em que a junção delas se tornam 

agregados. A areia tem de 0,2 mm a 0,05 mm, silte 0,05 mm a 0,002 mm e argila 

menor que 0,002 mm (GUERRA e MARÇAL, 2006).  

 A textura do solo pode ser facilmente alterada se houver um manejo 

inadequado no solo. A quebra das partículas pode resultar em uma diminuição dos 

poros dificultando a infiltração da água, minimiza passagem de ar, tem uma menor 

capilaridade e dificulta na interação da matéria orgânica, ou seja, plantas dificilmente 

desenvolverão nessas áreas.  

 Em áreas preservadas a matéria orgânica é abundante e há uma conservação 

de sua granulometria por não haver manejo, ou seja, seus teores de argila, silte e 

areia são balanceados de forma que ocorra uma melhor fusão das partículas, 

resultando em agregados. O que corresponde em uma quantidade de espaços 

porosos maior, facilitando a infiltração de ar e água e na facilidade de plantas 

nascerem. Nesse sentido, estudos sobre caracterização dos solos são necessários 

para ampliação do conhecimento a respeito do assunto. 
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  Assim sendo, foi realizado um estudo prático no município de Jataí, estado de 

Goiás, em duas áreas distintas da Universidade Federal de Goiás-UFG, Regional 

Jataí no Campus Jatobá, sendo uma área preservada e outra antropizada. O objetivo 

final do trabalho foi realizar uma caracterização do solo em dois ambientes distintos, 

alterado e preservado. 

2 BASE TEÓRICA 

A Geomorfologia surge como fonte de conhecimento, cujo objeto se 

fundamenta na busca da explicação da evolução das formas e processos que deram 

origem ao modelado terrestre, procurando compreender a evolução temporal do 

relevo através da atividade dos agentes e processos morfogenéticos, tendo em vista 

a escala de atuação dos processos físicos, químicos e biológicos, bem como a 

intervenção humana na dinâmica da paisagem (CHISTOFOLETTI, 1980; COOKE e 

DOORNKAMP, 1991; GUERRA e CUNHA, 1996; MURRAY et al., 2009).  

O meio ambiente é hoje, sem dúvidas, uma das grandes preocupações da 

humanidade, ao buscar melhorias na qualidade de vida e na tentativa de preservar o 

patrimônio que a natureza produziu. A visão holística de paisagem e a necessidade 

da compreensão das relações entre o homem, a natureza e a sociedade criaram 

novas visões e enfoques para pesquisas ambientais (MARQUES, 2001).  

Partindo desse ponto de vista é importante destacar a inter-relação existente 

entre as apropriações do relevo em ambiente rural, preservado e alterado. Nesse 

sentido, a transformação da paisagem ocorre por meio da intervenção da sociedade, 

que evidencia o modo de produzir e de consumir o espaço rural. Assim, os 

compartimentos geomorfológicos são apropriados e ocupados pela mesma, que os 

esculturam a partir de alterações com diversos usos. Isso se configura no espaço por 

meio de cortes em vertentes, terraplanagem em áreas de topos, retificação de cursos 

d’água em fundos de vale, além da impermeabilização dessas feições 

geomorfológicas (CASSETI, 2005; MURRAY et al., 2009; MIYAZAKI, 2014). 

Esses impactos são produzidos e induzidos pelas ações da sociedade. No 

momento que a população interfere na dinâmica da natureza, por meio da apropriação 

e ocupação do relevo, muda-se todo o comportamento de diferentes processos, tais 

como, escoamento, infiltração, intemperização entre outros (MIYAZAKI, 2014).  

É possível identificar as alterações na dinâmica natural dos fluxos, no qual o 

ciclo hidrológico é afetado. Assim, a infiltração natural das águas pluviais é modificada 



principalmente por causa da retirada da cobertura vegetal e pela impermeabilização 

do solo (DREW, 1983). 

Deve dar uma atenção especial a ocupação das diferentes formas do ambiente, 

uma vez que os problemas podem ser gerados por essa ocupação irregular. Portando, 

estudos relacionados ao uso e ocupação do ambiente devem ser realizados para que 

medidas preventivas e/ou remediadoras sejam tomadas para minimizar ou reverter os 

impactos resultantes. 

3 OBJETIVOS 

- Analisar amostras de solos em área antropizada e área preservada com o 

objetivo de se obter a quantidade de areia, argila e silte, utilizando o método da pipeta, 

seguindo o manual da Embrapa (1997);  

- Compreender como está a conservação da granulometria dos solos do local 

referido e, sua respectiva classificação. 

4 METODOLOGIA 

Primeiramente foi realizado levantamento bibliográfico para melhor 

compreensão do tema abordado. Na sequência, realizou-se trabalhos de campo para 

coleta de amostras de solo para análise granulométrica. As áreas de estudo 

abordadas foram em dois ambientes próximos, sendo uma área antropizada e uma 

área preservada, onde foram coletadas um total de oito amostras de solos com auxílio 

de um trado manual (Figura 01). Foram utilizados também cadernetas para anotações, 

máquina fotográfica e Sistema de Posicionamento Global (GPS). 

 
Figura 01. a) Coleta de solos em área antropizada. Em b) Coleta de solos em área 

preservada. 
Organização: autoria própria. 

 



 
Para análise granulométrica, foram depositados 20g de solo de cada amostra 

em béchers, que após serem pesados na balança analítica e reagido ao hidróxido de 

sódio por 24h, passou-se pelo agitador mecânico, em que o material foi agitado por 

5min. Após, passou-se o conteúdo pela peneira de 20cm de diâmetro e malha de 

0,053 (nº 270), sobre o funil tendo em baixo uma proveta de 1000ml, e o material 

retido na peneira colocou-se na placa de petri e foi novamente pesado. Quanto a 

suspensão que ficou na proveta foi completada com água destilada até um litro.  

Na sequência foi misturado com um bastão e medido a temperatura de cada 

amostra, conferindo a metodologia de tempo de descanso (sedimentação da fração 

argila) no manual da Embrapa (1997). Posteriormente, fez a secagem na estufa a 

105°C e a passagem novamente por uma pesagem para os devidos cálculos.                                                         

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi mensurado em cada amostra dos locais estudado, a quantidade de areia, 

silte e argila contidos no solo, onde “o silte corresponde ao complemento dos 

percentuais para 100%. É obtido por diferença das outras frações em relação à 

amostra original. ” (EMBRAPA, 1997). 

A classificação das amostras da área antropizada, apresenta Latossolo 

Vermelho- Textura Argilosa.  E, as amostras da área preservada, por sua vez, 

apresenta Argissolo Vermelho Amarelo Abrupto- Textura Media (Tabela 01). 

 
Tabela 01. Resultado da quantidade de areia, silte e argila contidos no solo. 

AMOSTRAS ÁREA 
ANTROPIZADA 

AREIA/g % ARGILA/
g 

% SILTE/
g 

% DESVIO 
PADRÃO 

1 4,756 43,4 5,475 50 0,719 6,5 2,9 

2 3,864 50 2,562 33,1 1,302 16,8 1,2 

3 5,144 50 1,666 16,1 3,478 33,8 1,7 

4 5,442 50 5,056 46,4 0,385 3,5 3,0 

Total 19,208 48,1 14,759 37,2 5,884 14,7 8,8 

        
AMOSTRAS ÁREA 

PRESERVADA 
AREIA/g % ARGILA/

g 
% SILTE/

g 
% DESVIO 

PADRÃO 
5 4,400 50 0,326 3,7 4,073 46,2 2,4 

6 5,722 50 3,914 34,2 1,808 15,7 1,9 

7 5,161 50 0,972 9,4 4,189 40,5 2,7 

8 3,693 50 0,544 7,3 3,149 42,6 1,9 

Total 18,976 50 5,756 15,2 13,219 34,8 8,9 

Organização: autoria própria. 
 



A relação do teor de argila dentre as amostras afirma que em solo preservado 

(mata fechada) possui um maior número de partículas maiores como silte e areia. No 

caso da amostra de solo antropizado se observa um número bem superior de argila e 

partículas menores, logo a densidade do solo (Ds) é maior. 

Quanto maior a densidade do solo, menor é a presença de macro poros e 

consequentemente uma redução na aeração (menor intensidade de trocas gasosas 

com a atmosfera) o que implica negativamente nas atividades biológicas, redução do 

fluxo hídrico, ou seja, menor taxa de infiltração; impedimento ao crescimento radicular 

de plantas (GONÇALVES, 2002). 

As possíveis causas desse ocorrido é o pisoteio de animais, força cinética da 

gota da chuva (uma vez que no local há a ausência de vegetação), pressão mecânica 

de máquinas agrícolas, expansão de partículas durante o ciclo de humedecimento e 

secagem (nesse processo de expansão e contração as partículas podem ser 

quebradas, cobrindo os poros). 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se por meio da análise das amostras de solo, que houve uma diferença 

na quantidade de areia, argila e silte das áreas antropizada e preservada, onde as 

porcentagens apontam para um solo mais arenoso com uma quantidade maior de silte 

na área preservada e um solo mais argiloso com pouco teor de silte na área 

antropizada.  

O método da pipeta usado para realizar a mensuração foi eficaz para obter 

resultados satisfatórios nas análises das amostras de solos, onde foi possível 

observar uma diferença entre as duas áreas. Porém, o estudo encontra-se em 

desenvolvimento e deve ser aprofundado para melhor conhecimento sobre o tema.     
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 DETECÇÃO MOLECULAR DE VÍRUS DA FEBRE AMARELA 

DIAGNOSTICADOS A PARTIR DE AMOSTRAS HUMANAS NEGATIVAS PARA 

OS VÍRUS DENGUE 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

A febre amarela é uma doença infeciosa causada pelo flavivírus vírus da febre 

amarela (VFA) da família dos Flaviviridae, sorogrupo A, transmitidos aos seres 

humanos por meio da picada de mosquito fêmeas infectados do gênero Aedes, 

Sabethes e Haemagogus (HANLEY et al., 2013, apud Duarte, 2018). Desde o final da 

década de 1990 expandiu sua distribuição atingindo a região sul e sudeste do Brasil, 

em cidades intensamente povoadas e demasiadamente infestadas com Aedes, com 

baixa abrangência de vacinal. Apesar de uma vacina ter sido confiavelmente 

desenvolvida a partir de 2015 o VFA acarretou grandes surtos na África e América do 

Sul. Desde o final de 2016, uma intensa epidemia de VFS foi reportada no sudeste do 

Brasil, causando 79 óbitos comprovados em laboratório. Em 2017 foram notificados 

1170 casos suspeitos de FA, ao todo, 186 evoluíram para óbito, sendo que 104 óbitos 

permanecem em investigação, 79 óbitos confirmados e 3 foram descartados (BRASIL, 

2017, apud Duarte, 2018). 
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Assim sendo, a vacinação é um elemento de primordial na estratégia de saúde 

pública como uma das profilaxias para combater infecções por Flavivírus circulantes; 

entretanto existem diversos desafios no diagnóstico de arbovírus especialmente o 

VFA. Conforme a Organização Mundial de Saúde – OMS (2017), os parâmetros de 

diagnósticos laboratorial para estabelecer casos para febre amarela ocorre através do 

diagnóstico virológico e diagnóstico sorológico.  
 

 

2 BASE TEÓRICA 
O vírus da febre amarela apresenta uma única região codificante, que é 

responsável pela formação das inúmeras proteínas virais. Somente um sorotipo do 

VFB foi reconhecido, no entanto existem alterações genômicas nas cepas Americana 

e Africana que permitiram caracterizar diferentes genótipos (VASCONCELOS, 2003).  

O VFA de tipo selvagem é principalmente viscerotrópico, sendo o fígado o 

órgão mais afetado; no entanto, o rim, baço, linfonodos e coração, e provavelmente 

outros tecidos também estão infectados pelo vírus da febre amarela (MONATH e 

VASCONCELOS, 2014).  A apoptose no tecido do fígado afetado é significativamente 

mais proeminente do que a necrose, e é induzida por TGF-β e expressa por FAS / 

FASL (antígenos apoptóticos). (QUARESMA et al., 2006). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), O diagnóstico para 

determinar casos para febre amarela se dá de dois modos, diagnóstico virológico e 

diagnóstico sorológico. 

O isolamento viral por sua vez pode ser realizado por inoculação intracerebral 

em camundongos ou em cultura celular (células Vero ou de Aedes albopictus C6/36; 

pode ser realizado em contenção NSB 2); todavia e devido a sua complexidade, é 

pouco utilizado como metodologia para diagnóstico e é recomendado principalmente 

para estudos de pesquisa complementares à vigilância em saúde pública.  Por isto, 

metodologias do laboratório (in-house) utilizando antígeno completo purificado, 

podem ser padronizados. 

 

  

 

 

 



3 OBJETIVOS 
 

Investigação e detecção molecular de casos subnotificados do vírus da febre 

amarela a partir da detecção do genoma viral em amostras de pacientes negativos 

para o vírus da Dengue.  

 

                                                          

4 METODOLOGIA 
 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de Goiás, regional Jataí, com 

amostras originadas do munícipio de Goiânia – GO, tendo sido coletadas durante os 

anos de 2011 e 2013. 

O diagnóstico para o reconhecimento do vírus da febre amarela, foi 

fundamentado na aplicação de métodos moleculares com uso da RT-PCR. Para 

investigação molecular, pesquisou-se a presença de material genético de arbovírus 

de importância médica que apresentavam diagnóstico negativo de infecção pelo vírus 

da dengue (DENV). Um total de 647 amostras suspeitas de infecção pelo DENV foram 

analisadas através de métodos antigênicos com detecção da proteína NS1 e 

sorológicos com detecção de IgM/ IgG e técnicas moleculares. Destas 118 amostras 

foram negativas para DENV. Sendo que três foram positivas com os primers internos 

específicos selecionados, foram notados amplicons com tamanhos previstos com o 

esperado de 253 pares de base (pb). Após a purificação dos amplicons e realização 

do sequenciamento, a identidade das sequências alcançadas a partir amostras foi 

confirmada pelo BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

 

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo o Ministério da Saúde, a febre amarela é uma doença viral infecciosa 

aguda, onde seu vetor é um mosquito que possui dois ciclos de transmissão: Silvestre 

(área rural ou de floresta) e urbano. (BRASIL, 2018). Em casos graves os sintomas 

da doença podem envolver febre alta, icterícia, hemorragia e ocasionalmente, choque 

e insuficiência de múltiplos órgãos, de 20% a 50% das pessoas que manifestam a 



forma mais grave da doença podem morrer. (BRASIL, 2018).  A Febre Amarela (FA) 

é endêmica em regiões da África e da América do Sul, acometida por um vírus da 

família Flaviviridae, o Vírus da Febre Amarela (VFA). (Vasconcelos, 2003, apud 

Duarte, 2018) 

O estudo analisou amostras obtidas no município de Goiânia – GO coletadas 

durante o ano de 2013, sendo analisadas para o Vírus da Dengue por testes 

sorológicos e RT- PCR, portanto, foram negativas para o mesmo. Entre as 

manifestações clínicas dos pacientes destacam-se náuseas, vômitos, diarreia, 

prostração, mialgia, artralgia e dor abdominal com duração para ambos por volta de 

quatro dias. Desta forma, de acordo com a literatura esses sintomas não são 

específicos para a FA como relatado anteriormente. Existe a chance de ocorrerem 

reações cruzadas ao se submeter amostras suspeitas para Flavivírus de importância 

médica por métodos sorológicos de diagnostico, uma vez que os anticorpos 

circulantes após uma infecção por esses agentes podem reagir com outros protótipos 

da mesma família. Entretanto, para que esse problema não ocorresse às amostras 

obtidas foram submetidas a ensaios moleculares pelo método de RT- PCR. Os 

amplicons formados no gel após a padronização da reação de RT-PCR foram 

condizentes com a aplicabilidade da técnica em questão, visto que foi possível 

analisar produtos com o tamanho de 253 pb para o vírus da febre amarela.  

A posição do gene encontrado e ampliado no presente estudo refere-se a uma 

região mediana da proteína não estrutural NS5 do VFA. Posição 216 a 296 desta 

proteína, conferindo 81 aminoácidos, comprovado pelo sequenciamento genético 

automatizado. A maior proteína entre os Flavivírus, altamente conservada, atua como 

RNA polimerase RNA dependente e localiza-se no citoplasma. A NS5 também 

apresenta atividade de metiltransferase envolvida na formação do terminal cap 5’ do 

RNA viral. 

 O estudo aponta infecções pelo vírus da febre amarela que passaram 

despercebidos, e foram erroneamente notificados nos sistemas de vigilância com 

casos de dengue. Isso superestima a epidemiologia do vírus da dengue, e subestima 

a circulação de outros arbovírus, como o vírus da febre amarela, que podem co-

circular em regiões endêmicas que apresentam vetores competentes.  
 

 

 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Este estudo aponta casos de infecção retrospectiva por febre amarela que são 

subnotificados. Estudos adicionais de vigilância são necessários, uma vez que outros 

flavivírus não-dengue podem co-circular em áreas geográficas sobrepostas. 
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INTRODUÇÃO  
A gabirobeira (Campomanesia adamantium) pertence à família 

Myrtaceae, e tem ampla distribuição no Brasil, a espécie apresenta fruto do tipo 

baga, com coloração que varia do verde ao amarelo. O consumo dos frutos pode 

ser na forma in natura, ou ainda, podem ser utilizados na preparação de geleias, 

sorvetes, licores e sucos, devido ao sabor característico (MARTINS et al., 2015). 

No entanto, o intenso desmatamento e o extrativismo predatório 

ameaçam a perpetuação da espécie, dessa forma, surge a necessidade de 

adoção de medidas que acelerem o processo de domesticação, uma vez que a 

espécie possui grande potencial, que por sua vez não são totalmente 

conhecidos, necessitando de estudos científicos (SOUZA et al., 2012). O 

consumo dos frutos além de promover o desenvolvimento sustentável regional, 

permite a inserção de novos produtos no mercado (SIQUEIRA et al., 2013). 

 

BASE TEÓRICA 

Apesar da potencialidade da espécie Campomanesia adamantium, seu 

cultivo comercial ainda não é praticado, existindo carência de informações sobre 
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3 Mestrandos no Programa de Pós-Graduação em Agronomia- Bolsista da CAPES- Universidade Federal 
de Goiás- Regional Jataí- engekah.lk@gmail.com, pedrohenrique@agronomo.eng.br 
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propagação e tratos culturais apropriados. O método mais utilizado é a 

propagação sexuada, porém, observa-se grande desuniformidade entre os 

indivíduos gerados (VILLA et al., 2016). 

Uma das alternativas a esta técnica é a propagação vegetativa por 

estaquia, que possui como vantagem a combinação e fixação de genótipos, além 

de permitir a uniformidade populacional, podendo acelerar o processo de 

formação de raízes, (HARTMANN et al., 2011). 

Segundo Dexana et al. (2012), no processo de estaquia a utilização de 

auxinas é recomendado. As auxinas promovem a divisão celular e por 

conseguinte auxiliam no enraizamento (BORGES et al., 2012). Em espécies que 

não possuem facilidade de enraizamento, é indicado o uso do ácido 3-indol-

butirico (AIB), devido à sua estabilidade. 

 

OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações 

de auxina na propagação da gabirobeira. 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás que 

está localizado a latitude 17º 55’ sul e longitude 51º 43’ oeste. Segundo a 

classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw megatérmico, com a 

estação seca definida de maio a setembro, e estação chuvosa de outubro a abril. 

A temperatura média é 23°C e a média anual de pluviosidade é de 1700 mm. 

Em 12 de Agosto de 2017 foram coletados ramos de gabirobeira da 

coleção do banco de germoplasma de Campomanesia spp. da UFG. Foram 

utilizadas estacas da espécie Campomanesia adamantium. Após a coleta, os 

ramos foram acondicionados em baldes contendo lamina de água preenchidos 

pela metade, posteriormente foram levados para casa de vegetação. Os ramos 

foram segmentados em estacas de 15 cm de comprimento contendo um par de 

folhas na parte apical, com superfície reduzida pela metade, ainda foram 

selecionadas as estacas que apresentavam diâmetro médio de 7,50 ± 2,50 cm. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 5 

tratamentos, 4 repetições e 8 estacas por parcela. Os tratamentos foram 

compostos pelas concentrações: 0, 2000, 4000, 6000 e 8000 mg.L-1 de Ácido 



Indolbutírico (AIB), as estacas foram imersas por 15 segundos na solução. 

Durante o período de avaliação foi feito acompanhamento da temperatura do 

substrato, casa de vegetação e das folhas das estacas, com auxílio de 

termômetro infravermelho InfraRed Thermometer - ICEL TD 961.   

Após tratamento com AIB foi feito o estaqueamento em bandejas de 

isopor (66 x 34 x 6 cm), com as bases perfuradas com 128 células contendo 

como substrato a areia lavada. Durante todo o período experimental foi utilizado 

o sistema de nebulização intermitente, com acionamento de um minuto a cada 

hora. Após 60 dias da instalação do experimento as estacas foram avaliadas 

quanto a brotação, sobrevivência, porcentagem de enraizamento e porcentagem 

de calejamento. Os dados obtidos em função das diferentes concentrações de 

AIB foram submetidos à análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados observados para o número de brotações, estacas vivas, 

estacas enraizadas e estacas com a formação de calos foram apresentados na 

(Tabela 1). Durante o período avaliativo constatou-se que não houveram 

formação de brotação, presença de calos, e não observou-se a formação de 

raízes nas estacas de Campomanesia adamantium. 

 

Tabela 1. Dados observados de número de brotos, estacas vivas, estacas 

enraizadas e estacas com calo de Campomanesia adamantium, após 60 dias de 

avaliação em Jataí-Go, no ano de 2017. 

Doses Broto 
Estacas 

Vivas 
Estacas 

Enraizadas 

Estacas 

com Calo 

0 0 6 0 0 

2000 0 5 0 0 

4000 0 4 0 0 

6000 0 4 0 0 

8000 0 1 0 0 

 

O tratamento que proporcionou a maior quantidade de raízes vivas, foi 



a testemunha, sendo observadas 6 estacas vivas, seguido dos tratamentos 

nas concentrações de 2000, 4000 e 6000 mg.L-1 que obtiveram 5, 4 e 4, 

posteriormente. Para o tratamento de 8000 mg.L-1, observou-se a 

sobrevivência de uma estaca. 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Albuquerque-Júnior 

et al. (2013) que em avaliação da influência do tipo de estaca, presença de 

folhas e posição no ramo, no enraizamento de estacas semilenhosas de 

Passiflora actínia mantidas em casa de vegetação entre os meses de Agosto 

e Novembro de 2011, constataram que estacas apicais não formaram raízes 

independente da presença ou ausência de folhas, o que indica que 

possivelmente estas espécies sejam de difícil enraizamento. 

Pereira et al. (2017) em avaliação da espécie Campomanesia 

adamantium em casa de vegetação no município de Jataí-Goiás, não 

observaram a formação de calos nas estacas, estando de acordo com os 

resultados verificados neste trabalho. De acordo com Hartmann et al. (2011) a 

presença de calos é um dos precursores para a formação de raízes adventícias 

em certas espécies, no entanto, os mecanismos em outras espécies podem 

ocorrer de forma independente. 

O período de avaliação das estacas deve ser considerado quanto aos 

resultados, uma vez que foi realizado no inverno, onde ocorre a dormência das 

plantas, estando as mesmas em repouso vegetativo. Segundo Hartmann et al. 

(2011) em períodos de diminuição da temperatura, o metabolismo da planta 

diminui fazendo com que a formação de brotações seja menor e 

consequentemente não aconteça a formação de raízes, sendo este 

comportamento comprovado pelos resultados obtidos no presente trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 A utilização de auxina em diferentes concentrações não promoveu 

respostas sobre as características avaliadas. Observou-se que não houve 

indução de calos e formação de raízes. 
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DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DO 
ESPAÇAMENTO ENTRE COVAS1 
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1. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycinemax L.) é uma leguminosa muito presente na alimentação 

humana e animal. Segundo a CONAB (2018) o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial do grão, chegando a uma produção de 116,996 milhões de toneladas na 

safra 2017/2018. 

Visando o aumento da produtividade, o arranjo de plantas pode ser modificado 

pela variação na população e pelo espaçamento (RAMBO et al., 2003). A 

semeadura agrupada surgiu como uma alternativa do plantio convencional em 

fileiras e possibilita maior espaço entre as plantas. 

 

2. BASE TEÓRICA 
A alteração do arranjo de plantas modifica a competição intraespecífica por 

água, nutrientes e radiação solar, além de alterações morfológicas da planta 

(RAMBO et al., 2003).O agrupamento de plantas de soja potencialmente pode 

favorecer a produtividade pelo efeito bordadura e melhor penetração da calda de 

pulverização (BALBINOT JUNIOR et al., 2017). Esses mesmos autores observaram 

produtividades semelhantes à distribuição equidistante de plantas na linha, porém 

sugerem a avaliação com outras cultivares e condições ambientais, pois são fatores 

relevantes à resposta ao arranjo. 

 

3. OBJETIVO 
Avaliar o desenvolvimento, a produtividade e seus componentes de uma cultivar de 

soja semeada com variação no espaçamento entre covas, comparada com a 

semeadura convencional em linhas. 
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4. METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido na Regional Jataí da UFG. O solo da área 

experimental é classificado como Latossolo vermelho distroférrico, textura argilosa, 

em área cultivada no sistema plantio direto. Foi utilizado o delineamento em blocos 

casualizados com quatro repetições e parcelas com dimensão de 4,5 x 10 m. Os 

tratamentos consistiram na alteração do espaçamento entre covas, com 4 sementes, 

e espaçamento entre linhas de 45 cm. Os espaçamentos foram definidos a partir da 

taxa de semeadura recomendada para a cultivar (7739 RR IPRO) que é de 266664 

sementes por ha (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Tratamentos utilizados para avaliação do espaçamento entre covas (EEC) 
na cultura da soja. 

Trat % População Sementes/m Covas/m EEC (cm) 
1 50 6 1,5 66,67 
2 75 9 2,25 44,44 
3 100 12 3 33,33 
4 125 15 3,75 26,67 
5 150 18 4,5 22,22 
6 Linha  12   

 
A semeadura do experimento ocorreu no dia 06/11/2017 utilizando 

semeadora tratorizada e disco apropriado para semeadura agrupada. O tratamento 

testemunha foi semeado no mesmo dia com uma semeadora de 1 linha de disco 

horizontal. Utilizou-se adubação a lanço na dose de 444 kg/ha do formulado NPK 

02-20-18.Os tratos culturais compreenderam dessecação com glifosato e duas 

aplicações do mesmo herbicida em pós-emergência, três aplicações de inseticida e 

uma aplicação de fungicida.  

Durante o desenvolvimento da cultura avaliou-se a cobertura do solo por 

folhas aos 25, 31, 37 e 42 dias após a emergência (DAE), a partir de imagens 

obtidas cerca de 1 m acima das plantas, três por parcela. Essas imagens foram 

processadas utilizando-se o programa computacional Siscob (JORGE & SILVA, 

2009) por meio do treinamento de uma rede neural artificial a partir de amostras de 

pixels representando solo, palha e folhas. 

Ao final do ciclo da cultura foram colhidos 6 m de três linhas centrais das 

parcelas. Foram separadas aleatoriamente 10 plantas nas quais se avaliou o número 

de vagens por planta, altura da primeira vagem e altura de plantas. Todas as plantas 



foram trilhadas, determinada a massa de grãos e sua umidade. A produtividade foi 

calculada corrigindo-se a massa de grãos para a umidade de 13%. 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e comparação das 

médias pelo teste de Scott Knott. O efeito do espaçamento entre covas foi avaliado 

por meio de regressão. Foi utilizado o programa computacional R (R CORE TEAM, 

2018) e o pacote ExpDes.pt (FERREIRA et al., 2018). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observa-se que aos 25 DAE a cultura semeada com EEC de 33,33 cm foi 

atribuída ao mesmo grupo que a testemunha semeada em linha em termos de 

cobertura por folhas (Tabela 2). Já os dois menores espaçamentos formaram um 

grupo com maior cobertura enquanto que os EEC’s de 44,44 e 66,67 cm formaram 

grupos unitários, com menor cobertura.  

Tabela 2. Área coberta por folhas em função do espaçamento entre covas (EEC) e 
testemunha semeada em linha na cultura da soja aos 25, 31, 37 e 42 dias após a 
emergência (DAE). 

EEC (cm) Folha 25DAE Folha 31DAE Folha 37DAE Folha 42DAE 
22,22 41,24 a 63,96 a 88,14 a 93,52 a 
26,67 39,50 a 57,92   b 81,88 a 88,83   b 
33,33 28,92   b 48,06     c 71,44   b 85,30   b 
44,44 22,08     c 38,08       d 56,41     c 70,31       d 
66,67 15,48       d 23,92 e 36,53       d 47,46 e 
Linha 28,52   b 41,98       d 68,34   b 77,86     c 

As médias seguidas pela mesma letra foram agrupadas pelo Teste Scott Knott a 5 % de 
probabilidade. 

Aos 31 DAE a cultura em linha foi agrupada com o EEC de 44,44 cm, 

enquanto que os demais formaram grupos unitários. Aos 37 DAE o espaçamento de 

33,33 cm voltou a ser agrupado com a testemunha, com comportamento semelhante 

àquele observado aos 25 DAE. Na última avaliação (42 DAE), a testemunha formou 

um grupo unitário, com maior cobertura que os espaçamentos de 44,44 e 66,67 cm 

entre linhas, porém menor que os demais. Werner et al. (2018) observaram também 

que o aumento da densidade de semeadura proporciona uma maior cobertura do 

solo pelas plantas, o que pode favorecer o manejo de plantas daninhas e a utilização 

de luz, água e nutrientes. 

Observa-se que a testemunha, em termos de vagens por planta, não foi 

agrupada com nenhum EEC, sendo que os menores (22,22 e 26,67 cm) 

apresentaram menor número de vagens por planta (Tabela 3). Já nos maiores 



EEC’sas plantas produziram mais vagens, pela menor competição intraespecífica 

(MAUAD et al., 2011). Deve-se ressaltar que o EEC de 33,33 cm apresenta a 

mesma população que a testemunha, mas pela diferença no arranjo as plantas 

produziram mais vagens. 

Tabela 3. Número de vagens por planta (Vagens/pl), altura da primeira vagem (Alt 1ª 
Vagem), altura de plantas (Alt Planta) e produtividade (Prod), em função do 
espaçamento entre covas (EEC) e testemunha semeada em linha na cultura da soja 
aos 25, 31, 37 e 42 dias após a emergência (DAE). 

EEC Vagens/pl Alt 1ª Vagem Alt Planta Prod( kg ha-1) 
22,22 45,23 e 17,45 a 70,79 a 4892,08 a 
26,67 48,90 e 15,81 b 67,67 a 4474,16 b 
33,33 66,00 c 14,40 c 64,93 b 4663,90 a 
44,44 75,83 b 14,22 c 57,59 c 4343,88 b 
66,67 94,40 a 12,31 d 51,29 d 4203,16 b 
Linha 57,18 d 15,43 b 62,93 b 4397,10 b 

As médias seguidas pela mesma letra foram agrupadas pelo Teste Scott Knott a 5 % de 
probabilidade. 

Em termos de altura da primeira vagem, a testemunha foi agrupada com o 

EEC de 26,67cm, enquanto que a altura de planta da testemunha foi agrupada com 

o EEC de 33,33 cm. Nos demais, com o aumentodo EEC verifica-se redução da 

altura da planta e de primeira vagem em relação à testemunha. 

Em se tratando da produtividade, verifica-se que os maiores EEC’s foram 

agrupados com a testemunha, indicando que a semeadura em covas pode ser útil 

para reduzir a população e o custo com sementes, por exemplo, sem redução da 

produtividade. O grupo de maior produtividade foi constituído pelo espaçamento 

entre covas de 33,33 cm e a maior densidade de plantas, 22,22 cm entre covas. 

Como a população de 33,33 cm é a mesma da testemunha, esse resultado decorre 

do maior número de vagens por planta da semeadura desse tratamento em covas 

em relação à testemunha. 

Verificou-se que aos 25, 31 e 37 DAE a resposta da área coberta por folhas ao 

aumento do espaçamento ajustou-se a um modelo quadrático (Figuras 1A, 1B e 1C), 

ao passo que aos 42 decresceu linearmente (Figura 1D). Esse comportamento pode 

ser decorrente da maior ramificação das plantas nos maiores espaçamentos entre 

covas, pela menor competição entre plantas (MAUAD et al. 2011). Pelos mesmos 

motivos, observou-se um crescimento linear no número de vagens por planta com o 

aumento do espaçamento entre covas (Figura 1E). 



A altura da primeira vagem (Figura 1F) e da planta (Figura 1G) também 

decresceram, segundo modelos quadráticos, com o aumento do EEC. Porém, a 

maior ramificação e o maior número de vagens não foram suficientes para 

compensar a redução na população, de modo que verificou-se redução linear da 

produtividade com aumento do espaçamento entre covas e consequente redução da 

população. 

 

 

 

 

 
Figura 1. Área coberta por folhas aos 25 DAE (A), 31 DAE (B), 37 DAE (C) e 42 DAE (D). 
Número de vagens por planta (E), Altura da primeira vagem (F), Altura de plantas (G) e 
produtividade (H). Todas as variáveis em função do espaçamento entre covas 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(G) (H) 



6. CONCLUSÃO 
A cultivar 7739 RR IPRO responde à semeadura em covas, obtendo mesmo 

em populações mais baixas, produtividades semelhantes à semeadura em linha. 

Mantendo-se a população, há aumento de produtividade. 

As maiores produtividades na semeadura agrupada com a cultivar 7739 RR 

IPRO são obtidas nas maiores populações, com decréscimo linear da produtividade 

com o aumento do espaçamento entre covas.  

O aumento do espaçamento entre covas promove aumento do número de 

vagens e redução da cobertura do solo por folhas, altura de plantas e altura da 

primeira vagem. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BALBINOT JUNIOR et al. Agrupamento de plantas de soja na linha de 
semeadura e seu efeito no desempenho da cultura. InEmbrapa SojaIn: REUNIÃO 
DE PESQUISA DE SOJA, 36., Londrina, PR. Resumos expandidos, p. 21-23, 2017. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra 
brasileira de grãos, v. 7 Safra 2017/18 - Sétimo levantamento, Brasília, p. 1-139 
abril 2018 
 
FERREIRA, E.B., CAVALCANTI, P.P., NOGUEIRA, D.A. ExpDes.pt: Pacote 
Experimental Designs (Portuguese). R packageversion 1.2.0., 2018. Disponível 
em https://CRAN.R-project.org/package=ExpDes.pt. Acesso em 11/09/2018. 
 
JORGE, L. A. C.; SILVA, D. J. C. B. SisCob: Manual de utilização. São Carlos, SP. 
Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2009. 18p. 
 
MAUAD et al. Influência da densidade de semeadura sobre características 
agronômicas na cultura da soja. Revista Agrarian, v. 3, n. 9, p. 175-181, 2010 
 
R CORE TEAM R: A language and environment for statistical computing. R 
Foundation for Statistical  Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-
project.org/.2018.Acesso em 11/09/2018. 
 
RAMBO, L. et al. Rendimento de grãos da soja em função do arranjo de plantas. 
Ciência Rural, v. 33, n. 3, p. 405-411, 2003. 
 
WERNER et al. Dinâmica da cobertura do solo por plantas e NDVI de cultivares de 
soja emdiferentes arranjos espaciais de plantas. ColloquiumAgrariae, v. 14, n.2,p. 
183-190, 2018 

https://cran.r-project.org/package=ExpDes.pt
https://www.r-project.org/.2018
https://www.r-project.org/.2018


 

CONTRIBUIÇÃO DO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO NO DIAGNÓSTICO DE 

PIOMETRA DE GRANDES PROPORÇÕES EM CADELA - RELATO DE CASO 

ALVES, Nadiene Martins¹; PRADO, Leticia Sousa¹; CARVALHO, Camila Franco de²; 

OLIVEIRA, Rhavilla Santos de³; ARAUJO, Gustavo Henrique Marques 4; ROMANI, 

Alana Flávia4. 

 

Palavras-chave: Cães. Piometra. Ultrassonografia. 

 

INTRODUÇÃO/BASE TEÓRICA: 

A piometra é uma infecção com acúmulo de secreção purulenta na cavidade 

uterina, resultante de um processo infeccioso bacteriano no tecido endometrial que 

sofreu hiperplasia cística, geralmente em decorrência de uma prolongada estimulação 

hormonal (NELSON & COUTO, 2000). Nas cadelas o período de diestro normal, sem 

gestação, dura cerca de 70 dias e nesse período a progesterona estimula o 

crescimento e atividade secretora das glândulas endometriais. A excessiva influencia 

progestacional torna o tecido glandular uterino com aspecto cístico, edematoso, 

espessado e com acúmulo de líquido, sendo meio propício para a colonização 

microbiana oportunista e consequente desenvolvimento do processo infeccioso 

(FOSSUM, 2004).  

Normalmente a piometra acomete animais de meia-idade a idosos, sem 

predisposição racial, com sinais clínicos que costumam aparecer um a dois meses 

após o estro ou após a administração exógena de progesterona como método 

contraceptivo e pode ocorrer com a cérvix fechada ou aberta (JARRETA, 2014). Tal 

infecção, principalmente na forma com cérvix fechada, apresenta altas morbidade e 

mortalidade em virtude da grave infecção, podendo ocasionar desidratação, azotemia 

pré-renal e glomerulonefrite, além de septicemia e endotoxemia (FOSSUM, 2004).  
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Os sinais clínicos comumente observados incluem: anorexia/inapetência, 

desidratação, letargia/depressão, poliúria, polidipsia, aumento de volume abdominal, 

vômito e diarreia (FOSSUM, 2004; NELSON & COUTO, 2000). Para a conclusão do 

diagnóstico podem ser realizados exames laboratoriais e de imagem, como radiografia 

e ultrassonografia. Os principais achados laboratoriais incluem leucocitose com 

neutrofilia e desvio à esquerda, anemia, aumento nos valores das bioquímicas renais 

e hepáticas, hiperproteinemia e hiperglobulinemia (FOSSUM, 2004).  

Os achados radiográficos incluem aumento generalizado do volume uterino, 

com radiopacidade de tecido mole. No entanto esses achados não excluem outras 

patologias que se apresentam com o mesmo aspecto, nem gestação em fase inicial 

onde ainda não há mineralização do esqueleto fetal (FEENEY & JOHNSTON, 2003). 

No exame ultrassonográfico o diagnóstico definitivo de piometra é obtido pela 

visibilização do aumento cornos uterinos geralmente em formato tubular, podendo 

também apresentar-se em formato tortuoso; conteúdo luminal hipoecogênico a 

anecogênico, com a presença de ecos luminais, e espessura de parede variada 

(JARRETA, 2014). Os diagnósticos diferenciais incluem mucometra, hemometra, 

gestação em fase inicial, torção uterina e diante dos achados clínicos, laboratoriais e 

imaginológicos, recomenda-se rapidamente o tratamento cirúrgico para reduzir a 

ocorrência de sepse secundária ao processo infeccioso (FOSSUM, 2004).  

 

OBJETIVO:  

O objetivo do presente resumo é relatar um caso de infecção uterina em 

cadela atendida no HV/UFG/REJ, de grandes proporções, diagnosticada com o auxílio 

do exame ultrassonográfico e relatar a importância desse método de auxilio 

diagnóstico na rotina clínica.  

 

METODOLOGIA:  

Após a realização das consultas clínicas e/eu cirúrgicas, quando há a 

necessidade do exame ultrassonográfico para o auxílio diagnóstico, o paciente 

(canino ou felino) é encaminhado à sala de ultrassonografia. O mesmo é acomodado 

em decúbito dorsal em calha de espuma, com a região cefálica paralela ao aparelho. 

Para melhor visibilização, o paciente é tricotomizado na região abdominal desde a 

região xifoide até os últimos pares de glândula mamaria e na região lateral até a 



 

musculatura lombar e utiliza-se de gel para melhor condução das ondas sonoras. O 

exame segue a sequência de analise: Fígado e vesícula biliar, estômago, baço, rim 

esquerdo, adrenal esquerda, região ovariana e uterina esquerda, bexiga, próstata (nos 

machos), região de alças intestinais, rim direito, adrenal direita, região ovariana e 

uterina direita, grandes vasos e linfonodos. Após a realização do exame, os dados 

obtidos em relação à: topografia, contornos, tamanho, ecogenicidade, ecotextura, 

arquitetura e presença/ausência de lesões no parênquima, são anotados em 

formulários e segue-se a elaboração do laudo com o diagnóstico definitivo ou os 

diagnósticos diferenciais.  

 

RELATO DE CASO E DISCUSSÃO: 

Foi atendida no Hospital Veterinário da UFG, Regional Jataí, uma cadela de 

10 anos, SRD, com peso de 5.6 kg, com histórico de aumento de volume abdominal. 

Durante a consulta clínica, observou-se intensa taquipnéia, abdômen tenso e 

aumentado à palpação. Demais parâmetros clínicos encontravam-se dentro dos 

parâmetros de normalidade para a espécie. Diante da suspeita de infecção uterina ou 

gestação, a cadela foi encaminhada para realização do exame ultrassonográfico, o 

qual verificou grande aumento uterino (cerca de 5 cm em cada corno), em formato 

tubular, por toda a cavidade abdominal, parede espessada, com a presença de 

conteúdo hipoecogênico denso e debris ecogênicos, compatível com o diagnóstico 

ultrassonográfico de piometra. Após a conclusão do diagnóstico definitivo, a paciente 

foi encaminhada para o setor de cirurgia, onde procedeu-se à coleta de sangue para 

realização de hemograma e bioquímicas renais e hepáticas.  

Os exames laboratoriais demonstraram anemia, leucocitose com monocitose 

e neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo e aumento dos valores das enzimas 

hepáticas. O tratamento preconizado é a realização de ovariohisterectomia, o qual foi 

realizado no segundo dia após a consulta inicial. A paciente relatada apresenta dados 

compatíveis com os achados na literatura. Embora haja relatos de piometra em 

pacientes jovens, com menos de um ano de idade, a maior incidência ocorre em 

pacientes em meia idade a idosos (FAN CHEN et al., 2007). Quessada et al. (2014) 

relataram um caso de piometra iatrogênica, devido à ligadura proposital dos cornos 

uterinos como método contraceptivo, no entanto, a causa mais comum continua sendo 

a exposição crônica à progesterona e seus efeitos no tecido endometrial, como no 

caso da presente paciente. Embora a paciente tenha apresentado apenas anorexia e 



 

aumento de volume abdominal, os sinais clínicos e achados laboratoriais encontrados 

no presente caso também corroboram com os encontrados na literatura (FOSSUM, 

2004).  

No presente caso, o exame ultrassonográfico foi fundamental para conclusão 

do diagnóstico, pois a paciente não apresentou alterações no exame clínico que 

pudessem sugerir o grave quadro infeccioso. O tamanho uterino varia de acordo com 

o porte físico da cadela e a fase do ciclo estral, porém em condições normais, 

aproxima-se de 0.8 cm, sem a presença de conteúdo líquido luminal, em cadelas de 

pequeno porte na fase do diestro. A paciente relatada, de pequeno porte, apresentou 

5 cm de diâmetro em cada corno, o que significa um aumento de grandes proporções, 

visto que o peso da mesma era de apenas 5 kg. Embora haja relato na literatura de 

tratamento clínico para casos de piometra, principalmente na forma “aberta”, e quando 

existe interesse reprodutivo, a principal conduta terapêutica continua sendo a 

ovariohisterectomia, com a remoção do foco infeccioso, como foi realizado no caso 

em questão. Após a realização do procedimento cirúrgico, a paciente permaneceu 

internada 24 horas para a realização de medicação intravenosa, sendo liberada após 

esse período.  

 

CONCLUSÕES: 

A piometra é uma afecção frequente em cadelas e o exame ultrassonográfico 

apresenta-se como importante ferramenta para auxílio na rotina veterinária. Por meio 

dele, aumenta-se o aprendizado dos estudantes de graduação e pós-graduação 

envolvidos no atendimento e a precisão diagnóstica, com a consequente conduta 

terapêutica adequada para os pacientes atendidos.  

 

REFERENCIAS: 

FAN CHEN, R.F.; ADDEO, P.M.D.; SASAKI, A.Y. Piometra aberta em uma cadela de 

10 meses. Revista Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 3, p. 317-322, jul./set. 2007. 

Disponível em: <https://periódicos.puc.pr/index.phd/cienciaanimal/article/view/10140 > 

Acesso em: 18 set. 2018. 

FEENEY, D. A.; JOHNSTON, G. R. El útero, los ovarios y los testículos. In: THRALL, 

D. E. Manual de Diagnóstico radiológico veterinário. 4ed. Madri: Elsevier, 2003, p. 

603-614.  



 

FOSSUM T. Cirugía de los sistemas reproductivo y genital. In:__ Cirugía en 

Pequeños animales. 2ed. Buenos Aires, República Argentina: Intermédica Editora, 

2004, p. 559-622. 

JARRETA, G. B. Aparelho Reprodutor Feminino. In: CARVALHO, C. F. 

Ultrassonografia em Pequenos Animais. 2ed. São Paulo: Rocca, 2014, p. 227-282.  

NELSON, R. W.; COUTO, C.G. Distúrbios da vagina y do útero. In:__ NELSON, R. 

W.; COUTO, C. G. Medicina interna de animales pequeños. 2ed. Buenos Aires: 

Intermédica Editora, 2000, p.891-1002.  

QUESSADA, A.M.; LIMA, W. C.; LIMA, D. A. S. D.; RODRIGUES, N. M.; 

ROGRIGUES, M. C.; RUFINO, P. H. Q.; BORGES, T. B. Piometra iatrogênica em 

cadela: relato de caso. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, 

v. 38, n. 3, p. 182-185, jul./set. 2014. Disponível em: 

<www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/v38n3/pag181-184%20(RB517).pdf>. 

Acesso em: 20 set. 2018. 



 
 

OSELTAMIVIR, UMA CORRELAÇÃO DE DESLOCAMENTO QUÍMICO DE 13C 
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COSTA, Fabio Luiz Paranhos4. 

 

Palavras-chave: GIAO-NMR. mPW1PW91/6-31G (d). Fator de escalonamento. 

 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA:  

Considerado importante patógeno, o vírus da influenza causa infecções do trato 

respiratório (LIU et al., 2017) e ainda hoje é uma ameaça à saúde global (MATOS et 

al., 2018). É uma infecção respiratória viral aguda e altamente contagiosa (LI et al., 

2017) afeta milhões de pessoas em epidemias sazonais (MATOS et al., 2018) 

causando morbidade e mortalidade significativas (CIFTCI; KARBUZ; KENDIRLI, 

2016). É estimado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que a gripe sazonal 

causa de 250.000 a 500.000 mortes em todo o mundo a cada ano (HUNG et al., 2017). 

Uma das classes de antivirais mais amplamente usada para o tratamento da influenza, 

é os inibidores da neuraminidase (NAIs), e nesta está incluído o oseltamivir (OST) 

(JOSÉ M. FRAILE; CARLOS J. SAAVEDRA, 2017), um dos mais importantes 

medicamentos anti-influenza (DA SILVA; IHA, 2010). Com o início do tratamento com 

o OST, logo nos primeiros dias a infecção grave causada pela influenza pode ser 

controlado e assim prevenir mortes relacionadas (CIFTCI; KARBUZ; KENDIRLI, 

2016). O termo atribuído a uma    formas cristalinas em  que uma mesma  substância 
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Figura 1: Estrutura da molécula de Oseltamivir 

 

pode ser encontrada é chamado polimorfismo. Não são apenas diferenças nos 

arranjos cristalinos de polimorfismos que encontramos na literatura, mas também 

mudanças significativas de solubilidade, processabilidade e estabilidade física e 

química entre os diferentes polimorfismos da molécula. Estas propriedades interferem 

diretamente no mecanismo de absorção de fármacos pelos seres vivos e exerce ação 

na eficácia terapêutica de fármacos, sendo então um atrativo para a indústria 

farmacêutica. Isso explica a importância de controle e identificação de formas 

polimórficas de um medicamento (PANKRATYEV; TULYABAEV; KHALILOV, 2011). 

Um  papel central na química é desempenhado pelas relações estrutura-atividade, e 

tem sido fundamental para a ciência molecular nos últimos 50 anos  a possibilidade 

de determinar estruturas moleculares tridimensionais (HOFSTETTER; EMSLEY, 

2017). A caracterização estrutural permanece um desafio quando a amostra é um pó 

e isso tem importância em aplicações farmacêuticas com a determinação das 

estruturas de polimorfismo de medicamentos. No entanto a Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) consegue superar esse problema por meio de sua sensibilidade ao 

ambiente químico (HOFSTETTER; EMSLEY, 2017). E um dos principais métodos 

para identificação de estruturas de compostos orgânicos é a espectroscopia de 

Ressonância Magnética Nuclear (D’SOUZA et al., 2009). É considerada ferramenta 

indispensável para a caracterização de moléculas orgânicas desde os anos 1960 

(HIREMATH et al., 2018). A combinação de estudos de deslocamento químico (δ) de 

RMN experimental e calculado auxiliam a confirmar a estrutura de moléculas 



(LAKSHMI PRASANTHI et al., 2016). Nesta área, a combinação de RMN de estado 

sólido e métodos computacionais também fez um tremendo progresso na última 

década (HOFSTETTER; EMSLEY, 2017). 

 

OBJETIVO:  

Nesse trabalho temos a intensão de correlacionar deslocamento químico RMN 

de 13C escalonado com deslocamento químico experimental de OST baseado na 

aplicação de fator de escalonamento. 

 

METODOLOGIA:  

Inicialmente realiza-se análises conformacional por Mecânica Molecular, 

utilizando o método Monte Carlo, com o propósito de selecionar os confôrmeros mais 

estáveis da molécula OST. A análise conformacional é realizado no programa Spartan 

’08 selecionando os confôrmeros que representam a maior parte da população total 

das moléculas, i.e., aqueles que contam com a energia livre de até 3 kcal.mol-1. 

Também no programa Spartan ‘08 calcula-se o “Single Point” com o intuito de 

confirmar os conformeros mais estáveis. Após selecionados esses confôrmeros, estes 

são submetidos, no programa Gaussian ’09, a cálculos de otimização de geometria e 

cálculos de frequência vibracional esse para mostrar os pontos estacionários e 

também confirmar a natureza dos pontos estacionários, respectivamente. Após então 

sabermos o confôrmero de menor energia relativa são calculados os deslocamentos 

químico de ¹³C, levando em conta a distribuição de Boltzmann. Os cálculos de 

deslocamento químico foram obtidos com a equação δcalc = σTMS – σnúcleo, onde σTMS 

é o isotrópico da constante de blindagem do composto de referência TMS 

(tetrametilsilano) calculado no mesmo nível de teoria e σnúcleo é o isotrópico do tensor 

de blindagem do núcleo da molécula. Todos esses cálculos de deslocamentos 

químicos foram computados em nível mPW1PW91/6-31G (d), utilizando-se o método 

GIAO. Os dados de deslocamento químico escalonado (δscal) são obtidos segundo a 

equação δscal = 1,05.δcalc -1,22 (1). Esse fator de escalonamento foi retirado de um 

trabalho publicado em 2017 por Giacomello et. al (GIACOMELLO et al., 2017). Para 

realizar uma validação estatística de nossos resultados, foram calculados os erros de 

desvio médio (MAD) e desvio quadrático médio (RMSD) (em ppm). 

 

 



RESULTADOS/DISCUSSÃO:  

De modo a conseguir uma aplicação generalizada de um fator de 

escalonamento ao GIAO-HDFT 13C deslocamento químico, é desejável combinar uma 

excelente precisão de MAD (desvio médio absoluto) e RMSD (erro quadrático médio). 

A comparação dos dados demonstrou uma grande concordância entre deslocamento 

químico de RMN experimental e calculada. Para a molécula OST MAD e RMSD antes 

(depois), em ppm, a aplicação do fator de escala é: 4,90 (3,82) e 6,77 (5,41), 

respectivamente. 

 

CONCLUSÃO:  

Em conclusão, o nível de teoria GIAO-mPW1PW91/6-31G(d), aplicado para 

calcular deslocamento químico em fase gasosa, juntamente com a utilização de um 

fator de escalonamento representado pela equação linear (δscal = 1,05.δcalc -1,22), é 

uma ferramenta muito atraente como uma alternativa às abordagens mais exigentes 

em termos computacionais, que são geralmente aplicadas para reproduzir 

deslocamento químico 13C de SSRMN. 
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RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO EM ÁREAS CULTIVADAS COM 
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Palavras-chave: Compactação do solo. Resíduos vegetais. Sistema de plantio 

direto. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A necessidade de manutenção do solo sempre coberto por plantas em 

desenvolvimento e por resíduos vegetais é um dos pilares fundamentais ao sistema 

de plantio direto, além dos outros dois, de nunca arar ou gradear o solo e utilizar 

rotação de culturas. As plantas de cobertura têm como função minimizar os impactos 

provocados pelo uso intensivo do solo, aliando, segundo Silveira et al. (2005) proteção 

e adubação aos solos. 

A proteção do solo pelas plantas de cobertura, está ligada à preservação do 

solo contra o impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das 

erosões hídrica e eólica. Mas além disso, pode-se destacar a proteção da estrutura 

do solo, mantendo condições físicas do solo favoráveis à cultura posterior. A utilização 

de plantas de cobertura do solo se faz oportuna em razão da necessidade da produção 

de palha em áreas sob plantio direto, pois é este resíduo vegetal que minimizará o 

impacto do tráfego agrícola sobre a estrutura do solo. A cobertura do solo na superfície 

tende a dissipar a energia compactante sobre o solo resultante do tráfego de máquinas 

agrícolas. 

Portanto, pesquisas que avaliem o potencial das plantas de cobertura para 

serem utilizadas em sistemas de rotação de culturas em sistemas de plantio direto 

são importantes visando à melhoria da qualidade física destes solos. 
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2 BASE TEÓRICA 

A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo do solo na sua 

qualidade física são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas 

sustentáveis (Dexter & Youngs, 1992). O tráfego de máquinas sobre o solo em 

condições de alta umidade constitui uma das principais causas da compactação 

excessiva da camada superficial do solo observada em muitas lavouras conduzidas 

sob sistema de plantio direto, e tem dificultado desenvolvimento das plantas, e 

consequentemente, ocasionado a redução da produtividade das culturas (Valicheski 

et al., 2012). 

Devido à sua praticidade e rapidez na determinação, a resistência do solo à 

penetração (RP), tem sido uma medida amplamente utilizada para avaliar o estado de 

compactação do solo (Valicheski et al., 2012), além de auxiliar na identificação da 

capacidade de suporte de carga dos solos. 

A RP é um atributo do solo sensível e eficiente em identificar as alterações 

estruturais dos solos (Dias Junior et al., 2004), além do mais, este atributo permite 

inferir sobre a maior ou menor facilidade de penetração das raízes (Silveira et al., 

2010), servindo como indicador dos efeitos dos sistemas de manejo do solo sobre o 

ambiente radicular (Tormena & Roloff, 1996). Os solos mais compactados apresentam 

maior RP, devido à maior proximidade entre as partículas, o que confere 

consequentemente, menor índice de vazios e maiores densidades do solo.  

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar a influência do uso de plantas de coberturas cultivadas em segunda 

safra na resistência do solo à penetração em áreas de sistema de plantio direto. 

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Área Experimental da Regional Jataí da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). O solo da área experimental é classificado 

como Latossolo vermelho distroférrico, textura argilosa. A área vem sendo cultivada 

no sistema plantio direto por aproximadamente 13 anos antes da implantação do 

experimento, com a sucessão da cultura da soja no verão e milho ou sorgo na segunda 

safra. Essa é a quarta safra de condução do experimento na mesma área, que foi 

iniciado na safra 2014/2015. 



Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. As 

parcelas apresentavam dimensão de 4,5 x 10 m e foram cultivadas com soja na safra 

e na safrinha as culturas: braquiária solteira (Urocloa ruziziensis – Syn Brachiaria 

ruziziensis), braquiária consorciada com milho (Zea mays), milheto (Pennisetum 

glaucum), sorgo (Sorghum bicolor), milho e crotalária (Crotalaria ochroleuca). 

Na safra 2017/2018 a soja foi semeada no dia 31/10/2017 com a variedade 

Flecha com 14 sementes por metro. A semeadura foi realizada sobre as palhadas das 

culturas semeadas em 06/03/2017. Os dados diários de precipitação e de temperatura 

mínima e máxima no período de condução do experimento estão apresentados na 

Figura 1. 

Para a implantação da cultura da soja realizou-se dessecação da área no dia 

25/10/2017 com 3,5 L ha-1 de glifosato e volume de calda de 110 L ha-1. O controle de 

plantas daninhas foi realizado por meio de 2 aplicações de 2,5 L ha-1 de glifosato 

durante o ciclo da cultura. Foram realizadas também três aplicações de inseticidas e 

uma aplicação de fungicida. A adubação para a soja foi realizada no dia seguinte ao 

plantio, sendo a recomendação feita no primeiro ano de realização do experimento e 

repetida durante toda sua execução. A dose utilizada foi obtida seguindo-se a 

recomendação de Sousa & Lobato (1996), considerando o sistema consolidado e para 

produtividade esperada de 3600 kg ha-1 com 360 kg ha-1 do formulado 02-20-18.  

A avaliação de resistência à penetração do solo (RP) foi realizada no dia 

20/02/2017, após a colheita da soja, com o solo bastante úmido (próximo à capacidade 

de campo), utilizando um penetrômetro eletrônico da marca Falker e obtendo-se 

valores na faixa de 0 a 30 cm de profundidade, com resolução de 1 cm. Foram 

realizadas 5 medições em cada parcela para constituir um valor médio por parcela, 

sendo todas na entrelinha da semeadura.  

Utilizando o programa estatístico Sisvar, os dados foram inicialmente avaliados 

pela análise de variância e teste F, considerando as diferentes plantas de cobertura e 

camadas do solo como fatores de variação. Em caso de significância, foi realizada a 

comparação entre as médias de áreas fertirrigadas e não fertirrigadas pelo teste de 

Scott e Knott, a 5% de probabilidade 

                                                        

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A braquiária o sorgo foram as plantas de coberturas que mais e menos 

produziram matéria seca, respectivamente, antecedendo a semeadura da soja para a 



safra 2017/2018 (Tabela 2). As outras plantas de cobertura apresentaram valores 

intermediários a estes últimos.  

Tabela 2. Matéria seca das palhadas antecedendo a semeadura da soja safra 
2017/2018. 

Plantas de cobertura Matéria seca (kg ha-1) 

Braquiária 8985 
Milho+ Braquiária 8529 

Milheto 7772 
Crotalária 6141 

Milho 5200 
Sorgo 4308 

 

A cultura do milho foi a segunda cultura que menos produziu matéria seca, fato 

importante ser analisado, pois esta é a cultura mais utilizada em segunda safra, 

sucedendo a soja. Resultados como estes são importantes, pois podem indicar as 

áreas onde a suscetibilidade ao impacto na estrutura do solo pode ser maior devido 

ao tráfego agrícola. A presença de palha na superfície atenua o efeito da pressão 

aplicada sobre o solo, dissipando parte desta (Braida et al., 2006). 

De acordo com a análise de variância, o fator plantas de cobertura, bem como 

a interação entre plantas de cobertura e camadas do solo não influenciaram de 

maneira significativa a RP. Por outro lado, o fator camada do solo influenciou de 

maneira significativa a RP. Os menores valores de médios de RP foram observados 

nas camadas mais superficiais, sendo a primeira camada (0 a 5 cm) a que menos 

ofereceu resistência ao sistema radicular da soja. A partir dos 16 cm de profundidade 

todas as camadas se comportaram de maneira semelhantes, e apresentaram os 

maiores valores de RP. 

Tabela 3. Valores médios de resistência mecânica do solo à penetração para diversas 

camadas do solo. 

Camadas do solo (cm) Resistência mecânica do solo à penetração (kPa) 

0 a 5 776 a 
6 a 10 1338 b 

11 a 15 1436 c 
16 a 20 1508 d 
21 a 25 1587 d 
26 a 30 1563 d 

 

É possível observar no perfil de penetrometria (Figura 2) que as plantas de 

cobertura modificaram a RP de forma semelhante. Os valores de resistência mecânica 

do solo à penetração observados ficaram todos abaixo de 2000 kPa, considerado 

como um valor impeditivo ao desenvolvimento radicular (BLAINSKI et al., 2008). Neste 



estudo, os valores RP ficaram na categoria moderada segundo Soil Survey Staff 

(1993). 

Importante destacar, que os resultados observados nas condições em que foi 

realizado este estudo indicam que todas as plantas de cobertura utilizadas resultaram 

em condições estruturalmente favoráveis ao desenvolvimento da soja na sequência 

de cultivo. 

 

Figura 2. Perfil de penetrometria para áreas cultivadas com plantas de cobertura. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A introdução de plantas de cobertura em segunda safra demonstrou ser uma 

prática benéfica para a estrutura do solo, promovendo valores adequados de 

resistência do solo à penetração, consequentemente ambiente favorável ao 

desenvolvimento radicular da soja em sequência. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:  
O vírus da dengue (DENV) pertence à família Flaviviridae, gênero 

Flavivírus, e apresenta quatro sorotipos antigenicamente distintos, com 

capacidade de infectar o hospedeiro humano: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4, amplamente distribuídos no Brasil (BRASIL, 2016; JOHANSSON et 

al., 2017). A Dengue é a arbovirose com o maior número de casos notificados 

no mundo e estima-se que ocorra, anualmente, 390 milhões de infecções por 

DENV, sendo 400.000 casos de Febre Hemorrágica (FHD) e 22.000 mortes 

(GUBLER, 2002, BHATT, 2013).  

A identificação do DENV em novos espaços geográficos e a maior 

incidência e severidade dos sintomas da FHD fazem com que a dengue 

contribua drasticamente para o aumento da carga global de infecções 

arbovirais, principalmente em regiões tropicais e subtropicais (BRASIL, 2016; 

HENCHAL, PUTNAK, 1990; GUZMAN, HARRIS, 2015). Associado a esse 

desafia para a saúde pública, a existência de diferentes genótipos, com 

elevada variabilidade gênica, pode acarretar manifestações clínicas diversas e 

limitar o diagnóstico e o tratamento, além de dificultar o desenvolvimento de 

vacinas efetivas (HALSTEAD, 2013; BRASIL, 2016).  
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Neste cenário, o mapeamento das regiões conservadas e variadas 

entre as sequências aminoacídicas da Glicoproteína do Envelope (E) do DENV, 

permite estudar a distribuição geográfica dos seus genótipos e compreender a 

sua taxa de migração e diversificação (ANVISES,2000.;JOHANSSON et al, 

2017). 

Este trabalho propôs, portanto, realizar, através das análises de 

dinâmica populacional e evolutiva da proteína E do DENV-3, o seu perfil 

migratório e a origem geográfica viral em termos globais. Para tanto, foi 

realizada a filogeografia dos vírus DENV-3, estimando sua taxa de evolução, 

com base na análise do gene da proteína E, de 217 isolados, provenientes de 

25 países ao redor do mundo, entre os anos de 1914-2017. 

 

2. BASE TEÓRICA:  
Os principais fatores para a expansão das epidemias de dengue estão 

relacionados com modificações na ecologia humana. Estas alterações 

propiciam maior contato com o mosquito vetor, Aedes Aegypti, em áreas 

urbanas, domiciliares ou peri-domicialiares, bem como aumento nas mutações 

virais que contribuem para a ampliação da sua patogenicidade e permitem 

infectar populações já imunes (MARZOCHI, 1994; MURPHY & MATHANSON, 

1994).  

O DENV, como outros vírus de RNA, apresentam uma alta taxa de 

mutação devido à ausência de atividade de proofreading (capacidade de 

correção do erro cometido) da RNA polimerase viral (CLYDE et al., 2006). 

Deste modo, as pequenas diferenças no genoma viral entre isolados de DENV 

de diferentes regiões geográficas, em várias áreas endêmicas do mundo, 

permitiram a divisão de sorotipo em classes ou clados intrasorotípicos 

(chamados genótipos), usando o sequenciamento parcial do genoma viral. 

(RICO-HESSE, 1990, 1997; LANCIOTTI et al., 1994; RICO-HESSE et al., 1997; 

FERNANDEZ et al., 2011).  

Estudos de epidemiologia molecular têm preconizado a importância de 

fatores virais para o desenvolvimento de FHD/SCD e, embora não tenha sido 

possível estabelecer uma ligação clara entre um sorotipo particular do DENV 

ou genótipo(s) e a gravidade do estado da doença, tem havido indicações que 



certos genótipos de DENV2 e DENV3 estão associados com FHD. De modo 

geral, a evolução do DENV tem sido importante para a virulência do mesmo em 

humanos e para a epidemiologia da Dengue (CLYDE et al., 2006; 

WEAVER;VASILAKIS, 2009).  

 

3. OBJETIVO:  
Analisar o panorama epidemiológico molecular e evolutivo do DENV-3 

com base no gene da proteína do E, fazendo uso de abordagens filogenéticas 

e filogeográficas. 

 

4. METODOLOGIA: 
As sequências nucleotídicas e aminoacídicas completas dos DENV-3, na 

região da glicoproteína E, foram recuperadas do banco de dados GenBank, 

utilizando o software VIPR (Virus Pathogen Research) e categorizadas por 

país, ano de isolamento, cepa e hospedeiro. As sequências recuperadas foram 

alinhadas usando o software Muscle, implementado no programa Mega 7.0.  

A construção da árvore filogenética foi realizada utilizando as 

sequências aminoácidos no programa FastTree versão 2.1.5, implementado 

dentro do Software GEneious, versão 9.0. A árvore filogenética foi gerada 

utilizando como grupo externo (Outgroup) a sequência da proteína estrutural E 

do DENV-3 . A árvore inicial para a pesquisa heurística foi obtida aplicando o 

método Neighbor-Joining a uma matriz de distâncias emparelhadas estimadas 

usando um modelo JTT. 

A análise filogenética foi realizada através do programa FastTree, 

seguido do teste de neutralidade de Tajima. Neste teste é possível verificar o 

crescimento da população viral bem como seu polimorfismo. Cada genótipo ou 

grupo de vírus, de acordo com as suas localidades, foram identificados e 

comparados aos dados anteriores da literatura com a finalidade de avaliar a 

posição dos genótipos nos diferentes clados da árvore. As diferenças 

resultantes do acúmulo de mutações provenientes das divergências nas 

espécies de um ancestral comum foram determinadas pelo teste do relógio 

molecular utilizando o método da máxima verossimilhança, por meio do 

Software MEGA 7.0. 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
Foram recuperadas do GenBank 217 sequências completas da 

glicoproteína E2 do DENV3. O ponto de enraizamento da arvore gerada é a 

sequência obtida na Venezuela, em 2003. Isto significa que esta é a sequência 

mais distante em relação à circulante, pois apareceu fora dos clados principais, 

mostrando-se diferente das outras sequências circulantes. 

As sequências recuperadas de países localizados nas Américas foram 

organizados em grupos de A a E, segundo o seu posicionamento em clados. O 

Grupo A foi composto por sequências recuperadas da Venezuela, Colômbia e 

Brasil; O grupo B, por sequências obtidas do Brasil e Paraguai; O grupo C de 

sequências provenientes dos Estados Unidos da América e um sub-clado 

distinto com sequências de origem mexicana; O grupo D sequências 

recuperadas da Venezuela e Nicarágua e no grupo E, sequências do Peru e 

Cuba. As Sequências aminoacídicas recuperadas de países localizados no 

continente Asiático, na região do Pacifico, como Srilanka, Tailândia, Camboja e 

Vietnã, importante região de infecção por DENV, mostraram distanciamento em 

relação aos vírus identificados nas Américas. 

Segundo Dash et al. (2006), o subtipo III esta  relacionado  a surtos de 

FHD. No Brasil, a predominância do vírus DENV-3, dois anos após sua 

introdução, no ano 2000, foi associado à epidemia pelo genótipo III, 

evidenciando a mais severa em termos de manifestações clínicas graves, além 

do número elevado de mortes causadas por este sorotipo (NOGUEIRA et al., 

2005).  Este sorotipo apresenta epidemiologia mundial, indicando novamente 

seu alto potencial de distribuição, adaptação e domínio em diversas áreas 

geográficas do mundo (MESSER et al., 2003). 

No método de Tajima, a análise das sequências apresentou valor de                  

-2.027547, corroborando com o processo dinâmico e progressivo de seleção 

adaptativa para a sobrevivência das espécies e crescimento populacional do 

DENV-3. Isto é evidenciado na reemergência das infecções causadas pelo 

DENV, pois as agressões dos seus quatro sorotipos às populações vêm 

crescendo em magnitude e extensão geográfica em função da velocidade de 

circulação e replicação viral, promovida pela extraordinária capacidade de 

adaptação (HALSTEAD, 1997). Observaram-se evidências de crescimento 



populacional viral com base nas sequências de período de 73 anos baseados 

no teste de Tajima. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo contribuiu para identificar e mostrar que subgrupos do 

DENV3, se organizam e disseminam-se em relação à proximidade entre países 

vizinhos nas Américas, utilizando, possivelmente, fronteiras naturais entre eles, 

com regiões de mata e rios. A região de fronteira entre esses países torna-se, 

portanto, um importante ponto de acesso de vetores e hospedeiros infectados 

pelo DENV3. 

Importante considerar que a existência da triada epidemiológica: vírus, 

vetores e hospedeiros competentes nessas regiões, são importantes no 

processo de manutenção do ciclo infeccioso do DENV3 e na capacidade de 

sofrer mutações, identificado nele. 

Por fim, destacamos que a localização diferente nos clados entre 

sequências recuperadas nas Américas em relação às sequências recuperadas 

na região do Pacífico, pode estar associada à um padrão de patogenicidade e 

de resposta imunológica do hospedeiro independente, entre as regiões. 

 

7. REFERÊNCIAS 
 

AVISES, J.C. Phylogeography: The History and Formation of Species. 
Harvard University Press, Cambridge. 2000.  

BHATT,S.The global distribution and burden of dengue,Letter. p.1 – 4, 2013. 
Disponível em:< https://www.nature.com/articles/nature12060.pdf>. Acesso em: 
20 set. 2018 

BRASIL. Ministério da Saúde. Cidadao/principal/agencia-saude/27017-distrito-
federal-inicia-teste-da-vacina-contra-dengue. 
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php > Acesso em: 08 nov. 2017.  

CLYDE, K.; et al. Recent Advances in Deciphering Viral and Host Determinants 
of Dengue Virus Replication and Pathogenesis. Journal of Virology, Baltimore, 
v. 80, n. 23, p. 11418-11431, 2006. 

FERNANDEZ-GARCIA, M.; MAZZON, M.; JACOBS, M. Pathogenesis of 
Flavivirus Infections: Using and Abusing the Host Cell. Cell Host & Microbe, v. 
5, 4, p.318-328, abr. 2009. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2009.04.001>.  Acesso em: 02 ago. 2017. 



GUBLER, D. J. ; CLARK, G. G. Dengue/dengue hemorrhagic fever: the 
emergence of a global health problem. Emerging Infectious Diseases, 
Atlanta, v.1, n.2, p.55-7, 1995. 

GUZMAN, M.G; HARRIS, E. Dengue.  Jan 3; 385(9966): 453-65, 2015. 
Disponível em: dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60572-9. Acesso em 10 out. 
2017. 

HALSTEAD, S.B. Dengue: The Syndromic Basis to Pathogenesis Research. 
Inutility of the 2009 WHO Case Definition. The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, v. 88, n. 2, p. 212, 2013. 

HENCHAL, E. A.; PUTNAK, J. R. The dengue viruses. Clinical Microbiology 
Reviews, Washington, v.3, n.4, p. 376-396, 1990. 

JOHANSSON, F., et al. Phylogeography and larval spine length of the dragonfly 
Leucorhinia dubia in Europe. Plos One, [s.l.], v. 12, n. 9, p.1-15, 13 set. 2017. 
Public Library of Science (PLoS). Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0184596. Acesso em: 10 out. 2017. 

LANCIOTTI, R. S., et al. Molecular evolution and Epidemiology of dengue-3 
viruses. The Journal of General Virology, London, v. 75, p. 65-75, 1994. 

MARZOCHI, KB. Dengue in Brazil--situation, transmission and control--a 
proposal for ecological control. Mem Inst Oswaldo Cruz. 89(2): 235-45, 1994. 

MESSER, W. B. et al. Emergence and Global spread of a Dengue serotype 3, 
subtrype III viruses. Emerging Infectious Diseases, Atlanta, v. 9, p. 800-809, 
2003. 

MURPHY, F.A; NATHANSON, N. The emergence of new virus diseases: an 
overview. Sem Virol. 5(2): 87-102, 1994. 

NOGUEIRA, R.M.R. et al.. Dengue virus type 3, Brazil, 2002. Emerg Infect 
Dis, 11: 1376-1381 .2005. 

RICO-HESSE, R. Microevolution and virulence of dengue viruses. Advances in 
vírus Research, New York, v. 59, p. 315-341, 2003. 

TAJIMA, F. Statistical methods to test for nucleotide mutation hypothesis by 
DNA polymorphism. Genetics 123:585-595, 1989. 

WEAVER SC, VASILAKIS N. Molecular evolution of dengue viruses: 
contributions of  phylogenetics   to   understanding   the   history   and   
epidemiology   of   the   preeminent arboviral disease. Infect Genet Evol, 
9:523-540, 2009. 



POROSIDADE DO SOLO EM PASTAGEM E MATA NATIVA EM ÁREAS DE

PRESERVAÇÃO PERMANENTE1

TOFFOLO, Mariana Stella2; VILELA, Valdinei Júnio Brito2; REIS, Jefferson Soares2;

RODRIGUES, Jaqueline Fátima3; SENA JUNIOR, Darly Geraldo3; IORI, Piero3

Palavras-chave: Estrutura do solo. Macroporosidade. Microporosidade.

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

As áreas laterais aos rios, córregos e nascentes são importantes locais de

preservação, pois, quando mantidas na sua vegetação natural ou até mesmo quando

reflorestadas, ajudam a preservar e recuperar estes corpos d’água. Estas áreas

quando preservadas, diminuem a erosão e consequentemente o assoreamento, que

se constitui em um dos principais problemas da degradação de cursos d’água,

levando, em alguns casos, a sua destruição total.

Segundo o Código Florestal (Lei n° 4.771/65), as áreas laterais aos cursos

d’água são consideradas áreas de preservação permanente (APP) que devem se

manter intocadas e, caso estejam degradadas, deve-se prover a imediata

recuperação. Entretanto, esta lei não é seguida e na maioria dos casos o que se

percebe é que o uso indevido destes solos, a falta de tecnologias e os manejos

inapropriados nestes pedoambientes naturais, têm alterado os atributos físicos,

hídricos e mecânicos do solo, induzindo sua intensa degradação estrutural.

Estes solos estando descobertos ou até mesmo sendo utilizado de maneira

errônea, como por exemplo, para fins agrícolas e/ou para pecuária, leva na estação

das chuvas a excessiva erosão destes solos, sendo a queda de barrancos muito mais

frequente, tornando este quadro ainda mais crítico. Assim, a falta de boas práticas

agrícolas tem induzido à compactação que, além de acelerar o processo erosivo

(laminar, sulcos e voçorocas), induz ao depauperamento contínuo do solo e ao

assoreamento dos rios.

1 Resumo revisado pelo Prof. Dr. Piero Iori.
2 Aluna(o) do curso de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG).
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2 BASE TEÓRICA

É de conhecimento universal que o solo, um recurso natural básico, é renovável

somente se conservado ou utilizado corretamente. Entretanto, a falta de

conhecimentos tecnológicos para a utilização adequada por parte dos agricultores e

pecuaristas, entre outros, tem provocado sua degradação estrutural, acelerando o

processo da erosão, uma das mais nefastas consequências que comprometem

diretamente os recursos hídricos (Primavesi, 2002).

Alterações físicas, principalmente no aspecto estrutural, afetam o fluxo ou

concentração de água, oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes e temperatura, que

podem limitar o crescimento e desenvolvimento das plantas e causar problemas

ambientais. A degradação da estrutura do solo causa perda de condições favoráveis

ao desenvolvimento vegetal e predispõe o solo à erosão hídrica acelerada

(Albuquerque et al., 1995).

Por meio da quantificação e comparação de atributos físicos do solo é possível

estabelecer importantes indicadores da sustentabilidade dos diferentes tipos de uso

dos solos. Neste sentido a porosidade do solo, bem como a macroporosidade e

microporosidade, são fatores relevantes para avaliação da estrutura do solo e

estabelecimento de parâmetros para a preservação do ambiente.

Segundo Silva & Kay (1997), a microporosidade do solo é fortemente

influenciada pela textura e teor de carbono orgânico e muito pouco influenciada pelo

aumento da densidade do solo. Por outro lado, Ribon et al. (2002) consideram que a

compactação do solo pode ser detectada pela diminuição da porosidade total e de

macroporos e pelo aumento da microporosidade.

3 OBJETIVOS

Esta pesquisa teve por objetivo quantificar e comparar a porosidade total,

macroporosidade e microporosidade do solo em áreas sob uso de pastagem e mata

nativa localizadas em áreas de preservação permanente da sub-bacia Rio Ribeira de

Iguape, SP.

4 METODOLOGIA

O trabalho foi realizado na sub-bacia rio Ribeira de Iguape, em área de proteção

permanente localizada longitudinalmente ao rio Ribeira de Iguape, inclusa no

município de Registro (SP), com latitude de 24° 26’ S, longitude de 47° 49’ W e altitude
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em torno de 25 m. O clima da região, de acordo com Köppen é o Af, tropical úmido,

com transição para o Cfa, com precipitação pluvial média anual de 1.700 mm.

Este trabalho é um estudo de caso, com a finalidade de identificar e estudar as

faixas das áreas de preservação permanente, longitudinais ao rio Ribeira de Iguape,

utilizadas para fins agropecuários. Para isso, foram delimitadas na área experimental

três classes de solo: Cambissolo Háplico, Argissolo Amarelo e Gleissolo Háplico

(Embrapa, 2018). Primeiramente, foram comparadas as três classes de solos sob

mata nativa (Cambissolo - MCX, Argissolo - MPA e Gleissolo - MGX) e sob pastagem

(Cambissolo - PCX, Argissolo - PPA e Gleissolo - PGX).

Para a coleta das amostras indeformadas, isto é, não perturbadas, foi utilizado

o amostrador Uhland com anel volumétrico (69,7 mm de diâmetro e 25 mm de altura).

As amostras de solo foram coletadas na camada de 0 a 0,05 m. As análises foram

realizadas no Laboratório de Física do Departamento de Ciência do Solo da

Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A porosidade total foi determinada pelo método indireto, isto é, através da

relação entre densidade de partículas e do solo. A microporosidade foi determinada

pelo método da mesa de tensão, no qual as amostras não deformadas foram

saturadas e colocadas em mesa de tensão, aplicando-se tensão de 0,60 m de coluna

de água (6 kPa) e pesadas após o equilíbrio. A macroporosidade foi determinada pela

diferença entre a porosidade total e a microporosidade. Todos os métodos aqui

descritos foram realizados conforme os procedimentos descritos em Embrapa (2017).

Para comparação estatística entre as médias utilizou-se o erro padrão das

médias, por ser mais adequada, segundo Paes (2008), quando se trata de fazer

inferências sobre as médias. A construção de gráficos foi realizada por meio da versão

demonstrativa do software Sigma Plot 12.0 (Systat Software Inc).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

Atributos físicos como porosidade do solo, macroporosidade e microporosidade

podem representar importantes fatores para avaliação da estrutura do solo. Desta

maneira, é apresentado na Figura 1 os valores médios de porosidade total,

microporosidade e macroporosidade para pastagem e mata nativa para as três

classes de solo estudadas.

O uso de pastagem em um Argissolo apresentou porosidade total semelhante

a sua referência MPA (mata nativa). Por outro lado, tanto para o Cambissolo e



Gleissolo, as matas (MCX e MGX) apresentaram valores de porosidade total do solo

maiores que a pastagem. Esta observação salienta ainda mais de que a porosidade

total do solo apresentada de forma isolada é um atributo físico que não informa a real

influência de um impacto ao solo, sendo necessário a divisão deste atributo em

macroporos e microporos (Figura 1).

Figura 1. Valores médios de porosidade total, microporosidade e macroporosidade

para três classes de solos sob mata nativa (Cambissolo - MCX, Argissolo - MPA e

Gleissolo - MGX) e sob pastagem (Cambissolo - PCX, Argissolo - PPA e Gleissolo -

PGX). A barra de erros representa o erro padrão da média.

Em todas as classes de solos estudadas foram verificados que os valores

macroporosidade para pastagem foram menores e diferentes em relação mata nativa

(Figura 1), evidenciado o prejuízo de converter a mata nativa em pastagem nestas

áreas suscetíveis, tais como, áreas de preservação permanente laterais aos corpos

hídricos. Todos os usos com pastagem (PPA, PCX e PGX) ficaram abaixo do intervalo

(0,10 a 0,15 m3 m-3) considerado crítico para aeração do solo (Cocroft & Olsson, 1997).

E o uso MCX ficou dentro deste intervalo crítico de macroporos, sendo que o restante
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(MPA e MGX) ficou acima destes valores críticos. Segundo estes últimos autores, os

solos abaixo do intervalo considerado crítico para macroporos do solo podem

apresentar problemas de aeração do solo, sendo que esses baixos valores podem

representar maior resistência do solo à penetração, bem como uma menor infiltração

de água no solo. De forma semelhante ao aqui observado, Araujo et al. (2004)

trabalhando com solo cultivado e mata nativa, também encontraram valores de

macroporos e de porosidade total do solo significativamente menores no solo cultivado

em comparação com os do solo sob mata nativa.

Foram evidenciados altos valores para microporosidade. O uso com MPA foi o

que apresentou a menor proporção de microporos, mas como este uso apresentou

valores considerados satisfatórios para macroporosidade, estes resultados

apresentam pouca influência. Trabalhando propriedades físicas em um Latossolo e

Argissolo, Ribon et al. (2002) considera importante verificar esta relação entre macro

e microporos, pois, muitas vezes, há um predomínio de microporos, ocorrendo

densidades elevadas, que podem dificultar o movimento de ar e água para as raízes

das plantas, porém esse comportamento só irá ocorrer se a proporção de macroporos

estiver abaixo do limite crítico considerado. Para Sidiras et al. (1984) a compactação

do solo pode ser verificada através do aumento da densidade do solo e

microporosidade, da diminuição da porosidade total e, principalmente da

macroporosidade.

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do solo na forma de pastagem em áreas de preservação permanente

laterais a corpos hídricos torna os solos ainda mais suscetíveis à degradação. Para

as três classes de solo estudadas, a pastagem apresentou os piores valores em

relação à mata nativa no que se refere à porosidade, mais especificamente,

macroporosidade do solo.
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CORRELAÇÃO ENTRE ÁREA FOLIAR E CLOROFILA EM CAJUZINHO-DO-
CERRADO1

CHAVES, Vanessa Brenda de Souza2; PEREIRA, Laísse Danielle3; VALLE, 

Karminne Dias2; SOUZA, Ana Laura Pereira de2; SENA-JÚNIOR, Darly Geraldo de4; 

SILVA, Danielle Fabíola Pereira 3

Palavras-chave: Anacardium humile A. St.- Hil., comprimento, largura

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
O Cajuzinho-do-cerrado é uma espécie perene, sendo uma planta de porte 

baixo, com folhas coriáceas e inflorescência terminal (LORENZI, 2006; SILVA-LUZ & 

PIRANI, 2010). Na literatura, podem ser encontrados muitos trabalhos com o gênero 

Anacardium, todavia poucos se direcionam ao Cajuzinho-do-cerrado, devido esta 

carência de estudos abrem-se possibilidades para o início de pesquisas a cerca do 

desenvolvimento da espécie a fim de se planejar estratégias futuras de preservação 

e utilização da mesma (CARVALHO et al., 2005), pois estudos com espécies 

silvestres constituem importante alternativa para incorporação destas a cadeia 

comercial (ATAÍDE et al., 2012).

2 BASE TEÓRICA
As folhas são os principais órgãos responsáveis pela perda de água, pelas 

trocas gasosas entre a planta e o ambiente e pelo processo fotossintético que 

depende da absorção da energia luminosa e sua conversão em energia química 

(FAVARIN et al., 2002; MORGADO et al., 2013). Para tanto estas estruturas são a 

porta de determinação para modelos de simulação do crescimento e 

desenvolvimento vegetal, de interceptação de luz, de produção de biomassa, 

1Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa Profa Danielle Fabíola Pereira da Silva, código 
PI02715-2018.
2Discentes do Curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 
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3Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia- Instituto Federal Goiano – Rio Verde – 
laissedaniellep@gmail.com
3Docentes –Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, darly.sena@gmail.com, daniellefpsilva@gmail.com



consumo de água, fixação de CO2 e comparação entre espécies e cultivares 

(TAKEDA et al., 2008). 

O conhecimento da superfície foliar é imprescindível para a ampliação das 

pesquisas com as espécies, por esta razão, compreender o crescimento e o 

desenvolvimento vegetativo possibilita a implantação de estratégias de manejo 

cultural como poda, adubação, densidade de plantio e aplicação de defensivos 

(LUCENA et al., 2011). Devido sua capacidade de facilitar a compreensão da 

interação planta-ambiente, pode ser ainda, indicativo da produtividade da planta, 

uma vez que o processo fotossintético depende da interceptação da energia 

luminosa pelo dossel e da sua conversão em energia química (FRANCISCO et al., 

2003).

3 OBJETIVO 

Verificar existência de correlação entre área foliar e clorofila em Cajuzinho-do-

cerrado.

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, em área 

de aproximadamente 1.720m2. O clima do município é caracterizado, segundo 

Köppen, como sendo tropical chuvoso (Aw), com temperatura média anual de 18 a 

32 °C e precipitação pluvial média anual em torno de 1.700 mm. 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 número total de plantas do banco de germoplasma é 

de 542 plantas, sendo estas dispostas em nove fileiras.

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 

fotossinteticamente ativas e não danificadas, presentes em diferentes posições da 

planta. As variáveis avaliadas foram: comprimento máximo (C), largura máxima (L), 

ambos expressos em cm; e teor de clorofila total (TCT), expresso em Índice de 

Clorofila Falker (ICF).

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 a 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. Imediatamente após a coleta, as folhas foram 

acondicionadas em sacos de plástico e transportadas ao laboratório, para medição 

do comprimento (C), largura (L) e área foliar (AF). 

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.

Para determinação do teor de clorofila total foram realizadas avaliações no 

terço médio da lâmina foliar, a leitura foi realizada com o clorofilometro ClorofiLOG, 

modelo CFL 1030, operado de acordo com as especificações do fabricante 

(FALKER, 2008). Esse procedimento foi realizado em cada folha onde as dimensões 

foram coletadas, totalizando 500 amostragens. 

Os dados foram tabelados com auxílio do software Excel e analisados no 

software estatístico SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2002).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O coeficiente de correlação indicou associação elevada (1,0000) entre a área 

foliar estimada (AFE) e o produto (C x L), confirmando a eficiência do modelo 

(Tabela 2). Entretanto a AFE obteve correlação significativa com a variável L 



(0,8972), já a variável C obteve correlação não significativa (0,6894), demonstrando 

que a mensuração da L é mais representativa do que a C. 

Tabela 1 - Estimativa dos coeficientes de correlação entre as variáveis clorofila total 
(TCT), área foliar estimada (AFE), comprimento da folha (C), largura da folha (L) e 
comprimento da folha x largura da folha (C x L).

L C x L C AFE
CT -0,0068ns  -0,0019ns 0,0144ns -0,0019ns

AFE 0,8972** 1,0000** 0,6894**

C 0,3269** 0,6894**

C x L 0,8972**

*, **: correlação significativas a 5%, a 1%, respectivamente; e ns: não 
significativa.

Os menores valores de correlação encontrados para a variável C com a AFE, 

se deve ao fato do C apresentar maior variabilidade de comportamento o que infere 

na maior presença de variação nos tamanhos das folhas.  A variável C foi 

significativa ao se correlacionar com o produto C x L (0,6894) e este por sua vez 

com o a AFE, como descrito anteriormente, mostrando que, embora os valores de 

comprimento apresentem certa dispersão pelas equações estimadas, quando se 

realiza o produto entre o comprimento e a largura, essas dispersões são 

minimizadas. Resultado semelhantes foram observados por Toebe et al. (2010) para 

o Crambe abyssinica em experimento no qual a área foliar foi estimada por métodos 

de discos e dimensões foliares, a partir disso cada método foi submetido a modelos 

lineares, quadrático e exponencial, onde a variável C apresentou desempenho 

inferior ao observado para a largura..

A clorofila é um pigmento verde que absorve a luz e está diretamente 

relacionado com a eficiência fotossintetizada das plantas, possibilitando o seu 

crescimento e adaptabilidade para diferentes ambientes (TAIZ & ZEIGER, 2017).

A CT não apresentou correlação significativa com nenhuma das variáveis 

avaliadas, indicando que as dimensões foliares do Cajuzinho-do-cerrado não 

influenciam nos teores de clorofila. Portanto as medidas de comprimento e largura 

das folhas não poderiam explicar ao teor de clorofila existente, estando essa sob a 

influência de aspectos genéticos, estado nutricional da planta, disponibilidade de 

água luz, presença de plantas invasoras, espaçamentos, danos mecânicos e a 



incidência de pragas e doenças. 

Amarante et al. (2009) descreveu a presença de variação do teor de clorofila 

em plantas de videira em estudos de quantificação de área foliar e clorofila por 

métodos não destrutivos. Resultados esses que diferem de Guimarães et al., (2002) 

que estudando a cultura do milho encontraram boa correlação existente entre a área 

foliar e a concentração de clorofila. 

6 CONCLUSÃO 
A Clorofila não apresentou correlação significativa com nenhuma das 

variáveis avaliadas, indicando que as dimensões foliares do cajuzinho-do-cerrado 

não influenciam nos teores de clorofila.
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APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA EM OPERAÇÕES 
DE MANEJO E EXPLORAÇÃO FLORESTAIS1 

 

TAKI, Marcos Shoiti2, TAVARES, Ana Paula Cardoso3; DUARTE, Leandro Oka4; 

SILVA, Versides Sebastião Moraes5 e; SOARES, Thelma Shirlen6 
 

Palavras-chave: Manejo Florestal. ProManejo. SIG.  
 

1 INTRODUÇÃO 
O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é uma aplicação que envolve 

principalmente as engenheiras e ciências naturais, que buscam por métodos 

precisos, eficientes e reprodutíveis (SONTI, 2015). Se trata de uma aplicação para 

obter, armazenar, modelar e analisar informações espaciais e geográficas 

(HARRINGTON, 2015) por meio de softwares específicos. 

O setor florestal é um dos grandes beneficiários da evolução tecnológica de 

sistemas geográficos. Tais aplicações permeiam o manejo florestal, a gestão 

madeireira e do fogo em incêndios florestais, além de auxiliar na preservação da 

fauna e flora (WULDER, 2005; GUPTA, 2015; BETTINGER, 2017). Em suma, é uma 

ferramenta útil que pode atuar na diminuição de eventuais impactos ambientais, 

reduzindo os danos à floresta e ao solo, protegendo a qualidade dos corpos d’água 

e auxiliando na manutenção das florestas por meio de métodos que possibilitem a 

regeneração e proteção da diversidade biológica (SABOGAL, 2000). 

Levando em consideração esses aspectos, faz-se necessário a criação de 

métodos que visem melhor suporte para as tomadas de decisões, que permitam a 

sustentação do objeto do manejo para o manejo florestal sustentável. 
 

2 BASE TEÓRICA 
O SIG é uma aplicação capaz de coletar e manipular muitas informações 

espaciais e geográficas de forma simultânea (HARRINGTON, 2015). Com os 

resultados é possível diferenciar locais naturais de artificiais, identificar fronteiras, 

                                                           
1 Resumo revisado pela Prof.ª Dra. Thelma Shirlen Soares. 
2 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Nova Mutum-MT. 
3 Graduanda do curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. 

anapaulatavares66@hotmail.com 
4 Mestrando em Ciências. Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 

leandro.oka@usp.br 
5 Professor do curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Mato Grosso. versides@ufmt.br 
6 Professora do curso de Engenharia Florestal. Universidade Federal de Goiás  - Regional Jataí. thelmasoares@ufg.br 



corpos d’água e incêndios. Suas aplicações são inúmeras, sendo o destaque voltado 

para a possibilidade de criar mapas a partir de informações obtidas de satélites e/ou 

fotos aéreas, permitindo uma melhor interpretação dos dados.  

Nos dias de hoje, os profissionais em Manejo Florestal, sendo específico, 

necessitam cada vez mais de auxílio tecnológico para maximizar seu trabalho. 

Precisam monitorar as condições e tomar decisões inteligentes para minimizar o 

tempo, o custo e os impactos ambientais, mas com retorno econômico favorável 

(ESRI, 2006). Em virtude disso, empregar o SIG como ferramenta de planejamento é 

um passo essencial para tomadas de decisões corretas. 

  
3 OBJETIVO 

Considerando a importância do sistema SIG no manejo florestal, objetivou-se 

neste estudo demonstrar sua aplicabilidade nas etapas de manejo e exploração 

florestal em uma área nativa da região amazônica. 
 

4 METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido com dados obtidos na “Estação Demonstrativa Pedro 

Nonato da Conceição” pertencente ao “Projeto de Manejo Sustentado para Usos 

Múltiplos da Floresta Tropical”, da Faculdade de Engenharia Florestal da 

Universidade Federal de Mato Grosso e localizada em Marcelândia-MT (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 



Os dados espaciais e geográficos foram cedidos pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA, MT). 

As informações do levantamento de campo foram obtidas de dados do censo 

florestal realizado pelo projeto ProManejo onde continham informações sobre 

espécies, nome cientifico, família, circunferência a 1,30 m de altura do solo (CAP), 

altura e qualidade de fuste. 

O processamento de todos os dados foi realizado por meio do software 

ArcGis. A sequência desse foi conduzida de acordo com a cronologia de algumas 

etapas dos planos operacionais de manejo e exploração florestal conforme ilustrado 

na Figura 2.  

 
Figura 2. Etapas do planejamento que serviram de base para a metodologia de 
processamento. 

 

Com os dados fornecidos foram produzidos mapas para representar as áreas 

de preservação permanente (conforme o art. 2º da Lei nº 7.803/1989), as árvores 

destinadas à corte e à conservação (porta semente ou remanescente), as estradas, 

pátios, unidades de corte e linhas de arraste. 

 

Após tratamento da composição das bandas espectrais e da sobreposição 

das camadas obtidas pelo INPA e SEMA, obteve-se o mapa-base da UT1. Nele 

foram plotadas picadas de orientação em faixas de 50 x 1000 m para orientação.  

Com os dados do SEMA, foi possível concluir a etapa de Zoneamento da 

Propriedade, que consiste em identificar áreas inacessíveis a exploração e as de 



preservação permanente (APP). Na UT1 foi detectado uma nascente, o qual foi 

delimitado de acordo com a legislação florestal (BRASIL, 1989). 

Em seguida, utilizou-se os dados do censo florestal para plotar no mapa-base 

todas as espécies arbóreas presentes.  

Por fim, foi demarcado as estradas, pátio de estocagem e linhas de corte e 

arraste, que tomam como base o mapa preliminar. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O resultado de todo o procedimento está representado pela Figura 3.  

 

 
Figura 3. Distribuição espacial das árvores porta semente, de corte e 

remanescentes (Esquerda) e das linhas de arraste das toras (Direita). 

 

Vale ressaltar que os mapas da Figura 3 são resultados que sumarizam todos 

os processos. Antes desses, vários mapas segregados por etapa ou classificação 

foram feitos para dar uma visão mais ampla dos padrões e necessidades de manejo. 

Os SIG’s vem sendo cada vez mais aplicados aos modelos operacionais e 

administrativos das empresas florestais devido a sua eficiência como integradores 

de diferentes formatos e tipos de informação, proporcionando ainda um conjunto de 

operações de análise bastante poderoso (OLIVEIRA FILHO et. al., 2005). 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Verificou-se que a aplicação do SIG no manejo florestal foi satisfatória, 

preenchendo as expectativas. 

O SIG tem se demonstrado uma excelente ferramenta, dando suporte a 

tomada de decisão. Devido suas características foi possível uma detalhada análise 

espacial das diversas situações abordadas, proporcionando assim desde um prévio 

conhecimento da área a ser trabalhada até a confecção de linhas de arrasto de 

toras, demonstrando assim sua aplicabilidade a todas as etapas operacionais do 

plano de manejo.  

Dado o exposto, este estudo demonstrou a aplicabilidade do SIG em todas as 

etapas operacionais do plano de manejo, possibilitando meios de minimizar maiores 

impactos ambientais durante a distribuição. Permite não só um planejamento, como 

também os meios necessários para realiza-la de forma mais eficiente.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO COMPOSTO DERIVADO DE 

SEMICARBAZONA EM CEPA DE Candida albicans1 
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1 INSTRUÇÃO/ JUSTIFICATIVA: 

Os fungos são microrganismos de vida livre e estão amplamente distribuídos 

na natureza. Podem ser diferenciados em leveduras e filamentosos, muitas espécies 

podem ser usadas para a produção de antibióticos, assim como podem ser 

extremamente patogênicas ao homem. As leveduras do gênero Candida costumam 

infectar as mucosas, como as que revestem a boca e o órgão sexual feminino. 

Quando as condições são favoráveis, como a imunossupressão, podem passar para 

a situação de patógenos, o que caracteriza esse microrganismo (M.O.) como um 

oportunista, podendo invadir tecidos mais profundos, como o sangue, provocando 

candidíase sistêmica, além de serem responsáveis por 80% da incidência de 

infecções hospitalares (IH). 

Existem várias espécies de Candidas, como por exemplo C. albicans, C. 

tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. krusei, C. lusitaniae, C. guillermondii, 

sendo a albicans de maior interesse médico. A mesma é responsável pela maioria 

das infecções causadas pelo gênero, além de ser uma das principais causas de 

mortes em pacientes com algum tipo de imunodeficiência.  A virulência e 

patogenicidade da Candida albicans dependem de diversos fatores quando entra em 

contato com o organismo do hospedeiro, tais como estado imunológico e nutricional 

do hospedeiro, presença de doenças pré-existentes, virulência da cepa, entre 

outros. 

A partir dessas informações, é notória a importância desse estudo para a 

descoberta de novos fármacos eficientes para o combate ao M.O., assim como 

proporcionar uma maior chance de sobrevida para pacientes infectados.  

 

2 BASE TEÓRICA: 



As Candidas são fungos leveduriformes que podem provocar diversas lesões 

ao infectar o hospedeiro pela pele e mucosas, além disso podem invadir alguns 

tecidos profundos, como o tecido sanguíneo e a partir daí provocar candidíase 

sistêmica. Essas infecções que são mais graves ocorrem com mais frequência em 

pessoas imunodeprimidas, como pacientes com o vírus HIV ou aqueles tratados 

com quimioterapia ou terapia intensiva. Diversos fatores podem ajudar e influenciar 

nas condições das leveduras em serem comensais ou patógenos, dos quais 

favorecem o microrganismo devido ao mesmo ser oportunista (LEITE JÚNIOR et al, 

2011). 

Dentre os fungos leveduriformes do gênero Candida, C. albicans é a mais 

frequentemente isolada nas IH. Dentre os agentes causadores de infecção 

sanguínea ele é o quarto mais frequente. Candida albicans é a espécie mais 

relatada em indivíduos acometidos por infecções por fungos leveduriformes, contudo 

as espécies C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, C. krusei, C. lusitaniae e C. 

guillermondii, vêm apresentando uma emergência nas infecções fúngicas. Ainda não 

há esclarecimentos sobre esse padrão de distribuição das espécies, mas há 

indagações a respeito da presença de fatores de virulência e resistência aos 

antifúngicos entre essas espécies menos comuns (DEMITTO, 2012; PATTERSON, 

2005).  

Os principais antifúngicos que são comumente utilizados para o tratamento 

das infecções fúngicas são o fluconazol e a anfotericina B (HORN et al., 2009). A 

evolução da resistência fúngica pode ser avaliada de diversas formas, dentre elas, 

pelo teste de susceptibilidade por microdiluição em caldo. Técnica muito utilizada por 

permitir uma gama maior de concentrações distintas do mesmo fármaco (CAMPANA 

et al., 2011). 

Atualmente há poucos antifúngicos disponíveis no mercado, isso decorre da 

dificuldade de se encontrar compostos que sejam tóxicos para os fungos e  inertes 

para os humanos. Esse fator é determinante devido a similaridade elevadas das 

células dos organismos humanas e fúngicas (ZARDO; MEZZARI, 2004) 

Estudos recentes com C. albicans mostram que algumas cepas apresentam 

resistência ao Fluconazol após reinfecções recorrentes no mesmo paciente sob o 

uso desse fármaco. Isso pode ocorrer devido ao consenso de que a resistência 

depende da interação entre o hospedeiro, o fármaco e o patógeno, sendo a 

concentração da droga presente no tecido o mais importante deles (SILVA; DÍAZ; 

FEBRÉ, 2002).  

Nesta perspectiva, muitos estudos têm sido realizados com ênfase na busca 

de novos produtos naturais ou sintéticos possuidores de atividade antimicrobiana 

atrelada a uma menor toxicidade ao hospedeiro. 

 

3 OBJETIVOS:  

Avaliar a ação fungicida e fungistática do composto inédito, por meio da 

técnica de microdiluição em caldo contra Candida albicans.   



4 METODOLOGIA: 

O composto foi sintetizado pelo Laboratório de Novos Fármacos da UFG-Rej, 

coordenado pelo Prof. Dr. Sauli dos Santos Junior e foi cedido ao laboratório de 

Micologia e Bacteriologia para realização deste experimento. 

O composto tinha concentração inicial de 20 mg/mL, este passou por uma 

diluição em DMSO a 5% para a formação de uma solução estoque a 2000 µg/mL. 

Foi preparada também uma suspensão de microrganismos, para tal foi utilizado uma 

solução salina (0,9%), na qual foi inserida uma amostra de uma colônia de Candida 

albicans, esta solução foi padronizada de acordo com a turvação da escala 0,5 de 

Mac Farland.   

Todo o experimento foi realizado dentro de uma cabine de Fluxo Laminar, na 

qual foram utilizados 30 min de luz ultravioleta para a esterilização do material 

empregado, excluindo a suspensão com M.O. Para a microdiluição, foi usada uma 

placa de 96 poços de fundo chato.  

No poço A1, foram adicionados 50µL de meio de cultura (Caldo Sabouraud), 

37,5µL do composto e 312,5 µL de DMSO a 5%. Do poço B1 ao poço H1, foram 

colocados 50 µL do Caldo Sabouraud. Utilizando uma micropipeta e ponteiras, foi 

realizado a microdiluição em placa do poço A1 ao poço H1 na escala de um para 

dois (1:2), os 50 µL finais forma descartados. Ao final foram acrescidos 50 µL da 

solução salina e microrganismos, já preparado, ficando assim a concentração de 

500 µg/mL no primeiro poço e de 3,9 µg/mL no ultimo poço. Esse experimento foi 

realizado em triplicatas e trepicas.  

Foram criados também os controles na mesma placa, o controle do meio (100 

µL de caldo Sabouraud); controle do composto com 50 µL de caldo Sabouraud mais 

37,5 µL do composto e 12.5 µL de DMSO (5%); controle do microrganismo (50 µL de 

meio de cultura e 50 µL de solução salina mais M.O.). 

A placa foi incubada em estufa a 36,5 °C por 24 horas e depois lida em 

espectrofotômetro calibrado para 630 nanômetros. Esses dados foram colocados no 

programa Graphpad Prism versão sete para a realização da análise de variância 

(anova) com correção de Sidak’s, com o intuito de determinar a ação fungistática e 

fungicida do composto. 

Para a confirmação da ação fungicida, uma alíquota de 10µL de cada poço 

que não apresentou turbidez visível, foi separada e transferida para placas de Petri 

com ágar Sabouraud Dextrose com Cloranfenicol. Após 24 horas, observar se Ágar 

apresentou ou não colônias leveduriformes.  

5 RESULTADOS: 

 O composto apresentou atividade concentração dependente, ou seja, nas 

concentrações de 500 µg/mL a 3,9 µg/mL o composto apresentou efeito sobre o 

crescimento normal esperado da C. albicans, como pode ser visualizado (Figura 1). 



 

Figura 1 – Efeito do composto K4, em diferentes concentrações sobre o crescimento de     
Candida albicans. Os dados foram obtidos por analise em espectrofotômetro e 
representados em unidades arbitrarias. Foram expressos como média ± erro padrão da 
média. *, p<0,05 vs. Controle; #, p<0,05 vs. Meio. One Way ANOVA com post test de 
Bonferroni.   

 Nas concentrações de 500 µg/mL, 250 µg/mL, 125 µg/mL e 62,5 µg/mL a 

absorbância média dos poços foi de 0.00 nm, esse número foi semelhante a média 

da absorbância do controle do meio (0,00 nm) e, estatisticamente diferente da 

absorbância média do controle do M.O. (0,46 nm) Isso demostra que o composto, 

nestas concentrações, pode ter ação fungicida sobre a cepa de C. albicans. 

As concentrações de 31,25 µg/mL (0,18 nm), 15,62 µg/mL (0,32 nm) e, 7,81 

µg/mL (0,40 nm), apresentaram um valor crescente de absorbância e, seus valores 

médios foram estatisticamente diferentes das absorbâncias médias dos controles do 

meio e do M.O. Isso indica que, se o composto for usado nestas concentrações, ele 

apresentará um efeito fungistático nesta cepa de C. albicans 

Na concentração de 3,9 µg/mL o composto apresentou a média de 

absorbância igual a 0,45 nm, sendo estatisticamente diferente da média de 

absorbância do meio e estatisticamente semelhante ao do microrganismo. Isso 

indica que, nesta concentração e inferior a ela o composto não demostra atividade 

sobre a Candida. 

Para a comprovação do efeito fungicida do composto, foi coletado 10 µL de 

cada poço das concentrações de 500 µg/mL, 250 µg/mL e 125 µg/mL e, transferidos 

para as placas de Petri com Ágar Sabouraud adicionado Cloranfenicol. Após o 

tempo de incubação, a leitura demonstrou que ainda haviam cepas de C. albicans 

vivas pois, foi possível visualizar colônias se formando na placa.   

6 CONCLUSÃO: 
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Este estudo permitiu verificar e avaliar atividade biológica do composto 

sintético em fungo patogênico de interesse médico (Candida albicans). Demonstrou 

que este possui atividade fungistática. Porém nas concentrações estudadas, não 

apresentou ação fungicida. Os resultados obtidos serão associados a estudos 

futuros em linhagens celulares visando elucidar o mecanismo de ação do composto, 

assim como testá-lo em diferentes microrganismos como, por exemplo, os parasitas. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: SÍNDROME DE LEIGH1 

 

MARTINS, Raissa1; SÁ, Ana Claúdia2. 

 

Palavras – chave: Síndrome de Leigh, encefalomiopatias mitocondriais, tratamento 

fisioterapêutico, encefalopatia necrosante de Leigh. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Síndrome de Leigh (SL) representa um transtorno neuro-degenerativo 

secundário à deficiências enzimáticas (QUINTANA et al, 2010), ocasionando 

alterações de fosforilação oxidativa (OXPHOS) (BESTWICK et al, 2010), incidindo 

sobre tecidos de alto requerimento energético como o sistema nervoso, muscular e 

respiratório (LÓPEZ et al, 2006). 

É uma doença rara, que foi descrita por Denis Leigh em 1951, no 

departamento de neuropatologia do Instituto de Psiquiatria, Maudsley Hospital em 

Londres (LEIGH, 1951). Ela é também denominada como encefalomielopatia 

necrosante subaguda, encefalopatia necrosante de Leigh e encefalomielopatia 

necrosante de Leigh (ROMA, PEREIRA, DANTAS, 2008). 

 Segundo Menkes (1984) a localização se dá nos núcleos da base, tálamo, 

tronco cerebral e medula espinal onde os sintomas iniciam-se nos primeiros meses 

de vida. 

 

2 BASE TEÓRICA 

É uma enfermidade neurometabólica congênita, que faz parte do grupo das 

encefalopatias mitocondriais. (ROMA, PEREIRA, DANTAS, 2008). 

____________________  

1 Resumo revisado pela Professora Ana Cláudia Antonio Maranhão Sá.  

2 Acadêmica do curso de Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, 

Faculdade de Fisioterapia. Rmartins1935@gmail.com  

3 Professora Doutora Ana Cláudia Antonio Maranhão Sá.. Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Regional Jataí, Faculdade de Fisioterapia. ana.claudia.antonio@bol.com.br 



 
  

Existem três tipos de transmissão genética associada a esta síndrome: 

herança recessiva ligada ao X, mitocondrial e autossômica recessiva 

(SCHMULTZLER et al, 2000). 

Sabe-se que a alteração ocorre no metabolismo energético, sendo a principal 

causa de defeito na fosforilação oxidativa e geração de ATP celular (DIMAURO, 

SCHON, 2003). 

Sua prevalência é de 1 para cada 100.000-140.000 nascimentos (BHARANI, 

et al 2012). Ela é uma desordem neurometabólica hereditária que afeta geralmente 

crianças entre as idades de 3 meses à 2 anos, mas, em casos raros, adolescentes e 

adultos também são afetados (TORMEN, NUNES, DAL’BO, 2016). 

O quadro clínico tem como principais sinais e sintomas a perda do controle 

cervical ou de outras aquisições motoras, hipotonia, deficiência ao sugar e deglutir, 

êmese, choro contínuo, regressão intelectual, espasmos tônicos, distúrbios da 

respiração (hiperventilação e apnéia), oftalmoplegia externa, nistagmo, movimentos 

coréicos ou balísticos e doenças cardiovasculares. Também ocorrem convulsões e 

contrações mioclônicas (MENKES, 1984). 

Na maioria das crianças existem níveis sanguíneos elevados de ácido lático e 

ácido pirúvico (HOMMES et al, 1968). 

A tomografia computadorizada (TC) de crânio permite confirmar o diagnóstico 

quando se evidenciam imagens hipodensas nos núcleo da base e a ressonância 

nuclear magnética (RNM) quando mostra lesões menores, inclusive no tronco 

cerebral. Exames laboratoriais que contenham os seguintes parâmetros: 

hiperproteinorraquia, níveis elevados de lactato e piruvato no sangue, razão 

lactato/piruvato no sangue e líquor elevada e a hiperlactacidemia provocada por 

sobrecarga glicídica, são sugestivos desta síndrome (SCHUMULTZLER et al, 2000). 

A principal faixa de óbito nesta síndrome é de seis a sete anos (JORDE, 

1999). Para os portadores da Síndrome de Leigh que passam dessa idade, os sinais 

e sintomas tendem a agravar-se até o óbito, embora existam relatos de portadores 

da Síndrome de Leigh que viveram até o terceiro decênio de vida (ROWLAND, 

1984). 

Ainda não há tratamento específico para esta patologia (SCHMULTZLER et 

al, 2000; DIMAURO, MANCUSO, NAINI, 2004), apenas medidas paliativas e 

tratamentos experimentais. 



 
  

As medidas utilizadas são paliativas, com o uso de anticonvulsivantes, 

controle dietético e fisioterapia motora e respiratória (ROMA, PEREIRA, DANTAS, 

2008). 

 A coenzima Q10 (CoQ10) é uma substância lipossolúvel encontrada 

principalmente nas mitocôndrias para produção de energia. Como as atividades 

celulares dependem da energia, a CoQ10 é essencial para integridade dos órgãos e 

tecidos. Por esse motivo tem sido empregada no tratamento de doenças 

neurodegenerativas com grandes resultados evitando a progressão da doença 

(SANTOS et al, 2009) . 

 

3 OBJETIVOS 

 Revisar a literatura e resumir as informações sobre a Síndrome de Leigh. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura, que foi baseado em textos encontrados 

na base de dados SCIELO. Os descritores utilizados foram: Síndrome de Leigh e 

Palavras chave: Síndrome de Leigh, encefalomiopatias mitocondriais, tratamento 

fisioterapêutico, encefalopatia necrosante de Leigh. Foram encontrados 2 artigos 

selecionando o idioma Português, e destes selecionados 1. Para a seleção dos 

textos procedeu-se a leitura seletiva, procurando informações que pudessem estar 

relacionadas aos objetivos e temáticas propostas, ou seja, descrição da Síndrome 

de Leigh. Os critérios de seleção foram a ligação ou não do artigo com o tema 

proposto. Os critérios de exclusão foram os artigos que apenas citava a doença, 

mas que não aprofundavam no tema e, portanto, não colaboraram com este artigo 

de revisão. 

 

5 RESULTADOS 

Os autores Roma, Pereira e Dantas, em 2008, descreveram pela primeira vez 

no país um caso de criança do sexo feminino, com 10 anos de idade, atendida no 

ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - 

UFRJ, portadora da síndrome de Leigh, que faz parte de um grupo de enfermidades 

metabólicas conhecidas como encefalomiopatias mitocondriais. O início das 

manifestações clínicas é variado, ocorrendo em geral, dentro dos primeiros dois 

anos de vida, com evolução insidiosa, progressiva e com períodos de exacerbações. 



 
  

O diagnóstico é difícil pelo pleomorfismo de sua apresentação, sendo baseado nos 

achados clínicos e estudos complementares relacionados à deficiência na produção 

mitocondrial de ATP e da citocromo C oxidase. Como não há tratamento específico, 

este é baseado em medidas paliativas, portanto a identificação desta síndrome é 

importante como diagnóstico correto permitindo condutas adequadas à melhor 

qualidade de vida de seus portadores. 

O quadro clínico caracteriza-se em crianças menores de um ano de idade 

com perda do controle da cabeça, hipotonia, deficiência de sugar, anorexia, vômitos, 

irritabilidade e convulsões. Após o primeiro ano de vida, ocorre dificuldade na 

marcha, ataxia, disartria, regressão intelectual, distúrbios da respiração (risco de 

hiperventilação ou apnéia), alterações oftalmológicas como: oftalmoplegia, nistagmo, 

atrofia óptica e estrabismo. 

A duração da doença nos casos infantis é, em média, de um ano e nos casos 

tardios ou juvenis pode prolongar-se por anos. Na síndrome de Leigh os objetivos 

fisioterapêuticos têm como finalidade a melhora da qualidade de vida do paciente 

com o máximo de ganho e manutenção de funções já adquiridas. Segundo 

Calderon-Gonzalez (2002), as metas de um programa de reabilitação são reduzir a 

incapacidade e aperfeiçoar a função. 

Devemos ter um cuidado e atenção especial para a musculatura respiratória e 

todo o trato respiratório dessa paciente e dos acometidos com a síndrome, pois o 

acometimento da musculatura respiratória faz com que esses pacientes tenham 

maior predisposição a desenvolver infecção pulmonar bem como hiperventilação ou 

apnéia (BHARANI et al, 2012). 

O acompanhamento multidisciplinar, com a pediatria, neurologia, cardiologia, 

fisioterapia, oftalmologia e outras áreas, para a avaliação da gravidade das 

alterações e sua evolução são de suma importância, a fim de averiguar se a doença 

está sob controle, já que seu curso é progressivo (SCHMULTZLER, 2000; 

DIMAURO, 2004). 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Síndrome de Leigh é uma patologia pouco conhecida, e a falta de estudos 

sobre ela faz com que se aumente a dificuldade de identificá-la rapidamente. A 

fisioterapia mostrou-se plenamente necessária para uma melhora da função motora, 

além do acompanhamento da  integridade e melhora da função respiratória. 



 
  

Portanto, a fisioterapia é fundamental no retardo e/ou estabilização das 

deformidades que a Síndrome de Leigh acarreta. Apesar de rara, a Síndrome de 

Leigh é progressiva e merece maiores estudos à fim de conduzir e confortar os 

profissionais de saúde que se deparam com essa enfermidade e com os pais que 

pouco conhecem sobre o assunto. 
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SOLVENTES E INALANTES1 

AMUTARES, Ives Lucas Santos2; SANTOS, Maísa Barbosa3; OLIVEIRA, Thifany 

Karoline da Silva4; FALCÃO, Vitor de Souza Marinho5; BERNARDO, Paulo Vitor 

dos Santos2; COELHO, Christiano Peres2; FALEIROS, Rogerio Oliveira2 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Drogas psicotrópicas são substâncias que agem alterando as comunicações 

entre neurônios produzindo diversos efeitos dependendo do tipo de 

neurotransmissor envolvido e a forma como a droga atua (CARLINI et al, 2001). Os 

efeitos podem ser variados, incluindo euforia, ansiedade, sonolência, alucinações, 

delírios, entre outros. Podem ser divididos em três grandes grupos: Drogas 

depressoras que atuam diminuindo a atividade doSistema Nervoso Central (SNC), 

drogas estimulantes que excitam atividade do SNC e drogas perturbadoras que são 

psicomiméticas, ou seja, mimetizam psicose. 

A prevenção e o combate às drogas no Brasil, iniciou-se tardiamente na 

década de 90 com o surto da Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

devido à propagação do vírus HIV através do compartilhamento de seringas entre 

os usuários. Além disso, seguindo o modelo dos Estados Unidos, que tinha um 

projeto de criminalizar as drogas na América do sul (HANZ, 2002), teve como foco 

a repreensão, deixando de lado a conscientização,necessária para que o usuário 

compreenda os riscos das exposiçõesás drogas psicotrópicas. 

As drogassão muito variadas em mecanismo de ação e efeitos sobre o corpo 

humano,sendo assim, é importantesalientar a necessidade de se conhecer as 

peculiaridades de cada substância química para que os planos de prevenção 

alcancem maior efetividade. 

 
                                                             
1 Revisado por Rogerio Oliveira Faleiros, Christiano Peres Coelho e Paulo Vitor dos Santos 
Bernardo. 
2Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências Biológicas. sevii3000@hotmail.com 
3Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências Biológicas. maisadeathnote@gmail.com 
4Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade Acadêmica 
Especial de Ciências Biológicas. thifanyoliveira2009@hotmail.com 
5Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Jataí (UFJ), Unidade Acadêmica 
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2. BASE TEÓRICA 

Dentre as drogas psicotrópicas com efeito depressor destacam-se 

ossolventes e inalantes, substâncias liquidas, gasosas ou até mesmo sólidas, que 

liberam vapores com capacidade de intoxicação, como a cola, clorofórmio, éter, 

cloreto de etila (lança perfume) e loló,sendo esta última, à base de clorofórmio e 

éter. Por serem voláteis e lipossolúveis a sua absorção pelos alvéolos pulmonares 

é rápida, podendo causar efeitos bruscos em um curtoperíodo de tempo, cerca de 

5 a 15 min. Essas são consideradas drogas depressoras, pois dificultam a 

comunicação sináptica através de estímulos hiperpolarizante (CARLINI et al, 2001). 

O uso abusivo dessas drogas já era evidente na década de 40 com o 

consumo de clorofórmio e éter devido a seu efeito anestésico, porém, com o 

surgimento de anestésicos mais seguros e potentes o seu usocessou, retornando 

em grande escala nos anos 60 com o lança perfume importado da Argentina 

(DIEHL et al, 2012) 

Dentre os usuários mais frequentes estão os jovens, principalmente os da 

periferia e aqueles que vivem nas ruas. Pela facilidade de escondê-los, o baixo 

custo e legalidade de alguns dos produtos popularizaram o consumo desse tipo de 

drogas. 

O público masculino é o que apresenta maior porcentagem de uso, sendo 

10,3% de homens usuários em comparação a 3,3% para as mulheres, segundo 

dados fornecidos pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD). 

Os adolescentes envolvem-se em comportamentos de risco quando: tem 

baixa autoestima; falta de autoconfiança; dificuldade de tomar decisões; fatores 

biológicos; conflitos familiares e violência doméstica; fracasso ou exclusão escolar; 

regras e sanções ambíguas ou inconsistentes na família ou na escola; falta de 

vínculos afetivos com a comunidade; falta de consciência dos efeitos das drogas; e 

ausência de participação social e de um projeto de vida. Esses fatores fazem com 

o que os jovens sejam os maiores usuários de drogas. A condição social, também 

contribui para o uso de drogas: como o desemprego, a discriminação, o 

empobrecimento, a violência, assim como a fácil disponibilidade. (SENAD, 2012) 



A cola de sapateiro é uma das drogas mais utilizadas pela população, 

principalmente pelos moradores de rua. Seu principal composto ativo é o tolueno, 

um hidrocarboneto aromático sem cor com aroma característico(AMARIZ). A sua 

alta característica de volatilidade permite seu fácil uso por inalação, bastando 

aplicação em temperatura ambiente para que haja a liberação das suas 

substâncias intoxicantes(FORSTER et al, 1994).  

Ao comparar o “levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no 

brasil” com o “levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas 

entre estudantes do ensino médio fundamental e médio das redes publicas e 

privadas de ensino nas capitais brasileiras”,é possível perceber que o uso de 

solventes é menor que o da maconha(que é  a droga mais consumida do 

Brasil,levar em conta o álcool e o tabaco)  entre aqueles que já passaram da idade 

escolar(fundamental e médio),mas maior entre aqueles que ainda frequentam o 

ensino básico. (melhorar) 

Oque é preocupante, pois os estudos apontam para um maior uso dos solventes 

entre uma população mais jovem, que devido à falta de conhecimento dos 

mecanismos de ação dessas substancias acreditam que por terem efeitos que 

ocorrem em um pequeno espaço de tempo, os inalante não apresentam grandes 

riscos a sua saúde. (melhorar/ confuso) 

Devido à falta de acesso à informação e conhecimento, muitos dos usuários 

desconhecem os efeitos e riscos que o consumo moderado ou abusivo da deste 

tipo de droga pode causar ao sistema nervoso central, por este motivo este 

trabalho visa o esclarecimento e conscientização acerca das drogas psicotrópicas, 

especificamente sobre inalantes e solventes, sendo hojeconsiderada a terceira 

droga mais consumida entre o publico jovem, com uma porcentagem de 5,2% de 

estudantes, segunda pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações 

sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID, 2010). 

3OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é esclarecer sobre parte do funcionamento dos 

inalantes e solventes no que tange os mecanismos fisiológicos de ação no sistema 



nervoso central (SNC), os efeitos sistêmicos e as consequências para a saúde 

humana.  

4. METODOLOGIA 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica 

sistematizada. As informações foram encontradas por meio de pesquisas em sites 

como Google Acadêmico, CEBRID, Google e PubMed. As palavras palavras-chave 

utilizadas para pesquisa foram, “inalantes e solventes”, “GABA”, “drogas 

psicotrópicas”, “loló”, “oxido nitroso”, “cola de sapateiro”, “mecanismo de ação do 

GABA”, “mecanismo de ação de inalantes e solventes”, “abuso de inalantes e 

solventes”, “epidemiologia de solventes e inalantes”, “lança-perfume”, “produção de 

drogas inalantes”, “historia sociocultural da droga”, “conhecimento sobre drogas”, 

“uso de drogas”, “aumento do consumo de drogas”, “mecanismo de ação do 

álcool”, “sistema mesolimbico”, “abusedinhalants” e “inalantes e solventes a longo 

prazo”.Após isso os dados foram analisados por meio de leitura e interpretação, 

sendo posteriormente discutido pelo grupo para redigir este trabalho.  

Foram revisados, em média, 20 artigos, em português e em inglês, sendo5 

utilizados na descrição deste trabalho 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O neurônio é constituído de três regiões: corpo celular, dendritos e axônio. 

Sendo o dendrito o local de recepção dos impulsos nervosos, o axônio o que 

transmite para o próximo neurônio devido a abertura de canais de potássio 

regulados por voltagem e o corpo celular onde se encontra o núcleo e a maioria 

das organelas. 

Um impulso nervoso é a comunicação entre neurônios, essa característica 

só é possível caso ocorra uma perturbação no equilíbrio estacionário dinâmico. Nos 

dendritos são encontrados canais iônicos chamados de bomba de sódio e potássio, 

que regulam a polaridade da célula nervosa em -70mV estabelecendo o estado 

estacionário dinâmico. O recebimento de impulsos nervosos pela célula pós-

sináptica é interpretado como um potencial graduado, que é capaz de alterar a 

polaridade da membrana para mais positiva (potencial graduado despolarizante) ou 

mais negativa (potencial graduado hiperpolarizante). Caso a somatória desses 



potenciaischeguem a -50mV , ocorrera a abertura de canais de potássio regulados 

por voltagem, deflagrando o potencial de ação e a liberação de 

neurotransmissores. 

Os neurotransmissores são moléculas produzidas nas extremidades 

sinápticas dos axônios, induzido pela absorção de cálcio por canais eletricamente 

regulados. A liberação dessas substâncias ocorre por vesículas, para a fenda pré-

sináptica. Lá ocorrera a junção entre neurotransmissor e neuroreceptor que 

desencadeia o potencial graduado hiperpolarizante ou despolarizante dependendo 

do sistema envolvido. 

O tolueno, o 1,1,1-tricloroetano e tricloroetileno, foram umas das substancias 

associadas a solventes que mais foram estudadas,e estão relacionados ao sistema 

GABA e aos receptores glutamatérgicos do tipo NMDA. 

O GABA (ácido gama-aminobutírico ) é um neurotransmissor que inibe todo 

o SNC ao ativar os canais ligados ao receptores GABA, permitindo a entrada de 

cloro (Cl-) dentro da célula (este é mais concentrado fora que dentro), alterando 

assim a polarização da membrana celular, deixando-a mais negativa,por isso sua 

característica inibitória. O GABA possui três receptores de membrana, sendo eles o 

GABAa, GABAb e GABAc.  É sintetizado a partir do acido glutâmico e participa do 

ciclo de Krebs.  Quando há o uso de drogas inalantes ocorra um aumento na 

ativação dos receptores GABAérgico,no caso o do tipo GABAa. 

Os solventes agem também reduzindo a 

neurotransmissãoglutaminérgicaexcitatória,o que leva o corpo a responder ativando 

mais canais de K+,Ca2+ e Na para manter a homeostase.Mas quando o efeito da 

droga passa,o excesso de canais ativados leva a uma superestimulação,que tem 

resultados que vão da euforia a mortesúbita. Esse é um processo dose-

dependente. 

6. CONCLUSÃO 

 No decorrer do trabalho, de acordo com todos os artigos usados, chegamos 

a conclusão que a falta de informação fornecida a população, a defasagem no 

sistema de educação culminam no uso abusivo da droga por uma população 

desinformada. E por isso a necessidade de abordar, de maneira mais sucinta e 



teórica, os aspectos fisiológicos do mecanismo de ação dessa droga no SNC. A 

falta de estudos a respeito dos mecanismos de estimulação nos permitiu explicar 

somente as ações nos receptor GABA tipo a e os receptores NDMA, mas e bom 

destacar que os efeitos dessa droga afetam comprovadamente outros sistemas de 

neurotransmissores. 
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1. Justificativa 

 Atualmente, os benzodiazepínicos,substâncias químicas do grupo dos 

sedativos-hipnóticos, representam os medicamentos mais utilizados no mundo 

(MENDES, 2013), e o uso abusivo destas geram inúmeros impactos para a 

saúde humana. É importante ressaltar que as drogas psicotrópicas atuam de 

modo diferente no sistema nervoso central, o que torna imperativo a 

implementação de práticas preventivas diferenciadas e específicas. Neste 

contexto, é importante compreender os mecanismos de ação dos sedativos-

hipnóticos, e como seu uso indiscriminado pode trazer malefícios à saúde, e por 

isso deve ser combatido. 

 

2. Base Teórica 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, droga é “qualquer 

substância exógena que pode ocasionar alterações nos sistemas fisiológicos” 

(CARLINI, 2001). As drogas psicotrópicas agem sobre o sistema nervoso 

centrale dividem-se em três grupos: estimulantes, perturbadoras e depressoras 

do sistema nervoso central, tendo como um dos representante dessa última 

classe, os soníferos e hipnóticos, os quaispossuem os barbitúricos e 

benzodiazepínicos nos seus compostos,e são capazes,por exemplo, de 

minimizar a insônia e conter a ansiedade (CEBRID, 2010) 



 
 

 Os barbitúricos foram descobertos no começo do século XX, e desde 

então são altamente empregados na composição de remédios, porém foram 

substituídos uma vez que às doses intoxicantes se aproximam das doses de 

efeitos terapêuticos, e ao possível desenvolvimento de tolerância e 

dependência, potencializadas pelo uso de outras drogas depressoras (SILVA, 

2013). 

 Os barbitúricos são eficazes como hipnóticos, porém foram substituídos, 

a partir de 1960 pelos benzodiazepínicos, por estes representarem uma opção 

mais seguras por representarem uma elevada eficácia terapêutica, baixos graus 

de efeitos colaterais e menores riscos de toxidade e dependência (MENDES, 

2013). Tais características propiciaram a sua excessiva utilização, de modo que 

tornou-se a substância mais consumida no mundo, inclusive no território 

brasileiro, tendo seu alto uso justificado pela vida estressante, influência pelas 

propagandas, e pela prescrição inadequada, além do crescente aumento dos 

diagnósticos de transtornos psiquiátricos (CAMPOS et al., 2017).  

 À vista disso, a legislação passou a exigir que todos os medicamentos 

contendo barbitúricos ou benzodiazepínicos em sua composição sejam vendidos 

mediante a apresentação e retenção de receituário médico, possibilitando um 

posterior controle pelas autoridades sanitárias (CEBRID, 2017). Tal medida 

mostrou-se como uma tentativa do Ministério da Saúde em controlar a venda 

indiscriminada e, consequentemente minimizar, o uso dessas drogas lícitas. 

 Sabe-se que a principal utilização dos hipnóticos refere-se ao tratamento 

de casos crônicos de insônia, entretanto seu uso é controverso, uma vez que 

não há estudos suficientes que comprovem a eficácia desses compostos 

perante seu potencial de tolerância (MENDES, 2003). 

 Em conformidade com as informações encontradas no Centro Brasileiro 

de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, existem dois padrões de abuso dos 

hipnóticos: indivíduos que utilizam indiscriminadamente esses fármacos 

associando a outros medicamentos, e aqueles que usam sem fins terapêuticos. 

Uma pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional da Saúde mostrou que 7,6% da 

população faz uso de remédios para dormir (MENDES, 2013).  



 
 

3. Objetivos 

 Pretende-se levantar informações acerca dos mecanismos de ação, os 

efeitos sistêmicos e as consequências para a saúde humana, resultantes da 

utilização abusiva dos soníferos e hipnóticos, auxiliando, desse modo, no 

desenvolvimento de medidas preventivas mais efetivas. 

 

4. Metodologia 

 A coleta de dados a respeito dos soníferos e hipnóticos foi realizada 

baseada em um levantamento bibliográfico sistematizado. O material empregado 

como base para as informações expostas neste artigo foi obtido através de 

plataformas de busca como o Google Acadêmico e Scielo, além do site 

informativo do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

disponibilizado pela Universidade Federal de São Paulo (CEBRID – UNIFESP). 

Buscou-se pelas palavras chaves: “drogas psicotrópicas”, “soníferos e 

hipnóticos”, “mecanismos de ação dos hipnóticos” e “impacto da utilização de 

hipnóticos”. Como critérios de seleção, dos mais de mil artigos encontrados, 

foram selecionados oito publicações em língua portuguesa, sem restrição de 

data, e que contemplam os mecanismos de açãosoníferos-hipnóticos e seus 

efeitos.  

 

5. Resultados e Discussão 

 A ação dos soníferos e hipnóticos altera a comunicação entre os 

neurônios pela interferência na atuação dos neurotransmissores na fenda 

sináptica.  O GABA,principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso 

central, atua pela ativação do receptor GABA do tipo A (GABA-A), que por sua 

vez possui em sua estrutura uma região específica de ligação para os 

benzodiazepínicos, bem comopara outra moléculas como os barbitúricos e 

álcool (MARGIS et al., 2003).  

 Os sub receptores do complexo GABA-A, ômega 1 e 2, relacionam-se, de 

maneira geral, a efeitos hipnóticos, cognitivos, de psicomotricidade, ansiolíticos, 

limiar convulsivo, depressão respiratória e relaxamento muscular (ALÓE et al., 



 
 

2004). A ligação do neurotransmissor GABA e de seus agonistas ao receptor 

GABA-A produz uma modificação estrutural com abertura de canais de cloreto 

(Cl-), ocasionando o seu influxo,e consequentemente a hiperpolarização da 

membrana celular, inibindo por sua vez, a comunicação sináptica (ALÓE et al., 

2004).  

 A seleção dos hipnóticos como medicamento é realizada em função da 

idade; sexo; etiologia e tipo clínico da insônia; tempo de duração do quadro 

clínico; história de tratamentos prévios; sintomas de ansiedade no período 

diurno; história de dependência e abuso de demais drogas ou medicamentos; 

entre outros (ALÓE et al., 2004). 

 Alterações sistêmicas relacionados aos soníferos e hipnóticos referem-se 

a alteração na velocidade de desempenho, atenção e capacidade de julgamento 

(MENDES e BARCELOS, 2013). Sendo que ouso prolongado dos 

benzodiazepínicos é questionado devido aos efeitos adversos, risco de abuso 

com o tempo e probabilidade de desenvolver tolerância e dependência. Tanto a 

tolerância quanto a dependência são respostas homeostáticas de adaptação 

para usuários crônicos dessas substâncias (CAMPOS et al., 2004). 

 

 6. Conclusão 

 O uso indiscriminado dos soníferos-hipnóticos pela população manifesta-

se como um problema de saúde pública (MENDES e BARCELOS, 2013). A 

justificativa recorrentemente apresentada para o aumento do uso excessivo dos 

benzodiazepínicos relaciona-se à vida estressante, o aumento da síntese e 

comercialização de novas drogas, a influência das propagandas e a prescrição 

inadequada realizada pelos médicos (CAMPOS et al., 2017).  

 Com base na revisão bibliográfica realizada, vale ressaltar que a 

administração excessiva de hipnóticos podem gerarinúmeros danos fisiológicos. 

Dessa forma, é necessário que os indivíduos que utilizam essas substâncias, 

sejam alertados e orientados quanto a todos os efeitos e consequências para 

saúde humana.  



 
 

 No que se refere à prevenção de práticas recorrentes de automedicação, 

torna-se necessário um trabalho conjunto de profissionais da saúde 

especializadose autoridades públicas na elaboração de planos específicos de 

acompanhamento e monitoramento da administração dessas substâncias 

hipnóticas. Dessa forma, esperar-se que os pacientes possam receber uma 

abordagem que não seja prioritariamente a prescrição dos benzodiazepínicos, 

mas sim estratégicas humanísticas que possam levam em conta as 

singularidades individuais. 
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INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA: O agachamento apresenta alto valor funcional, por 

ser análogo aos movimentos cotidiano como sentar e levantar-se, assim como sua 

aplicabilidade no campo da reabilitação e do esporte.  

A utilidade do agachamento é perceptível quando analisada a manutenção das 

estruturas anatômicas a qual o exercício oferta, bem como a possiblidade de prevenir 

lesões, uma vez que o posicionamento do corpo durante a realização do agachamento 

estimula o desenvolvimento de mobilidade articular e flexibilidade muscular, 

colaborando, assim para a manutenção do equilíbrio do corpo. 

Prudente (2016) ressalta como a diversidade funcional do agachamento pode ser 

associada à significante diversidade de execuções tal qual às variações técnicas 

disponíveis que alteram o torque exercidos nesta atividade. Outro benefício agregado 

a este exercício físico é que ele pode ser realizado em casa e apresenta baixo-custo 

em sua realização, visto que pode ser realizado utilizando somente o próprio corpo, 

de forma que não haja caráter excludente, podendo ser realizado por indivíduos de 

todas as regiões, idades, raças e nível socioeconômico, desde que efetuado com 

posicionamento correto, evitando sobrecarga das articulações. 

Entre as inúmeras vertentes do agachamento, foi escolhido como tema deste estudo 

o agachamento com flexão do joelho em 90°, de forma que a coxa fique paralela ao 
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chão, denominado na literatura como meio agachamento. Segundo Nobre (2011) a 

flexão de joelho a 90° apresenta maior força de reação femoropatelar, havendo, 

assim, um o contato articular maior e boa estabilidade femoropatelar, além desta ser 

a angulação majoritariamente utilizada na realização das Atividades de Vida Diária 

(AVDs). 

 

BASE TEORICA: Caterisano et al. (2002) classificam os agachamentos analisando o 

ângulo de flexão de joelho e os classificaram em: agachamento parcial (±135°), 

agachamento paralelo (±90°) e agachamento completo (±45º). Em cada tipo existe 

uma força muscular, uma coordenação motora e um equilíbrio adequado. No 

movimento, há o recrutamento de três principais articulações: do quadril, do joelho e 

do tornozelo, além de praticamente todos os músculos do membro inferior. 

Durante o agachamento vários músculos são solicitados, dentre eles: reto femoral, 

vastos lateral e medial, isquiotibiais, glúteo máximo e tríceps sural, acrescentando 

ainda à ativação dos músculos estabilizadores lombo-pélvicos (ESCAMILLA ET AL., 

2009). Segundo Tânia (2015 apud ARAÚJO; ARNADIO, 1996) esse movimento é 

constituindo por duas fases: concêntrica e excêntrica. A fase excêntrica é 

caracterizada pela flexão do joelho a 90º, ativação muscular basal e flexão do quadril. 

Já na fase concêntrica observa-se a extensão do joelho, a ativação muscular difusa e 

a ativação prévia do músculo quadríceps femoral. 

Para Rasch (2008), o praticante do agachamento à coluna deve estar sempre ereto e 

o individuo deve estar sempre olhando a um ponto à frente, sem fazer movimentos 

com a cabeça, como abaixar ou levantar olhando pra cima, com os pés afastados 

paralelos e vindos à largura dos ombros. Hirata e Duarte (2007) ressalvam que na 

fase excêntrica os joelhos não podem a passar da linha da ponta dos pés, pois esse 

movimento aumenta a força de compressão femoropatelar. 

O agachamento é um exercício de cadeia cinética fechada (CCF) e é muito utilizado 

nas salas de musculação tanto no treinamento de força muscular como na reabilitação 

de cirurgias e lesões musculares e articulares (ESCAMILLA, 2001). Os benefícios de 

ser CCF é que proporciona um efetivo treinamento dos músculos do abdome, coluna 

lombar e membros inferiores, causando assim, melhor controle e estabilização para 

execução das atividades de vida diária (AVDs) e um melhor treinamento 



 

OBJETIVO: Analisar o movimento de agachamento livre de uma jovem sob 

perspectiva biomecânica através da videogrametria, destacando os ângulos e 

movimentos numa comparação com a literatura. 

 

METODOLOGIA: A análise dos artigos foi feita nos bancos de dados da Scielo e 

Pubmed, selecionando artigos publicados entre 2001 a 2017 onde as palavras chaves 

foram: Agachamento livre; free squatting e; agachamento. 

Foi utilizado como comparação um vídeo de uma universitária, sexo feminino com 

idade 19 anos, ativa e sem problemas de saúde. 

Na captura do vídeo, as articulações avaliadas foram demarcadas com marcadores 

de isopor branco, como referências para angulação posterior cálculo da angulação 

através do programa Kinovea 8.26. 

O vídeo foi gravado em um ambiente iluminado com luz natural do dia, com celular 

smartphone marca Apple modelo 6 com câmera lenta de resolução 720 a 240 FPS, 

afixado a um ponto imóvel e posicionado a 2 metros da modelo, para calibração da 

imagem, 1 metro de fita branca foi posicionado no chão.  

 

RESULTADOS: O movimento realizado foi dividido em três etapas: fase de preparo, 

momento em que o indivíduo se posiciona para realizar o movimento; fase de 

execução, quando a ação é praticada; e fase de desaceleração, período logo após a 

realização da atividade. De acordo com as medidas goniométricas, as três 

articulações sofreram angulações variáveis: Angulações dos movimentos (ANG): na 

fase de preparo, o quadril 169,4°, fase de execução 154,1°, fase de desaceleração, 

170,4°. ANG joelho, fase de preparo 175,1°, fase de execução 135,3°, fase de 

desaceleração 170,6°. ANG tornozelo, fase de preparo 108,8°, fase de execução 

81,1°, fase de desaceleração 104,6°. 

Na fase excêntrica, no ato de agachar, são usados flexores plantares, extensores do 

joelho, extensores do quadril e extensores da coluna que por serem músculos 

posturais encontram-se contraídos antes da fase de preparo e após a fase de 



desaceleração. Similarmente, na fase concêntrica, quando retorna à posição inicial, 

são usados os mesmos grupos musculares para realizar os movimentos articulares 

de flexão plantar, extensão do joelho, extensão de quadril e extensão de tronco que 

são empregues durante todo o agachamento. 

Segundo Gusmão. et al. (2015) a cinemática adequada da coluna vertebral no 

momento do agachamento exige que esta esteja em retificação de suas curvaturas de 

forma isométrica. Os músculos do tronco, especialmente os eretores da coluna: 

(grande dorsal, infra espinhal, e os ileoscostais) são recrutados para dar apoio a essa 

postura durante todo o movimento, os músculos trapézio e romboides também 

participam de forma isométrica (para a estabilização do tronco), complementando, 

Teixeira( 2014) diz que, o reto abdominal e transverso abdominal dão maior tensão a 

parede abdominal, auxiliando no controle de tronco e a flexibilidade pélvica, estão 

correlacionados a execução do exercício de agachamento, uma vez que modificando 

a posição da pelve, ocorrerá mudança na curvatura da coluna assim sendo, a 

alteração desse controle conforme o tronco é inclinado à frente, a demanda de 

músculos dos membros inferiores diminui enquanto os músculos eretores da coluna 

aumentam, no entanto, a sobrecarga articular imposta na coluna lombar é ampliada o 

que necessita de uma maior resistência e fortalecimento dos músculos do tronco e 

abdominais. 

O agachamento é um exercício que propicia estabilização em todas as articulações 

implicadas (tornozelo; joelho; quadril pelve e coluna vertebral), por não se restringir 

simplesmente ao fortalecimento dos músculos dos membros inferiores, tratando de 

um exercício completo e complexo, mas que faz parte também de grande parte das 

AVDs que somos submetidos e realizamos. 

 

CONCLUSÃO:  

Foi possível fazer a análise de angulação e músculos utilizados nas fases concêntrica, 

excêntrica e isométrica em cada uma das três etapas destacadas no movimento. 

As angulações pré-estabelecidas do agachamento são eficientes, no entanto ao 

comparar a literatura com a amostra, houve uma pequena variação nos números 

apresentados, onde a amostra ficou com número maior, contudo, quando se trata de 



um estudo que envolve seres humanos, as variáveis são evidentes e aceitáveis, desde 

que se respeite o limite físico, e anatômico de cada participante. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A desigualdade racial e social está presente no Brasil desde o início da 

colonização ainda no século XVI. Muito negligenciado, esse tema foi sendo pouco 

discutido pelo estado brasileiro. Se tratando de educação, é notável a precariedade 

de algumas escolas ensino público não levando em conta os Institutos federais, 

colégios militares, etc., que por terem maior investimento são de melhor qualidade. 

Assim, alguns desses alunos deixam de receber o ensino adequado e muitos não 

ingressam em uma Universidade Federal, visto que estas são as mais concorridas 

do país, passando-nos vestibulares somente aqueles que tiveram boa preparação. O 

aluno oriundo de escolas públicas não tem a mesma base educacional e 

preparação, por isso não conseguem ingressar nas universidades públicas de 

qualidade do país, já um aluno negro sofre discriminação em relação a sua cor de 

pele, levantamento feito nessa área demostram que negros representam 44% da 

população brasileira, mas apenas 2% estão nas universidades. Para melhorar esses 

dados o governo deveria adotar medidas que promovam a melhoria do ensino 

fundamental e médio, dando condições para que o aluno carente, negro e indígena 

concorra em pé de igualdade com alunos de rede particular de ensino e estudantes 

brancos e pardos (SILVA, 2009).  

Mostrou-se necessário a adoção de uma medida emergente. Considerando 

que os grupos limitados pela norma em vigor sofreram com a desigualdade ao longo 
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do tempo, o governo tentou reparar o dano, adotando o sistema de cotas nas 

Universidades Públicas do país. 

A lei em comento é a 12.711/2012, dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de nível superior, técnico ou de 

nível médio, o presente trabalho tem como tema principal discutir o sistema de cotas 

raciais nas universidades públicas brasileiras. Relatou-se breve estudo dos artigos 

referentes à essa lei, bem como os pontos positivos e negativos que implicarão na 

educação brasileira. 

A Universidade Federal de Goiás teve o primeiro contato com a ação 

afirmativa de cotas foi em 2008, a universidade adotou a reserva de vagas por meio 

do Programa UFGInclui e passou a colaborar na ampliação das ações afirmativas, 

inclusive para estudantes de escolas públicas. 

Em 2014 a UFG adotou o sistema de cotas e passou a destinar 20% de 

todas as vagas para candidatos negros. A universidade aprovou em 2015 a adoção 

de nome social e se tornou a primeira universidade do Brasil a adotar cotas raciais 

em todos os programas de pós-graduação, neste mesmo ano a UFG adotou ao 

Sistema de Seleção Unificado (SISU) como único meio de ingresso a instituição, que 

já obedecia a Lei de reserva de vagas e destinava uma porcentagem de vagas para 

alunos de escolas públicas. Em 2018 a UFG passou a adotar cotas para pessoas 

com deficiência e começou a realizar procedimentos para verificar da auto 

declaração. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Um mito frequente na sociedade brasileira é a declaração de que as cotas 

vão favorecer os negros e discriminar ainda mais os brancos pobres. 

O projeto na Câmara dos Deputados, PL 73/99, já aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça, favorecem os alunos e alunas oriundos das escolas 

públicas, colocando como requisito uma representatividade racial e étnica 

equivalente à existente na região onde está situada cada universidade. O 

projeto de Lei 73/99 é um avanço fundamental na construção da justiça social 

no país e na luta contra a discriminação social, racial e étnica. (Fonte: 

Laboratório de Políticas Públicas/ UERJ) 



As cotas não têm o papel de solucionar todos os problemas das 

Universidades, devem ser vistas apenas como uma ferramenta eficaz na 

democratização das oportunidades de acesso à mesma.  

A Lei estabelecida pela reserva de vagas segue alguns critérios que devem 

estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), mas não tira a autoridade da 

Universidade de fazer algumas alterações. 

A LEI Nº 4151, DE 04 DE SETEMBRO DE 2003 que se trata no estado do 

Rio de Janeiro em que a população negra ou parda equivale a 41,9% da população 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 19 set. 2010). 

Toda Universidade é obrigada a destinar uma parcela do número de vagas para 

estudantes de escola pública, negros e de renda per capita inferior a 1,5mil. No Art. 

2° dessa lei, dá as instituições uma autonomia em relação a como será dividida as 

vagas dentro das ações afirmativas e quais regras a comissão de seleção deve 

seguir. 

Santos e Lobato (2004) descrevem que os principais objetivos das políticas 

de ações afirmativas seriam  

 “a) concretizar o ideal de igualdade; b) contribuir de maneira pedagógica para a 

promoção de transformações de ordem cultural do imaginário coletivo com vistas a 

eliminação da ideia de supremacia e de subordinação racial; c) eliminar efeitos de 

processos históricos de discriminação; d) promover uma maior diversidade 

representativa com a inserção de membros de grupos tradicionalmente 

marginalizados, nas esferas públicas e privadas do poder econômico, político e social; 

e) contribuir para tomar mais efetivas as influências positivas que o pluralismo tende a 

exercer sob os povos de formação e composição multicultural; f) possibilitar o 

surgimento de exemplos vivos de mobilidade ascendente, com vistas ao estímulo e ao 

fortalecimento da autoestima das novas gerações.” (SANTOS; LOBATO, 2004).  

As ações afirmativas teriam um caráter de equidade e reparação histórica, 

deve estabelecer a igualdade e extinguir a ideia de supremacia de uma das raças, 

oferecendo assim acesso à educação. 

3 OBJETIVOS 

 

Esse trabalho tem como objetivo quantificar os alunos cotistas ingressantes 

no ano de 2015, na Universidade Federal de Goiás/ Regional Jataí. 

 



4 METODOLOGIA 

  

O estudo se desenvolveu a partir das seguintes etapas: levantamento da 

literatura e busca de legislação sobre cotas no Brasil. Além disso, foram coletadas 

informações no site da UFG na barra SISU para o ano de 2015. Na página oficial da 

UFG foi possível acessar o levantamento realizado pela Comissão de Seleção em 

relação ao quantitativo de alunos ingressantes, assim como os quantitativos de 

beneficiados pelo sistema de Lei de Cotas para a Regional de Jataí dos 

ingressantes de 2015. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2015, foram ofertadas pela UFG/REJ 1080 vagas pelo SISU, 

desse número 834 representando 77,2% foram preenchidas e 246 vagas, (22,8%) 

ficaram ociosas. Assim como demostra o gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: UFG/REJ: Vagas preenchidas nas ações afirmativas em 2015. 

Da lei de reserva de vagas, obedecendo ao total de vagas preenchidas, 

58,8% foi preenchida pela ampla concorrência, que são candidatos que não vieram 

necessariamente de escola particulares , pois um candidato de escola pública pode 

também concorrer na ampla concorrência ao mesmo tempo em que participa das 

ações afirmativas. Escola púbica é definida a partir da lei Diretriz e Bases da 

Educação (LDB), Lei nº 9394/96. 41,2% foram ocupados pelas ações afirmativas, 

assim como demonstra o gráfico 2.  
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 Gráfico 2: UFG/REJ : Divisão das ações afirmativas para cotas que incluem um análise racial em 2015. 

 

A UFG considera como L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas, optantes pela Reserva de Vagas com renda familiar bruta igual ou inferior 

a 1,5 salários mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 

públicas. Neste ano, teve-se 83 candidatos aprovados por essa divisão de cota. 

  O L4 refere-se a candidatos autodeclarado pretos, pardos ou indígenas 

optantes pela Reserva de Vagas que, independente da renda, tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Teve-se 123 aprovados por essa 

divisão de cota. 

Em 2015, das 834 vagas preenchidas, 206 foram por alunos negros ou 

pardos ingressantes pelo sistema de cotas, isso equivale à soma de L2 e L4 dando 

um total de 24,7%. 

Um candidato ao se submeter a reserva de vagas destinada a alunos 

autodeclarados negros, deve obedecer a umas exigências estabelecidas por parte 

da universidade, a pessoa que quiser tentar uma vaga deve ser oriundo de escola 

pública, pois a reserva de vagas obedece a LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 

2012.  A mesma estabelece que 50% das vagas devem ser destinadas a ações 

afirmativas e outros 50% a ampla concorrência. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No Brasil, o sistema de cotas raciais tal medida é aplicada desde 2000, 

primeiramente em alguns estados, mas a partir da lei 12.711/12 tem caráter nacional 

Muito se questiona sobre a constitucionalidade de tal método, alegando ir contra 

alguns princípios fundamentais, tais como igualdade, mérito, entre outros. 

Entretanto, com o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) número 186, por unanimidade o Supremo declarou constitucional o novo 

sistema de cotas. Sabendo que a adesão às ações afirmativas não serão 

Ações Afirmativas 

L2

L4
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permanentes, visa-se a igualdade ou o mais próximo que se possa alcançar. As 

cotas não solucionarão todo o problema da educação, é uma medida emergente 

adotada pelo governo como uma ferramenta eficaz na democratização das 

oportunidades de ingresso às Universidades públicas. 

Em 2015, tivemos cotistas raciais ocupando 41,2 % do total de vagas na 

Regional de Jataí, com os dados coletados é possível perceber que graças ao 

sistema de cotas, pode-se ter uma grande inclusão de negros, pardos, indígenas e 

estudantes de escolas públicas na universidade e como essa política se torna 

importante em um contexto social exclusivo no que se refere a cor de pele. Inserir 

para negros 

 Assim, o Brasil caminha na tentativa de democratizar o acesso à educação 

superior. Porém, não somente do ingresso de estudante às universidades públicas 

consiste na melhoria, é preciso olhar para as bases da educação. A formação e 

salário de professores, os métodos de ensino e tantos outros fatores devem ser 

analisados e melhorados com ações afirmativas e políticas do governo, assim como 

se adotou para as cotas. O que não se pode é achar que o problema está resolvido, 

é preciso ir além e investir nas bases educacionais, para que em um futuro não 

muito distante todos possam ter as mesmas oportunidades. 
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1 INTRODUÇÃO 
Os objetos de aprendizagem são utilizados por professores como uma ferramenta de auxílio 

para gerar uma melhor integração entre o aluno e o conteúdo, (AUDINO; NASCIMENTO, 2010). Essa 

é uma estratégia que vem sendo adotada no processo de ensino pelas suas vantagens que são i) 

fácil reusabilidade, aproveitamento do objeto para ensino em vários contextos de ensino diferentes; ii) 

fácil aquisição, pois podem ser encontradas nos repositórios de objetos de aprendizado. Um dos 

públicos alvo do OA é a educação especial (SANTAROSA; CONFORTO, 2015). Porém, muitas 

vezes, esses recursos não são utilizados para esse público, pela dificuldade do professor em 

classificar um OA, o que dificulta no uso das salas de aulas especiais. Portanto, é necessário realizar 

a avaliação dos softwares, para averiguar a qualidade destes para seu uso em sala de aulas 

convencionais e especiais (MUSSOI; FLORES; BEHAR, 2010), (OMODEI;RINALDI; SCHLÜNZEN, 

2016 ). Tendo em vista esses fatos, foi realizado um mapeamento sistemático para levantar quais os 

modelos de avaliação utilizados para avaliação de OA na educação especial.                                                          

  
2 METODOLOGIA 
Nessa seção será apresentada a descrição sobre o mapeamento sistemático realizada. A 

questão central que motivou essa pesquisa foi: Quais são os métodos de avaliação de 

Objetos de aprendizagem para a educação especial? Partindo-se dessa questão foram 

cunhadas questões de pesquisa mais específicas, são elas: Questão 1: Quais critérios são 

usados no desenvolvimento de objetos de aprendizagem? Questão 2: Quais critérios são 

usados para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem específicos para a educação 
especial? Questão 3: Quais critérios de qualidade são utilizados para a avaliação de objetos 

de aprendizagem para a educação especial? Questão 4: Qual a importância de se utilizar 

critérios de qualidade no contexto de desenvolvimento de objetos de aprendizagem? 
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 Após terem sido definidas as questões de pesquisa, foram definidas as fontes de 

busca, a pesquisa foi realizada de forma manual nas seguintes ferramentas de busca: 

Google Scholar - Google Acadêmico ((https://scholar.google.com.br/), Periódicos Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/). Os idiomas definidos para busca e seleção dos 

artigos foram português e inglês, no período de 2009 a 2017. As palavras chave que 

compõem a busca são: Critério, Criterion, Objeto de aprendizagem, Learning object, 

Educação especial, Special education. A string de busca foi gerada como pode ser 

observado na tabela 1 

 
2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 

Os seguintes critérios de inclusão foram definidos e aplicados na seleção dos 

trabalhos: (i) Trabalho escrito em português ou inglês; (ii)Trabalho está disponível de forma 

integral nas ferramentas citadas; (iii) Trabalho deve conter algum método de avaliação de 

objetos de aprendizagem para educação formal ou especial; (iv) Trabalho deve conter a 

descrição de como foi feita a avaliação (v) O trabalho deve ter ano de publicação posterior 

ou igual a 2009. 

Como critérios de exclusão foram definidas e aplicadas as seguintes regras: (i) 

Trabalho escrito em qualquer língua, exceto Inglês e português; (ii) Trabalho disponível de 

forma incompleta nos sites de busca; (iii) Trabalho não apresenta métodos de avaliação de 

objetos de aprendizagem para educação formal ou especial; (iv) Trabalhos que não 

descrevem como foram estabelecidos os métodos abordados; (v) O trabalho tem ano de 

publicação anterior a 2009. Foram realizados os seguintes passos para a realização do 

levantamento de dados dos artigos recuperados pelas Strings de busca:  

Foi feita a leitura das palavras-chave para verificar a compatibilidade com os 

resultados esperados, se houvesse ao menos 40% das palavras chaves esperadas então 

seriam acrescentados à lista de artigos para leitura, caso não houvesse palavras chave 

associadas então seria realizada a leitura dos títulos. Foi feito então uma verificação, se o 

artigo estivesse enquadrado no primeiro parâmetro e não houvesse a citação do uso de 

métodos de avaliação dos objetos de aprendizagem no título ou no resumo, então o trabalho 

seria excluído do levantamento. Os artigos que sobraram após a aplicação dos filtros seriam 

lidos na íntegra e os critérios de exclusão seriam reaplicados após a leitura. Os resultados 

levantados foram compilados em um formulário de dados de forma a resolver as questões 

levantadas e apresentados na Seção 3. 

https://scholar.google.com.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/


 
3 RESULTADOS 

Nessa seção será realizado o levantamento dos dados de forma a responder as 

questões levantadas pelo mapeamento colocando em comparativo os resultados obtidos.  

Aplicou-se o método de pesquisa pré-estabelecido para a identificação dos potenciais 

trabalhos relacionados ao tema deste mapeamento sistemático. Foram recuperados, no 

total, 142.000 trabalhos nas máquinas de busca. Após a aplicação dos critérios citados 

5.327 trabalhos foram aceitos, desses, 71 trabalhos tinham o título minimamente 

relacionado ao assunto de interesse. Com a leitura do resumo, 16 trabalhos foram aceitos, 

55 trabalhos foram rejeitados. A partir desse conjunto preliminar de trabalhos, foi realizada a 

leitura minuciosa do texto completo. Nesta etapa os critérios de exclusão e inclusão foram 

reaplicados, 11 trabalhos foram aceitos e 5 foram rejeitados. Por fim, realizou-se a extração 

dos dados, nesta etapa os dados necessários para responder às questões de pesquisa 

foram extraídas, analisadas e interpretadas. As informações colhidas serão apresentadas 

nas próximas seções.   

 
3.1 Questão 1 - Quais critérios são usados no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem? 
Os autores Mussoi, Flores e Behar (2010) em seu trabalho fazem uma análise de 

alguns pontos relevantes para a avaliação de OA, como os presentes no modelo de 

avaliação de OA da BIOE. Os autores fizeram uma análise de como moldar todos os 

quesitos em um modelo de avaliação que atendesse a eles. Os autores chegaram então a 

um modelo. O método foi dividido entre os seguintes aspectos: aspectos pedagógicos, 

aspectos técnicos, ferramenta como apoio ao professor e ferramenta como apoio aos 

alunos. Para verificar o método de avaliação proposto pelos autores foram escolhidos dois 

avaliadores que o aplicaram em alguns OA. Os resultados foram positivos, e o método de 

avaliação obteve avaliação positiva, tanto na validação de sua avaliação quanto no feedback 

dos avaliadores que o descreveram como preciso, porém os mesmos alegaram um ponto 

negativo, que seria a demora gerada na realização da aplicação da avaliação. 

Cruz e Rodriguez (2016) em seu trabalho, buscam fazer uma análise do impacto de 

realizar técnicas de levantamento de requisitos funcionais junto aos professores e alunos 

que irão utilizar os objetos de aprendizagem móveis.  Entre seus resultados podemos 

perceber que além de chegar à conclusão de que o objeto de aprendizagem móvel deve ser 

feito baseando-se em uma análise precisa de o que seu usuário final, sendo eles discentes 

ou docentes necessitarão.  

 



3.2 Questão 2 - Quais critérios são usados para o desenvolvimento de objetos 
de aprendizagem específicos para a educação especial? 

No trabalho de Omodei et al(2016) é visto uma análise de três OA em um estudo que 

analisa como deve ser feito o uso dos mesmos no contexto da educação especial com foco 

no ensino de  crianças e jovens com  deficiência Intelectual, as autoras usam de uma 

análise qualitativa dos elementos analisados, o experimento com alunos com deficiência 

Intelectual e os tutores é realizado por um período de oito meses. As análises avaliaram se 

os OA eram adequados ao uso em crianças e jovens com deficiência Intelectual, e se sim 

qual, faixa etária seria recomendada. Os resultados da pesquisa de Omodei et al (2016) 

mostraram resultados positivos quanto a adaptação dos OA para os alunos portadores de 

deficiência intelectual. 

No trabalho de Cartagenes et al. (2017) o autor apresenta uma proposta de software 

educacional mobile, com o objetivo de facilitar o processo de ensino de crianças portadoras 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O autor durante seu trabalho cita quais os 

principais pontos a serem observados no desenvolvimento de aplicativos móveis para 

crianças portadoras do TEA, são eles: 1º Cuidado com as cores. 2º Design minimalista. 3º 

Reforços positivos. 4º progressão do software. Segundo o autor foi possível, por meio 

desses pontos, proporcionar além de uma aprendizagem motivadora e interessante, um 

benefício na autoestima, coordenação motora, no raciocínio lógico, concentração e na 

atenção. Portanto, se seguir esses pontos, será possível atingir melhor o uso de plataformas 

móveis na melhoria do processo cognitivo de pessoas portadores de TEA. 

 

3.3 Questão 3 - Quais critérios de qualidade são utilizados para a avaliação de 

objetos de aprendizagem para a educação especial? 
Nuglisch (2011) afirma que os OA devem ser avaliados individualmente de acordo 

com as necessidades especiais de seus usuários, além de usar os professores como órgão 

mediador entre a equipe desenvolvimento do OA e os alunos portadores de necessidades 

especiais. A autora ainda afirma ser ideal, quando possível, uma elaboração de um 

formulário de avaliação de qualidade do OA elaborado pelos seus idealizadores. 

Moreira e Conforto (2011) em seu artigo faz um estudo sobre como avaliar 

usabilidade e acessibilidade. O autor leva em conta na sua análise as diretrizes de 

acessibilidade da W3C que compreende o manual WCAG 2.0, documento onde se define as 

diretrizes de acessibilidade e como aplicá-las e avaliá-las. O autor utiliza as heurísticas de 

Nielsen para avaliar a usabilidade de OA. O autor usa os dois métodos selecionado e faz 

uma avaliação de 5 OA do repositório BIOE, para validar o uso dos métodos citados. Ao 

final do trabalho o autor chega à conclusão que tanto as diretrizes da WCAG 2.0 quanto as 



heurísticas de Nielsen são eficazes para avaliar OA no que tange a acessibilidade e 

usabilidade de OA respectivamente. Os autores Carneiro (2012), Ishak e Noor (2017), 

Oliveira, Simões e Correia (2017) e Rodriguez-Ascaso et al. (2017) corroboram com o 

trabalho de Moreira e Conforto (2011). 

 
3.4 Questão 4 - Qual a importância de se utilizar critérios de qualidade no 

contexto de desenvolvimento de objetos de aprendizagem? 
De acordo com Almeida et al (2015) os objetos de aprendizagem devem passar por 

uma avaliação em três quesitos antes de sua divulgação, são eles: Qualidade do conteúdo, 

Potencial como ferramenta de ensino e aprendizagem e usabilidade, de acordo com o autor 

esses tópicos são essenciais para gerar confiabilidade dos professores na hora de escolher 

qual OA será utilizado. Almeida et al (2015) mostra que vários autores alertam sobre a 

necessidade de se avaliar OA e alguns até demonstram métodos de avaliação de OA, mas 

que são bem diferentes entre si, gerando uma dificuldade ao se saber qual método de 

avaliação é o ideal para se levar em consideração;  induzindo a muitos professores erarem 

na escolha do OA ideal para sua necessidade.  
                                                              

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse mapeamento sistemático alcançou seu objetivo ao recuperar trabalhos que 

apresentam e corroboram modelos avaliações desenvolvidas com o objetivo de avaliar OA 

tanto no contexto de educação convencional tanto para educação especial. 
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INCIDÊNCIA DE ÓBITOS POR SÍFILIS CONGÊNITA NAS REGIÕES DO BRASIL1  

AMORIM, Amanda2; DE SOUZA, Eloísa3; OLIVEIRA, Lázara4; CAMPOS, Maristela5; 

CARVALHO, Querén6; VILELA, Daisy de Araújo7                                                    

Palavras-chave: Cuidados de Saúde Primária. Gestação de Alto Risco. Morte Fetal. 
                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
Sífilis congênita (SC) é uma doença, na qual quando não diagnosticada 

corretamente no pré-natal pode trazer grandes complicações para o feto, 

podendo levar até mesmo ao óbito. Por isso é tão importante o diagnóstico 

precoce e eficaz. Destaca-se também a importância da atenção básica a saúde 

por profissionais capacitados, para intervenção precoce no tratamento 

(VASCONCELOS et al., 2016). 

Resultante de transmissão hematogênica do Treponema Pallidum da 

grávida não examinada para seu concepto, através da via transplacentária.  A 

contaminação pode acontecer em todas as fases gestacionais, 

independentemente do estágio da doença. É classificada em SC precoce ou 

tardia. Sendo precoce manifestação antes do segundo ano de vida, e tardia 

após o segundo ano de vida. As consequências para o concepto são: aborto, 

óbito fetal, sequelas motoras cognitivas, neurológicas, visuais e auditivas 

(ANDRADE et al., 2010). 

Com intuito de reconhecer a incidência de óbitos decorrentes da 

patologia no Brasil, registrada no banco de dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) nos últimos 5 anos, 

desenvolvemos o estudo. 
                                                                                                             

2 BASE TEÓRICA 
A Sífilis Congênita é uma doença infecciosa gerada por uma bactéria, o 

Tremonema Pallidum de contaminação sexual, em sua maioria, placentária 
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(vertical), ou transfusão sanguínea. Quando não tratado, a doença é capaz de 

ampliar a estágios que envolvem pele e órgãos internos. É apontada como um 

sério obstáculo de saúde pública (SES - SP, 2008). 

Situações como fragilidade dos serviços de saúde e a baixa assistências 

no pré-natal contribuem para o aumento de casos. Que requer profissionais que 

atuem na atenção primária à saúde, pois é nesse nível que deve ocorrer o 

acompanhamento do pré-natal. Por isso a importância da capacitação dos 

profissionais de atenção básica a saúde, para saber lidar com gestantes 

(FEITOSA; ROCHA; COSTA, 2016).  

Um bom diagnóstico é importante para a prevenção da SC, a triagem 

sorológica no pré-natal é uma escolha de tratamento eficaz assim como o 

tratamento com penicilina, por ser acessível, se tratando de uma medida 

competente e de baixo custo.  Faz parte do tratamento também a inclusão do 

parceiro e as políticas de saúde e prevenção e educação (LIMA; 

NASCIMENTO; DOURADO, 2008). 

 
3 OBJETIVOS 

O objetivo do estudo foi de avaliar o número de óbitos por sífilis 

congênita nos últimos 5 anos nas regiões do Brasil. 

                                            

4 METODOLOGIA 
O caminho percorrido foi através dos dados de domínio público 

disponíveis no formulário eletrônico do banco de dados do DATASUS, por meio 

do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH/SUS), com o programa do Tabnet, em 13\09\2018. 

Realizamos um estudo descritivo, com dados da vigilância 

epidemiológica relacionados a óbitos por sífilis congênita nas regiões 

brasileiras no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017.  

De acordo com a Resolução CNS 510/2016, por se tratar de uma análise 

em banco de dados públicos (DATASUS), pelo qual as informações são 

adjuntas, sem possibilidade de identificação individual, dispensa submissão ao 

CEP. O gráfico foi analisado e elaborado no software Microsoft Excel 2016.  
 

                                                             



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2013 a 2017 ocorreram 146 óbitos notificados no site do 

DATASUS. Podemos constatar que houve maior índice de mortalidade na 

região Nordeste, com 42% óbitos. Na região Norte houve 13%, no Sudeste 

34%, no Sul 9% e no Centro-Oeste 2% óbitos, descrito em Gráfico 01. Durante 

esse período pode haver casos subnotificados. 

 
Gráfico 01: Percentual de óbitos por regiões do Brasil de 2013 a 2017. 

 
Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS. 

  

Na presente investigação, também constatou um maior índice de 

mortalidade por sífilis congênita na região Nordeste. Apesar dos valores terem 

diminuído nesse estudo, ainda apresenta maiores indícios em relação às outras 

regiões do Brasil.  

O Nordeste apresentou a pior situação, com aumento muito grande, de 

120%, nas décadas de 1980 a 1990, caindo apenas 11,5% nos cinco anos 

seguintes e mantendo, ao fim do período estudado, o mais alto grau de 

mortalidade por sífilis congênita do Brasil (LIMA, 2002).  

Uma redução de quase 60% num espaço de 15 anos é um avanço muito 

grande, levando em consideração que nenhum método diagnóstico ou 

terapêutico novo passou a contribuir para um combate mais efetivo da doença, 
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restando como explicação uma melhor qualidade de rastreamento e tratamento 

da sífilis (LIMA, 2002).  

As campanhas também contribuíram para a redução da morbidade e da 

mortalidade relacionadas à sífilis nos recém-nascidos. As reduções dos índices 

de prematuridade, natimortalidade e neomortalidade foram significativas no 

grupo captado (SARACENI; LEAL, 2003).  
Danos como a sífilis congênita quase sempre reproduzem questões 

relacionadas ao acesso e à utilização de serviços de saúde, atingindo 

principalmente a população mais desfavorecida (SARACENI, 2005). 
Um pré-natal deficitário leva a ocorrência de falhas no tratamento de 

gestantes com sífilis e consequentemente pode resultar em um aumento no 

número de casos da sífilis congênita. O diagnóstico precoce da infecção 

materna ainda é a melhor maneira de prevenir a SC e os testes sorológicos são 

as principais formas para seu diagnóstico (HOLANDA et al., 2011; 

MAGALHÃES et al., 2013). 

 
6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que houve maior índice de mortalidade por sífilis congênita 

na região Nordeste, apresentando maior incidência em 2013, e queda de 

mortalidade em 2014 e aumento significativo do mesmo em 2017. São índices 

preocupantes visto que deveriam regredir e não oscilar para mais ou menos.  

Desse modo, é de extrema importância campanhas permanentes para não 

contagio da doença e, para gestantes, o tratamento imediato e minucioso do 

pré-natal evitando assim, o contagio para recém-nascidos, que pode ser fatal. 

Os serviços de saúde devem estar aptos para lidar com a situação, 

incentivando o tratamento, principalmente para evitar expandir-se e causar 

agravos. 
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