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PRODUÇÃO DE CULTURAS OLERÍCOLAS EM CULTIVO ESCALONADO
E PREPARO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS COM RESÍDUOS AGRÍCOLAS
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo e gerar um calendário agrícola de plantio e colheita escalonada para produtores. Para isso foram feitas analises gerais de produção, comparando os desenvolvimentos de duas combinações de consórcio e cada cultura foi plantada
em sistema de monocultura para comparação quantitativa e suscetibilidade a contaminação de doenças e ataque de insetos pragas. Toda a produção foi realizada levando em
consideração as boas práticas na agricultura e técnicas agroecologicas como produção de
compostos orgânicos para a adubação, cobertura seca, adubação verde e etc.
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Introdução

Dentre as práticas de produção sustentável que podem ser utilizadas, uma tem se
destacado e despertado a atenção de pesquisadores e produtores nos últimos anos, é a
consorciação de culturas. De acordo com Souza e Resende (2006), essa técnica possibilita
uma maior produtividade por área ao estimular a combinação de espécies que irão utilizar
melhor o espaço, nutrientes, água e luz solar, além dos benefícios que uma planta proporciona a outra no controle fitossanitário (plantas espontâneas, artrópodes, doenças).
Entretanto, segundo Conrado et al. (2011), uma grande dificuldade dos horticultores
é a produção contínua de seus produtos ao longo do tempo, seja para atender sem excessos
ou faltas o público-alvo. Esta diversidade de períodos de colheita, aliada ao comum fato
de a grande maioria dos horticultores no Brasil, cultivarem mais de uma espécie hortícola,
tornam o dimensionamento de uma horta, um grande desafio. O planejamento deve, portanto atender à necessidade de produzir um calendário de cultivo o que, pela especificidade de ciclo de cada hortaliça e pelo número de espécies a serem cultivadas, pode ser uma
tarefa difícil de ser executada.
Segundo Barbosa (2010), em seu boletim técnico sobre recomendações técnicas
para o cultivo de hortaliças em agricultura familiar, a época de plantio influencia no ciclo de produção, na produtividade e na qualidade de algumas hortaliças, dependendo da
época as condições climáticas são desfavoráveis ao cultivo. Portanto, é preciso seguir as
orientações para cada espécie e cultivares de hortaliças a fim de evitar perdas econômicas.
O fertilizante organomineral corresponde a uma solução tecnológica tanto sob o
ponto de vista ambiental como também agronômico. Misturando e combinando de forma balanceada, minerais e matéria orgânica, o fertilizante potencializa a assimilação dos
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nutrientes pela planta e ativa a microbiota do solo, promovendo a produção de enzimas e
outros compostos orgânicos benéficos. A tecnologia contribui para a agricultura de baixo
carbono, por reduzir a emissão de gases de efeito estufa decorrentes da aplicação superficial de resíduos orgânicos (BENITES et al., 2013).
Segundo Primavesi (2017) no Manual do Solo Vivo, a agricultura sustentável não
vê fatores isolados, mas sempre considerando o inteiro da natureza: os sistemas naturais,
os ciclos vitais e a humanidade dentro deste sistema. E que um ambiente equilibrado
produz plantas com alto valor biológico e que uma planta sadia e em pleno vigor não é
atacada por doenças e pragas. Assim, o alimento de alto valor biológico é a base para uma
vida com saúde, prometendo bem-estar para todos com bem menos volume ingerido. Solo
sadio, planta sadia e ser humano sadio.

Objetivo
O objeto técnico do presente trabalho é a análise de planejamento geral, consórcio
entre culturas olerícolas e escalonamento de plantio e colheita, fornecendo ao produtor um
calendário de semeadura e colheita escalonada e produção de compostos orgânicos com
resíduos agroindustriais.
Com objetivo social, os alimentos produzidos foram doados a instituições de caridade promovendo melhoria da qualidade de vida de pessoas na cidade de São Carlos - SP.

Materiais e Métodos
O experimento foi realizado no Centro Universitário Central Paulista – UNICEP,
localizado na cidade de São Carlos/SP.
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3.1. Composteiras
A produção de composteiras com resíduos agroindustriais e caseiros foram produzidas em 3 baldes de plástico de 15 Kg cada, interligados um ao outro com furos no
fundo dos dois primeiros baldes (Figura 02). No final do último balde foi instalado uma
torneira para que fosse coletado o biofertilizante (líquido de coloração escura, resultado
da decomposição do material orgânico). Nos dois primeiros baldes foram adicionados camadas de material orgânicos (esterco bovino e resíduo caseiro) intercalados com camadas
de material seco (casca de café, bagaço de cana de açúcar, folhas secas e palha). Após a
montagem de cada composteira, foram adicionadas minhocas californianas em cada balde.
Durante o processo de decomposição, foi feita a rotação dos dois primeiros baldes de cada
combinação.
As combinações das composteiras foram: 1- Casca de café+ Esterco bovino (A).
2- Bagaços de cana-de-açúcar+ Esterco bovino (B). 3- Resíduos domésticos + Palha (C)
(Figura 01).
Após 75 dias as composteiras número 1 e 2 haviam completado a decomposição de
toda matéria dos baldes e a composteira 3 ficou completamente decomposta com 85 dias.
O material sólido e líquido das composteiras, foram armazenados e utilizados nos canteiros. Para a adubação com o biofertilizante, é necessário que esse seja diluído 30 ml em 2
litros de água para cada canteiro.
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Figura01:Compostos com resíduos agroindustriais utilizando: casca de café + esterco (A), bagaço de
cana + esterco (B),resíduo doméstico + palha (C).

Figura 02: Composteiras com resíduos agroindustriais montados em baldes (A); Biofertilizante retirado da composteira (B).

3.2 Plantio
O presente trabalho foi implantado na área de estudos do curso de Engenharia Agronômica onde possui 24 canteiros elevados, sendo 6 deles dentro da casa de vegetação e
os 18 restantes fora da casa de vegetação. Cada canteiro mede 2,25 X 1,25 metros. Dos
24 canteiros, 12 são mais antigos, onde já foram implantados alguns estudos e 12 foram
construídos recentemente e que não foi plantada nenhum cultura.
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Para esse experimento foram utilizados 13 canteiros localizados na área externa, ou
seja, a pleno sol. Em dois deles foram plantadas duas combinações diferentes de consórcio
de espécies comerciais, com cada cultura plantada em sistema de monocultura e quatro
canteiros reservado para produção de adubo verde e gramínea que posteriormente foi utilizada como cobertura de solo.
Devido à diferença de usos e tratamentos de cada canteiro, foi realizada a análise
da composição química de solo de todos os canteiros. Sendo diferenciados por canteiros
antigos e canteiros novos. A coleta dos solos foi feita por duas amostragens de cada canteiro, de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm de profundidade.
As amostras compostas foram levadas ao laboratório de análise de fertilidade de
solos da própria instituição, onde foi feita a análise de pH e dos principais nutrientes e
características importantes como S, CTC, M% e V%.
O preparo dos canteiros se iniciou com a limpeza dos mesmos, onde foram retiradas
plantas espontâneas, pedras e algumas plantas de antigos experimentos.
A partir da análise do solo, foram realizados os cálculos de Necessidade de Calagem
(NC) e a Correção de Calagem (QC) para os canteiros antigos e novos. Nos canteiros antigos foram incorporados 102 g de calcário e nos canteiros novos 120 g, além de 2 kg de
esterco bovino para cada canteiro. Após 15 dias da adubação e calagem foram iniciados
os plantios.
Com o objetivo de gerar matéria seca para ser utilizada como cobertura do solo, em
dois canteiros foram plantadas sementes de Megathyrsus maximum, cv BRS Quênia, uma
cultivar de capim, que possui crescimento e regeneração rápida. (Figura 03 - A).
Em outros dois canteiros, foram plantadas uma mistura de várias sementes de adubo
verde contendo milheto, girassol, mamona roxa, milho, feijão de porco, feijão espada, cro14
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talaria juncea, urucum e mucuna preta, sendo essa mistura também chamada de muvuca.
Este primeiro plantio de adubo verde teve como objetivo gerar sementes para os futuros
plantios de adubos verdes em outros canteiros. (Figura 03 - B).
Foram implantadas duas combinações diferentes de consórcio. O consócio 01 que
contem duas linhas de rúcula, duas de beterraba, duas de alface e uma de couve (Figura
4 – A). O consórcio 02 com o plantio intercalado de milho, mandioca e feijão (Figura
04 - B). Para comparação de produção foi plantada cada uma das culturas em sistema de
monocultura em canteiros separados.
Cada cultura, tanto nos canteiros dos consórcios como nos de monocultura, foram
plantadas no mesmo dia e receberam os mesmos tratamentos como irrigação, adubação,
desbaste, podas e controles de plantas espontâneas quando necessário.

Figura 03: Canteiro com Panicum maximum- BRS Quênia (A) para utilização de matéria seca e canteiro
com diferentes adubos verdes (B) para a produção de matéria orgânica e sementes.
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Figura04:Consórcio 01 (A) couve, alface, beterraba e rúcula. Consórcio 02 (B) milho, mandioca e feijão.

Resultados e Discussões
4.1 Resultados
4.1.1 Colheita
As colheitas de cada cultura, em condição consorciada e solteira, foram feitas no
mesmo dia. De cada cultura, foram selecionadas 15 amostras ao acaso para análise e feita
à média dos dados colhidos e teste de comparação de médias. Levando em consideração
as características de cada cultura de acordo com dados quantitativos de cada espécie e
variedade.
A figura 5 mostra o gráfico da colheita de beterraba Early Wonder, em relação ao
comprimento e diâmetro do tubérculo (cm) e ao comprimento das folhas (cm), o sistema
de consorciamento chegou mais perto dos padrões de referência retiradas do boletim técnico IAC 210 “Beterraba, do plantio a comercialização”, que o sistema de monocultura. Já
no diâmetro (cm) o sistema de consorciamento foi maior que o valor de referência, quanto
ao sistema de monocultura ficou abaixo a referência.

16
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Figura5: Beterraba Early Wonder - Comprimento (cm); Diâmetro (cm); Folha (cm). Fonte: SEBASTIÃO, W. T. 2011.

Levando em consideração o comprimento (cm) das folhas de rúcula (Figura 6),
o sistema de consorciamento se desenvolveu na média de 7,5 cm a mais que o valor de
referência. Já no sistema de monocultura se desenvolveu 1,4 cm a menos que o valor de
referência.

Figura6: Rúcula – Comprimento (cm). Fonte: PURQUERIO, L. F. V, 2005.
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Na colheita dos grãos de feijão não houve muita diferença de produção quando
comparadas o número de vagens por planta, número de grãos por vagem e o comprimento
da vagem (cm) como é demonstrado na figura 7. A maior diferença de produção entre os
canteiros na cultura do feijão foi à maturação em 90 dias de cultivo.
No canteiro do consórcio 93% da colheita estava em ponto de colheita do grão e
7% das vagens estavam verdes. No canteiro de monocultura 35% da produção estava em
ponto de colheita e 63% ainda estavam verdes.

Figura7: Feijão carioca – Vagens por planta; Grãos por vagem; Comprimento Vagens (cm). Fonte:
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 2018.

A cultura da couve no sistema de monocultura, apresentou 3 cm a menos e no consórcio 0,5 a mais, quando comparados com o valor de referência. Apresentando grande diferença na produção da couve manteiga quando comparado o comprimento (cm) da folha.
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Figura 8: Couve manteiga – Comprimento (cm). Fonte: TRANI, P. E. 2015.

A alface crespa nos dois sistemas produziu em média o mesmo número de folhas
que o número de referência, porém, no sistema de consorciamento foram produzidos 7,5
g a mais que a referência e o sistema de monocultura 10,2 g a menos como é demonstrado
no gráfico abaixo (Figura 9) quando levado em conta o peso da massa fresca da cultura.

Figura9: Alface crespa – Massa fresca (g); Número de folhas. Fonte: DOMINGUES, F.J. 2016.
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Na cultura do milho, o sistema de consorciamento produziu 3 linha e 3 grãos a
mais por linha quando comparado com a referência, entretanto, com o peso de 1.000 grãos
a baixo que o valor de referência. O sistema de monocultura produziu 2 linhas a mais e
um grão por linha a menos que a referência e 2 g a mais do peso de 1.000 grãos (Figura
10). Ambos os tratamentos não apresentaram diferenças significativas nas características
fonológicas no teste de tukey.

Figura10: Milho – Número de linhas; Número de grão/linhas; Peso 1.000 sementes (g). Fonte: SAWAZAKI E. 2018.

Na produção da mandioca (Figura 11), o sistema de monocultura produziu em média o número de raízes por planta muito próximo ao valor de referência. Já no sistema de
consorciamento, o número de raízes por planta foi menor, contudo, o peso médio por raiz (g),
diâmetro médio (cm) e comprimento médio (cm) foram maiores que o valor de referência.
No entanto não apresentaram diferenças na comparação entre médias.
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Figura11: Mandioca - Número de raízes por planta; Peso médio da raiz(g); Diâmetro médio da raiz
(cm); Comprimento médio da raiz (cm) Fonte: DEVIDE, A. 2009.

Doenças
Nas folhas das plantas de beterraba do sistema de monocultura, foi observada a
presença de cercosporiose, uma doença causada pelo fungo Cercosporabeticola. Já no
canteiro consorciado não houve contaminação (Figura 12).

Figura 12: Folhas da beterraba do sistema de monocultura contaminadas por Cercosporiose (Cercosporabeticola). (A)Folhas da beterraba do sistema de consorciamento atacadas em alguns pontos por
insetos herbívoros e sem a contaminação por Cercosporiose (Cercosporabeticola) (B).
Multiciência, São Carlos, 19: 9 - 34, 2020
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Para a cultura do feijão no canteiro de monocultura, também foi observado crestamento-bacteriano-comum, uma doença causada pelo microrganismo Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli e Xanthomonas citripv. Fuscans (Figura 13). A mesma cultura, cultivada
de maneira consorciada, não apresentou contaminação (Figura14).

Figura 13: Fotos das folhas (A) e vagens do feijão (B) no sistema de monocultura contaminadas por
Crestamento-bacteriano-comum (Xanthomonas haseolipv. phaseoli e Xanthomonas citripv. fuscans).

Figura 14: Fotos das folhas (A) e vagens do feijão (B) no sistema de consorciamento não contaminadas por Crestamento-bacteriano-comum (Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli e Xanthomonas citripv.
fuscans).
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Insetos
Foi encontrada grande variedade de insetos, sendo a maioria dos insetos identificados benéficos à produção como polinizadores, mamangaba (Bombus pratorum), abelha
europeia (Apis mellifera) e abelha aripuá (Trigona spinipes), predadores naturais de outros
insetos, como pirilampo (Lampyridae) que na fase larval se alimenta de outros insetos,
percevejo (Hemiptera) prepadores de outros insetos e uma grande variedade de besouros
que são predadores como a Joaninha (Harmonia) que se alimenta de pulgões (Brevicorynebrassicae) e outros que atuam como polinizadores e decompositores de matéria orgânica.
Os únicos insetos prejudiciais às culturas, insetos praga, encontrados foram, a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda) na cultura do milho (Figura: 15 - A), porém apenas
no canteiro de monocultura. Apesar dos canteiros estarem localizados perto um ao outro,
não foram encontrados sinais de herbivoria pelas lagartas (Figura 15 - B) no sistema de
consórcio.

Figura 15: Fotos do ataque da lagarta-do-cartucho no canteiro de monocultura com milho (A). Fotos do
milho sem o ataque da lagarta do cartucho no canteiro consorciado (B).
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Na cultura da couve foi observada a lagarta curuquerê (Asciamonusteorseis) (Figura 16) e devido às altas temperaturas e grande ocorrência de chuvas, nos primeiros
meses do ano, houve também o ataque de pulgões (Brevicorynebrassicae) em ambos os
canteiros, consorciado e solteiro (Figura 17). No consorciamento foi possível o controle
dos dois insetos e regeneração das plantas, na monocultura houve perda de produtividade
e dificuldade no controle.

Figura 16: Fotos dos ovos (A) e da lagarta Curuquerê (B) na cultura da couve.

Figura 17: Fotos do ataque de pulgões (Brevicorynebrassicae) na cultura da couve no canteiro de consorciamento (A) e no de monocultura (B).
24
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Plantas Espontâneas

Devido ao uso da técnica de cobertura seca nos canteiros, utilizando a poda da Megathyrsusmaximum- BRS Quênia e dos Adubos Verdes (Figura 18) não houve problema
de competição de plantas espontâneas com as culturas. As plantas espontâneas de maior
aparecimento nos canteiros foram a quebra-pedra (Euphorbiamaculate), tiririca (Cyperusrotundus), capim-pé-de-galinha (Eleusineindica), caruru (Amaranthus viridis) e beldroega
(Portulaca oleracea).

Figura 18: Cobertura Seca com BRS Quênia (A) Cobertura de adubo verde triturado (B)
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4.2

Discussões

Foi possível observar uma diferença considerável, entre as duas técnicas de cultivo, quando levando em consideração as características quantitativas dos produtos. Quando
se utiliza técnicas de consorciamento, as plantas de ciclo curto são mais produtivas e vigorosas, já as de ciclo longo são menos suscetíveis ao ataque de pragas e doenças.
Essa diferença está diretamente relacionada à grande biodiversidade de micro e macro organismo, encontrados em equilíbrio, dividindo o mesmo espaço e tempo, influenciando positivamente na agricultura.
Cada planta possui associações com diferentes fungos e bactérias em sua rizosfera,
em uma relação de mutualismo vantajoso conhecido como simbiose. Onde a planta produz
açucares e ácidos orgânicos que são excretados pelas raízes e absorvidos pelos microorganismos favorecendo seu desenvolvimento. Em troca, auxiliam as plantas a assimilar e
absorver água e nutrientes específicos, com mais eficiência (SUZKIW, 1998).
A nutrição do solo é um fator muito importante para o sucesso e desenvolvimento
da produção. Geralmente, a adubação é feita somente com NPK (Nitrogênio, Fósforo e
Potássio), porem na natureza existem 46 nutrientes, sendo eles os nutrientes primários,
que as plantas necessitam para o seu crescimento e desenvolvimento, e os secundários que
são encontrados em menores quantidades no solo, mesmo assim, indispensáveis para um
cultivo de um alimento de qualidade (BORYS, et AL. 1968).
Por isso, que em um ambiente com alta variedade de plantas é possível encontrar um
solo vivo, com grande variedade de microorganismos, insetos polinizadores e predadores até
mesmo animais maiores. Tornando um ambiente com um ciclo ecológico equilibrado e com alta
fertilidade do solo, atingindo todas as necessidades nutricionais das plantas, sem a necessidade da
utilização de insumos químicos externos para controle de invasores agressivos e nutrição do solo.
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Sendo uma agricultura mais sustentável, menos violenta ao meio ambiente e economicamente segura. Levando em consideração o sistema como um todo, respeitando os
ciclos da natureza com elevada produtividade, com menor impacto ambiental, resultando
em alimentos de alto valor biológico e nutricional.

5 Calendário Agrícola de Escalonamento

Antes de iniciar o calendário de escalonamento, é preciso conhecer bem as culturas
que irão ser utilizadas para produção em um sistema de consorciamento. Conhecimentos
técnicos como época de plantio, tempo de desenvolvimento, espaçamento necessário, técnica de semeadura e a fisiologia das plantas, auxiliam no planejamento e sucesso do cultivo.
Como exemplo para produção de um calendário escalonado será utilizadas culturas
do consórcio 01 desse experimento.
Tabela 1: Desenvolvimento de culturas de acordo com época de plantio (mês); início da colheita (Semanas); espaçamento entre plantas e entre ruas (m x m) e técnica de semeadura.
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Para facilitar no escalonamento de plantio e colheita, é necessário dividir a área de
cultivo em módulos que serão trabalhados semanalmente. Na primeira semana será feito
o plantio de alface, beterraba rúcula e couve no módulo 01. Já na segunda semana serão
plantadas as mesmas culturas no módulo 02 e assim, consecutivamente em quantos módulos for preciso. A quantidade de mudas ou sementes plantadas é a mesma que se desejar
colher por semana, levando em consideração o plantio de 10% de plantas a mais para o
caso de alguma planta não se desenvolver.
A partir da semana de plantio e conhecimento prévio de desenvolvimento de cada
cultura, é preciso somente completar o calendário conforme a data de colheita ou replantio
de cada cultura em cada módulo.
Tabela 2: Calendário de escalonamento de produção. Plantio alface (Pa), Plantio beterraba (Pb), Plantio
rúcula (Pr), Plantio couve (Pc). Colheita alface (Ca), Colheita Beterraba (Cb), Colheita rúcula (Cr) e
Colheita couve (Cc).

Semana
01
Semana
02
Semana
03
Semana
04
Semana
05
Semana
06
Semana
07
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Módulo Módulo
01
02
Pa, Pb, Pr,
Pc
Pa, Pb,
Pr, Pc

Módulo
03

Módulo
04

Módulo
05

Módulo
06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pa, Pb, Pr,
Pc

-

-

-

-

-

-

Pa, Pb, Pr,
Pc

-

-

Cr

-

-

-

Pa, Pb, Pr,
Pc

-

Pr

Cr

-

-

-

Pa, Pb, Pr,
Pc

Ca

Pr

Cr

-

-

-

Multiciência, São Carlos, 19: 9 - 34, 2020

PRODUÇÃO DE CULTURAS OLERÍCOLAS EM CULTIVO ESCALONADO E PREPARO DE
COMPOSTOS ORGÂNICOS COM RESÍDUOS AGRÍCOLAS

Semana
08
Semana
09
Semana
10
Semana
11
Semana
12
Semana
13
Semana
14
Semana
15

Pa, Cb

Ca

Pr

Cr

-

-

Pb

Pa, Cb

Ca

Pr

Cr

-

Cr

Pb

Pa, Cb

Ca,

Pr

Cr

Pr, Cc

Cr

Pb

Pa, Cb

Ca

Pr

Cc

Pr, Cc

Cr

Pb

Pa, Cb

Ca

-

Cc

Pr, Cc

Cr

Pb

Pa, Cb

Ca

-

Cc

Pr, Cc

Cr

Pb

-

Ca

-

Cc

Pr, Cc

Cr

6 Considerações Finais

Os dados quantitativos de produção possibilitaram a tomada de decisões da escolha para utilização de técnicas de consorciamento para a produção do calendário de semeadura e colheita escalona.
Em 12 meses de projeto, foram produzidos aproximadamente 130 Kg de alimentos
orgânicos com técnicas agroecológicas. Todos os alimentos foram doados a casa de repouso Cantinho Fraterno Maria Jacinta onde abriga 36 idosos.
Todas as informações e técnicas utilizadas no presente trabalho foram reunidas
para a produção de um E-book informativo para pessoas interessadas em produzir seus
próprios alimentos.
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ABSTRACT: This paper aims to generate an agricultural calendar for cultivation and staggered harvest for rural producers. To achieve this, general production analyses were performed, comparing the development of two different combinations of consortium (mixed-species plantation / mixed cropping). ach culture was also planted in a monoculture system,
which allowed a quantitative comparison and analysis of susceptibility to contamination
by diseases and attack by pests. All production was carried out taking into account good
practices in agriculture and agroecological techniques, such as the production of organic
compounds for fertilization, dry straw, green manure, etc.

KEYWORDS: Consortium; sustainable agriculture; agricultural calendar; staggering;
agroecology; organic compounds.
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A ALTA TAXA DE MORTALIDADE DE EMPRESAS NO BRASIL E
SUAS CAUSAS

Ziesle MÁRCIA BRAGA1

RESUMO: O índice de mortalidade de empresas no Brasil nos últimos anos é elevado, devido
principalmente as dificuldades de gestão. A maioria encerra antes de completar dois anos e,
normalmente, colocam a responsabilidade na crise, no pouco capital investido e na dificuldade de lidar com indicadores. Este trabalho busca apresentar e discutir dados provenientes
de instituições como SEBRAE sobre sobrevivência e mortalidade de empresas brasileiras,
incluindo a segmentação destes dados em categorias como setor de atividade, porte, presença
de microempreendedores e região geográfica. Também se discute fatores importantes para este
cenário como as influências das incubadoras, do Produto Interno Bruto, e do Gerenciamento
de Riscos. Os dados confirmam que a taxa de mortalidade, embora tenha reduzido no país nos
últimos anos, permanece elevada, e para que esta situação seja contornada é necessário cautela
e planejamento por parte dos empreendedores.
PALAVRAS-CHAVE: natalidade e mortalidade, empresas, causas de fechamento.

1 Pós Graduanda em Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria do Centro Universitário Central Paulista-UNICEP.
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Introdução
Empreender hoje se tornou o sonho para inúmeros brasileiros, pois a maioria das
pessoas deseja ter qualidade de vida e buscam fazer o que gostam. Mas na maioria das vezes, não buscam uma consultoria e vem ocorrendo diversas falhas em que a maioria desses
empreendimentos fecha em apenas dois anos, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016a). Assim, são comuns situações como estas,
visto que os fatores externos, como os político-econômicos, não são uma grande garantia
para o empreendedor. Na maioria das vezes, um dos fatores que assegura a sobrevivência
das empresas é estudar algumas possíveis soluções baseadas em experiências gerenciais
que trouxeram resultados favoráveis às organizações, como exemplo a consultoria ao SEBRAE, que tem sido uma grande fonte de sobrevivência para os empreendedores de micro
e pequenas empresas, pois é a partir dela que podem tornar-se grandes empresas. Mas
essa busca por consultoria não tem sido vista nos últimos tempos, segundo o (SEBRAE,
2016a). Normalmente, busca-se abrir um empreendimento na base de ideias próprias de
alcançar um faturamento já no primeiro ano, almejando de início uma estabilidade financeira rápida, sem se atentar aos gastos e despesas, principalmente quanto à questão dos
tributos que irá pagar por um negócio.
O estudo das porcentagens de sobrevivência e mortalidade de empresas tem sido
um dos temas com maior importância para as instituições como o SEBRAE, que desde
2011 busca estudos e atualizações sobre o tema. Neste artigo serão apresentadas porcentagens processadas pela Secretária da Receita Federal (SRF) de empresas que foram abertas
entre os anos de 2008 a 2012, após realizarem 2.006 entrevistas com empresas entre julho
e agosto de 2016. O grande número de entrevistas busca mitigar algumas dificuldades de
obtenção precisa de dados, como demora no registro de abertura e encerramento das empresas, dependências fiscais entre os sócios, entre outras.
Tais dificuldades ficam explícitas no estudo realizado pelo SEBRAE
(2016a, p.8) ao afirmar que a própria definição de empresas em atividade
e empresas encerradas é um tema obscuro, o que torna ainda mais árdua a
tarefa de mensurar a porcentagem de taxas de sobrevivência e mortalidade
das empresas.
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Uma pesquisa dessa natureza exige um estudo detalhado, utilizando bases conceituais claras e sempre precisas. Pois a partir delas podem-se obter inúmeras informações para
identificar uma situação próxima da realidade de cada empresa. Com base nesses dados,
pesquisadores buscam levantar meios para o auxílio na consultoria às empresas. A partir
de dados oficiais como estes, é possível obter uma visão clara e nítida a quem realmente
busca ser um empreendedor no Brasil, ajudando na tomada de decisões de abrir ou não um
negócio perante os inúmeros obstáculos que a economia está sujeita a passar.
Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as principais dificuldades que
as empresas brasileiras encontram para desenvolver seus negócios, o que desemboca em
alta taxa de mortalidade dos negócios do país.
2 FATORES QUE INFLUENCIAM ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS NO BRASIL
As empresas que fecham o capital normalmente possuem um nível muito baixo de
crescimento financeiro e menor em infraestrutura. O mercado de capital no Brasil não tem
sido sustentável para ser ponto de referência na captação de bons recursos para obtenção
de investimentos de longo prazo.
Fatores como estes inúmeros empreendedores buscam como garantia, mas normalmente é um dos grandes erros de pequenos administradores de empresas, pois manter uma
empresa em exercício em longo prazo é uma tarefa com poucas garantias. Por trás desse
investimento existem grandes custos e despesas que não têm sido notados por estes pequenos empreendedores antes de investir seu capital.
Custos de manter a empresa aberta tem adquirido uma importância crescente nos estudos sobre as razões que levam as empresas ao fechamento
de capital. Observa-se que nos principais mercados como Estados Unidos,
e Reino Unido como no Brasil seguem a mesma tendência. (PADILHA,
2015, p. 51).

Toda e qualquer empresa antes de sua constituição até uma possível falência terá
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que saber lidar com indicadores de desempenho financeiro, conhecendo-os ou não. Obter
sucesso em um empreendimento depende justamente da forma de trabalhar esses indicadores tais como: Despesas, Custos, Investimentos e Perdas.
À medida que se aprende a lidar com estes indicadores, até mesmo antes de se constituir uma empresa, as chances de não cair em uma possível falência são mínimas. Pois
à medida que esses indicadores são compreendidos pelos administradores de empresas, é
possível sim obter resultados positivos e satisfatórios.

2.1 Resultados de porcentagem de sobrevivência das empresas no Brasil
Citando como exemplo as empresas no Brasil constituídas em 2012 e buscando informações sobre várias empresas disponíveis pela SRF até o ano de 2014, empresas com
até dois anos de atividade possuem uma taxa de sobrevivência de 76,6% (Figura 1). Esta
foi a maior porcentagem de sobrevivência das empresas com até dois anos entre o período
de 2008 a 2012.
Figura 1 – Porcentagem de sobrevivência de empresas de dois anos.

Fonte: SEBRAE (2016a, p. 16)
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2.2 Resultados de porcentagem de mortalidade das empresas no Brasil

Devido à porcentagem de mortalidade ser complementar à porcentagem de sobrevivência de empresas, nota-se que a porcentagem de mortalidade de empresas com
até dois anos de atividade caiu de 45,8% de empresas constituídas em 2008, para
23,4% de empresas constituídas em 2012, conforme Figura 2.
Figura 2 – Porcentagem de mortalidade de empresas de dois anos.

Fonte: SEBRAE (2016a, p. 17)

2.3 Porcentagens de sobrevivência de empresas de dois anos, por porte
A Figura 3 revela que as Empresas de Pequeno Porte (EPP), as Médias Empresas
(MdE) e as Grandes Empresas (GdE) têm perfis bastante próximos nas porcentagens de
sobrevivência. Empresas abertas em 2012, no caso das EPP, apresentaram uma porcentagem de 98%, igual às MdE (98%) é um pouco acima das GdE (97%). Porém, as Microempresas (ME) com uma taxa de sobrevivência de até dois anos, abertas em 2012, revelam uma porcentagem de apenas 55%. Já as empresas de Microempreendedor Individual
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(MEI) revelaram uma taxa de (87%). Este valor aproxima-se mais da porcentagem das
EPP do que das ME. Os resultados mostram que as ME são as que possuem maior taxa de
mortalidade dentre os segmentos avaliados, resultando no fechamento dos pequenos negócios. Os resultados revelam que as EPP, MdE e GdE possuem uma estrutura com índice
maior de organização e com maior capital, obtendo uma tendência maior de sobrevivência
e menor taxa de mortalidade.
Figura 3 – Porcentagem de sobrevivência de empresas de dois anos, por porte.

Fonte: SEBRAE (2016a, p. 24)

2.4 Impacto do MEI dentro da porcentagem de sobrevivência das empresas no
Brasil, com ou sem MEI
O MEI causa um impacto positivo na sobrevivência das empresas, e este tipo de
segmento é mais numeroso comparado com outros, pois a sua participação salta de 0%
para 63% em um total de empresas constituidas entre 2008 a 2012, segundo pesquisas
feitas pelo SEBRAE (2016b). Criada pelo governo brasileiro em 2009, auxiliou bastante
na queda da informalidade. Para alcançar esse objetivo, foi necessário realizar estudos
sobre a informalidade e suas principais causas. Após realizar este estudo, foram realizados levantamentos de medidas a serem tomadas pelo governo brasileiro com o intuito de
reduzir a informalidade no Brasil. Como resultado, foi possível observar o crescimento do
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MEI em relação ao crescimento das empresas. Segundo DataSebrae e Figura 4, entre o
periodo de 2010 e 2014, a taxa de sobrevivência passou de 54% para 77%, e essa melhora
se obteve devido à implantação do MEI.
Figura 4: Sobrevivência das empresas no Brasil.

Fonte: SEBRAE (2016b)

2.5 Resultados por setores de atividades
Quanto a empresas constituídas em 2012, nota-se que a maior porcentagem de sobrevivência registrada foi no setor industrial (80%), seguido de outros setores como construção (79%), comércio (77%) e serviços (75%), conforme Figura 5. O setor industrial
apresentou um bom desempenho em 2012, obtendo uma porcentagem de 82% na região
Sudeste, de acordo com pesquisas do SEBRAE (2016a, p.26). Isso acontece por estar
vinculado à produção de café, em que houve uma atração a se trabalhar nas indústrias, e
por possuir um grande número de mão-de-obra imigrante que já era bastante presente no
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Brasil e já carregava experiência com indústrias. Baseando em termos de evolução, nota-se em 2010 um grande avanço na porcentagem de sobrevivência em todos os setores,
graças à implantação do MEI no país no ramo dos negócios. E também a expansão do PIB
contribuiu para um aumento e manutenção na porcentagem de sobrevivência das empresas
no Brasil.
Figura 5: Porcentagem de sobrevivência de empresas de dois anos por setor.

Fonte: SEBRAE (2016a, p.27)

2.6 Porcentagem de mortalidade das médias e pequenas empresas por região
De acordo com a pesquisa feita pelo SEBRAE (2016a), a porcentagem de mortalidade de empresas no Brasil apurada no ano de 2012 demonstra que 23,4% encerraram suas
atividades com até dois anos de existência, 45,0% não sobrevive além de quatro anos. A
Tabela 1 abaixo demonstra resultados apurados em todas as regiões do país, e mostra porcentagens na faixa entre 44% a 57% de acordo com o ano de constituição da empresa. A
região Norte possui a maior porcentagem de mortalidade de empresas com até dois anos.
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Tabela 1: Taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas, até dois anos, em
porcentagem, por região e no Brasil. Período de 2008 a 2012.

Fonte: Morais e Carneiro (2017, p. 4)

2.6.1 A função das incubadoras
As incubadoras das organizações são instituições que ajudam micro e pequenas empresas recém constituídas ou em funcionamento que buscam ofertar produtos e serviços
no mercado com um olhar de inovação. Elas oferecem suportes técnicos e gerenciais, bem
como formações ao empreendedor, auxiliando no processo de inovação e dando oportunidades de acesso às tecnologias em seus pequenos negócios. De acordo com os dados do
Morais e Carneiro (2017), a porcentagem de mortalidade das micro e pequenas empresas
cresceu dentro de incubadoras, mas é menor que entre as empresas que cresceram sozinhas. Enquanto cerca da metade destas últimas morrem antes mesmo de completar dois
anos, nas empresas incubadas a porcentagem de mortalidade é de apenas 20% dentro do
mesmo período. Isto ocorre porque dentro dessas incubadoras os empreendedores recebem treinamentos sobre negócios além de terem acesso a uma estrutura disponível no
empreendimento da incubadora tais como: salas de reuniões, telefones, computadores,
água e energia elétrica. Segundo Morais e Carneiro (2017), aponta, no entanto, que uma
das falhas das incubadoras é a dificuldade de deixar tudo organizado e preparado para que
as empresas não fiquem dependentes de serviços oferecidos por elas.
De acordo com Morais e Carneiro (2017), fatores que contribuem para a mortalidade precoce de micro e pequenas empresas são diversos. Abaixo, o autor mostra alguns
fatores que contribui para o fechamento das empresas, conforme a Tabela 2.
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Tabela 2: Classificação dos fatores contribuintes para a mortalidade precoce.

Fonte: Morais e Carneiro (2017, p. 5).

Existem vários fatores que contribuem para o fechamento de um negócio, sendo
assim pode-se dividir em três pontos: o empreendedor, o negócio e o ambiente externo
econômico. Segundo pesquisas do Global Entrepreneurship Monitor GE de 2006 (BRASIL é o sétimo país mais empreendedor do mundo, 2006). Administradores.com, 2006)
que mede o grau de empreendedorismo no mundo, o Brasill é a sétima nação mais empreendedora do mundo, mas não quer dizer que a maioria dos empreendedores vão se dar
bem em seu negócio. Para entender melhor o assunto, tem-se dois tipos de empreendedores no Brasil: empreendedores por necessidade e por vocação.
O empreendedor por necessidade própia inicia seu negócio depois de estar desempregado ou por um desespero de não ter uma renda própia, e acaba se tornando um
pequeno empresário de início. No entanto, corre o risco de não refletir que no ambiente
externo irá deparar com empreendedores bem preparados já atuando há anos no mercado,
além de empresas já bem estruturadas com uma carteira grande de clientes. Analisando
por um outro ponto, o empreendedor por vocação é o cidadão que estuda o mercado tanto
interno quanto externo antes de constituir seu negócio, busca um planejamento sobre seu
negócio antes de investir em uma empresa (Morais e Carneiro, 2017).
No mercado existem certas dificuldades para se desenvolver um negócio: pouca
mão de obra com qualificação e poucos créditos que atendem as demandas específicas da
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empresa. Aliado a isso, uma das grandes dificuldades para gerir um negócio tem sido a
falta de planejamento antes de realizar a abertura do empreendimento.
Afinal, antes de compreender o mercado externo, o empresário necessita refletir
sobre tudo, desde assuntos financeiros até econômicos e ambientais, pois todos estão correlacionados à macroeconomia, e portanto não é um assunto fácil de se estudar para os
pequenos empresários no geral. Porém, sempre se faz necessário estudar e obter um conhecimento melhor no tipo de atividade, pois o mercado não dá chances para empreendedores sem comprometimento.

2.7 Opiniões de empresários para evitar fechamento das empresas
Fugir do alto índice de mortalidade das empresas no Brasil é o que todos os empresários desejam. Afinal, toda pessoa que inicia um negócio deseja prosperar e não
morrer logo. Porém, existem inúmeros fatores que fazem com que milhares de empresas
fechem suas portas. Pesquisas realizadas pelo SEBRAE em 2016, com empresas que
tiveram suas atividades encerradas,mostram a opinião dessas empresas sobre o que teria
sido fundamental para evitar um possível encerramento de suas atividades, conforme
Figura 6. Segundo elas, seriam primordiais os seguintes fatores: menos impostos e encargos (52%), mais clientes (28%), crédito mais facilitado (21%) e um melhor planejamento do negócio (18%).
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Figura 6: Opinião dos empresários sobre fatores que evitariam o fechamento de
empresas.

Fonte: SEBRAE (2016b).

2.8 Influência do PIB no desenvolvimento das empresas
O Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), é o somatório de todos os bens e serviços finais produzidos por um país,
estado ou cidade, geralmente analisado em um ano. Todos os países realizam esse cálculo
em suas respectivas moedas. A medição é feita de modo que não ocorram duplicidades na
contagem, citando como exemplo: se um país produziu R$ 150 de trigo, R$ 200 de farinha
de trigo e R$ 350 de pão, seu PIB terá o valor de R$ 350, pois tanto o trigo quanto a farinha
de trigo já se encontram dentro do valor do pão. A medição é realizada pelo preço que chega até o consumidor. Normalmente, tem-se um entendimento de que o PIB é basicamente
um valor total de riqueza de um país, o que acaba dando um duplo sentido, ou seja, um
entendimento errôneo de que é um montante de valor que tem na economia, como se fosse
uma espécie de tesouro nacional. À medida que o PIB cresce, as empresas são motivadas,
investem, produzem e realizam contratações. Caso o PIB otenha um desempenho fraco, ou
seja, seu valor caia, isto impacta o preço dos ativos das empresas e acarreta um possível
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fechamento destas, pois estão atreladas às expectativas do PIB.
Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE (Figura 7), entre os anos de 2008 a 2012
as empresas vivenciaram um momento de crescimento do PIB com porcentagens expressivas de crescimento, com exceção do ano de 2009, que teve uma porcentagem de -0,1%
devido a uma queda nos setores da indústria e agropecuária. Segundo dados do IBGE, o
setor da indústria apontou uma queda de 5,6% devido a uma redução de investimentos em
2009, afetando o crescimento da fabricação de veículos, máquinas e equipamentos eletrônicos. Já no setor de agropecuária, houve uma queda de 3,1% devido à queda de produção
de alguns produtos da lavoura causada por más condições climáticas do ano de 2009 e
incertezas do cenário internacional. Em 2010 houve um crescimento de 7,5% ao ano, o
mais alto em 25 anos, benefeciando muitas empresas criadas neste período, e os setores
de agropecuária, indústria e serviços voltarem a crescer, segundo o IBGE. A agropecuária
registrou uma taxa de 1,1% devido ao aumento de produtividade na lavoura, a atividade
industrial registrou um crescimento de 4,3% devido à extração mineral e construção civil,
e o setor de serviços apresentou um crescimento de 4,6% devido ao aumento de produção
de máquinas, produtos minerais e automotivos.
Analisando outros componentes, destaca-se que as despesas de consumo de famílias
cresceu 7,5% graças ao aumento de massa salarial real e crédito para as pessoas físicas. E,
por outro lado, as importações e exportações de bens e serviços obtiveram um crescimento
de 13,5% e 27, 2%, respectivamente, no quarto trimestre de 2010. Compreender como o
PIB influencia o crescimento da empresa é essencial, com objetivo de compreender o mercado e o mundo dos negócios, mas infelizmente muitos empreendedores por necessidade
não buscam compreender, o que afeta o crescimento de seu negócio.
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Figura 7: Taxa de variação do PIB em % a.a. (2008-2012).

Fonte: SEBRAE (2016a, p.18)

2.9 Importância do gerenciamento de riscos dentro das empresas
Toda e qualquer empresa possui uma vida e está sujeita a ações tanto internas quanto
externas. Acontecimentos inesperados podem causar um fechamento do negócio. As incertezas da economia podem gerar riscos ou oportunidades às empresas, e torna-se necessário realizar uma análise sobre até que ponto esssas incertezas interferem no crescimento
da organização, ou geram prejuízo ao negócio ou ao segmento em que se deseja atuar. O
gerenciamento de riscos pode auxiliar a diminiur a quantidade de empresas que fecham
no Brasil, permitindo aos empresários trabalharem os riscos e aumentarem as oportunidades, obtendo um grande valor ao seu negócio. À medida em que esse processo é aplicado
dentro da empresa, pode-se identificar possíveis situações que a prejudicam. A ISO 31000
(Norma Internacional de Gestão de Riscos) estabelece orientações para as empresas sobre
os riscos. Esse tipo de gerenciamento permite às empresas terem uma noção de possíveis
ameaças, permitindo um plano de ação para mantê-las sob relativo controle. Fazendo este
tipo de gerenciamento, é possível obter uma maior credibilidade no mercado, entre clientes
e fornecedores. Existem importantes motivos para se aderir ao gerenciamento de riscos,
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tais como: obtenção de um valor positivo de capital, obtenção de respostas de riscos, taxas
menores de prejuízos, maior número de oportunidades e aumento de lucros. Estas vantagens auxiliam o crescimento do negócio, evitando possíveis falências. A norma ISO 31000
auxilia justamente os empresários a manterem suas empresas em constante crescimento,
e ela pode ser dividida em três pontos: definição de princípios, estrutura e processos. Essa
norma apresenta ainda um conjunto de regras e diretrizes criado para guiar as organizações
na implementação da gestão de riscos. A partir dele, há uma visão de identificar, analisar,
avaliar e tratar os riscos, e ao longo do tempo continuar e monitorar. A Figura 8 mostra o
modelo do funcionamento da gestão de risco dentro de uma empresa.
Figura 8: Processo de gestão de riscos segundo a ISO 31000.

Fonte: Delgado (2019)
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2.9 Reflexo na bolsa de valores das empresas brasileiras que deixaram o Brasil
A bolsa de valores é bastante importante para e economia no país, pois ela alimenta
o investimento do capital de toda a população brasileira na economia, proporcionando
geração de empregos e investimentos de recursos que são essenciais para a economia. No
caso do Brasil, a Bovespa é a principal bolsa de valores que administra todo o mercado
brasileiro, sendo um grande indicador de desempenho de todas as cotações do mercado
de ações e uma espécie de termômetro das ações no país e, portanto, é importante para
os empresários que possuem empresas de capital aberto. De acordo com pesquisas feitas
pelo Banco Mundial, o Brasil ficou na vigésima terceira posição em termos de número de
empresas de capital aberto, totalizando 353 companhias no final de 2012.
Analisando em termos percentuais, a bolsa brasileira é a segunda que mais perdeu
empresas entre os anos de 2008 e 2012 de acordo com a Oferta Pública de Aquisição
(OPA), sendo que houve uma queda de 432 para 353, ou seja, uma queda de 18,3%. Já
que quanto menor é a quantidade de ações disponíveis, maior é a dificuldade de negociá-las, “um bom investidor” sempre procura boas ações dentro desse universo. Infelizmente, o cenário do mercado brasileiro apresenta poucas opções, pois boas ações e grandes
perspectivas são dificilmente encontradas devido a ofertas baixas de empresas de capital
aberto. Abrir o capital é algo muito positivo durante a vida de uma empresa, trazendo
grandes investidores. Empresas que fecham o capital no Brasil contêm um grande número
de participação de ações de controladores, grande número de caixa livre, menor número de
distribuição de lucros, pequenos retornos sobre seus ativos, pequeno nível de crescimento
financeiro.
No Brasil, em termos de PIB, o mercado de ações acaba ficando em uma posição
intermediária comparando em nível mundial. A crise econômica é outro fator que pode
afetar toda a questão de investimento na bolsa de valores brasileira, mesmo sendo decorrente de outros países. A crise econômica entre 2008-2009 ocorrida no mercado mobiliário nos Estados Unidos, por exemplo, refletiu na economia brasileira, diminuindo os
investimentos na Bovespa e afastando os possíveis investidores internacionais. Devido a
essa crise, o setor que mais sofreu impactos foi o industrial, tendo uma queda de 30,4%,
segundo relatórios de grupo de estudos do setor elétrico (GESEL). Isso ocorreu devido a
quedas nas exportações que se deram nas principais economias do mundo. Devido à que-
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da no desempenho da indústria no Brasil, o desempenho de consumo de energia também
caiu, já que o setor industrial é o maior consumidor de energia elétrica no Brasil, de acordo
com pesquisas feitas pela GESEL. Entre os anos de 2009-2010, os indicadores da Bovespa conseguiram recuperar os pontos que conseguiram antes da crise de 2008-2009, como
mostra a Figura 9, chegando próximo aos 70.000 pontos. Porém, devido a uma instabilidade europeia e norte americana, houve reflexos na Ibovespa, de modo que posteriormente
obteve-se uma queda de 7% em setembro de 2011.
Figura 9: Ibovespa: Evolução Mensal (Maio de 2008 a Maio de 2011).

Fonte: Estevam (2020)

2.9 Crescer em meio a uma crise econômica
Diante do cenário brasileiro, aumentar a produtividade é essencial para a evolução
de uma empresa. Até mesmo empresas de pequeno e médio porte podem se tornar diferenciais no mercado pela qualidade de seus produtos e pela eficácia desde a venda até a
entrega ao consumidor, mesmo diante de uma crise econômica. Diante das fases ruins da
economia, empresários acabam se desmotivando e pensando que não vão conseguir ter
resultados positivos, além de culparem a crise em si. Uma pessoa que lidera uma empresa
deve estar sempre motivada e buscar o melhor, mesmo diante de uma venda que não foi
concluída.
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O momento de crise é um momento de oportunidade (mesmo que seja pequena) para
ganhar uma fatia de mercado e tentar ampliá-la, dado que se esteja pronto para oferecer
ao consumidor bons serviços e produtos. É necessário ter proatividade, criando hábitos de
organizar as tarefas, tornando-se mais produtivo e assim não perdendo seu lugar no mercado. Criar o hábito de enviar e-mails, entrar em contato com clientes, responder questionamentos de clientes, já são importantes passos para se manter um relacionamento com os
consumidores mesmo diante de uma economia em baixa. Outro ponto importante é manter
o foco: quando se interrompe uma tarefa para fazer outra, acaba-se perdendo o objetivo,
o que afeta negativamente o negócio. O ideal é fazer uma coisa de cada vez, mantendo-se
o foco no mercado, e descobrir qual o gatilho que pode impulsionar o crescimento da empresa, além de qual a rotina capaz de trazer o melhor desempeho. Citando um exemplo: de
acordo com pesquisas do SEBRAE, uma das empresas que cresceu em meio à crise foi a
Rapiddo, uma plataforma na internet de entregas rápidas, atuando nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas. Ela consegue realizar aproximadamente 30.000 entregas dentro do mês e apresenta um quadro de 50 funcionários atuando
em um formato de entregadores em nuvem, em que o cliente é atendido pelo entregador
mais próximo. Pedidos e pagamentos são todos realizados de forma online, permitindo
ao cliente acompanhar em tempo real a sua entrega. O maior difernecial está em preços
competitivos e variedade de produtos. Em 2014, seu faturamento chegou a 1,2 milhão de
reais, com projeções de obter um faturamento cinco vezes maior no ano seguinte. Crescer
em meio à crise passa pelo uso de estratégias como uma renegociação de preços com fornecedores, bem como variação de produtos e grandes investimentos em marketing.
Hoje o mercado é muito rápido, bastante rotativo, não permitindo que o empreendedor
fique pensando muito. Faz-se necessário verificar qual o diferencial que será aplicado no próprio produto, pois inovar é sempre importante quando se fala em comprometimento da empresa e bons resultados, além de ajudar a empresa a ser mais produtiva no mercado brasileiro.
CONCLUSÃO
Neste trabalho, foi apresentada uma visão geral, com dados, da capacidade de sobrevivência das empresas brasileiras, assim como algumas das principais causas que levam à
alta taxa de mortalidade de negócios no país.
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Os resultados permitiram observar que se tornar empreendedor não é uma tarefa
fácil como aparenta ser, exige dedicação e conhecimento para manter uma organização
em andamento. O empreendedor precisa sempre estar preparado para os fatores externos
da economia, já que estes podem flutuar bastante.
Os resultados de pesquisas do SEBRAE entre o período de 2008-2012 permitiram
observar como foi o andamento das empresas durante este período, dados estes que podem
auxiliar os empreendedores na preparação da abertura de seus negócios. Concluiu-se que
alguns pontos importantes para uma melhor chance de sucesso no mercado brasileiro são:
a busca por uma consultoria antes de ter qualquer negócio e também a busca por conhecimentos em gestão de empresas e economia - pontos chave para se tornar um empresário
de sucesso. É de observação comum que muitos hoje buscam ser empreendedores sem
ao menos saber o caminho que se deve seguir ao abrir o negócio, o que resulta em um
alto índice de fechamento de empresas. Olhando por um outro ponto de vista, pode-se
dizer também que o mercado brasileiro necessita de mudanças estruturais para permitir
um maior fortalecimento de mercado de capitais e reduzir problemas como dificuldade ao
acesso a créditos pelas empresas, o que melhoraria os índices de natalidade e mortalidade
de negócios.
ABSTRACT
The death rate of companies in Brazil in recent years is high, manly due to management
difficulties. Most of them end before reaching two years and usually place the responsibility for that on the crisis, little invested capital, and difficulty of dealing with indicators.
This paper seeks to present and discuss data from institutions such as SEBRAE on survival
and mortality of Brazilian companies, including the segmentation of these data into categories such as sector of activity, size, presence of micro-enterpreneuers and geographic
region. Important factors for this scenario are also discussed, such as the influences of
incubators, Gross Domestic Product and Risk Management. The data confirm that the
mortality rate, although it has reduced in the country in the past years, remains high; and
for this situation to be overcome, caution and planning by the entrepreneurs is necessary.
KEYWORDS: natality and mortality; companies; reasons for closing
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A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PREVENÇÃO DE LESÕES NO BALLET
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RESUMO: O objetivo do presente estudo é apontar a importância que os conhecimentos
da área da educação física possuem para auxiliar na prevenção de lesões em bailarinos,
bem como, verificar quais são as lesões que mais acometem os bailarinos e identificar
como profissionais podem, através dos conhecimentos de sua formação promover, atuar
e auxiliar na prevenção de lesões, principalmente quando há ocorrência de treinamentos
excessivos combinado ao uso das sapatilhas de pontas. A metodologia se deu por meio
de revisão sistemática partindo de estudos quantitativos, utilizando artigos científicos nacionais e internacionais extraídos das seguintes bases de dados: “Google Acadêmico” e
“Scielo”, no qual foram selecionados 12 estudos para serem lidos na íntegra. Os resultados
apontaram que a maior incidência de lesões que acometem bailarinos são entorses, bolhas,
distensão e fraturas. Dessa forma conclui-se que, as lesões mais acometidas por bailarinos podem ser prevenidas se o profissional tiver maior embasamento teórico, inerentes a
formação em educação física, a qual possibilita adquirir conhecimentos sobre diferentes
áreas e funções do corpo humano.
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PALAVRAS-CHAVE: ballet; lesão; prevenção; atuação do profissional de educação física.

Introdução
Não se sabe dizer ao certo quando o homem começou a dançar, mas segundo Faro
(2004) há relatos arqueológicos de figuras gravadas em cavernas representando as danças
realizadas na pré-história, indicando que desde então o homem tem esse tipo de manifestação ligado aos seus costumes e que eram realizadas em cerimônias religiosas “... a dança
nasceu da religião, se é que não nasceu junto com ela” (FARO, 2004).
Segundo Amaral (2009) a princípio a dança tinha essa ligação com a religião, porém
no século XIII a igreja a condenou, o que a fez passar por vários processos de transformação ao longo da história, fazendo com que a mesma ganhasse espaço cultural e social,
começando com seus primeiros esboços de apresentações no século XV onde os dançarinos apresentavam-se em banquetes e festas na Itália, mas foi somente no século XVI que
houve uma consagração do ballet, onde a rainha da Itália, Catarina de Médicis, custeou
e incitou o primeiro espetáculo de ballet nomeado de “Balé Cômico da Rainha” sendo
coreografado pelo mestre de dança Balthasar de Beaujoyeux. A partir desse sucesso o ballet começou a se difundir pela Europa e começou a ser chamado de “Balé de Corte”, por
causa disso sua técnica foi desenvolvida e aprimorada, e tendo a graciosidade como uma
de suas características começou a se propagar pelo mundo.
Segundo Amaral (2009) “A dança percorreu um longo caminho até chegar à profissionalização.”. Depois do êxito e da grande popularidade que o “Balé de Corte” ganhou,
ele adquiriu novas facetas e sua técnica começou a ser lapidada contendo então métricas
e proezas, gerando assim a necessidade de se inaugurar uma escola especializada, a qual
foi concedida pelo Rei Luís XIV,1661 em Paris, com o nome de Academia Real de Dança,
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com o intuito de ensinar bailarinos que queriam se profissionalizar. A medida em que o
ballet se espalhava pelo mundo criavam-se novas técnicas que eram adaptadas e desenvolvidas segundo as particularidades de cada cultura, estabelecendo assim métodos distintos.
De acordo com Braz et al (2009) apesar de inicialmente o ballet clássico representar
movimentações provenientes da época, atualmente, através dos processos percorridos ao
longo da história, sua prática além de conter a beleza também exige que haja desempenho
físico excessivo, onde os bailarinos buscam constantemente obter uma técnica impecável
(ANJOS; SIMÕES, 2010).
Segundo Elosta; Gimelli.; Júnior et al (2014):
Neste sentido, o ballet clássico é uma atividade que implica em importantes
solicitações físico-motoras, integrando exigências gestuais e posicionais
consideradas antianatômicas e repercutindo, com frequência, em sobrecargas articulares e posturais.

Esses esforços físicos demasiados com exorbitantes graus de amplitude articular
de membros inferiores e treinamento excessivo, podem alterar as funções da musculatura
fazendo com que biomecânica do corpo seja afetada, sendo essa definida como interna,
“forças biológicas internas do corpo”, como a força ligamentar, articular e muscular, e a
biomecânica externa, “mudanças de lugar e posição do corpo humano” (AMADIO; SERRÃO, 2007), comprometendo então a sua funcionalidade, podendo assim ocasionar lesões
segundo Guimarães e Simas (2001).
O esforço para obter leveza, graça e precisão nos movimentos que a técnica do ballet clássico exige, vem produzindo alterações musculo-esqueléticas e consequentemente
acarretando aumento nas incidências de lesões por algumas atitudes precipitadas nos treiMulticiência, São Carlos, 19: 55 - 72, 2020
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namentos, segundo Grego et al (2006), sendo reforçadas por atitudes sem preocupação
com a qualidade da movimentação por parte dos professores e praticantes que acabam por
se submeterem a treinamentos com técnicas erronias e sem planejamento prévio, baseado
na demanda de cada bailarino.
De acordo com Monteiro; Grego (2003):

O treinamento excessivo, incorreto, mal planejado ou inexistente pode
levar a lesões crônicas, como a fratura por stress no tornozelo e tendinites, frequentes em bailarinas clássicas, causadas pelo alto número
de repetições exigido para aperfeiçoamento da performance.

Nesse sentido a ajuda do profissional da área da educação física seria relevante, pois
além de possuir conhecimentos prévios sobre o corpo humano e consequentemente saber
orientar os bailarinos a respeito de qual seria a melhor forma de execução de determinados
passos, também se disponibilizaria de ferramentas para promover exercícios específicos
para aprimorar os aspectos fisiológicos e musculoesqueléticos, promovendo a melhora
na performance do bailarino, auxiliando na prevenção de lesões, como foi constatado no
estudo do “Efeito do treinamento na aptidão física da bailarina clássica” (FRAÇÃO,1999),
onde as avaliações feitas após um treinamento personalizado e individualizado aprimorou
as qualidades físicas dos bailarinos.
O interesse nesse estudo se deve ao fato de pouco se discutir em academias e escolas de dança a respeito de como prevenir lesões através da conscientização dos aspectos
corporais, ambientes estes, onde a ocorrências de bailarinos lesionados não é nenhuma
novidade. Porém, esse tema não deve ser tratado como algo comum, assim como os pro58
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fessores mais tradicionais o fazem, mas deve ter maior enfoque na busca de como prevenir
tais lesões à partir de conhecimentos inerentes de um profissional de Educação Física que
está apto para desenvolver um trabalho mais seguro e eficiente de acordo com a sua formação acadêmica.
O objetivo do presente estudo é apontar a importância que os conhecimentos da
área da educação física possuem para auxiliar na prevenção de lesões em bailarinos, bem
como, verificar quais são as lesões que mais acometem os bailarinos e identificar como
profissionais podem, através dos conhecimentos de sua formação promover, atuar e auxiliar na prevenção de tais lesões, principalmente quando há ocorrência de treinamentos
excessivos combinado ao uso das sapatilhas de pontas.

Métodos
O presente estudo foi realizado por meio de uma revisão sistemática partindo de
estudos quantitativos, utilizando artigos científicos nacionais e internacionais extraídos
dos seguintes bases de dados: “Google Acadêmico” e “Scielo”, no qual foram analisados
a incidência de lesões em bailarinos profissionais de ambos os gêneros. A hipótese a ser
respondida durante a pesquisa foi: “ os conhecimentos do profissional de educação física
podem auxiliar na prevenção de lesões no ballet?”. A seleção dos artigos foi realizada
pelos seguintes critérios: os artigos deveriam compreender um período de 2000 até 2020,
no qual as palavras chaves foram: ballet, lesão e prevenção. Primeiramente foram analisados os títulos dos artigos, posteriormente, foram selecionados os que mais estiverem de
acordo com o tema proposto, logo em seguida, dos artigos selecionados pelo título, foram
analisados os resumos, e os artigos que tiveram o resumo de acordo com o tema proposto
foram selecionados para serem lidos na íntegra e aqueles que estiveram de acordo com os
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critérios e o tema proposto serviram de base para análise de dados (vide organograma 1).

Organograma 1: Organização do processo de revisão sistemática que foi aplicado.
Fonte: Autoria própria

Resultados
Afim de organizar os dados retirados dos doze artigos selecionados do Google Acadêmico e Scielo, de acordo com as especificações pré-estabelecidas, para auxiliar no momento da discussão serão utilizados gráficos contendo informações do local aonde as
lesões mais acometeram o corpo dos bailarinos, os tipos de lesões, suas causas, as prevenções que foram sugeridas pelos autores e se há alguma citação sobre como a atuação do
profissional de educação física pode ser relevante como forma de prevenção.
Os requisitos utilizados foram que os pontos que apareceram somente em um artigo,
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que não tiveram muita evidência nos artigos pesquisados e que de não tiveram relevância
para o presente estudo foram excluídos.

Para chegar à resposta de como o educador físico pode auxiliar na prevenção de
lesões no ballet, primeiramente identificou-se aonde essas lesões acontecem, quais são
elas e porque elas ocorrem, e vemos isso ilustrado nos gráficos a seguir.
Observou-se no gráfico 1 que a maioria das incidências de lesões ocorrem nos pés,
com todos os 12 artigos apontando para isso, seguido pela ocorrência em tornozelos, joelhos, quadril e costas, respectivamente, concluindo que a maior parte das lesões em praticantes de ballet clássico acontecem em membros inferiores.
O fato de a maioria das lesões serem apontadas nos pés e tornozelos (gráfico 1), explica-se, no gráfico 2, pelos tipos de lesões que mais acometem os bailarinos sejam entorse
e luxação, que são lesões características que se sucedem na região dos pés e tornozelos,
sendo seguidos por distensão, fratura e bolhas, nessa ordem.
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No que diz respeito as causas das lesões nota-se que o treino excessivo foi o que
mais provocou lesões, podendo colaborar para outros motivos de lesões apresentados no
gráfico como as quedas escorregões, assim como a rotação excessiva que também é muito
exigida e solicitada em treinos longos e cansativos, tendo também o uso de sapatilhas de
ponta uma parcela significante como causador de lesões, o que explica as bolhas e entorses
em pés e tornozelos.
Afim de responder a pergunta inicial “ os conhecimentos do Profissional de Educação Física podem auxiliar na prevenção de lesões no ballet?”, houve a necessidade de
conhecer quais são as estratégias de prevenções sugeridas pelos autores nos artigos e saber
se o profissional é relevante para sanar tais implicações e como ele o faria.

62

Multiciência, São Carlos, 19: 55 - 72, 2020

A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PREVENÇÃO DE LESÕES NO BALLET

Gráfico 5: “Como a atuação do profissional da Educação Física pode ser relevante?”
Fonte: Autoria própria

É notório no gráfico 4 que os conhecimentos dos tipos de lesões é um ponto importante,
sendo citado nos estudos observados pelo presente trabalho, o que consequentemente
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implica em reter conhecimentos inerentes e específicos anatomofisiológicos do corpo humano possibilitando assim prescrever um treinamento específico, mais seguro e eficiente.
Assim também como o preparo mental é apontado como importante.
Sabendo que é importante os conhecimentos do corpo humano e a organização de
um treino específico (gráfico 4), observa-se no gráfico 5 que a maioria dos autores afirmam
que um treino periodizado pode ser eficiente o que leva o profissional a ter que adquirir
os conhecimentos prévios que um profissional de Educação Físicatem acesso e que pode
auxiliar, mas ambas as abordagens apontam para a atuação de um profissional da Educação Física como funcional, enquanto detentor de conhecimentos e técnicas que podem
prevenir e reparando danos.

Discussão
Com a finalidade de responder à pergunta sobre como a atuação do profissional de
Educação Física é essencial no momento de tomar decisões a respeito do conjunto de medidas que antecipe a ocorrência de lesões, foi necessário averiguar as causas dessas lesões,
quais são seus tipos e o local em que ocorrem, organizando assim tais dados em gráficos
em busca de tornar mais visível as intenções dos autores em seus estudos.
Com os resultados encontrados obtiveram-se algumas informações, afirmações e
estratégias relevantes que agregam ao trabalho e que podem ser sustentadas sob a luz de
outros estudos referentes a esse mesmo assunto.
No que diz respeito ao local em que as lesões ocorrem vê-se que a maioria das lesões
sofridas se localizam em membros inferiores, com uma maior incidência em pés e tornozelos apontado por Anjos e Simões (2010), Anselmo et al (2010), Arabia, Arabia e Hoyos
(2013), Araújo et al (2013), Bôas e Ghiritto (2006), Boing et al (2017), Correa-Mesa et al
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(2016), Elosta et al (2014), Enumo e Silva (2016), Grego e Monteiro (2003), Grzelczak
et al (2016) e Guimarães e Simas (2001), como no caso de entorses, luxação, distensão,
fraturas e bolhas que ganharam mais destaque nos estudos apresentados, podendo ser explicados pelo uso das sapatilhas de pontas combinado com os treinamentos longos e estressantes (gráfico 3), onde músculos, articulações e ligamentos ultrapassam o máximo de
sua funcionalidade, podendo acarretar lesões graves e até crônicas, fazendo até mesmo
com que os bailarinos encerrem suas carreiras precocemente.
Simão (2018) ressalta sobre esse problema da utilização da sapatilha de pontas e
o treino excessivo argumentando que o nosso peso corporal é sustentado por apenas 34
articulações e 26 ossos, e a dança quando executada sob a pontas dos pés aumenta essa
sobrecarga naturalmente, e se combinada com o estresse e a fadiga muscular e articular
leva a incidência de dano nos mesmos.
Pensando nisso Lima (1995) frisa que o ballet tem:
O treinamento exaustivo que envolve as articulações em posições excessivas, geralmente, é composto por exercícios de aquecimento, alongamento,
flexibilidade, quedas, saltos, equilíbrio, amplitudes exageradas de movimento, forças dinâmica, estática e explosiva, giros, trabalho sobre sapatilha
de ponta, resistência aeróbica, anaeróbica, entre outros, tudo para buscar o
sincronismo perfeito e a técnica apurada, exigências que levam os dançantes ao limite do que é suportável pelos mecanismos fisiológicos.

O corpo quando levado a esse nível de exaustão, ainda mais sob exigência extremas na realização de movimentos metricamente perfeitos e em posições “antianatômicas”
(ELOSTA et al., 2004), começa a não dar o feedback esperado, o que leva ao praticante,
de acordo com Costa (2017), em sua extrema insistência em conseguir as tais posições
ideais exigidas pela técnica e cobrança dos professores, a sofrer quedas ou escorregões,
Multiciência, São Carlos, 19: 55 - 72, 2020
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por causa de estresses físicos e psíquicos, além da má execução da técnica, que por vezes
é mal ensinada que colabora para esse acontecimento.
Como vemos no gráfico 4 foram apontados, na maioria dos artigos encontrados, que
os conhecimentos das lesões são importantes, o que torna imprescindível ao profissional
da dança ser um detentor de conhecimentos do corpo humano para assim haver uma prescrição adequado de um treinamento específico e individualizado para o bailarino, o que,
para um profissional de educação física, é facilitado pois já retém tais conhecimento e
técnicas para a prevenção dessas lesões.
Anjos e Simões (2010) apontam também a falta de percepção corporal, por parte dos
bailarinos, como uma causa, sendo esta ocasionada pelo fato da maioria dos professores de
dança estarem despreparados para darem aulas por não terem conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e biomecânicos que estão diretamente ligados ao rendimento e a segurança
dos praticantes desse tipo de modalidade, conhecimentos estes que levam em conta tanto
aspectos extrínsecos como a utilização da sapatilha de pontas, temperatura, pisos, entre
outros (GONÇALVES et al., 1999), e fatores intrínsecos como “...encurtamento muscular, hipermobilidade, fraqueza muscular, dietas inadequadas, entre outros.” (ANJOS; SIMÕES, 2010).
Sendo assim Santos (2017) ressalta que:
...na maioria das vezes é a falta de conhecimentos gerais na área de Educação Física no que compõe o exercício nas atividades do professor de ballet
clássico durante suas aulas, pois ele tem a prática, a técnica e a metodologia, mas não conhece de Anatomia, cinesiologia e biomecânica compreendendo que nesse sentido a necessidade do conhecimento multidisciplinar é
uma realidade ao profissional da dança.
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Analisando o gráfico 5, que faz menção sobre como o profissional pode atuar, apesar
de serem apresentadas duas abordagens, uma sobre os conhecimentos prévios e a outra
sobre o treino periodizado, ambas apresentam a atuação do educador físico como sendo
funcional para evitar as lesões.
De acordo com Gonçalves et al (1999), há algumas especificações a serem seguidas
afim de se obter uma “performance ideal” sendo necessário o corpo estar posicionado de
forma que possa suportar seu peso e liberar a movimentação, uma vez que haja interferência nessa mobilidade haverá uma compensação que levará ao estresse nos músculos e
articulações solicitados resultando em lesões. Assim torna-se indispensável essa junção
entre ciência e arte com a finalidade de evitar lesões, colocando os bailarinos em condições adequadas e bem condicionados, além de aderirem uma maior percepção corporal.
Como citado por Santos (2017), mesmo que o ballet clássico não esteja totalmente
ligado à educação física, o grande desafio nessa modalidade é conseguir sair da tradição
para expandir e agregar novos conhecimentos a partir dos que já foram construídos para
evitar problemas articulares, ligamentares e musculares nos alunos, já que a modalidade
requer muita resistência e esforço físico.

Conclusão
Dessa forma conclui-se que as lesões que mais acometem os bailarinos (entorses,
bolhas, luxação, distensão e fraturas) podem ser prevenidas se o profissional tiver maior
embasamento teórico, inerentes a formação em Educação Física, a qual possibilita adquirir conhecimentos sobre diferentes áreas e funções do corpo humano. Ainda, considera-se
tal fato como responsabilidade dos professores de dança, enquanto orientadores e formadores de bailarinos e dos profissionais de Educação Física na qualidade de educadores
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que possuem conhecimentos específicos, propiciando-lhes assim, a capacidade de oferecer
uma prática segura e eficaz da técnica do ballet clássico, fazendo-se necessária essa junção entre arte e ciência, mesmo que o grande desafio nessa modalidade seja de conseguir
sair da tradição, para assim expandir e agregar novos conhecimentos multidisciplinares, a
partir dos que já foram construídos, afim de evitar problemas articulares, ligamentares e
musculares nos alunos, já que a modalidade requer muita resistência e esforço físico.
Vale ressaltar a necessidade de mais estudos que se aprofundem no assunto com a
finalidade de, além de identificar quais são as principais lesões e a forma como o profissional pode ajudar a preveni-las, também comprovar a eficácia de determinados treinamentos
e abordagens que podem dar assistência ao bailarino para a possível melhora na percepção
corporal e condicionamento físico, visando a diminuição dos riscos de lesões.

The importance of the physical education professional in preventing ballet injuries

ABSTRACT: The objective of this study is to point out the importance that the knowledge of the area of physical education has to help in the prevention of injuries in
dancers, as well as to verify which are the injuries that most affect the dancers and
identify how professionals can, through the knowledge of their training, promote, act
and assist in the prevention of injuries, especially when there is occurrence of excessive training combined with the use of pointe shoes. The methodology was carried out
through a systematic review based on quantitative studies, using national and international scientific articles extracted from the following databases: “Google Scholar”
and “Scielo”, in which 12 studies were selected to be read in full. The results showed
that the highest incidence of injuries that affect dancers are sprains, blisters, strains
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and fractures. Thus, it can be concluded that the injuries most commonly affected by
dancers can be prevented if the professional has a greater theoretical basis, inherent in
physical education, which enables him/her to acquire knowledge about different areas
and functions of the human body.

KEYWORDS: ballet; injury; prevention; performance of the physical education professional.
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O ESTRESSE OCUPACIONAL E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE
VIDA DO TRABALHO
Márcio Bachega MARTINS1
André Gustavo Mazzini BUFON2

RESUMO: Este estudo tem como tema abordar sobre a relação existente entre o
estresse ocupacional e a qualidade de vida no trabalho, elementos que promovem impactos significativos tanto na vida dos colaboradores como nos resultados organizacionais.
Por meio de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, este trabalho procurou, como objetivo principal, realizar um estudo bibliográfico acerca dos fatores que
podem proporcionar o estresse ocupacional no ambiente de trabalho, prejudicando tanto
a segurança como a qualidade de vida no trabalho. Para tanto, procurou-se descrever os
elementos que fazem parte do ambiente de trabalho e os fatores que contribuem para o estresse ocupacional nas empresas; discorrer sobre a forma como estresse ocupacional pode
reduzir e provocar impactos negativos na segurança do trabalho, e entender a importância
da qualidade de vida do trabalho e da segurança para o desempenho dos colaboradores e,
consequentemente, das empresas. Mediante a relevância do tema, é fundamental, para as
organizações, terem um maior entendimento das causas e consequências do estresse ocupacional no ambiente de trabalho, assim como sobre a importância dele para a qualidade
de vida no trabalho, pois ambos impactam diretamente na produtividade do funcionário.
Por meio desse entendimento, é possível promover ações que resultam em melhores meios
de mitigar esses transtornos e até mesmo reduzi-los a fim de uma melhor qualidade de vida
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do funcionário. Assim sendo, conclui-se que um entendimento mais amplo sobre o bem-estar dos funcionários pode gerar muitos benefícios para as organizações, desde o maior
rendimento deles até mesmo melhor qualidade do serviço prestado.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse no Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Estresse Ocupacional; Motivação dos Colaboradores.

Introdução
De maneira geral, entende-se que com o advento da globalização, a concorrência
mercadológica se tornou mais acirrada, fazendo com que as organizações passassem a
buscar instrumentos que garantissem a sua competitividade no mercado. Dentro desse
contexto, a esfera humana organizacional, ou seja, os colaboradores, passou a ser alvo de
uma pressão constante por resultados, afetando, principalmente o seu bem-estar físico,
emocional e psicológico (AZEVEDO et al., 2017; LIMA, 2018).
Nesse cenário, a alta cobrança do setor organizacional tem sido responsável pela
elevada e constante taxa de sobrecarga nos colaboradores em suas respectivas atividades
diárias, e essa excessiva cobrança por metas e resultados, que nem sempre são alcançáveis, acaba desestimulando os funcionários, gerando desmotivação e, também, estresse
ocupacional, que são amplamente percebidos em seu desempenho (LOPES; SILVA, 2018;
MOREIRA, 2010; SANTANA, 2010).
Acerca do estresse ocupacional, apontam-se que ele se refere ao esforço de adaptação do corpo humano no que se refere ao enfrentamento de situações consideradas ou
vistas como ameaçadores tanto ao bem-estar físico como mental, afetando diretamente
o equilíbrio interno do colaborador frente ao serviço que executa dentro das empresas
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(SÉPE, 2011; SILVA, 2013)
Na esfera do trabalho, outros fatores que podem vir a desencadear estresse ocupacional são o grande volume de trabalho associado a pouco tempo para realizá-lo, falta
de condições apropriadas para realização de tarefas, sobrecarga de atividades ou mesmo
exercer atividades além das suas atribuições, excesso de informação (mídia, internet, etc.),
ausência de segurança, dentre outras (CARNEIRO, 2013; BRITO, 2012).
Assim, compreende-se que as atividades mencionadas, associadas ao medo do desemprego, acabam deixando o colaborador vulnerável, ou seja, obrigado a executar todas
essas atividades sem que haja uma preocupação por parte dos líderes com a qualidade de
vida no ambiente de trabalho dele (COSTA SILVA, 2010).
Considerando que um entendimento mais amplo sobre o bem-estar dos funcionários
pode gerar muitos benefícios para as organizações, desde o maior rendimento deles até
mesmo melhor qualidade do serviço prestado, esse trabalho traz como questão norteadora
a seguinte indagação: De que forma o estresse ocupacional dos colaboradores pode reduzir
a segurança e a qualidade de vida no trabalho?
Como objetivo principal, esse trabalho visou realizar, por meio de um estudo bibliográfico, os principais fatores que podem proporcionar o estresse ocupacional no ambiente
de trabalho, prejudicando tanto a segurança como a qualidade de vida no trabalho.
Para tanto, procurou-se descrever os elementos que fazem parte do ambiente de
trabalho e os fatores que contribuem para o estresse ocupacional nas empresas; discorrer
sobre a forma como estresse ocupacional pode reduzir e provocar impactos negativos na
segurança do trabalho, e entender a importância da qualidade de vida do trabalho e da segurança para o desempenho dos colaboradores e, consequentemente, das empresas.
Frente ao exposto, esse trabalho se justificou pela necessidade de existir um maior
Multiciência, São Carlos, 19: 73 - 96, 2020
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entendimento das causas e consequências do estresse ocupacional no ambiente de trabalho, assim como sobre a importância da qualidade de vida no trabalho, pois ambos
impactam diretamente na produtividade do funcionário. Por meio desse entendimento, é
possível promover ações que resultam em melhores meios de mitigar esse transtorno e, até
mesmo, tratá-los a fim de uma melhor qualidade de vida do funcionário (LOPES; SILVA,
2018; PRADO, 2016).
Dito isso, devido ao tema ser considerado de extrema importância dentro de um
contexto social, é significativa a necessidade de se existir um maior entendimento das
causas e consequências do estresse ocupacional no ambiente de trabalho, assim como a
influência dele na qualidade de vida no trabalho (PRADO, 2016).
Partindo desse contexto, dado os apontamentos descritos anteriormente, serão elencadas ao longo desse trabalho as principais considerações acerca da qualidade de vida no
trabalho, pois ela impacta diretamente na produtividade de maneira geral, assim como
sobre a importância de se promover ações que resultam em meios de mitigar o estresse
ocupacional e melhorar a qualidade de vida do funcionário no ambiente de trabalho.
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
Ambiente de Trabalho e o Estresse Ocupacional
Segundo a Organização Mundial da Saúde o estresse ocupacional afeta mais de
300 milhões de pessoas no mundo, sua incidência é de quase 4,5%., provocando consequências negativas na vida dos colaboradores ainda de acordo com a OMS, até 2024, o
esgotamento profissional, ou chamada de Síndrome de Burnout, muitas vezes provocada
pelo estresse ocupacional, será uma das maiores causas de afastamento e de incapacidade
do funcionário no mercado de trabalho (BRASIL, 2019).
Sobre essa afirmação, Carneiro (2013) publicou um estudo mostrando que o estresse
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ocupacional e a depressão afetam 14% da população em todo mundo, sendo os maiores
responsáveis pela incapacidade a longo prazo da população mundial. Além disso, o autor
pontua que o prognóstico do tratamento, para esses casos, é satisfatório apenas para metade dos pacientes tratados, o que resulta em um número elevado de pessoas incapacitadas
de serem ativas no ambiente de trabalho e no mercado de maneira geral.
No Brasil, a incidência é maior que a média mundial, chegando próximo dos 6%,
sendo ainda o país com a maior taxa entre os países latino-americanos e o segundo maior
do continente. De acordo com os apontamentos de Prado (2016), a International Stress
Management Association (ISMA – Brasil), quando a assunto é estresse, o Brasil subiu ainda mais no ranking mundial, ficando apenas atrás do Japão. Cerca de 70% dos brasileiros
sofrem desse transtorno, sendo o âmbito profissional o grande responsável pela causa, haja
vista que cerca de 69% dos entrevistados apontaram o trabalho como principal causador
do estresse.
Para Silva (2013), o estresse é uma mudança de humor ou desequilíbrio no cérebro.
Diferente de outras doenças, ele não pode ser curado apenas com medicamentos, uma vez
que é uma combinação de diversos fatores psicológicos, biológicos e sociais.
Por outro lado, de acordo com Merola (2017), o maior causador de estresse vem a
ser o trabalho, que em sua maioria das vezes é um ambiente “hostil”, ambiente esse que
gera: alto grau sobrecarga de trabalho, muitas vezes tendo que levar trabalho para casa;
excesso de cobrança por parte dos chefes; alto nível de produção e metas a serem cumpridas; baixos salários entre outros fatores.
Em seus estudos, Silva (2013) diz que o estresse ocupacional está cada dia mais
presente no ambiente de trabalho das pessoas e isso se dá por conta das pessoas se queixarem de ameaças de perder seus empregos, além das pressões a que submetem para pre-
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servá-los. O autor pontua, também, que as pressões diárias existentes no local de trabalho
promovem um desgaste psicológico e emocional nos colaboradores, provocando inúmeros
sintomas que estão diretamente relacionais ao estresse e também à depressão.
De acordo com os dados de Ribeiro e Santana (2015), existe uma relação intrínseca
entre o estresse ocupacional e o trabalho, sendo os principais causadores desse cenário os
fatores de esfera psicossociais relacionados ao perfil da gestão e liderança, relações humanas, processo de trabalho, entre outros. Ainda segundo os autores, os funcionários que
passam muito tempo na organização tendem a ser mais suscetíveis às adversidades existentes nas relações sociais com os demais colegas, demandando, da organização, a criação
de uma qualidade de vida no trabalho e um clima organizacional prósperos, conforme
apontado anteriormente.
Quando o trabalho deixa de ser prazeroso, o colaborador, de acordo com os dados de
Sousa (2011), passa a sentir o ambiente interno como um lugar de dor, sofrimento e cansaço, deixando de ser visto como um local de satisfação e bem-estar, aspectos diretamente
relacionados à qualidade de vida do trabalho.
Complementando essa afirmação, Pimentel et al. (2015) dizem que a carga psíquica
passa a ser maior quando o trabalhador não se sente valorizado na empresa em que atua,
exercendo, dessa forma, as suas atividades de maneira mecânica e obrigatória. Nesse sentido, o resultado é o desgaste físico e emocional, provocando sensações de medo, angústia
e outras na esfera negativa.
Impactos Negativos do Estresse Ocupacional na Segurança do Trabalho
Muitas situações no trabalho podem sofrer influências dos distúrbios mentais, e o
principal é o desempenho. Segundo Prado (2016), geralmente o desempenho de uma pessoa que sofre de distúrbios mentais não será o mesmo que uma pessoa engajada e motiva-
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da, desde a baixa de produtividade até mesmo a qualidade do trabalho será afetada.
Relacionamentos na empresa também podem ser afetados pelo estresse ocupacional, resultando em falta de comunicação, ausência de relacionamentos interpessoais, entre
outros. Um dos fatores que mais vem sendo questionados no ambiente de trabalho e que
muitas empresas pontuam, de acordo com Chagas (2016) é a falta entendimento entre gerações, e essa falta de coesão se deve e muito à tecnologia e informação que hoje temos.
Os jovens, muito imediatistas, sentem-se reprimidos em suas atividades, enquanto
as gerações mais antigas são mais cautelosas e pacientes. Essa discrepância acaba gerando
conflitos no ambiente de trabalho, conflitos esses que geram desmotivação, frustrações e
pode desencadear distúrbios mentais, principalmente o estresse ocupacional (RIBEIRO;
SANTANA, 2015; SOUSA, 2011)
Não somente conflitos de gerações, mas outros conflitos internos podem gerar distúrbios, porém todos se baseiam em motivação com o trabalho, com o chefe ou com a
própria empresa. Assim, pontua-se que o estresse ocupacional é quase que um reflexo do
meio de trabalho e da relação dele com o indivíduo (MELO, 2009; SANTANA, 2010).
De acordo com os estudos de Merola (2017), quando ocorre o desgaste psicológico,
sintomas tidos como comuns podem evoluir para a ocorrência de doenças mais graves,
sendo necessário, nesses casos, uma maior atenção por parte dos líderes e gestores para
evitar o desencadeamento do estresse e da depressão.
Sobre os sintomas que podem gerar doenças e patologias serias e crônicas, Carvalho
et al. (2013) pontuam os seguintes itens: dor de cabeça, dificuldade para dormir, constipação, diarreia, irritabilidade, falta de energia, falta de concentração, comer demais ou não
comer, raiva, tristeza, entre outros.
Frente ao exposto, ressalta-se que o estresse ocupacional e a motivação estão direMulticiência, São Carlos, 19: 73 - 96, 2020
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tamente ligados ao ambiente interno da organização, sendo de extrema importância que
as empresas busquem elevar e melhorar a qualidade de vida do trabalho e do clima organizacional, para que os colaboradores se sintam seguros, uteis e confortáveis frente às
atividades exercidas e em prol do alcance dos resultados organizacionais.
Qualidade de vida no Trabalho e Desempenho dos Colaboradores
De acordo com a literatura, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem como uma
ferramenta estratégica que une os objetivos empresariais e individuais. Em seus estudos
Ribeiro e Santana (2015) dizem que essa ferramenta se destaca por dois aspectos relevantes, como a preocupação do bem-estar do colaborador e os resultados positivos da organização. Nesse contexto, a QVT proporciona uma união entre essas duas esferas e permite a
motivação de ambos os lados.
Por um longo tempo, o colaborador viveu em condições precárias dentro do ambiente interno das organizações, influenciando diretamente no seu rendimento e, consequentemente, nos resultados das empresas. Segundo dados de Moreira (2010), sem uma
definição e regulamentação da carga horário do funcionário dentro da organização, o valor
do funcionário era medido apenas pela sua produção, ou seja, a máxima “quanto mais horas de trabalho, mais produção” era considerada como a única verdade perante aos olhos
dos líderes e dos gestores.
Segundo Merola (2017) aponta em seus estudos, a preocupação com a qualidade de
vida no trabalho vem se elevando de forma constante, pois a busca da qualidade, produtividade e competitividade por parte das organizações passou a ser mais acirrada, tendo os
colaboradores como uma ferramenta estratégica de destaque frente às demais empresas.
Ainda de acordo Merola (2017), com o avanço tecnológico, as empresas perceberam que quanto maior a qualificação e a motivação dos funcionários no manejo dos equi-
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pamentos sofisticados, maior seria a sua produtividade e rentabilidade, fazendo com que
elas alcançassem seus objetivos dentro do cenário comercial.
Acerca da sua definição, a qualidade de vida no trabalho pode ser descrita como uma
gestão de esfera dinâmica dos fatores físicos, sociopsicológicos e tecnológicos que afetam
de forma direta a cultura da empresa, renovando, dessa forma, o clima organizacional e
proporcionando um bem-estar efetivo para o trabalhador no ambiente interno da organização (SÉPE, 2011; PRADO, 2016; LIMA, 2018).
A QVT também pode ser definida como sendo um conjunto de ações de organização
que promove uma implementação de inúmeras melhorias no ambiente de trabalho, construindo e proporcionando uma melhora na qualidade de vida no trabalho aos colaboradores por meio de um olhar único da empresa e das pessoas, formando ambos os lados como
um todo, sem qualquer distinção (CHAGAS, 2016; LOPES; SILVA, 2018).
Esse processo de união de empresa e colaboradores, chamado de processo biopsicossocial, de acordo com Brito (2012) representa um intenso diferencial na esfera diagnóstica da empresa sobre a criação e o desenvolvimento de novos projetos, permitindo,
inclusive, que colaboradores se sintam mais motivados e, consequentemente, trabalhem
com um elevado ganho na sua produtividade.
Com o objetivo de alavancar a produtividade e melhorar a forma como os colaboradores veem as organizações, a QVT permite aumentar a produção e o desenvolvimento da
empresa investindo em melhorias significativas para os seus trabalhadores, principalmente
no que se refere à redução dos aspectos que provocam o estresse ocupacional, inserindo-os
dentro da empresa como um todo e permitindo que eles se reconheçam como elementos de
extrema relevância para o sucesso da empresa no cenário comercial.
Conforme Carneiro (2013) evidenciou em seu trabalho, a qualidade de vida no tra-
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balho tem o poder de sintetizar todo um conjunto de ações que são interligadas entre si,
permitindo que os colaboradores tenham o equilíbrio na execução das suas atividades no
dia-a-dia e proporcionando um elevado ganho na sua capacidade de enfrentar as pressões
inerentes ao trabalho, harmonizando sua relação com o meio ambiente, com as pessoas ao
seu redor e com si próprio, e reduzindo o estresse ocupacional como resultado da tensão
do trabalho.
Entende-se, assim, que a qualidade humana é a base de todas as outras qualidades,
pois representa o comprometimento do colaborador com a empresa e com aquilo que
desempenha na organização. A qualidade pessoal é representada pela motivação das expectativas técnicas e humanas do indivíduo em si, podendo ser esta qualidade um fator
determinante para o futuro da organização no mercado (LIMA, 2018).
Assim sendo, compreender os fatores do ambiente de trabalho que geram estresse
ocupacional nos colaboradores e diminui a qualidade de vida no trabalho, permite uma
compreensão mais ampla acerca da importância do tema para as organizações em prol da
efetivação de ações constantes e contínuas melhorias.

Métodos e Materiais

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, esse trabalho teve como base a análise de
estudos publicados em livros e artigos científicos publicados em banco de dados eletrônicos, tais como Portal Scielo e Google Acadêmico, apontando dados e contribuições de
diversos estudiosos. A busca das pesquisas foi permeada pelas palavras-chave: qualidade
de vida no trabalho, estresse organizacional, estresse ocupacional e segurança no trabalho,
tendo como base os últimos 10 anos, a fim de se promover uma melhor compreensão acer82
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ca da evolução dos estudos sobre o tema.
Acerca da pesquisa bibliográfica, elenca-se que ela se refere, de acordo com os
apontamentos de Moreira (2014), à etapa de obtenção de fontes de pesquisa que servirão
como embasamento teórico para o desenvolvido, obtendo-se, assim, uma análise que possibilita a aquisição de novos enfoques e de conclusões direcionadas para outras vertentes,
ampliando, assim, as possibilidades existentes nos estudos iniciais.
Visando maximizar a compreensão sobre os estudos utilizados no desenvolvimento
desse trabalho, buscou-se, de forma comparativa, os 18 trabalhos totais encontrados sobre
o tema foram listados e categorizados de acordo com os assuntos em suas semelhanças e
divergências, permitindo, assim, um levantamento mais assertivo acerca das informações
e dos pontos principais contidos neles, o que contribui de forma eficiente para um amplo
desenvolvimento do tema tratado nesse estudo.
Dessa forma, em um método de abordagem qualitativa, que, segundo Godoy (2015),
é um fenômeno que permite uma melhor compreensão do contexto estudo e dentro de uma
condução integrada, ou seja, a partir da perspectiva das pessoas e considerando todos os
pontos de vista relevantes, esse estudo teve como parâmetro a interpretação de diversas
referências do tema, assim como em um cruzamento das informações. Como critério de
descarte, foram desconsiderados os fenômenos que não possuíam relação com o tema ou
embasamento científico.

Resultados e Discussão

Tendo como base os artigos e monografias utilizadas para o desenvolvimento da
revisão de literatura nesse trabalho, foi possível efetivar uma divisão deles em categorias
Multiciência, São Carlos, 19: 73 - 96, 2020
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e promover, assim, uma análise comparativa acerca dos principais tópicos e enfoques utilizados em cada um deles.
Dessa forma, seja por aspectos semelhantes como pelas diferenças, os estudos selecionados por tratarem diretamente sobre a relação do estresse ocupacional com a qualidade de vida no trabalho foram categorizados conforme os dados apontados a seguir.
Estresse Ocupacional como fator de queda da Qualidade de Vida no Trabalho
Acerca da forma como o estresse ocupacional influencia negativamente a qualidade
de vida no trabalho, obteve-se os seguintes dados conforme Quadro 1:
Quadro 1 - Estresse Ocupacional como fator de queda da Qualidade de Vida no
Trabalho
Ano

Autor (es)

Abordagem da Pesquisa

2017

AZEVEDO, B.
D. S. et el.

Estresse ocupacional e a insatisfação com a qualidade de
vida no trabalho na esfera da Enfermagem,

2013

CARNEIRO, V.
F.

Qualidade de vida no trabalho e sua relação direta com o
estresse ocupacional, dando ênfase para a percepção de
auditores da região Sudeste.

Fonte: Desenvolvido pelo aluno (2021).

De acordo com Azevedo et al. (2017), a qualidade de vida no trabalho é entendida
como um construto que envolve inúmeros fatores, como o sentimento de orgulho pelo
trabalho realizado, segurança no emprego, reconhecimento pelos resultados alcançados,
ambiente de trabalho, liberdade de decisão, entre outros, e que todos esses aspectos, quando não são bem vistos pelos colaboradores, podem provocar estresse ocupacional.
Além disso, os autores referidos também pontuam que o estresse ocupacional,
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por estar diretamente relacionado à estrutura do trabalho realizado pelo funcionário e a
empresa em si, pode gerar impactos negativos no ambiente interno como um todo, provocando desmotivação, baixo desempenho e, principalmente, má qualidade nas atividades
exercidas pela equipe.
Complementando essa afirmação, Carneiro (2013) pontua que o trabalho é visto
pelos seres humanos como uma forma de inserção na sociedade, de relacionamento com
as pessoas, enfim como um objetivo de vida. Dessa maneira, é preciso atentar para uma
série de fatores que, quando presentes numa situação de trabalho, refletem-se na satisfação
e participação do indivíduo, provocando suas energias, testando seu potencial, bem como
exigindo novas adaptações às constantes mudanças.
Carneiro (2013) também evidencia que cada vez mais, de forma a acompanhar as
novas exigências requeridas pelas empresas, os profissionais estão sendo cobrados a qualificar-se mais, a dedicar-se e envolver-se mais com o trabalho. Com isso, são impedidos
de obter ou manter o equilíbrio entre essas duas esferas, haja vista que de um lado existe
a necessidade de se buscar a qualidade de vida no trabalho e do outro o estresse que direta
ou indiretamente pode estar ligado a essa busca constante de satisfação tanto pessoal como
profissional.
Dessa forma, pontua-se que o ambiente de trabalho, principalmente a qualidade de
vida nele, pode ser um fator decisivo para a ocorrência do estresse ocupacional, demandando ações mais assertivas das empresas, haja vista que, como em um evento cíclico,
um está diretamente relacionado ao outro e, quando a qualidade de vida no trabalho é de
baixa qualidade, consequentemente o estresse ocupacional pode ocorrer e prejudicar todo
o andamento dos processos operacionais da organização.
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Elementos que provocam e os sintomas do estresse ocupacional nas empresas
Sobre os principais aspectos que cerceiam a ocorrência do estresse ocupacional
nas empresas, principalmente no que se refere às causas e consequências, os estudos obtidos pelas pesquisas se mostraram consonantes uns aos outros, tendo uma ampla concordância entre as contribuições dos autores. Assim, as pesquisas que abordaram de forma
direta esse conteúdo foram as seguintes, de acordo com os dados do Quadro 2:
Quadro 2 - Elementos que provocam e os sintomas do estresse ocupacional nas
empresas
Ano

Autor (es)

Abordagem da Pesquisa

2012

BRITO, A. M. S.

Qualidade de vida no trabalho pautado em um
estudo sobre a segurança e higiene como forma de
prevenção de acidentes ocupacionais.

2016

CHAGAS, C. C. das

Impactos do estresse na qualidade de vida do
trabalhador.

2010

COSTA SILVA, J. F. da

Causas e consequências do estresse ocupacional.

2018

LIMA, T. S.

Ocorrência do estresse ocupacional no ambiente
de trabalho.

2018

LOPES, S. V.; SILVA,
M. C. da

Estresse ocupacional em servidores públicos que
trabalham em uma universidade federal do Sul.

2016

PRADO, C. E. P. do

Causas e consequências do estresse ocupacional

2010

SANTANA, F.

Estresse ocupacional em empresa da esfera da
Saúde em Camboriú.

2011

SOUSA, M. C.

Aspectos gerais sobre o estresse ocupacional.

2013

SILVA, K. R. da

Principais causas, consequências e formas de prevenção do estresse dentro do ambiente de trabalho.

2017

MEROLA, S.

Depressão no ambiente de trabalho e suas causas.

Fonte: Desenvolvido pelo aluno (2021).

86

Multiciência, São Carlos, 19: 73 - 96, 2020

O ESTRESSE OCUPACIONAL E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHO

Em seus estudos, Brito (2012) elenca que existem inúmeros fatores que podem
provocar o estresse ocupacional dentro das empresas, tais como falhas dos projetos e
de equipamentos, deficiências na manutenção dos diversos elementos que envolvem
os postos de trabalho, ausência de ações motivacionais constantes, treinamentos, entre
outros.
Consonante a esse apontamento, Chagas (2016) evidencia que também existem
características psicossociais do homem em relação aos acidentes que colaboram para
a ocorrência do estresse ocupacional, pois, ao tomarem atitudes negativas no ambiente de trabalho, os trabalhadores negligenciam os cuidados que deveriam tomar para
executar suas atividades e funções, gerando o estresse, baixando a qualidade de vida
no trabalho, e provocando inúmeros sintomas que afetam o bem-estar físico e mental.
Além disso, alguns sintomas podem ser desenvolvidos de forma gradual, enquanto outros podem ocorrer de modo abrupto, e a qualidade de vida pode ser afetada
e desencadear sintomas debilitantes, como: problemas nos relacionamentos familiares,
no ambiente de trabalho, convívio social, perder a vontade de comer, sair de casa, etc.,
conforme ressaltaram Costa Silva (2010) e Lima (2018) em seus estudos.
De maneira assertiva, Lima (2018) elenca que o estresse pode ser considerado
como positivo ou negativo dependendo do estágio que se encontra. Pois, o estresse é
um fator estimulante na vida do trabalho, quando positivo traz benefícios como aumento na produção e na criatividade, porém quando negativo traz malefícios emocionalmente quando fisicamente.
Como pode trazer malefícios para a saúde, Lopes e Silva (2018) diz que o ambiente de trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de quadros de estresses e,
consequentemente, de doenças de variados topos. Nesse cenário, os autores elencam
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que mesmo o estresse fazendo parte da vida de todas as pessoas, em níveis mais elevados ele pode provocar uma série de doenças e morbidades, nas quais estão a depressão,
a ansiedade, a exaustão emocional e as doenças cardíacas, que comprometem, também, o bem-estar dos colaboradores em sua vida pessoal.
Sobre isso, Prado (2016) pontua que também existe outros sintomas, tais como:
sensação de desgaste constante; alteração de sono (dormir muito ou pouco); tensão muscular; mudança de apetite; alterações de humor; falta de interesse pelas coisas; problemas de concentração, atenção e memória; e preocupações excessivas e constantes;
Complementando essa afirmação, Santana (2010) diz que o estresse ocupacional, assim como o estresse de maneira geral, apresenta sintomas que podem ser considerados normais do dia-a-dia, o que, muitas vezes, acabam se passando por sintomas
comuns e que não são devidamente valorizados até que a situação se torna crítica.
Sousa (2011) evidenciou, em seus estudos, que os sintomas comuns podem ser
descritos da seguinte forma: crises de asma e artrite, tensão emocional, cólica estomacal,
inchaço do estômago, problemas de pele, depressão, ansiedade, ganho ou perda de peso,
problemas no coração, pressão alta, síndrome do intestino irritado, diabetes, e outros, o
que impede os colaboradores de analisarem de forma mais aprofundada, mediante ajuda
profissional, o aspecto causador deles, como o estresse ocupacional.
Além desses aspectos, Silva (2013) pontuou que para o estresse ocupacional provocar as reações orgânicas descritas acima e provocar uma disfunção significativa na vida
dos colaboradores, é necessário, também, que outras condições sejam determinantes,
como a vulnerabilidade orgânica ou uma forma inadequada de avaliar e enfrentar a situação estressante.
Para Merola (2017), o estresse ocupacional, assim como os aspectos negativos que
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cerceiam as atividades realizadas pelos colaboradores e o perfil da cultura organizacional,
principalmente o estilo de liderança, é um fator que desencadeia doenças sérias, como a
depressão.
No caso da depressão, o autor referido também pontua que ela é um transtorno mental caracterizado por um cenário de tristeza profunda e persistente, deixando o colaborador
com desinteresse em realizar atividades, ter oscilação de humor, falta de concentração e,
em casos mais graves, o acometimento de suicídio.

Papel da Qualidade de Vida no Trabalho e os Resultados Organizacionais
No que tange sobre à importância da qualidade para a prosperidade das empresas
e, consequentemente, para a obtenção dos resultados desejados por elas, obteve-se os seguintes apontamentos, de acordo com os dados no Quadro 3:
Quadro 3- Estresse Ocupacional como fator de queda da Qualidade de Vida no Trabalho
Ano

Autor (es)

Abordagem da Pesquisa

2013

CARVALHO, J. F. et al.

Qualidade de Vida no Trabalho e os fatores motivacionais nas empresas.

2009

MELO, P. P. O.

Relação entre a qualidade de vida e o estresse
no trabalho em duas empresas de confecção no
estado de MG.

2010

MOREIRA, M. G.

Análise de estudos publicados sobre a qualidade de vida no trabalho em um certo período de
tempo.
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2015

PIMENTEL, L. J. et al.

Qualidade de vida, higiene e segurança em
empresas de Botucatu e sua região mediante a
percepção de alunos de um curso de Administração.

2015

RIBEIRO, L. A.; SANTANA, L. C. de

Importância da qualidade de vida no trabalho
como um fator decisivo para a prosperidade das
empresas.

2011

SÉPE, A. C. H.

Estresse a o ambiente de trabalho, dando ênfase
para a qualidade de vida nas empresas.

Fonte: Desenvolvido pelo aluno (2021).

Em seus apontamentos, Carvalho et al. (2013) ressaltam que a abordagem da qualidade de vida nas organizações é um tema cada vez mais crescente e de grande importância
na atualidade coorporativa, haja vista que ele tem uma relação direta entre a motivação
dos colaboradores, a qualidade de vida e a satisfação com do colaborador com o trabalho.
Dito isso, Melo (2009) traz que a qualidade de vida no trabalho está diretamente
ligada à satisfação dos colaboradores e aos benefícios que as empresas proporcionam para
eles, cerceando a experiencia de uma maior humanização no trabalho, principalmente pelo
cenário em que a empresa busca satisfazer seus trabalhadores a partir da criaçaõ de condições de trabalho que ofereçam uma maior segurança, desafios significativos e produtivos,
e realização pessoal e profissional.
Consonante a essa afirmação, Moreira (2010) traz em seus estudos que, considerando que as pessoas passam cerca de oito horas por dia no ambiente de trabalho, durante
pelo menos 35 anos de suas vidas, quando elas estão motivadas, capacitadas e bem remuneradas podem apresentar um desempenho acima da média, reduzindo custo, oferecendo
melhores soluções aos clientes e atuando de forma direta no contexto da sobrevivência da
empresa frente à concorrência de mercado.
90
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Nesse contexto, Pimentel et al. (2015) afirmam que a qualidade de vida no trabalho
resulta em maior probabilidade de se obter qualidade de vida pessoal, familiar e social
para os colaboradores, mas também resultados significativos para as empresas em um panorama mercadológico, como aumento da produtividade, lucratividade e, principalmente,
competitividade, aspectos esses que justificam a importância de se cuidar da qualidade de
vida no ambiente interno.
Ribeiro e Santana (2015) complementam essas diretrizes apontando que a qualidade
de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja em suas condições
físicas, psicológicas e sociais. Isso resulta em um ambiente de trabalho agradável, amigável e melhora substancialmente a qualidade de vida das pessoas na organização, o que
reduz as possibilidades de ocorrerem doenças ocupacionais, como o estresse.
Assim, Sepé (2011) ressalta que os programas de qualidade de vida, quando implementados de forma eficaz pelas organizações, vêm sendo considerados os mais completos,
pois implementam ações de promoção psicossocial, de saúde físico-mental, cultural, de
cidadania, ambiental, buscando a integração de mente, corpo e espírito, num ambiente
saudável e feliz de se trabalhar.

Considerações Finais
Mediante as pesquisas que foram realizadas para o desenvolvimento desse trabalho, observou-se que, nas últimas décadas, com o advento da globalização, as relações
existentes no cenário comercial passaram a ser mais amplas, permitindo que ocorresse
uma elevação da concorrência entre as empresas. Nesse contexto, com o objetivo de garantir a sua competitividade e a sua permanência no mercado, as organizações passaram a
Multiciência, São Carlos, 19: 73 - 96, 2020
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investir em estratégicas de destaque, a fim de promover a sua prosperidade nos negócios.
Os colaboradores, dentro da necessidade das organizações de modificar sua estrutura e atender as demandas do mercado vigente, passaram a ser vistos como elementos
fundamentais para o alcance dos objetivos empresariais, pois são eles que estão à frente
dos sistemas operacionais e produtivos das organizações, assim como são eles que fazem
o elo entre cliente e empresa.
Para que os colaboradores se sintam motivados dentro das organizações, é necessário que estas promovam todos os elementos necessários para que a qualidade de vida
existente no trabalho seja propicia aos colaboradores, permitindo que eles executem suas
atividades com motivação, vontade, determinação e objetividade, evitando a ocorrência de
doenças ocupacionais que afetam a vida pessoal e profissional dos colaboradores, assim
como os resultados organizacionais.
Nesse cenário, segundo a literatura, percebeu-se que o estresse ocupacional no ambiente de trabalho tem sido um assunto recorrente na queda da qualidade de vida no trabalho. Nesse contexto, procurou-se ressaltar os motivos que contribuem para o surgimento
dessas situações, e como as empresas podem promover ações de melhoria e de reversão
desse quadro em prol tanto do bem-estar dos colaboradores, como para a maximização do
desempenho deles.
Acerca dos sintomas do estresse ocupacional, pontuou-se que eles podem advir de
inúmeros contextos, tais como genéticos, bioquímicos e psicológicos, e ambos os casos
provocam impactos para o baixo rendimento dos colaboradores no ambiente de trabalho.
Para mudar esse cenário, ressaltou-se, também, que é e extrema importância que os
colaboradores se sintam motivados por meio da qualidade de vida positiva no trabalho.
Dentro desse contexto, as empresas devem promover todas as ações de melhoria necessá-
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rias para o aumento da motivação e do desempenho deles, haja vista que essas duas esferas
influenciam diretamente no alcance dos resultados desejados pelas organizações.
Frente ao exposto, conclui-se que combater o estresse ocupacional no ambiente de
trabalho, assim como prover uma próspera qualidade de vida no trabalho, é um fator de
extrema relevância para as organizações frente ao mercado de trabalho, na qual, partindo
desse cenário, todos os lados ganham, tanto os colaboradores como as organizações.

Occupational Stress and its Impacts on the Quality of Work Life.

ABSTRACT: This study’s theme is to address the relationship between occupational stress
and quality of life at work, elements that promote significant impacts both on the lives of
employees and on organizational results. Through a bibliographic search with a qualitative
approach, this work sought, as main objective, to carry out a bibliographic study about the
factors that can provide occupational stress in the work environment, harming both safety
and quality of life at work. Therefore, we tried to describe the elements that are part of
the work environment and the factors that contribute to occupational stress in companies;
talk about how occupational stress can reduce and cause negative impacts on work safety,
and understand the importance of quality of life at work and safety for the performance
of employees and, consequently, of companies. Due to the relevance of the theme, it is
essential for organizations to have a greater understanding of the causes and consequences
of occupational stress in the work environment, as well as its importance for the quality of
life at work, as both directly impact the productivity of the work environment. employee.
Through this understanding, it is possible to promote actions that result in better ways to
mitigate these disorders and even reduce them in order to improve the employee’s quality
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of life. Therefore, it is concluded that a broader understanding of the well-being of employees can generate many benefits for organizations, from the highest performance of
them to the best quality of the service provided.

KEY-WORDS: Stress at Work; Quality of life at work; Occupational Stress; Employee
Motivation.
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AS MEDIDAS PREVENTIVAS E OS RISCOS DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE EM ALTURA NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Fábio Henrique RODRIGUES1
André Gustavo Mazzini BUFON2
Resumo
O presente estudo teve o objetivo principal analisar as principais causas de acidentes
envolvendo trabalho em altura na construção civil, assim como pontuar as medidas de
controle existentes, sejam elas técnicas, administrativas, coletivas e individuais e, com
a apresentação das Normas Regulamentadoras – NRs: 6 (Equipamento Proteção Individual - EPI); NR 18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) e NR 35
(Trabalho em Altura). A metodologia do trabalho foi de pesquisa qualitativa e descritiva,
com de análise de artigos que foram publicados no Google Acadêmico, no período de
2016 a 2020. Resultado: as principais causas de acidentes de altura podem ser observadas
com a perda de equilíbrio do trabalhador à beira do espaço, sem proteção que pode ser por
exemplo, por um passo em falso ou escorregão ou, quando existe a quebra do suporte ou
ruptura de cabo de aço. Considerações finais: foi possível perceber que algumas empresas
não estão cumprindo as determinações e existem falhas na implementação das referidas
NRs, o que acarreta maior fiscalização por parte dos agentes de segurança e saúde do
trabalhador de modo a que o número de riscos e acidentes em altura na construção civil
sejam diminuídos.

1 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40. 13661-352 Porto Ferreira SP. e-mail:
fabio_henrique_rodrigues@hotmail.com
2 Professor Doutor do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP. Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40. 13661-352 Porto
Ferreira SP. e-mail: abufon@bol.com.br
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Introdução
Diariamente morrem pessoas em função de acidentes de trabalho ou nas mais diversas doenças profissionais. “Mais de 2,78 milhões de mortes e cerca de 374 milhões
de lesões e doenças não fatais relacionadas ao trabalho anualmente”. O resultado sobre a
adversidade diária, no que se refere ao custo humano, é muito alto e “o ônus econômico de
práticas inadequadas de segurança e saúde ocupacional é estimado em 3,94% do Produto
Interno Bruto (PIB) global a cada ano” (LAGO et al., 2019, p. 3).
Globalmente, entre todas, as lesões não intencionais representam um grande problema de saúde pública e uma das principais causas de mortes. Depois das lesões causadas
pelo trânsito, as quedas representam a segunda causa principal de mortes por lesões não
intencionais em todo o mundo (BENDER; SILVEIRA, 2020).
Os acidentes envolvendo trabalho em altura, são uns dos principais causadores de
lesões graves, afastamentos temporários, permanentes, e morte no setor de construção
civil (SILVA, 2018; SCHNEIDER, 2018; LAGO et al., 2019).
Os riscos de queda estão presentes em diversas frentes de trabalho e atividades
na construção civil, onde segundo os dados Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
no ano de 2017, “cerca de 37.057 das 349.579 comunicações realizadas pelas empresas,
10,6% dos registros de acidentes”, indicaram que o setor de construção civil é o maior
causador deste tipo de acidente (DINIZ, 2018, p. 13).
Este trabalho tem como objetivo analisar as principais causas de acidentes envolvendo trabalho em altura na construção civil, assim como pontuar as medidas de controle
existentes, sejam elas técnicas, administrativas, coletivas e individuais.
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Os acidentes de trabalho envolvendo trabalho em altura são uns dos principais causadores de lesões graves, afastamentos temporários, permanentes, e morte no setor de
construção civil.
Os riscos de queda estão presentes em diversas frentes de trabalho e atividades na
construção civil, onde segundo os dados de Lago et al (2019), mostram que o setor de
construção civil é o maior causador deste tipo de acidente, e com isso é necessário que
sejam realizados estudos e investimentos que possam trazer soluções para que estes índices de acidentes possam ser reduzidos, e o resultado deste estudo podem ajudar diversos
trabalhadores e empregadores do setor de construção civil beneficiando estes com informações desenvolvidas nesta pesquisa, onde busca levantar dados técnicos e desenvolver
um ambiente de trabalho seguro para os trabalhadores.
Todas as informações aqui apresentadas, buscam levantar as principais causas destes
acidentes, os riscos existentes nas atividades em altura, assim como medidas de segurança
e prevenção para evitar acidentes de trabalho, levando em consideração todas as normas
de segurança, procedimentos, métodos e medidas de proteção coletivas e individuais disponíveis no mercado.

Segurança do Trabalho – Normas Regulamentadoras
A segurança do trabalho tem o intuito a erradicação dos riscos de acidentes no ambiente de trabalho e assim, minimizar as doenças contraídas quando da realização das atividades mantendo a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas. É uma disciplina
que trata da manutenção do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores. Promove
a proteção da saúde dos trabalhadores diante das condições em que o ambiente de trabalho
exige e que sejam prejudiciais a sua saúde (SOUZA, 2017).
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As principais causas dos acidentes de trabalho estão relacionadas às falhas de planejamento, das condições ambientais, e falhas humanas. Daí a importância de prevenir a
ocorrências destas falhas, eliminando as situações de risco na origem, com a implantação
de um programa voltado à Segurança e Saúde do Trabalho.
Historicamente, em 22 de dezembro de 1977, foi promulgada a Lei nº 6.514 que
estabeleceu a redação dos ART. 154 a 201 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
relativas à segurança e medicina do trabalho. Conforme, o art. 200 da CLT, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares às normas relativas à segurança e medicina do trabalho (SILVEIRA, 2020).
Dessa forma, em 08 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho aprovou a Portaria nº 3.214, que regulamentou as normas regulamentadoras pertinentes a Segurança e
Medicina do Trabalho. Nesse mesmo ano, através da Portaria nº 3.214, foram aprovadas
28 (vinte e oito). No entanto, atualmente, temos 37 (trinta e sete) NR’s aprovadas pelo o
Ministério do Trabalho e Emprego (SILVEIRA, 2020).
Dentre as NR, para o presente estudo serão abordadas: a NR 6, que determina os
equipamentos de proteção individual, a NR 18 que descreve as condições e meio ambiente
de trabalho na indústria da construção e a NR 35, que normatiza o trabalho em altura.

NR 6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI
A NR 6 considera os EPIs apenas os equipamentos ou produtos de proteção de uso
exclusivo de um trabalhador, e estes são para eliminar ou reduzir os riscos que ameaçam
o meio ambiente do trabalhador.
Conforme a NR 6 (2018):
[...]. O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou im100
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portado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Definido pela NR 6 na seção de EPIs para proteção da cabeça, o capacete para
proteção contra impactos de objetos sobre o crânio é usado para proteger o trabalhador
de objetos que venham a cair sobre a cabeça e de possíveis batidas durante o trabalho. A
jugular no capacete serve para garantir que o capacete não caia da cabeça do trabalhador.
De acordo com a NR 5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) visa
a segurança e saúde do trabalhador no seu ambiente de serviço. Todas as empresas que
possuam empregados com atividades em um canteiro de obras devem possuir CIPA, sendo
está organizada quanto ao tipo (por canteiro, centralizada ou provisória) e dimensionada
conforme as determinações do item 18.33 da NR-18.
Para a proteção dos olhos, o trabalhador deve usar os óculos de proteção incolor,
para a proteção dos olhos e face, os óculos para proteção dos olhos contra impactos de
partículas volantes protegem o trabalhador durante trabalhos com equipamentos que dispersam partículas (NR-6- Anexo I - B).
No Anexo 1, no ítem I são apresentados os EPIs para a proteção contra quedas com
diferença de nível, que foi determinada na Portaria SIT n.º 292, de 08 de dezembro de
2011, está a determinação da utilização do Talabarte Y
I.1 - Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda
a) cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal.
I.2 - Cinturão de segurança com talabarte
a) cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra ris-
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cos de queda em trabalhos em altura;
b) cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra
riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura.

Para retenção de quedas o cinto indicado é o do tipo paraquedista, como consta na
NBR 15836:2011. Esse dispositivo pode ser acompanhado por talabarte Duplo, trava-quedas, dentre outros dispositivos. Alguns cintos de segurança para trabalho em altura
possuem vários pontos de conexão para outros equipamentos, porém, estes pontos podem
ter funções distintas como, por exemplo, os pontos de ancoragem único e duplo que são
representados por etiqueta com a letra A. Os pontos que tem uma etiqueta com a letra S são
para fazer suspensão em espaço confinado, já os pontos que tem uma etiqueta com a Letra
P são para posicionamento e restrição. Esses detalhes podem ser observados na figura 1.

Figura 1 - Cinto tipo paraquedista
Fonte: Polifitema (2021)
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Como informam Canonico et al. (2012) para desempenhar atividades em altura superior a 2 m, a NR-18 e a NR-35 determinam que o trabalhador necessita utilizar EPI, que neste
caso é o cinto de segurança tipo paraquedista. Essas normas definem os requisitos mínimos
de desempenho deste equipamento assim como as características desejáveis e obrigatórias.
O trava-quedas (Figura 2) é definido na NR 6 como um dispositivo de proteção contra quedas em altura. Esse equipamento faz a ligação entre o cinto e o ponto de ancoragem
e vai impedir que o trabalhador sofra uma queda em altura caso venha a cair durante o
trabalho (PEIXOTO, 2011).

Figura 2 - Trava-quedas - Fonte: Lima (2019)

Sobre o trava-quedas, dentro de cada modelo, há um eixo trabalhando sobre um
pino. Em uma das extremidades, há a conexão com o cinto de segurança. Todo trava-quedas deve ficar conectado de forma segura ao cinto e de forma direta. Já a outra extremidade
ficará em contato direto com a corda (LIMA, 2020).
Multiciência, São Carlos, 19: 97 - 120, 2020
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A corda deve ser colocada dentro do equipamento por meio da abertura que o EPI
oferece. Quando o equipamento não está com o peso pressionando, o trabalhador pode se
movimentar livremente. Por outro lado, quando o protetor é pressionado, ele se prende à
corda e paralisa a queda. Isso ocorre por meio de uma alavanca (LIMA, 2020).
E fazendo parte dos EPIs há também o uso do calçado de proteção contra quedas de
objetos sobre os artelhos, tem como função de proteger a ponta dos pés de materiais ou
ferramentas que venham a sofrer uma queda.

NR 18 Condições de saúde e segurança do trabalho na indústria da construção civil
A Portaria. nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial da
União (DOU, 2020) aprovou a nova redação da Norma Regulamentadora nº 18, Segurança
e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.
Assim, a NR 18 é o conjunto de medidas que estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento e organização, com o objetivo de implementar as medidas de
controle e os sistemas preventivos que atuam nas condições de trabalho, meio ambiente e
nos processos produtivos do setor de construção.
Para o presente estudo o foco será nas determinações sobre andaimes e plataformas
de trabalho (18.12) e as afirmações são que os andaimes devem ser projetados por profissionais que sejam legalmente habilitados, fabricados por empresas inscritas no conselho
de classe respectivo; deve ter um sistema de proteção contra as quedas, conforme as determinações do subitem 18.9.41 e possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de
trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.
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NR 35 Trabalho em Altura
A NR 35, alterada pela Portaria nº 593 de 28 de abril de 2014, prevê a proteção e
prevenção nas atividades executadas acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde
haja risco de queda.
Por essa norma, cabe ao empregador entre outras providências, assegurar a realização da Análise de Risco – AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho;
desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura
e assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura,
pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de
segurança aplicáveis (BERNSDORF, 2016).
A NR-35 elenca também as responsabilidades do empregador, dispõe que deve “assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura,
pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de
segurança aplicáveis” (BRASIL - NR 35, 2020, p. 3).
Assim, como informa Bonadeu (2019) de modo geral a NR 35 refere-se sobre os
requisitos mínimos para a execução de trabalhos em altura. Esses requisitos diminuem
os riscos de incidentes e acidentes de trabalho. Para execução desse tipo de trabalho, o
colaborador deve ser capacitado através de treinamento teórico e prático, além de possuir
o atestado de saúde ocupacional.
Mesmo que o trabalhador esteja utilizando escadas, andaimes ou plataformas, ainda
assim é considerado um trabalho em altura, no qual devem ser tomadas todas as medidas
estipuladas pela norma.
Embora existam as determinações para o trabalho em altura, no cotidiano existe o
método impróprio de trabalho e, muito constantemente as diversas imagens de homens traMulticiência, São Carlos, 19: 97 - 120, 2020
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balhando de forma errada, em altura, demonstra as desconformidades diversas que podem
ser apontadas, onde as condições de colocação de escadas, a falta de EPIs, inexistência
de segurança contra quedas, podem causar acidentes graves (SCHRAMM FILHO, 2018).
Na sequência de imagens (Figura 3) é possível perceber as irregularidades no trabalho em altura.

Figura 3 - Trabalhos em altura em desconformidade do NR 35 - Fonte: Google Imagens

Como pode ser observados nas diversas imagens os riscos à acidentes estão presentes em todos tipos de trabalho, desde a colocação de uma escada móvel em vão de escada
no imóvel; instalação de ar condicionado externo; homem pendurado no beiral concertando algo; escada móvel colocada por cima de caixas; pintor em cima de latões de tinta, até
pedreiro do lado de fora do prédio, sem cinto de segurança.
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Construção Civil
Construção civil refere-se a todo o tipo de construção que tenha interação com a
comunidade e população, desde épocas remotas, da construção ou adaptação de cavernas
e grutas, até os dias atuais (SAMPAIO et al., 2020).
A história da construção é marcada por várias tendências. Uma delas é a durabilidade crescente dos materiais de construção usados eram perecíveis, como folhas, galhos
e peles de animais. Mais tarde, materiais naturais mais duráveis, como argila, pedra e madeira e, finalmente, materiais sintéticos, como tijolo, concreto, metais e plásticos, foram
usados (QUADROS, 2017).
Ao longo dos anos a busca por edifícios de altura e amplitude cada vez maiores; isso
foi possível devido ao desenvolvimento de materiais mais resistentes e ao conhecimento de
como os materiais se comportam e de como explorá-los com maior vantagem (SAMPAIO
et al., 2020).
De início, a engenharia era subdividida nas áreas civil e militar, porém, com o passar
dos anos, tal divisão acabou por perder seu efeito, sendo utilizado o termo construção civil
para tudo o que envolve o trabalho de engenheiros e arquitetos civis com demais profissionais de diferentes áreas de conhecimento (GUEDES; SILVEIRA, 2017).
As atividades da construção civil são classificadas como as que trabalham com a
preparação do terreno, obras de engenharia civil e construção civil, responsável pelas instalações de matérias e equipamentos que são necessários para o funcionamento dos imóveis também às obras de acabamento, considerando tanto as construções novas, obras,
reformas ou restauração de imóveis (BENDER; SILVEIRA, 2020).
O setor de economia que mais gera postos de trabalho é a construção civil, em virtude
de ter um número grande de atividades que estão envolvidas no processo. Entretanto, muitas
são as situações que podem levar os trabalhadores aos riscos de acidente (SILVA, 2018).
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Metodologia
Os materiais utilizados foram textos estão disponibilizados na internet com uma
análise dos artigos acadêmicos estes foram buscados no Google Acadêmico, no período de
2016 a 2020. Para a busca as palavras-chave utilizadas foram: “construção civil”; “normas
regulamentadoras”; “acidente” e; “altura”
A metodologia do trabalho tem como característica a pesquisa qualitativa e descritiva. A pesquisa qualitativa pode ser definida como aquela que tem como principal fundamento as análises qualitativas, caracterizando-se pela não-utilização de instrumental
estatístico na análise dos dados (ZANELLA, 2009, p. 75)
Segundo Zanella (2009, p. 76) a pesquisa qualitativa é descritiva uma vez que “se
preocupa com descrever os fenômenos por meio dos significados que o ambiente manifesta”
Desta forma, as informações colhidas dos estudos acadêmicos analisado buscam
levantar as principais causas destes acidentes, os riscos existentes nas atividades em altura,
assim como medidas de segurança e prevenção para evitar acidentes de trabalho, levando
em consideração todas as normas de segurança, procedimentos, métodos e medidas de
proteção coletivas e individuais disponíveis no mercado.

Resultado e Discussão
A construção civil é uma das áreas que mais gera empregos, sendo muito importante
para economia do país. Dentro da construção civil existem várias atividades de risco, e
uma delas são as atividades em altura, sendo esta umas das maiores causadoras de acidentes graves e fatais. As principais causas de acidentes envolvendo trabalho em altura, estão
no não cumprimento das normas de segurança, e na falta de utilização dos equipamentos
pelos trabalhadores e até mesmo no desconhecimento dos riscos.
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Segundo Bonadeu (2019), nos últimos anos, no setor da construção civil, elétrico e
telecomunicações foram os maiores responsáveis pelos acidentes com queda no trabalho
em altura. Porém, os riscos também ocorrem em diferentes tipos de tarefas: trabalho em
poços e escavações; montar e desmontar estruturas; executar a manutenção de caldeiras e
fornos; trabalho nas torres e antenas; armazenamento de materiais em altura; plataformas
e andaimes, dentre outros.
Salienta-se que pode acontece acidentes nas empresas em que a atividade final não
esteja diretamente ligada ao trabalho em altura. Entretanto, quando existe o acidente de
quedas, a circunstância pode exigir técnicas e equipamentos para que o resgate e salvamento de vítimas seja feito. No que se refere aos trabalhos devem estar sobre a orientação
de pessoas equipes treinadas, cabendo a elas o reconhecimento dos riscos, fazer a comunicação das irregularidades e, se houver necessidade, parar a qualquer momento as atividades (TABONI Jr et al., 2019).
As principais causas de acidentes de altura podem ser observadas com a perda de equilíbrio do trabalhador à beira do espaço, sem proteção que pode ser por exemplo, por um passo
em falso ou escorregão ou, quando existe a quebra do suporte ou ruptura de cabo de aço
Segundo Remor (2020, p. 21), os tipos de acidente que mais resultam em fatalidades
decorrem de diversas causas, como:
•

Falta de Sinalização de Segurança adequada no ambiente de trabalho;

•

Falta de medidas de proteção coletiva;

•

Uso inadequado ou falta de EPI;

•

Condições físicas dos trabalhadores (cansaço, sonolência, etc).

•

Ambiente de trabalho desorganizado.
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Como informa Souza (2017) as quedas com diferença de nível podem ter diversas
causas como, por exemplo, o contato acidental com redes de energia elétrica; perda de
equilíbrio em beirada de lajes sem a devida proteção; obstrução de áreas de circulação,
obrigando o trabalhador a deslocar-se em locais perigosos; falha em algum dispositivo
de proteção, como guarda-corpo frágil e mal instalado; utilização de método de trabalho
inapropriado.
Estudo feito por Taboni Junior et al. (2019), quando da análise de obras e o cumprimento da NR-35 em uma edificação de médio porte, foi verificado a montagem de andaimes, os quais são estruturas que devem servir de alcance para o reboco da fachada do
fundo da edificação. Neste caso a altura exposta do trabalhador chegou a ser de 11 metros
em relação ao nível do solo.
De acordo com pesquisadores a principal medida mitigadora a ser aplicada de acordo com a NR-35, seria a utilização de balancim que são estruturas formadas por uma
plataforma de suspensão. A utilização de andaime em grandes alturas não é viável, pois
o tempo de montagem do equipamento é longo, além de expor o trabalhador ao risco de
queda evidente (TABONI et al., 2019).
Outra desconformidade das especificações dos EPIs os pesquisadores observaram
não ser utilizados o sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de
queda, sendo que o sistema é composto por cordas e roliças que apresentam como finalidade a proteção extra do trabalhador.
Lima e Fernandes (2016) analisaram duas obras, sendo que na Obra A foi observado
que não existia proteção rígida na área externa dos limites das lajes, no que teve como justificativa que as lajes do edifício eram em concreto protendido e que, por isso, as extremidades das lajes que ainda não haviam sido concretadas não poderiam receber esse tipo de
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proteção. Na Obra B a verificação foi que não havia treinamento de segurança. Concluiu
o pesquisador que apesar de não terem sido encontradas várias desconformidades com as
NR-35, o fato de não existir a proteção da laje é já uma condição a ser resolvida, para a
proteção dos trabalhadores e no caso do treinamento para a equipe a sugestão foi para que
fosse providenciado.
Para que sejam evitados acidentes é necessário realizar algumas medidas como a
conscientização, treinamento dos trabalhadores, investimento e aplicação das normas de
segurança por parte das empresas, eliminando as situações de risco em sua origem para
proporcionar um ambiente de trabalho seguro aos que estão diretamente expostos a estes
riscos.
Bernsdorf (2016) realizou um estudo de caso, utilizando o checklist a respeito da
observação das NR-6 e NR-35, em uma obra de edifício em estrutura de concreto armado.
A verificação mostrou que edificação avaliada possui dois pavimentos, portanto não se
fazia necessário a construção de plataformas de proteção. A construção de guarda corpo
na periferia da construção seria o suficiente para atender os requisitos da norma, o que não
foi verificado. Na análise final foi observado que havia 82% de não conformidade e 18%
conformidades. Assim, foi fácil de analisar que a obra em questão possui um ponto fraco:
Segurança no Trabalho em Altura. Inclusive dentro do tópico de EPI’s da NR-35 o resultado foi mais satisfatório do que a mesma norma analisada por inteiro.
Concluiu o pesquisador que quanto a NR-35, foi constatado que os andaimes em
questão estavam em péssimo estado de conservação, muitas vezes apoiados sob madeira,
com falta de pontos de ancoragem e plataformas para os trabalhadores circularem em
condições ruins. Não houve treinamento conforme pede a norma, e na visita foi coletada a
informação de que apenas cinco funcionários trabalhavam em altura. O custo das multas
aplicáveis a obra é mais do que sete vezes maior do que o custo estimado para adequação,
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sem citar ainda no mais importante: a saúde e vida dos trabalhadores. A empresa corre
grande risco ao trabalhar fora das normas, o que não é aconselhável sob qualquer circunstância (BERNSDORF, 2016)
Quadros (2017) fez a análise de seis obras, identificadas como A, B, C, D, E, F e, de
acordo com a verificação de cada uma delas quanto as não conformidades foram apresentadas por meio da Tabela 1

Tabela 1- Tipos de incidentes encontrados nas obras
Incidentes

Empresas
A

B

C

D

E

F

Escada

3

1

3

1

2

1

Andaime

4

4

3

3

4

2

Telhado

1

2

0

0

1

1

Abertura

2

4

1
1
Fonte: Quadros (2017)

0

0

Concluiu Quadros (2017) que, após a análise final, os resultados obtidos por meio
do levantamento comparativo da NR-35 entre monitoramento do trabalho em altura e medidas tomadas por meio da NR demonstraram uma condição satisfatória nas obras visitadas, onde as condições de segurança para o trabalho em altura foram consideradas ótimas
segundo suas pontuações, mas ainda há muito que melhorar para que se tornem ideais.
Barros et al. (2018) fizeram uma pesquisa de campo junto a 15 canteiros de obras
de três empresas, visando analisar a NR-35 e, por meio de checklist, o resultado pode ser
observado na tabela 2.
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Tabela 2 - Checklist nos 15 canteiros de obras de três empresas
Categorias

Quantidade de tópicos analisadas

EPIs

5
4
4
2
6

Escadas
Andaimes
Andaimes Suspensos
Geral
Fonte: Barros et al., (2018)

Concluíram os pesquisadores que a aplicação das normas regulamentadoras tem
como foco garantir a saúde e a integridade de todos os trabalhadores, seja por meio de
medidas de segurança, pelos equipamentos de proteção individual ou coletivo, pelas responsabilidades do empregador e dos empregados, além da exigência de treinamento, procurando
capacitar os trabalhadores para realizarem suas atividades sem correr tanto risco de vida.
Silveira (2020) fez uma avaliação do campo de obras e também entrevista com funcionários que realizavam trabalhos em altura, sendo verificada 5 empresas, de pequeno,
médio e grande porte, em Florianópolis, no ano de 2020, tendo como objetivo avaliar o
cumprimento das medidas previstas na NR35. Dentre os resultados obtidos das empresas,
o autor informa que todas as empresas possuíam certificados de treinamento dos seus
funcionários e que, periodicamente, os programas de capacitação são feitos pelos funcionários, com ênfase na NR35, com curso de resgate em altura feito em uma das empresas.
Quanto a verificação se a empresa realizava o trabalho em altura por acesso por
cordas somente duas confirmaram o uso e a periodicidade da inspeção dos EPS, duas
empresas afirmaram fazer mensalmente e as demais não souberam responder e, assim, os
Anexo I e II da NR 35 estão em desconformidade, uma vez que item
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Anexo I - 3.3 Os equipamentos e cordas devem ser inspecionados nas seguintes situações: a) antes da sua utilização; b) periodicamente, com periodicidade mínima de seis meses
Anexo II - Os sistemas de ancoragem devem: a) ser instalados por trabalhadores capacitados; b) ser submetidos à inspeção inicial e periódica
(SILVEIRA, 2020, p. 54).

Quando foi questionado se houve registro de acidente relacionado a trabalho em
altura uma das empresas, foi informado pelos entrevistados que dois acidentes, sendo um
por vento forte e outro por desiquilíbrio, onde ambos ficaram pendurados pelo cinto de
segurança. No caso de alguma conduta para emergências, como técnica de resgate uma das
empresas possui o Plano de Atendimento Emergencial (PAE) e a brigada de voluntários e
uma segunda empresa tem no quadro de funcionários um trabalhador que atua em espaço
confiando e possui curso de socorrista.
Dentre as dificuldades para a implantação da NR35 o que Silveira (2020) pode verificar é que a questão dos custos com equipamentos e capacitação dos funcionários, conscientizando-os da importância da utilização dos EPIs adequados para as atividades de
trabalho em altura.

Considerações Finais
Sendo responsável por grande parte da geração de empregos no Brasil, a indústria
da construção civil, absorvendo uma mão-de-obra que nem sempre tem as informações
necessárias para os cuidados de acidentes durante o labor e, diante o elevado número de
casos de acidentes os estudos tem sido feitos de modo a verificar os pontos mais frágeis
para os riscos ocupacionais, principalmente em altura.
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O presente estudo teve o objetivo principal analisar as principais causas de acidentes envolvendo trabalho em altura na construção civil, assim como pontuar as medidas de
controle existentes, sejam elas técnicas, administrativas, coletivas e individuais e, com
a apresentação das NRs 6 (EPIs); NR 18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria
da Construção) e NR 35 (Trabalho em Altura) pode-se perceber que as normas vigentes,
quando aplicadas em conformidade às situações específicas, é obtido bons resultados.
Com os estudos acadêmicos analisados foi possível perceber que algumas empresas
não estão cumprindo as determinações e existem falhas na implementação das referidas
NRs, o que acarreta maior fiscalização por parte dos agentes de segurança e saúde do
trabalhador de modo a que o número de riscos e acidentes em altura na construção civil
sejam diminuídos.

Abstract
The present study had the main objective to analyze the main causes of accidents involving
work at height in the civil construction, as well as to point out the existing control measures, be they technical, administrative, collective and individual and, with the presentation of the Regulatory Norms - NRs: 6 (Personal Protective Equipment - PPE); NR 18
(Safety and Health at Work in the Construction Industry) and NR 35 (Work at Height). The
methodology of the work was of qualitative and descriptive research, with analysis of articles that were published in Google Scholar, in the period from 2016 to 2020. Result: the
main causes of accidents of height can be observed with the loss of balance of the worker
to the edge of space, without protection that can be, for example, by a false step or slip or,
when there is a break in the support or rupture of the steel cable. Final considerations: it
was possible to notice that some companies are not complying with the determinations and
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there are flaws in the implementation of the referred NRs, which entails greater inspection
by the workers’ safety and health agents so that the number of risks and accidents at height
in civil construction are reduced.

Keywords: Regulatory Standards. Accident Height. Construction.
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O E-LEARNIG NO PROCESSO DE ENSINO TECNOLÓGICO DO
CENTRO PAULA SOUZA
Cristiano José CECANHO1
RESUMO: Este artigo aborda uma breve história do ensino técnico industrial, a relação entre
educação a distância e MOODLE no processo de ensino tecnológico do Centro Paula Souza.
Em 2020, as escolas encontraram uma nova realidade, ensinar em tempo de pandemia. Algumas instituições adotaram o ensino remoto, tipo de ensino a distância, entretanto, neste método
professores e alunos estão em vídeo conferência no horário da aula. Para centralizar a comunicação de dados se faz necessário utilizar um tipo de tecnologia que permita aulas remotas,
como por exemplo, a ferramenta MOODLE2 utilizada pela instituição de ensino na capacitação
de alunos e professores, para formar o sujeito trabalhador. Para tanto, a realização do trabalho
está fundamentada na metodologia de pesquisa bibliográfica. Atualmente se aplica tal ferramenta em algumas capacitações para professores e alunos. Esta metodologia de ensino procura
resolver problemas como a evasão escolar, onde alunos insatisfeitos, ou com problemas de
horário fixo para estudo que pode coincidir com o horário de trabalho, abandonam os cursos
presenciais. Esta pode ser considerada uma ferramenta versátil e alternativa livre para a maioria das escolas, torna possível o ensino à distância, permite aos participantes a interatividade
de múltiplos estímulos com adequação de tempo e localização. A metodologia se torna viável
a partir do momento que os encontros são gravados e disponibilizados para acesso posterior.

PALAVRAS CHAVE: EAD; MOODLE; capacitação; evasão; e-learning.
1 CECANHO, professor no curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário Central Paulista, UNICEP, 13506-720, Rio
Claro, São Paulo, Brasil, prof.cecanho@gmail.com.
2 MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
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Introdução
O artigo busca uma revisão da história do ensino técnico industrial e a relação entre
educação a distância (EAD) e o uso do ambiente MOODLE no processo de ensino tecnológico do Centro Paula Souza (CPS) na formação do sujeito trabalhador em tempos de
pandemia. A tecnologia de ensino abordada é a EAD, onde, professores e alunos rompem
barreiras como tempo, espaço, mídias e formas de aprendizado que visam auxiliar o aluno.
A grande dificuldade encontrada é estabelecer qual curso tecnológico se adapta melhor a
esta modalidade de ensino e como criar os meios para quebrar barreiras no aprendizado.
A metodologia adotada para elaboração do artigo possui uma abordagem qualitativa com
o resgate teórico baseado na pesquisa bibliográfica fundamentada em livros, monografias
e manuais de softwares que narram à trajetória do ensino profissional no Brasil e administração dos programas necessários.
Este artigo busca responder perguntas como: Como se caracteriza o estudo técnico/
profissional no Brasil? Como a ferramenta MOODLE pode consolidar o ensino EAD e ser
aplicado no ensino técnico/profissional?
O objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa bibliográfica quanto ao uso do
sistema EAD no ensino técnico/profissional no CPS.
Atualmente, as instituições de ensino buscam adotar tecnologias que auxiliam o
ensino/aprendizado com aulas remotas. Entenda-se como aulas remotas não o EAD puro,
mas sim professores e alunos em vídeo conferência no horário de aula, com uma distinção,
todos acomodados no conforto de seus lares para acompanhar a instrução em tempo real
do professor. Desta forma, este estudo busca resgatar as conquistas históricas no âmbito
do ensino profissional com o uso de uma destas tecnologias, no caso o MOODLE, em
especial, seu uso junto ao CPS.

122

Multiciência, São Carlos, 19: 121 - 140, 2020

O E-LEARNIG NO PROCESSO DE ENSINO TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA

No capítulo “história do ensino técnico industrial” entende-se a história do ensino
tecnológico relacionado com a história da educação no Brasil, apontando-se fatos que
determinam a criação de um centro tecnológico para a capacitação profissional de áreas
afins, assim como, o surgimento do CPS.
Em “MOODLE - ambiente de aprendizagem virtual”, uma abordagem histórica sobre esta ferramenta que possibilita o ensino a distância, demonstrando em linhas gerais a
análise e aplicabilidade da ferramenta.
Já no resgate “MOODLE como ferramenta de aprendizagem à distância no CPS”,
um exemplo de capacitação de professores do CPS, para a utilização de metodologias de
ensino com o ambiente virtual de aprendizagem MOODLE.
Segundo Dias e Pinto (2019), a aparição do vírus COVID-19 movimentou o mercado da educação, pois muitas instituições tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Ainda,
as autoras mencionam que este formato de ensino não pode ser encarado como única
solução, pois a grande desigualdade social traria grande impacto nos menos favorecidos.

MÉTODO
Para melhor elucidar o método escolhido, o organograma da Figura 1 tem na cabeça
da lista o problema em questão (objetivo da pesquisa). O primeiro filtro é responsável
pela identificação de trabalhos que remetem ao problema de pesquisa. Caso não encontre/
selecione trabalhos que remetem a pesquisa, um realinhamento do problema de pesquisa
pode ser sugerido.
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Figura 1: Tela de “boas vindas” e acesso ao ambiente virtual.

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2021).

O segundo filtro traz uma leitura mais aprofundada e separa as referências que possuem uma significância maior para o problema em questão e farão parte do referencial
teórico. Por se tratar do uso de tecnologia na educação, a pesquisa possui uma abordagem
qualitativa, ou seja, mais subjetiva e centrada nas concepções do sujeito envolvido com o
ambiente escolhido. Esta abordagem auxilia no entendimento da relação entre o indivíduo
e seu contexto (LAKATOS; MARCONI, 2003).
Cabe lembrar que os materiais recolhidos no filtro 1 foram pesquisados em fontes

124

Multiciência, São Carlos, 19: 121 - 140, 2020

O E-LEARNIG NO PROCESSO DE ENSINO TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA

como: Google Acadêmico, Scielo e o próprio CPS. Foram retornados 1370 resultados
somente para o ano de 2020, mas ao aplicar o filtro 2 este número se reduz drasticamente,
isso porque os artigos com relevância para o problema em questão são poucos.
Para elucidar melhor os resultados, Cecanho (2010), em seu trabalho de conclusão
de curso, demonstra partes do curso da professora Sérgia para treinamento de professores
para o uso da ferramenta MOODLE no CPS. A parte final deste artigo traz algumas das
ilustrações do citado curso.

DISCUSSÃO
História do ensino técnico industrial.
O início da educação no Brasil esta relacionada à sociedade capitalista da época do
colonialismo, onde esta nasceu explorada por senhores proprietários locais e empresários
internacionais, que possuíam o poder para produzir e possuir meios de produção e bens
produzidos. Estes senhores também ocupavam as câmaras municipais, onde, providenciavam todas as necessidades de suas propriedades (XAVIER, 2010).
Em 1549, chegam os padres jesuítas com a missão de catequizar e instruir os nativos, de forma que, com base em seus ensinamentos esta população transformaria de “ignorantes” e “ingênuos” para uma forma civilizada e atrair mais estrangeiros para a colônia.
Após meio século, os seminários se tornam instituições de ensino (XAVIER, 2010).
Por volta do século XVIII, o marquês de Pombal, ministro do rei D. José, expulsa
os jesuítas das colônias portuguesas o que causa um transtorno no sistema de ensino brasileiro. Durante o ciclo de mineração desenvolvem-se atividades complementares que abre
novas possibilidades de participação na vida econômica colonial - criação de gado para
corte e transporte, a produção de gêneros alimentícios, têxtil e do ferro (XAVIER, 2010).
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Em meados de 1850 começa a imigração de trabalhadores rurais para a lavoura de
café, representados por imigrantes europeus. A economia estava baseada na cafeicultura
e experimenta a passagem do regime escravo para o regime de parceria, o qual propicia o
surgimento de uma classe de pequenos proprietários agrícolas com salários fixos e horários de trabalho bem definidos. Além disso, novas atividades como a manutenção e fabricação de ferramentas se torna necessária (POLTRONIERI, 1985).
No estado de São Paulo em 1855, por volta de sessenta e cinco fazendas de café
produziam noventa e nove mil seiscentos e setenta arrobas do produto. Com a chegada dos
imigrantes europeus costumes foram adotados, mudando, por exemplo, a forma de alimentar
a população local, caracterizando assim uma forma mais urbana. Isso gerou atividades complementares como a horticultura e a indústria doméstica (POLTRONIERI, 1985).
Com isso o Estado, em 1876, tem a necessidade de escoar a produção de café de forma mais rápida, motivo pelo qual, era que suas plantações expandiam e ocupavam grandes
extensões territoriais e para suprir tal necessidade insere estradas de ferro, locomotivas para
exportação e treinamento de funcionários para manutenção de trilhos e equipamentos. Em
1880 chegam imigrantes italianos para trabalhar nas lavouras café (MUSEUDOCAFE, 2021).
Por volta de 1924 é criado o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo pelo engenheiro
suíço Roberto Mange. Em 1931, criado por, Lourenço Filho, surge o primeiro serviço
público estadual de Orientação Profissional em São Paulo. Em 1942 a legislação brasileira impõe como obrigação a Orientação Educacional como um serviço de escola, neste
mesmo ano, esta orientação passa a ser desenvolvida pelo SENAI (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) e posteriormente em 1946 pelo SENAC (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial) (MELO-SILVA; LASSANCE; SOARES, 2004; p. 34).
Os agricultores paulistas notam, em 1950, que o solo utilizado inicialmente para o
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cultivo do café não se mostrava tão produtivo como inicialmente. Esta cultura sofre uma
redução drástica na produção. Com isso o cultivo da cana de açúcar começa a ocupar o
solo rural, pois o terreno permite a mecanização da produção e complexidade da legislação
referente à mão de obra e o incentivo do “Pró-Álcool”, ajuda na extinção de várias atividades agrícolas. Os pequenos proprietários se dedicam então, a horticultura e ao cultivo de
plantas ornamentais, os outros proprietários que moram na cidade, arrendam suas terras às
grandes usinas de açúcar da região (ISLER, 2005).
Defronte às novas necessidades da população, da indústria e da crescente cultura
do “Pró-Álcool”, em 1963 é idealizada a autarquia do governo do estado de São Paulo,
chamada CPS, onde, as atividades têm início em 1971 com o objetivo de administrar as
escolas técnicas industriais. Atualmente o CPS administra 186 escolas técnicas estaduais
(ETEC) e 49 faculdades de tecnologia (FATEC) com a possibilidade de expansão e oferta
de cursos gratuitos (Wikipédia, 2021).

MOODLE - ambiente de aprendizagem virtual.
O MOODLE foi criado por Dougiamas em 1999 nos EUA, na Universidade de
Curlin e é composto de um pacote de software para desenvolvimento de WEB sites e disciplinas na Internet (MOODLE, 2021).
O MOODLE é um sistema de gestão de cursos centrados na aprendizagem, onde um
de seus objetivos é contribuir para a criação de experiências em que o papel do professor ou
tutor é o de responder às necessidades de aprendizagem dos seus alunos (MOODLE, 2021).
A plataforma permite a gestão de aprendizagens em regimes de e-learning, blended
learning (misto de e-learning e formação presencial) e presencial. Caso o professor ou
tutor precisar de uma videoconferência basta agregar o link do vídeo para o MOODLE e
Multiciência, São Carlos, 19: 121 - 140, 2020
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utilizar serviços como a Rede do Saber para promovê-la (MOODLE, 2021).
Um ponto interessante da Rede do Saber é que a disposição da aula vista em uma
videoconferência permanece em seu banco de dados e caso o aluno não possa ver no
horário programado, a barreira tempo será quebrada, permitindo a este assistir a aula em
qualquer horário, mas já não no formato vídeo conferência e sim vídeo sob demanda, uma
analogia ao site de armazenamento e visualização de vídeos no portal do youtube. Link
do próprio youtube pode ser propagado no MOODLE, tornando-o uma ferramenta versátil
(MOODLE, 2021).
Além dos mecanismos citados acima, cabe lembrar que pode se utilizar de ferramentas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para agendar encontros remotos.
Estas, por sua vez, possuem a função de gravar a reunião para posteriormente ser disponibilizados aos alunos. Esta gravação deve estar vinculada a um repositório como o Google
Drive, Dropbox ou ainda o OneDrive.
A configuração das atividades pedagógicas é contextualizada por meio de criação e
personalização de disciplinas, onde, somente os participantes inscritos terão acesso. Os participantes inscritos podem ser criadores da disciplina, professores e alunos (MOODLE, 2021).
Dentre suas funcionalidades e ferramentas, podem-se destacar atividades como
fóruns, chats (salas de discussão), base de dados, glossários, inquéritos, SCORM/AICC
(conjunto de especificações e Standards para criar e desenvolver conteúdos de e-learning
que podem ser utilizados em qualquer plataforma interagindo com a mesma), testes, trabalhos, wikis, workshops e ainda a gestão dos conteúdos como visualização de diretórios,
inserção de etiquetas e criação da página WEB (MOODLE, 2021).
A pesquisa será realizada junto à documentação do MOODLE e sua aplicação em
cursos oferecidos a professores e alunos junto ao CPS.
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Na Figura 2 é possível observar a página de identificação do usuário no ambiente
virtual MOOC3 configurado pelo CPS, para acesso aos cursos profissionalizantes. Este
também é o ambiente de acesso aos criadores dos cursos.

Figura 2: Tela de “boas vindas” e acesso ao ambiente virtual.

Fonte: extraído de MOOC (2021).

Resultados
Os resultados obtidos nesta pesquisa são baseados na experiência de uso da professora Sérgia Lucia Borges Milanez. Esta aplicou o sistema MOODLE na capacitação de
professores no CPS. Os resultados deste estudo são de 2010, porém, também serão ilustrados os formatos atuais do portal.
3 MOOC: Massive Open On-line Course.
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A Figura 3 mostra o portal MOOC, cursos livres do CPS:
Figura 3: Portal MOOC.

Fonte: extraído de MOOC(2021).

MOODLE como ferramenta de aprendizagem à distância no CPS.
O presente artigo destaca o curso “Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem no
CPS” da professora Sérgia Lucia Borges Milanez, responsável pela criação, apresentação
e avaliação do curso (MILANEZ, 2010).
O curso visa demonstrar atividades que podem ser aplicadas na criação de cursos com
a utilização da ferramenta MOODLE, dentre elas pode-se destacar (MILANEZ, 2010):
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•

Letramento Digital;

•

Ensino e Aprendizagem em Rede;

•

Conte sua História;

•

Ambiente de Aprendizagem;
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•

Comunidades Virtuais de Aprendizagem;

•

Ambientes Colaborativos – Comunidades em Prática.

Letramento digital.
O letramento digital é a forma mais prática de se conhecer o aluno, conhecer suas
afinidades, seu horário, predisposição para realizar tarefas propostas e preparo de aulas
que se adéquam melhor ao aluno. Pode-se também descobrir a experiência e hábitos dos
participantes de um curso. Esse tipo de atividade inicial prepara o professor (ou criador
do curso à distância) a avaliar as atividades conforme o conhecimento dos participantes,
desenvolvendo e ajustando assim aulas com o perfil dos alunos (MILANEZ, 2010).
Na outra ponta esta o aluno, que precisa desenvolver as habilidades para gerenciar
seu tempo, buscar registrar informações relevantes e acompanhar o aprendizado. Dominar
a utilização das ferramentas apresentadas no curso (MILANEZ, 2010).
Como exemplo, segue o letramento digital do curso da professora Sérgia, (MILANEZ, 2010):
De onde você acessa a Internet? (escolha o local com maior frequência de uso)
a- De casa.
b- Do trabalho.
c- Na escola.
d- Lan-house.
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Como resultado o professor tem a resposta ao final do letramento digital, Figura 4
(MILANEZ, 2010):

Figura 4: Resultado da pesquisa com a utilização de Letramento Digital.

Fonte: adaptado de Milanez, 2010.

Pode-se então, aplicar um trabalho, ou uma prova a distância utilizando o método de
letramento digital. O acompanhamento do resultado é igual para professores e alunos. O
professor também não precisa estar no pólo onde foi desenvolvido e armazenado o curso
para monitorar, responder perguntas do aluno, basta acessar o ambiente virtual e utilizar
de ferramentas como chat e fórum, para esclarecer as dúvidas dos participantes do curso
(MILANEZ, 2010).
Ensino e aprendizagem em rede.
Para que as práticas de ensino à distância sejam mais bem aproveitadas é de fundamental importância que os participantes e criadores do curso, conheçam o ambiente virtual e
suas ferramentas, para partilhar e compartilhar conhecimentos. Chats, ou salas de bate-papo,
ajudam os participantes a se conhecerem e montar equipes de estudo. Fóruns possibilitam
compartilhar dúvidas e seu esclarecimento por parte do professor ou criador do curso, como
também dos outros participantes que podem orientar o aluno (MILANEZ, 2010).
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Conte sua história.
A Internet por fim é um meio de comunicação com muitas direções, controlada por
pessoas no mundo todo, com informações relevantes ou não, precisas ou não, e muitas vezes se pergunta se a pessoa que escreveu algum artigo na rede foi ela mesma, ou será que
outro usuário da rede está utilizando de seu nome. Tem-se como exemplo a enciclopédia
virtual Wikipédia, que nada mais é do que um site de informações diversas escritas e editadas por muitos (WIKI, 2021). O grande problema neste site é que todos podem melhorar
as informações expressas, o que pode ocasionar que um indivíduo troque a informação e a
distorce em seu favor (MILANEZ, 2010).
No MOODLE, para evitar problemas como este, tem-se a possibilidade de criar o
seu perfil contando sua história, suas origens, formação escolar e práticas já exercidas.
Com essas informações, cada vez que mencionar algo em fóruns e possível a todos os
participantes ver seu perfil e tornar sua informação precisa (MILANEZ, 2010).
Na Figura 5 é possível observar o Conte sua História do meu perfil (MILANEZ, 2010):
Figura 5: Conte sua História.

Fonte: adaptado de Milanez, 2010.
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Ambiente de aprendizagem.
Como o ambiente de aprendizagem busca facilitar o intercâmbio entre aluno e professor, sua estrutura se baseia em princípios pedagógicos que auxiliam os educadores a
criar um ambiente de estudo para o ensino à distância (MOODLE, 2021).
Pode-se, por exemplo, deixar materiais para leitura aos participantes, ou mesmo
videoaula e exercícios (MILANEZ, 2010).
Figura 5: Arquivos disponibilizados aos participantes.

Fonte: adaptado de Milanez, 2010.

Na Figura 5, um exemplo de multimídias disponibilizadas aos participantes do curso “Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem no CPS” (MILANEZ, 2010).
Comunidades virtuais de aprendizagem.
Segundo Passarelli “As comunidades virtuais de aprendizagem foram gestadas no
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espaço midiático da internet e representam novas possibilidades para o processo de ensino/aprendizagem, tanto no âmbito da educação formal (escolas) como no da educação
não-formal e informal.” (PASSARELLI, 2007, p. 47).
Ainda segundo Wenger (2013), três elementos estruturais de sistemas sociais para a
aprendizagem são:
•

Engajamento.

•

Imaginação.

•

Alinhamento.

Com esta estrutura, pode-se apresentar o curso, a escola, a comunidade e seus relacionamentos, onde, apresenta-se o que a escola é capaz de ensinar e sua trajetória, com o
curso as possibilidades de parcerias com a atividade local (MILANEZ, 2010).
Ambientes colaborativos - comunidades de práticas.
Neste ponto algumas atividades já foram realizadas e os participantes de alguma forma interagiram com as ferramentas do MOODLE, tornando o ambiente de conhecimento
mútuo. Agora é hora de reunir os participantes em grupos e propiciar a eles atividades
onde, possam utilizar de ferramentas como fóruns e salas de bate-papo do próprio curso
para discutirem ideias. Mais uma vez, não há a necessidade de um encontro presencial, mas
se o encontro for uma sala de bate-papo, um horário comum deve ser estabelecido entre os
participantes envolvidos em determinado grupo. A saída mais interessante, caso não seja
possível todos se interagirem em um horário específico, o fórum proporciona isto, basta criar
um tópico e os participantes deixam seus comentários e dúvidas (MILANEZ, 2010).
Na Figura 6, o exemplo de um vídeo como atividade em grupo (MILANEZ, 2010).
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Figura 5: Atividade em grupo.

Fonte: adaptado de Milanez, 2010.

Considerações Finais
O ambiente virtual de aprendizagem MOODLE se mostra versátil e uma alternativa
livre para a maioria das escolas. Consegue elucidar as boas práticas de sala de aula em um
ambiente virtual, relacionando curso, criador, professor e aluno. As evidências do ensino
à distância ficam claras para os participantes, pois, podem adequar tempo e local para
realizar determinada tarefa, ou aula do curso. Agrega recurso multimídia para diferenciar
as aulas e propiciar um ambiente que promova a interatividade e o entusiasmo dos participantes. Como ambiente de aprendizagem para controle de evasão, mostra-se versátil,
pois alunos podem estudar em horários convenientes, propiciando sua tranquilidade para
ministrar o tempo para cada competência do curso com seu tempo disponível. Atualmente,
sete entre dez cursos profissionalizantes do CPS encontram-se aptos para a modalidade à
distância e alguns já são ofertados, como a capacitação de professores já mencionada no
presente artigo, assim como os seguintes cursos: Administração Empresarial, Gestão de
Pequenas Empresas, Secretariado e Assessoria. Em tempos de pandemia, o uso da ferramenta junto a outras tecnologias como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, mantem
um ensino de qualidade, desde que o corpo docente esteja capacitado para o novo método.
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E-LEARNIG IN THE TECHNOLOGICAL TEACHING PROCESS OF CENTRO PAULA
SOUZA

ABSTRACT: This article discusses a brief history of industrial technical education, the
relationship between distance education and MOODLE in the technological teaching process of Centro Paula Souza. In 2020, schools found a new reality, teaching in a time of
pandemic. Some institutions have adopted remote education, a type of distance learning,
however, in this method teachers and students are on video conference during class time.
To centralize data communication, it is necessary to use a type of technology that allows
remote classes, such as, for example, the MOODLE tool used by the educational institution in the training of students and teachers, to form the working subject. Therefore, the
work is based on the bibliographic research methodology. Currently, this tool is applied in
some training courses for teachers and students. This teaching methodology seeks to solve
problems such as dropping out of school, where dissatisfied students, or with problems
with a fixed study schedule that may coincide with working hours, abandon face-to-face
courses. This can be considered a versatile and free alternative tool for most schools, it
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makes distance learning possible, it allows participants to interact with multiple stimuli
with adequate time and location. The methodology becomes viable from the moment the
meetings are recorded and made available for later access.

KEY WORDS: EAD, MOODLE, training, evasion.
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ENTENDIMENTO SOBRE SEGURANÇA RELACIONADO À NR-10
Édmo Rodrigo GONÇALVES1
André Gustavo Mazzini BUFON2
RESUMO: Uma das fontes de energia que tem sido mais utilizada no mundo moderno é
a eletricidade, sendo essencial em todos os setores da sociedade. Porém, pode trazer comprometimento à segurança e saúde dos que a utilizam ou que estejam expostas, seja direta
ou indiretamente, principalmente para os trabalhadores que fazem as instalações elétricas
ou manutenção dos equipamentos elétricos, sendo assim considerados riscos de acidente
e, as normas regulamentadoras (NR) tem o papel de estabelecer e determinar ações para as
condições mínimas de segurança e, no caso da eletricidade há destaca para a NR-10 e os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O objetivo do estudo é descrever os meios de
segurança no trabalho com eletricidade relacionado à NR-10. A metodologia de pesquisa
utilizada foi à qualitativa e descritiva, com análise de artigos acadêmicos, foram consultadas as plataformas Google Acadêmico com o critério de inclusão para os textos publicados
no período de 2018 a 2020. Com os estudos analisados pode-se perceber que é essencial
que as especificações da NR 10 e a utilização dos EPI’s sejam constantemente observadas
e colocadas em prática, concluindo assim, que a observação das especificações contidas na
referida norma, traz a segurança necessária para o trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE: Norma Regulamentadora 10. Choque elétrico. Segurança do trabalhador.
1 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40, 13661-352 Porto Ferreira, São Paulo.
E-mail: edmorodrigo@gmail.com
2 Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Padre Nestor C. Maranhão, 40, 13661-352 Porto Ferreira, São Paulo.
E-mail: abufon@bol.com.br

Édmo Rodrigo Gonçaves - André Gustavo Mazzini Bufon

Introdução

A eletricidade é essencial para a vida moderna, tanto em casa quanto no trabalho. Alguns funcionários - engenheiros, eletricistas, técnicos em eletrônica e operários de linhas
de força, entre eles - trabalham diretamente com eletricidade. Outros, como funcionários
de escritório e vendedores, trabalham com ela indiretamente (CREDER, 2013). Talvez
porque se tornou uma parte tão familiar de nossa vida diária, muitos de nós não ligamos
muito para o quanto nosso trabalho depende de uma fonte confiável de eletricidade. Mais
importante, tendemos a ignorar os perigos que a eletricidade representa e não os tratar com
o respeito que merece (BASSETTO et al, 2017).
A eletricidade representa um risco para qualquer pessoa que seja exposta a quaisquer partes ‘vivas’. A exposição pode ser direta ou indireta, como tocar um objeto ou
substância condutora. Choques elétricos podem causar queimaduras e ferimentos permanentes, bem como ferimentos secundários causados por quedas ou colisões resultantes dos
efeitos incapacitantes de um choque. Dispositivos elétricos defeituosos também podem
causar incêndios, que apresentam um novo nível de risco para funcionários, visitantes e
instalações (NUNES, 2016).
O objetivo do presente estudo é o de realizar uma pesquisa qualitativa, por meio de
revisão bibliográfica com a intenção de descrever os meios de segurança no trabalho com
eletricidade relacionado à NR-10.
O estudo se justifica uma vez que engenheiros, eletricistas e outros profissionais trabalham com eletricidade diretamente, inclusive trabalhando em linhas aéreas, chicotes de
cabos e montagens de circuito, correm o risco de acidentes. Outros, como funcionários de
escritório e vendedores, trabalham indiretamente com eletricidade e também podem estar
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expostos a riscos elétricos (BASSETTO et al., 2017).
Os riscos aos trabalhadores das redes elétricas são constantes e estão regulamentados pela Norma Regulamentadora NR-10, que trata das Instalações e Serviços em Eletricidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esta norma estabelece as condições para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente
interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Revisão de literatura
A eletricidade essencial para a vida
Todos os dias, estamos rodeados por uma das mais importantes inovações de todos
os tempos, a eletricidade. Embora seja uma força de energia usada em todo o mundo, antes
de descobri-la, as pessoas viveram há séculos sem ela. No entanto, embora os humanos
tenham sobrevivido sem a luz artificial, as chances de a raça humana prosperar sem a eletricidade são altamente improváveis (MOTA et al.,2013).
Isso se deve ao desenvolvimento e crescimento que foi possível com a produção de
eletricidade. No momento em que a ideia foi apresentada ao mundo de que a eletricidade
poderia ser criada e trazer o mundo à vida, foi o momento em que tudo mudou.
A eletricidade não tem limitações de formas de utilização. Quase a maior parte de
nossas coisas próprias precisa de energia para funcionar. Uma nação sem fonte de alimentação adequada é considerada subdesenvolvida. Isso apenas mostra o quão significativo à
potência variável seria para cada um. Se a ideia da eletricidade e o processo de sua criação
não ocorressem, não haveria nenhuma tecnologia e a vida permaneceria a mesma (ANDRADE, 2018).
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Começando pela própria residência, a eletricidade é importante para o funcionamento de todos os eletrodomésticos, entretenimento, iluminação e, claro, toda a tecnologia. Quando se trata de viagens, a eletricidade é importante para o uso de trens elétricos,
aviões e até alguns carros. Se pensarmos em instalações como escolas, instalações médicas como hospitais e instalações de varejo, todos precisam de eletricidade para funcionar
de forma eficiente (MOTA et al.,2013).
Quando se trata da área médica, a eletricidade permite a disponibilização de Raios-X, eletrocardiograma (ECG) e resultados instantâneos de exames de sangue, entre outros.
Isso permite uma prática médica mais eficiente nessas instalações. A eletricidade também
é importante para o propósito de operação de máquinas como computadores ou monitores
que exibem dados para aprimorar a medicina. Sem eletricidade, hospitais e remédios não
teriam condições de progredir e curar doenças, o que também resultaria em mais vítimas
(MOTA et al., 2013).
Levando tudo em consideração sobre exatamente porque é necessária a eletricidade
para manter nosso estilo de vida atual e os avanços na vida, é algo que não pode ser dado
como certo. Até hoje, existem pessoas que vivem sem eletricidade em países subdesenvolvidos e pobres, mas para aqueles que dependem dela todos os dias, muito provavelmente
não conseguirão viver sem ela (MOURA et al., 2019).

Acidentes em instalações elétricas
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2020) no ano de
2019, o número de morte decorrente de acidentes do trabalho envolvendo a rede elétrica e
demais instalações teve um total de 1096 trabalhadores.
Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricida144
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de – (ABCOPEL, 2019), os dados totais consolidados de acidentes de origem elétrica em
2019, os casos de choque foram 909; sendo 212 não fatais e 697 fatais. Quanto à descarga
atmosférica (raio) forma 85 casos, sendo 50 destes com morte.
Segundo as informações de Ramires (2020)
Em janeiro de 2020 um novo recorde de ocorrências em um mês apenas:
181 acidentes e 93 vítimas fatais. Desses números, 99 ocorrências foram
choques elétricos com 83 mortes e 70 acidentes com sobrecarga, resultando
em uma morte. A maioria dos casos contabilizados no levantamento aponta
o ambiente doméstico como o lugar de maior perigo. O fio partido é o principal culpado, mas os eletrodomésticos também têm apresentado perigo
(RAMIRES, 2020, p. 1).

Quanto às regiões o Nordeste, desde 2015 tem registrado a maior quantidade dos
casos de mortes por choques elétricos, com 41% do total. O desconhecimento dos riscos
que a eletricidade oferece é um dos grandes fatores para que estes números ocorram, mas
é possível afirmar que o descaso com a eletricidade configura como o que tem mais casos,
o Sudeste ocupa a 2ª posição, com 20% do total de acidentes fatais, seguido da região Sul
que teve 16%, já as regiões Norte (11%) e o Centro-Oeste (12%) com fatalidade (ABRACOPEL, 2020).
São diversos os acidentes e doenças que tem relacionamento com o exercício da
profissão, dentre eles, os trabalhadores que estão expostos às instalações no ramo elétrico.
De acordo com a (ANEEL, 2014), uma quantidade grande desses acidentes acontece com
os trabalhadores quando estão no ambiente da empresa, e em outras situações é em função
da atividade profissional fora do ambiente industrial. Seja qual for o local, esses acidentes
devem ser considerados acidentes do trabalho.
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Entretanto, ainda segundo a (ANEEL, 2014), existem acidentes que atingem cidadãos comuns quando do consumo de bens ou serviços, além de situações de caso ocasional
e, quanto a esses acidentes, não há legislação específica que se inclua as providências a
serem tomadas. Sendo assim, nesses casos, as empresas necessitam tomar as devidas cautelas de modo que sejam evitados os acidentes e, desta forma, a redução dos seus impactos
em casos que possam acontecer.
Percebe-se que a segurança afeta as empresas de forma direta. A perda econômica
pode ocorrer pela redução da produtividade e, consequente, redução do lucro, pelo aumento do custo administrativo ou judicial, pelos afastamentos de trabalhadores e pelos
impactos negativos na imagem da empresa (CASTRO et al., 2017).

Choque elétrico: conceito e definição
Um choque elétrico ocorre quando uma extremidade, como um dedo, uma mão ou
um braço, é colocada sobre uma corrente elétrica. O corpo é um bom condutor de eletricidade porque é composto principalmente de água. O choque elétrico pode ser leve, moderado ou grave. Um leve choque elétrico deixa uma leve sensação de formigamento. O
choque elétrico moderado faz com que os músculos se contraiam e pode ser difícil puxar
para longe da corrente elétrica. O choque elétrico grave causa insuficiência respiratória ou
cardíaca (MOURA et al., 2019).
A queimadura elétrica ocorre quando um forte choque elétrico provoca queimadura
no tecido. As queimaduras elétricas podem ser externas ou internas. As queimaduras internas ocorrem quando a corrente elétrica atravessa o osso e queima tecidos profundos.
No que se refere aos incêndios elétricos, estes ocorrem quando a corrente elétrica inflama
materiais inflamáveis. Incêndios elétricos são extremamente perigosos porque apagá-los
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com água pode expor uma pessoa a um risco maior de choque elétrico (LEONARDI et
al., 2011).
O choque elétrico pode ser classificado em três categorias:
- Choque estático, aquele advindo pela descarga de um capacitor (acumulador de
cargas elétricas), acumuladas nas capacitâncias parasitas de equipamentos ou em linhas de
transmissão desligadas (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2019);
- Choque dinâmico, aquele decorrente do contato direto (com um circuito energizado) ao se tocar acidentalmente na parte viva de um condutor energizado nu ou com defeito,
fissura ou rachadura na isolação, queda de condutor da rede de energia elétrica, etc.; ou no contato indireto (com um corpo/massa eletrizado), ao se tocar nas massas (carcaças) energizadas
por defeitos como fissura na isolação dos condutores elétricos (MUNIZ; SILVA, 2017);
- Choque por ação direta ou indireta das descargas atmosféricas, que são gigantescas descargas elétricas entre nuvens ou entre nuvens e terra, que proporcionam choques
elétricos de forma semelhante a enormes capacitores e, com isso, altíssimas correntes
(ARAÚJO; OLIVEIRA, 2019).
No que se refere à proteção de instalações elétricas, pode-se afirmar que seja a proteção de sobrecorrente. Esta é a proteção que deve ser ativada no caso de correntes excessivamente altas em uma instalação (correntes cujo valor é superior ao esperado). Isso pode
ser feito usando fusíveis de segurança ou disjuntores (VIANA, 2018).
A tarefa dessa proteção é desligar os circuitos defeituosos e, assim, proteger as cargas que estão conectadas a esses circuitos, evitando assim as consequências (em primeiro
lugar sobrecarga térmica dos condutores e risco de incêndio). Em edifícios novos, em
instalações elétricas residenciais, quase exclusivamente, os disjuntores são usados devido
às suas inúmeras vantagens: uso simples, uso múltiplo (nenhuma substituição é necessária
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após a operação), tamanho menor, maior segurança (NUNES, 2016).
Existe uma grande variedade de disjuntores de vários fabricantes no mercado. Suas
características técnicas básicas são: corrente nominal, característica de quebra, capacidade
de curto-circuito, etc. O valor da corrente nominal do dispositivo de proteção deve fornecer
a melhor proteção de sobrecorrente possível para uma instalação (FIGUEIREDO, 2012).
A capacidade de curto-circuito é declarada por sua corrente máxima. Um disjuntor
deve ser forte o suficiente para interromper um circuito três vezes, e ainda preservar as
características técnicas específicas exigidas.
No primeiro caso, os trabalhadores precisam estar protegidos contra os riscos que
resultem de um contato com partes vivas da instalação, como por exemplo, os condutores
nus ou descobertos, terminais de equipamentos elétricos e etc.
As isolações podem ser básicas, aplicada às partes vivas, destinada a assegurar a
proteção básica contra choques elétricos. Não incluindo necessariamente a isolação utilizada exclusivamente para fins funcionais.
Isolação suplementar - isolação independente e adicional à isolação básica, destinada a assegurar proteção contra choques elétricos em caso da falha da isolação básica.
Dupla isolação - isolação compreendendo, ao mesmo tempo, uma isolação básica e
uma isolação suplementar.
Isolação reforçada - isolação única, aplicada às partes vivas, que assegura um grau
de proteção contra choque elétricos equivalentes ao da dupla isolação. A expressão “isolação única” não implica que a isolação deva constituir uma peça homogênea. Ela pode
comportar diversas camadas impossíveis de serem ensaiadas isoladamente, como isolação
básica ou como isolação suplementar. Outra forma de proteção são os obstáculos que impedem os contados diretos acidentais das partes vivas, isolando a aproximação das pessoas
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não autorizadas, com a construção de grades de proteção.

Segurança e saúde aos trabalhadores – NR-10
A primeira legislação sobre acidentes no trabalho foi a Lei 3724, em 1919, sendo alterado em 1934, quando do governo de Getúlio Vargas, período em que ocorreu o
crescimento das atividades industriais e a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio e, em 1943, passa existir a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (CASTRO
et al., 2017).
Com a portaria nº 3327, de 1972 é regulamentado o artigo 164 da CLT, tornando
obrigatória nas empresas a existência do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Já em 1977, a Lei 6514 alterou o capitulo 5,
Título II da CLT; e foi regulamentada pela Portaria 3214 de 1978, que criou as chamadas
Normas Regulamentadoras (NR’s) (CASTRO et al., 2017).
Atualmente o Brasil dispõe de 33 Normas Regulamentadoras. Dentre elas a NR 10
tem aplicabilidade nas seguintes fases: produção, transmissão, distribuição e consumo,
incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e ou quaisquer serviços realizados nas suas proximidades.
A Norma Regulamentadora n° 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214, de 1978, foi alterada
pela portaria n° 598, de 7/12/2004, a qual altera a redação anterior. Esta norma dispõe de
diretrizes básicas para a implementação de medidas de controles preventivos, destinados
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam
com instalações elétricas e serviços com eletricidade (LOURENÇO; LOBÃO, 2016).
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Equipamentos de proteção individual (EPI)
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessitam ter a validade vigente no
momento da compra, emitido pelo Ministério do Trabalho e desta forma a empresa recebe
o Certificado de Aprovação.
Luvas de proteção devem ser usadas seguindo as condições mínimas exigíveis pela
Norma brasileira (NBR) 10622, de maneira a proteger o trabalhador contra choques elétricos, quando este entrar em contato com condutores ou equipamentos elétricos energizados. A escolha do tipo de luva a ser utilizada deve ser fundamentada na tensão elétrica
presente no ambiente de trabalho, e são compostas de borracha isolante (BRASIL, 2017).
Em associação com a luva emborrachada para proteção contra choques elétricos
devem ser utilizadas luvas de raspa ou vaqueta sobre as mesmas, com a função de proteger
as luvas isolantes de perfurações ou material agressivo que possa comprometer a isolação.
Além das luvas o calçado de segurança, do tipo botina de couro deve ser utilizada, com a
função de proteger os pés contra impactos físicos, além de servir como mais um equipamento isolante (BRASIL, 2017).
A Sugestão de Equipamentos e Ferramentas para Realização de Serviços com Instalações Elétricas Temporárias podem ser observados no quadro 1.
Quadro 1 – Equipamentos de Proteção Individual e materiais
Material

Imagem

Material

Capacete segurança classe B,
com jugular ajustável.

Lanterna capacete

Bota segurança para eletricista.

Óculos de
segurança com
lentes policarbonato
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Luva isolante de borracha
*Utilizar luvas de cobertura
sobre as luvas isolantes de
borracha.

Luva de cobertura

Protetor facial para arco elétrico acoplado ao capacete.

Vestimenta de
trabalho com tecido
retardante a chamas

Detector de tensão ao contato

Detector de tensão por
aproximação

Ferramentas com isolação
elétrica. Para atividades com
baixa tensão 1000 Volts. Os
fabricantes gravam no cabo
das ferramentas isoladas o
símbolo específico de 1000
Volts, conforme a norma
NBR 9699.

Dispositivo de bloqueio de disjuntor

Dispositivo de sinalização de
bloqueio

Dispositivo de bloqueio por trabalhador
com cadeado individual

Fonte: SESI - Serviço Social da Indústria (2018)

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
De modo que seja solucionado o problema dos acidentes com eletricidade nos circuitos elétricos e também nos pontos de utilização no ambiente doméstico, no canteiro
de obras ou na indústria, o projetista pode lançar mão de dois tipos básicos de proteção:
o primeiro deles trata da proteção contra sobrecarga e curto-circuito (são os fusíveis e
disjuntores); e o segundo trata da proteção contra as correntes de fuga, ou seja, correntes
Multiciência, São Carlos, 19: 141 - 162, 2020
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elétricas parasitas que literalmente “fogem” dos condutores ou dos pontos de utilização
e causam acidentes elétricos por contato direto ou indireto de pessoas ou animais, são os
dispositivos Diferenciais residuais (DR) (MICHEL; EDLER, 2019).

Metodologia
O presente estudo foi elaborado através de uma revisão bibliográfica e análise de
artigos e quanto à questão ética, Prodanov e Freitas (2013) afirmam que o pesquisador
deve observar os direitos autorais, sendo fiel às fontes bibliográficas utilizadas no estudo.
Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 157), a pesquisa pode ser considerada como um
“procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.
Desta forma, o método de pesquisa utilizado foi o qualitativo e descritivo. De acordo com Gerhart e Silveira (2009, p. 32) “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização, etc. “.
Os autores explicam sobre o conceito do método descritivo como sendo aquela que
“exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de
estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (GERHART;
SILVEIRA, 2009, p. 35).
Para uma análise de artigos acadêmicos, foram consultadas as plataformas Google
Acadêmico com o critério de inclusão para os textos publicados no período de 2018 a
2020, ou seja, os últimos quatro anos, no idioma português, artigo científico e que trouxesse em seu teor a apresentação de estudo de caso. As palavras-chave de busca foram:
“segurança no trabalho”, “eletricidade”, “NR 10”, “acidente” e “estudo de caso”.
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Resultado e Discussão
O ambiente doméstico, onde muitos acidentes acontecem, também resultam em
mortes ou curto circuitos que provocam incêndios. A prevenção ou mitigação desses acidentes requer um projeto elétrico bem dimensionado e executado por um profissional habilitado; circuitos independentes com o dispositivo Diferencial residual (DR).
Tal dispositivo é capaz de detectar pequenas fugas de corrente em circuitos elétricos, acionando o desligamento imediato, protegendo pessoas e animais contra choques
elétricos. Nas residências onde existam jardins, piscinas, banheiras, áreas de lavanderia,
ou até mesmo academias, de acordo com o item 5.1.3.2.2 da Norma brasileira (NBR)
5410, o DR é obrigatório desde 1997. Ela também prevê que qualquer que seja o esquema de aterramento, deve ser objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente
diferencial-residual com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 Milimpère (mA). É recomendável a utilização dos DR’s em cada circuito e não somente um
no quadro geral como costumeiramente é feito, pois caso ocorram problemas elétricos será
mais fácil a detecção, já que o dispositivo desarmará somente no circuito onde estiver
ocorrendo o problema.
De acordo com o Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR-10, apresentado no estudo de Sousa (2018) o conceito de perigo se dá quando existe “situação
de ameaça de morte, lesões em pessoas e danos em materiais, máquinas, equipamentos,
instalações, meio ambiente, etc.”. Para o risco pode ser tanto para ameaça à vida humana
ou para as perdas econômicas, no caso dos equipamentos, máquinas etc.
Sousa (2018, p. 8) elaborou um estudo de caso para análise das condições de segurança de quatro Subestações de uma indústria localizada em Maracanaú-CE, por meio de
Análise de Preliminar de Riscos (APR), tendo a NR10 como base, visando verificação dos
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“tipos de riscos, análise preliminar de riscos, mapa de riscos, equipamentos de proteção
individual e equipamentos de proteção coletiva são debatidos”.
Na análise de riscos refere-se à combinação de técnicas e métodos em diversas
áreas, sendo “importante que a análise de riscos seja a mais rigorosa possível, pois todas
as medidas de segurança que serão elaboradas terão como base o resultado desta análise”
(SOUSA, 2018, p. 24).
Quanto à avaliação dos riscos, “consiste em comparar os riscos resultantes da análise de riscos com os critérios de tolerância aos riscos previamente estabelecidos”. Sobre o
gerenciamento de riscos, é o momento da formulação e “a execução de diversas medidas
e procedimentos de engenharia, de técnica e de âmbito administrativo com o objetivo de
prever, controlar e reduzir os riscos existentes na planta industrial” (SOUSA, 21018, p.
24). E, por último, o autor informa sobre os níveis de riscos, tem referência sobre cinco
níveis: catastrófico, crítico, moderado, não crítico e desprezível.
Após a verificação com o checklist o autor indicou que havia alguns itens a serem
observados por encontrarem-se em desconformidade com as normas da NR10 como, por
exemplo, a colocação de placas de alerta visíveis e também estar disponível o diagrama
unifilar de cada subestação, sendo essas as intervenções mais rápidas de execução, porém
foram verificadas também outas situações como compra dos relés de proteção térmica para
os transformadores, intervenções na iluminação de emergência e climatização e circulação
de ar no interior das subestações (SOUSA, 2018).
Perico (2018, p. 8) elaborou um estudo com objetivo “avaliar os quadros elétricos de
uma empresa frigorífica, qualificando-os, para posteriormente gerar um plano de adequação baseado no grau de urgência que cada subsistema elétrico apresenta”.
O estudo visou à análise, em uma planilha no formato de checklist e como resultado
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do checklist o autor, seguindo o quadro de pontuação (Figura 1), onde estão identificados
os principais itens analisados na empresa investigada (Figura 2).

Figura 1: Indicador de avaliação Fonte: Perico (2018)

Figura 2: Checklist - Fonte: Perico (2018)
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Concluiu Perico (2018) que, dos 42 quadros elétricos analisados, 21 encontravam-se em nível regular; 17 no nível normal e 4 quadros em nível de alerta, sendo assim que
estes últimos exigem maior urgência e necessita que a empresa observa prioridade para a
qualificação normal e, assim a empresa atenderá aos quesitos normativos quanto ao risco
que suas instalações elétricas oferecem.
Com os dois artigos analisado (SOUSA, 2018; PERICO, 2018) elaborar a checklist
foi um facilitador para que fossem verificados os pontos a serem melhorados no ambiente
analisado e também serviu de uma comprovação para as empresas sobre as ações prioritárias, no que tange à segurança dos trabalhadores.
Oliveira (2020) com o objetivo de apresentar um estudo de caso sobre arco elétrico
e, trazendo a explicação que se sabe da importância da eletricidade para as pessoas, tanto
nas indústrias e comércios como para as moradias, entretanto, seu uso exige algumas precauções em virtude dos riscos que ela apresenta e que devem ser minimizados, controlados
e quando possível, eliminados. O arco elétrico se configura também em um risco de contato indireto, uma vez que ele gera uma explosão, podendo assim atingir pessoas que estão
próximas a ele (OLIVEIRA, 2020).
Se um circuito tiver corrente e tensão suficientes para sustentar um arco formado
fora de um dispositivo de comutação, o arco pode causar danos ao equipamento, como
derretimento de condutores, destruição de isolamento e incêndio. Um arco voltaico descreve um evento elétrico explosivo que representa um perigo para pessoas e equipamentos
(OLIVEIRA, 2020).
Foi realizado um teste junto a um painel de distribuição trifásico de 480 Volts (V)
com uma corrente de curto circuito de 22,6 quiloampères (kA). O sistema de proteção foi
ajustado para interromper o arco em 6 ciclos, ou seja, o arco durou 100 milissegundos.
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Colocando dois manequins, um simulando o trabalhador que está realizando a manutenção, e o segundo manequim está posicionado a uma distância maior, simulando o colega
de trabalho que está acompanhando/auxiliando na execução dos serviços. Com a presença
do arco elétrico, no caso de trabalhadores, estes teriam queimaduras incuráveis na face,
pescoço e mãos (OLIVEIRA, 2020).
No caso específico a recomendação é para a utilização das vestimentas antichamas que
são as vestimentas resistentes ao arco elétrico têm como finalidade reduzir o dano físico ao
trabalhador quando o mesmo está exposto a um nível de energia compatível com a proteção
das suas vestimentas: Camisas e calças compridas ou macacão resistentes a arco, protetor
facial ou capuz, ambos resistente a arco, capacete, óculos de segurança, proteção auditiva,
luvas de couro, sapato de segurança em couro, quando necessário (OLIVEIRA, 2020).

Considerações finais
A utilização da eletricidade é essencial para a vida atual, uma vez que ela está presente nos mais diversos setores da sociedade. Entretanto, como pode ser observado nos
estudos apresentados há riscos para os trabalhadores que estão em contato direto com as
instalações elétricas.
Para a prevenção dos trabalhadores, no Brasil existem as normas regulamentadoras
que, no caso específico do presente estudo é a NR-10 e pode-se perceber que a observação
das especificações contidas na referida norma traz a segurança necessária para o trabalhador.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser utilizadas pelos trabalhadores para todos os serviços e, como foi abordado, no caso do arco elétrico as recomendações são ainda mais importantes.
A presença de um engenheiro em segurança de saúde do trabalhador dentro das
Multiciência, São Carlos, 19: 141 - 162, 2020
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empresas visa indicar e informar as recomendações previstas nas normas, como também
recomendar as devidas alterações para que os trabalhadores possam exercer suas funções
sem estarem expostos a riscos.

Abstract
One of the sources of energy that has been most used in the modern world is electricity,
being essential in all sectors of society. However, it can compromise the safety and health
of those who use it or who are exposed, either directly or indirectly, mainly to workers who
do electrical installations or maintenance of electrical equipment, thus being considered
accident risks and regulatory standards (NR) has the role of establishing and determining
actions for minimum safety conditions and, in the case of electricity, there is a highlight for
NR-10 and Personal Protective Equipment (PPE). The objective of the study is to describe
the means of safety at work with electricity related to NR-10. The research methodology
used was qualitative and descriptive, with analysis of academic articles, the Google Scholar
platforms were consulted with the inclusion criterion for the texts published in the period
from 2018 to 2020. With the analyzed studies it can be realized that it is essential that the
specifications in NR 10 and in the use of PPE are constantly observed and put into practice.

Keywords: Regulatory Standard 10. Electric shock. Worker safety.
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RESUMO: A técnica do Rebozo tem como finalidade na obstetrícia a redução das queixas
álgicas. A lombalgia gestacional é comum a partir do 3º trimestre gestacional, estando
presente em cerca de 50% a 80% das gestantes, interferindo negativamente na qualidade
de vida. Este estudo trata-se de um relato de casos, que possuiu como critério de inclusão
gestantes com idade gestacional superior a 23 semanas, entre 18 e 35 anos de idade e
queixa de lombalgia gestacional. Como materiais de avaliação foram utilizadas fichas de
avaliação (caracterização e física), questionário de dor MCGill e Escala Visual Analógica
(EVA). Como intervenção foram elegidas seis manobras da técnica do Rebozo, aplicadas
em duas sessões durante uma semana. Duas gestantes foram selecionadas para o estudo
(voluntária 1 e voluntária 2). A voluntaria 1, na primeira sessão, apresentou inicialmente
dor grau 7 (EVA), passando para 6. Na segunda sessão a mesma não relatou dor. A voluntária 2, durante a primeira sessão, inicialmente apresentou dor 5 (EVA), e após 4. Na
segunda sessão, EVA 8 e após 7. Houve redução da queixa álgica após a aplicação da
técnica do Rebozo, demonstrando que a mesma contribui de forma positiva no alívio da
lombalgia gestacional.

PALAVRAS CHAVE: Lombalgia Gestacional; Técnica do Rebozo; Fisioterapia; Gravidez
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Introdução

Mudanças são imprescindíveis, e no período gestacional não seria diferente. O corpo da mulher sofre inúmeras modificações fisiológicas, hormonais e biomecânicas, com
o objetivo de sobrevivência e desenvolvimento do feto no ambiente intrauterino, além do
preparo materno para o momento do parto. As modificações do organismo materno abrangem vários sistemas como o circulatório, respiratório, digestivo, urinário e musculoesquelético (CORTEZ et al., 2012).
As modificações biomecânicas são responsáveis pela maioria dos desconfortos e algias relacionados a gestação. As curvaturas da coluna sofrem com o aumento das mamas,
que crescem devido ao preparo para a lactação, com o ganho de peso, que ocorre pelas
demandas metabólicas maternas e pelo aumento do útero gravídico, além da frouxidão
ligamentar ocasionada pela ação hormonal (relaxina) que prepara a pelve materna, em
especifico a sínfise púbica e articulação sacro-ilíaca, para que ambas sejam adaptáveis a
passagem do feto. O centro de gravidade durante a gestação também sofre alteração onde
o mesmo se move para cima e para frente, provocando um aumento lordose lombar com
anteversão pélvica, consequentemente alterando a base de apoio (MANN et al., 2010;
MOREIRA et al., 2011).
Dor na região inferior do dorso, na prega glútea, irradiada ou não, são conceitos para
lombalgia, a mesma pode se apresentar de 3 formas, dor na região lombar, dor no quadril
ou dor combinada. Mundialmente ela compromete 11,9% da população e cerca de 50%
a 80% das gestantes sofrem com a dor, que neste período é denominado lombalgia gestacional. Os sintomas surgem em específico a partir do terceiro trimestre de gestação (25ª
semana gestacional), e geram incapacitações nas atividades diárias (AVD’s), interferindo
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negativamente na qualidade de sono, lazer, rotina trabalhista e disposição física (MOURA
et al., 2007; PITANGUI, FERREIRA, 2008; NASCIMENTO, COSTA, 2015).
Existem diversos métodos que podem auxiliar no quadro de lombalgia gestacional,
que visam promover a analgesia local, reeducar a musculatura, corrigindo maus hábitos
na execução de movimentos durante as AVD’s (BALASKAS, 2012; RODRIGUES et al.,
2012). A fisioterapia atua com o objetivo de redução do quadro álgico através de protocolos de exercícios fisioterapêuticos que quando praticados com constância proporcionam
conforto e melhora na qualidade de vida (MOURA et al., 2007). Quando falamos sobre
diminuição de algias, as técnicas do Rebozo, podem ser aplicadas. O Rebozo é um tecido de origem mexicana, feito de algodão cru, com uma elasticidade considerável, porém
de grande resistência, o suficiente para envolver o corpo. Ele tem em torno de 2,40m x
0,70m, mas alguns chegam até a 5 metros de comprimento. Podendo ser manuseado como
instrumento de relaxamento e analgesia em gestantes durante a gestação, parto e puerpério
(VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018).
O uso da técnica do Rebozo é amplamente abordado como recurso na fisioterapia
em obstetrícia. Suas técnicas são capazes de promover relaxamento muscular e diminuição da dor no período gestacional, uma vez que o número de fármacos que podem ser
utilizados neste período é limitado, os mesmos usualmente prescritos para tratamento de
lombalgias não possuem dados conhecidos sobre seus riscos para o desenvolvimento e
saúde fetal, sendo necessário técnicas não farmacológicas para o controle e tratamento da
dor (FERREIRA, PITANGUI, NAKANO, 2006).
Apesar dos inúmeros benefícios que a técnica do Rebozo pode promover para
a gestante, ainda não se encontram na literatura estudos sobre sua aplicação no tratamento
da lombalgia gestacional (COHEN, THOMAS, 2015). Assim, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a eficácia da técnica do Rebozo no tratamento para dor lombar gestacional.
Multiciência, São Carlos, 19: 163 - 182, 2020
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Materiais E Métodos

Relato de casos, realizado após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer nº: 28632720.6.0000.5380, em uma clínica escola de fisioterapia de uma escola de
ensino superior, no município de Rio Claro – SP, no período de 11 de fevereiro de 2020 à
10 de março de 2020.
O tamanho amostral foi baseado em uma amostra de conveniência, que possuiu
como critérios de inclusão: idade gestacional superior a 23 semanas, ter entre 18 a 35 anos
de idade e apresentar lombalgia gestacional. Os critérios de exclusão incluíram gestação
de risco e/ou alto risco, doenças cardiorrespiratórias graves, hipertensão arterial, alterações
cognitivas e a não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Como instrumentos de avaliação e reavaliação, foram utilizados uma Ficha de caracterização, Ficha de avaliação física, Questionário de dor de McGill, para caracterização
da dor e Escala Visual Analógica (EVA) para pontuação da dor, sendo utilizada para avaliação e reavaliação de cada sessão de intervenção. A ficha de caracterização da voluntária
continha informações gerais sobre a participante, tais como: idade, escolaridade, peso,
altura, cor, índice de massa corpórea (IMC), atividade profissional exercida, o período em
que exerce esta função, prática de atividade física (tipo e frequência), frequência da dor
lombar, presença ou ausência de dor pré gestacional.
A ficha de avaliação física incluiu informações como: frequência cardíaca (FC),
frequência respiratória (FR), pressão arterial (PA), localização da dor, avaliação postural,
achados fisioterapêuticos durante a palpação da musculatura próxima e adjacente a região
lombar, fatores que melhoravam e pioravam a dor (havendo alteração em FC, FR e PA,
não foi permitido ao avaliador nenhum tipo de intervenção) e testes ortopédicos.
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O questionário de McGILL utilizado para caracterização da dor, traduzido em 1995
por Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta e Manoel Jacobsen Teixeira, é constituído por 81
palavras utilizadas para descrever a dor, são organizadas em 20 subgrupos, de acordo com
o tipo de sensação que descrita. A participante pode escolher, no máximo, uma palavra por
subgrupo. O índice de dor é obtido por meio da somatória dos valores de intensidade dos
descritores escolhidos. Entre as 81 palavras, as voluntárias devem escolher as que mais
caracterizam a dor, se a expressão não se aplicar àquela sentida, não deverá ser marcada.
Os subgrupos de 1 a 10 representam respostas sensitivas à experiência dolorosa (tração,
calor, torção, entre outros); os descritores dos subgrupos de 11 a 15 são respostas de caráter afetivo (medo, punição, respostas neurovegetativas, etc.); o subgrupo 16 é avaliativo
(avaliação da experiência global) e os de 17 a 20 são miscelânea (PIMENTA, TEIXEIRA,
1996). A utilização da Escala Visual Analógica teve como finalidade caracterizar os sintomas álgicos, por meio numérico (0 a 10), equivalendo 0 a ausência de dor e 10 a pior dor
possível (MARTINEZ, GRASSI, MARQUES, 2011).
Após a verificação dos critérios de inclusão, leitura e assinatura TCLE, as voluntárias foram alocadas para um local tranquilo e reservado, com trajes confortáveis, onde foi
realizada a aplicação das fichas (de caracterização e avaliação física), além dos questionários. A avaliação e reavaliações foram realizadas pelo mesmo avaliador.
As sessões foram realizadas na clínica escola de fisioterapia da escola de ensino
superior em que as participantes foram selecionadas. Foram realizados 3 encontros (sendo
uma de avaliação e duas sessões para aplicação do protocolo), a avaliação foi aplicada em
60 minutos e o protocolo de intervenção durante de 30 minutos, uma vez na semana, durante
duas semanas. Nos cinco primeiros minutos de cada sessão, as voluntárias passaram por
aferição da pressão arterial (PA), avaliação da frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR),
foi verificado o nível (segundo a EVA) e local da dor que ela apresentava no momento. Após
Multiciência, São Carlos, 19: 163 - 182, 2020
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a finalização do protocolo, foi realizada a reavaliação, contendo os mesmos itens descritos
acima, para verificação de quaisquer alterações dos sinais vitais. O protocolo de intervenção
foi constituído das seguintes técnicas do Rebozo (VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018):

Massagem da Barriga - Aconchego em Pé
Objetivo: Relaxamento da região pélvica e do assoalho pélvico.
Descrição: A participante foi posicionada com os pés afastados um do outro. A posição deve possibilitar o apoio da gestante em um espaldar, ou cadeira de forma que sua barriga incline anteriormente. A fisioterapeuta se posicionou posteriormente à participante. O Rebozo foi envolto em todo abdome. O lado direito e esquerdo do tecido foi puxado de modo
alternado, realizando assim movimentos ritmados e delicados ou amplos e lentos (Figura 1).
Repetições: 2 vezes durante 1 min e 30 segundos de duração.

Figura 1: massagem da barriga – aconchego em pé.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018.
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Massagem da Barriga – Em Quatro Apoios
Objetivo: Relaxamento da pelve, assoalho pélvico e lombar.
Descrição: A gestante foi orientada a permanecer na posição de quatro apoios, colocando utilizando a bola suíça como auxiliar para apoio. A fisioterapeuta se posicionou
posteriormente a participante, e o Rebozo foi posicionado envolvendo o abdome de modo
que o centro estava direcionado junto ao seu umbigo, os movimentos foram aplicados da
mesma forma do exercício anterior (Figura 2).
Repetições: 2 vezes durante 1 min e 30 segundos de duração.

Figura 2: massagem da barriga – em quatro apoios.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018.
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Massagem da Pelve – Aconchego em Posição Deitada.
Objetivo: Relaxamento amplo.
Descrição: A participante se deitou com as costas sobre o tapete ou colchonete,
posicionando sua cabeça sobre um travesseiro. O fisioterapeuta se posicionou sobre a
gestante com as pernas afastadas para melhor equilíbrio, o Rebozo foi colocado de forma
que envolvesse parte abaixo do quadril, certificando que ele estivesse por toda região pélvica, o centro do tecido deveria estar abaixo do cóccix. A participante foi elevada à poucos
centímetros do chão dando início aos movimentos alternados, de forma rítmica e leve, de
modo contínuo (Figura 3).
Repetições: 2 vezes durante 1 minuto e 30 segundos de duração.

Figura 3: massagem da pelve – aconchego em posição deitada.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018
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Massagem do Quadril – Em Quatro Apoios
Objetivo: Relaxamento do assoalho pélvico e quadril.
Descrição: Posicionamos a participante em quatro apoios, certificando que sua coluna estivesse ereta, na altura do quadril. O fisioterapeuta se posicionou frente à gestante
ou atrás dela, o Rebozo foi posicionado envolvendo o quadril, com seu centro direcionado
ao cóccix, cobrindo ambas das nádegas. Foram realizados movimentos rítmicos e alternados, com as extremidades próximas a cabeça da participante (Figura 4).
Repetições: 2 vezes durante 1 minuto e 30 segundos de duração.

Figura 4: massagem do quadril – em quatro apoios.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018.
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O Rebozo com a Bola Suíça
Objetivo: Relaxamento amplo
A participante foi orientada a se posicionar sentada em cima da bola suíça, com os
joelhos fletidos, foi certificado que os joelhos não ultrapassaram a altura do quadril. O
Rebozo envolveu toda a coluna e membros superiores, desta vez, com o tecido cruzado,
foi executado os movimentos de forma alternada e contínua (Figura 5).
Repetições: 2 vezes com duração de 2 minutos.

Figura 5: O Rebozo com a bola suíça.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018
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Alongamento com o Rebozo
Objetivo: Alongamento de membros inferiores
Descrição: Com a participante posicionada deitada com as costas no solo ou colchonete, a fisioterapeuta envolveu a articulação do tornozelo com o Rebozo, o mobilizando para ambos os lados, direito e esquerdo (Figura 6).
Repetições: 2 vezes cada movimento com a duração de 30 a 40 segundos permanecendo na posição.

Figura 6: alongamento com o Rebozo.
Fonte: VINAVER, KEIJZER, TUYL, 2018.
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Resultados
Foram incluídas no estudo duas gestantes, com idade gestacional de 29 semanas e 3
dias (voluntária 1) e 23 semanas e 1 dia (voluntária 2). Como características, a voluntária 1,
apresentava, 25 anos de idade, altura 1.70m, peso 80kg, IMC 28 (classificado como sobrepeso), não exercia atividade remunerada, casada, raça branca, sem uso regular de medicamento, não praticante de atividade física, gestação única, 29 semanas e 3 dias de gestação,
queixava-se de dor lombar durante 18 horas do seu dia, não a sentia anterior a gestação e
nem no início da mesma, fazia uso de toalhas enroladas na região lombar para dormir e aliviar a algia, e a mesma piorava quando pegava muito peso e andava demais. Durante avaliação física foram aferidos sinais vitais onde constavam PA: 110X50mmhg, FC: 82bpm e
FR:13rpm. Durante a avaliação postural realizada em ortostatismo a voluntaria apresentou
elevação do ombro direito em vista posterior, hiperlordose lombar e anteversão pélvica
nas vistas laterais direita e esquerda, testes de lasegue, galeazi, ober e trendelenburg negativos. Não apresentou alteração durante palpação muscular dos músculos grande dorsal,
eretores da coluna, quadrado lombar, iliopsoas, tensor da fáscia lata, glúteos, piriforme,
adutores do quadril, quadríceps e isquiotibiais. Como característica da dor da lombalgia, a
mesma, segundo EVA, apresentava dor diária de nota 8, e no momento da avaliação nota
8. De acordo com questionário de McGILL a dor era de origem sensitiva. A voluntária 2,
possuía 33 anos de idade, peso de 105 Kg, altura 1,65m, e IMC de 38 (classificado como
obesidade), exercia atividade remunerada, sendo técnica de enfermagem (6 horas diárias),
casada, raça branca, sem uso regular de medicamentos, também não praticante de atividade física, gestação única de 23 semanas e 1 dia, apresentava dor lombar, relatou que anos
antes da gestação já apresentava a mesma e após o início da gestação a dor piorou. Fazia
uso de bolsa de água quente para melhora da queixa álgica, relatando que o que piorava a
mesma eram serviços domésticos e permanecer em sedestação por longos períodos. Du-
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rante avaliação física foram aferidos sinais vitais onde constavam PA: 120X80mmhg, FC:
103bpm e FR:99rpm. Durante avaliação postural realizada em ortostatismo a voluntária
apresentou ombro esquerdo elevado e joelhos valgos em vista anterior, ombro esquerdo
elevado e pelve esquerda elevada na vista posterior, cabeça e ombros anteriorizados nas
vistas laterais direita e esquerda. Teste de lasegue, galeazi e trendelenburg deram resultados positivos e de ober negativo. Apresentou dor durante palpação muscular dos músculos
quadrado lombar e glúteos. A nota de dor segundo EVA de 5 diariamente, e no momento
da avaliação de 9, o tempo médio de dor era de 5 horas diárias, sendo dor irradiada para
membros inferiores. De acordo com questionário de McGILL a dor foi caracterizada como
de origem sensitiva. Os pontos de dores indicados pelas voluntárias foram a região lombar
(Voluntária 1 e 2) e região de sínfise púbica (Voluntária 1), a nota, segundo EVA podem
ser vistas na Figura 7.

Figura 7: Locais de dor apontados pelas voluntárias e respectivas notas segundo a EVA.

Após a aplicação do protocolo de estudo, ambas as voluntárias obtiveram redução
da dor, avaliada pela EVA. A redução poder ser observada na Figura 8 e 9.
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Figura 8: Diminuição da dor antes e após a primeira sessão

Figura 9: Diminuição da dor antes e após a segunda sessão. A voluntária 1 não apresentou dor antes e
após a sessão.
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Discussão
Neste estudo foi apresentado a técnica do Rebozo como método de tratamento para
a lombalgia gestacional. Mesmo com um número reduzido de sessões e voluntárias, observou-se a melhora da queixa de lombalgia logo após a aplicação da técnica.
No período gestacional ocorre a frouxidão ligamentar onde a musculatura e ligamentos estabilizadores são mais requisitados, de acordo com estudo realizado por Gomes
et al, (2013) 71,43% das gestantes relataram apresentar lombalgia antes do período gestacional, onde a queixa tende-se a reaparecer na gestação. No presente estudo a voluntaria 2
apresentava a queixa álgica antes da gestação persistindo nesse período, enquanto a voluntaria 1 não apresentava a queixa anteriormente, mostrando a importância da investigação
da dor lombar, que pode estar relacionada a outros fatores não gestacionais.
Um estudo realizado no município da Bahia, avaliando a prevalência da dor lombar
em gestantes e sua associação com as atividades domésticas, demonstrou que as mesmas
eram realizadas por 78 (62,9%), das 124 participantes, e que a realização da atividade era
um fator de agravo para a dor, além disso, as mesmas colocaram o repouso como fator de
melhora, mostrando a necessidade de programas educacionais e orientações específicas
para o caso da dor e realização de atividades domesticas diárias. Em nosso estudo, o resultado foi semelhante, onde segundo a amostra as atividades que geram uma demanda maior
de esforço físico são um fator de piora da dor, bem como a realização de atividades ligadas
ao repouso, que melhoram a dor (SILVA, CARVALHO, 2011).
Com as mudanças ocorridas durante a gestação, ocorrem adaptações musculoesqueléticas, que podem gerar disfunções, como encurtamento muscular. Durante a gestação, as
alterações da cintura pélvica resultam em uma instabilidade articular, gerando descompensações musculoesqueléticas, o que pode causar dor e limitação de movimento (CORRÊA
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et al., 2003). Apesar de apenas uma das voluntárias ter apresentado alteração nos testes
ortopédicos e palpação muscular, é importante que isto seja avaliado adequadamente, uma
vez que estas alterações podem levar a piora do quadro de dor.
A revisão de Souza e Brugiolo (2012) comparou as técnicas para tratamento da
lombalgia gestacional como alongamento, fortalecimento, hidroterapia, relaxamento e
exercícios respiratórios, sendo tais protocolos aplicados em decúbitos variados, ortostatismo e sedestação, tendo como objetivo o alívio álgico da gestante. Ambos os métodos
foram eficazes na redução da lombalgia gestacional, o que nos mostra a importância de
intervenções que promovam relaxamento, alongamento e fortalecimento muscular para
o tratamento da dor lombar da gestação. A diminuição da queixa de ambas as voluntárias de nosso estudo mostrou que a técnica do Rebozo pode ser aplicada também como
tratamento.
A técnica, assim como as técnicas empregadas com exercícios específicos descritos
acima, visa o relaxamento e analgesia da gestante durante a gestação, parto e puerpério,
sendo assim eficaz para o tratamento da lombalgia gestacional (VINAVER, KEIJZER,
TUYL, 2018). Sales et al (2020) realizaram uma revisão integrativa, avaliando a eficácia
da técnica do Rebozo no atendimento à gestante. Seus resultados demonstraram que a técnica pode ser aplicada não só durante a gestação, mas também durante o trabalho de parto
e pós parto (puerpério), que é segura e eficaz na diminuição da dor.
A literatura é extremamente escassa quando se trata da avaliação dos efeitos da técnica do Rebozo na obstetrícia, em específico na lombalgia gestacional. Apesar da técnica
ter sido favorável para a redução da dor das voluntárias deste estudo, são necessárias mais
sessões, bem como um número maior de gestantes, para que os resultados da aplicação da
mesma sejam avaliados de forma mais fidedigna.
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Conclusão
De acordo com as avaliações inicial e final, foram alcançados resultados que mostram melhora na dor da lombalgia gestacional das voluntárias. Apesar do tamanho da
amostra não ser representativo, fazendo-se necessário mais estudos sobre o tema, é possível afirmar que a técnica do Rebozo é capaz de promover o alívio álgico, podendo contribuir de forma positiva para o tratamento de mulheres com lombalgia gestacional.

Evaluation of the effect of the rebozo technique on gestational lombalgy

ABSTRACT: The Rebozo technique aims to reduce pain complaints in obstetrics. Gestational low back pain is common from the 3rd gestational trimester, being present in about 50%
to 80% of pregnant women, interfering negatively in the quality of life. This study is a case
report, which included as an inclusion criterion pregnant women with gestational age over
23 weeks, between 18 and 35 years of age and a complaint of gestational low back pain. As
evaluation materials (characterization and physics), MCGill pain questionnaire and Visual
Analog Scale (VAS) were used. As intervention were elected six Rebozo technique maneuvers
applied in two sessions for a week. Two patients were selected for the study (2 Volunteer 1
and Volunteer). The first volunteer, in the first session, initially complained of pain grade 7
(EVA), passing to 6. In the second session it does not report pain. Volunteer 2, during the first
session, initially presented pain 5 (VAS), and after 4. In the second session, EVA 8 and after
7. There was a reduction in pain complaints after the application of the Rebozo technique,
demonstrating that it contributes positive way in the relief of gestational low back pain.
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PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ALTERNATIVA PARA
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL

Michele Cristina de SOUZA1
Rita de Cássia PETRENAS2

RESUMO : Durante os últimos anos, muito tem sido discutido sobre o tema da for-

mação docente e como nossa sociedade está pautada na diversidade, exigindo do profissional da educação uma formação crítica e diversificada, voltada para as pessoas
com deficiências. O presente artigo aborda as intervenções de um projeto de extensão
comunitária, denominado “Amigos da ASSER” que tem como finalidade elencar a
importância da formação inicial de licenciandos perante a educação inclusiva. Desse
modo, o objetivo do presente estudo é apresentar e discutir o processo de formação
de estudantes dos cursos de Pedagogia e Educação Física, visando apresentar práticas
pedagógicas coerentes envoltas na importante relação entre teoria e prática nos cursos de formação. A metodologia utilizada é o levantamento bibliográfico e a pesquisa
participante. Espera-se, com esse trabalho, apresentar a importância da participação
dos licenciandos dos cursos de graduação em projetos de extensão comunitária, contribuindo para uma formação crítica. Atualmente, se apreende que o Projeto “Amigos da
ASSER” vem se mostrando como um diferencial no tocante às práticas de licenciatura
de graduandos, além de apresentar-se como um momento de acolhimento e aprendiza-

1 Pedagoga pelo Centro Universitário Central Paulista- UNICEP Porto Ferreira, São Paulo, Brasil, CEP 13661-352. e -mail:
michellecristina99@gmail.com
2 Doutora em Educação. Integrante NUSEX - UNESP Araraquara, Coordenadora e Professora do Curso
de Pedagogia da UNICEP, São Paulo, Brasil , CEP 13661-352. e-mail: ritapetrenas@gmail.com
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do para crianças, jovens e adultos deficientes e também para seus pais ou responsáveis,
conferindo o caráter social da instituição.
PALAVRAS–CHAVE: Formação Docente. Extensão Comunitária/Universitária. Edu-

cação Inclusiva.

Introdução
Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e
sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem
educadores [...]. Eles fazem fluir o saber - não o dado, a informação, o puro
conhecimento - porque constroem sentido para a vida das pessoas e para
a humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, mais produtivo e
mais saudável para todos. Por isso, eles são imprescindíveis. (GADOTTI,
2003, p.17).

A escola enquanto instituição social e de formação, na qual seu objetivo maior
direciona-se ao funcionamento e desenvolvimento cognitivo dos indivíduos contribuindo
para a formação da cidadania, ainda hoje não está fazendo jus dos compromissos assumidos por ela de maneira plena, ou seja, erradicação do analfabetismo, universalização do
atendimento escolar da Educação Básica, melhoria da qualidade de ensino , formação para
o trabalho e promoção humanística , científica e tecnológica,contudo muito progredimos
no acesso, mas a qualidade ainda é um desafio.
Consequentemente, a escola avalia, promove, julga, questiona e como não
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poderia deixar de ser estigmatiza os alunos tanto no nível intelectual como também social
, cultural, religioso, racial, sexual, dentre outros. Logo no início da escolarização, surge
com vigor as diferenças entre indivíduos e entre os diversos grupos ou segmentos da
sociedade , pois as diversidades nesta sociedade são complexas e plurais e portanto, os
valores e objetivos dos diferentes grupos não são aceitos e respeitados e o mais grave
é que as minorias e os menos favorecidos socialmente são colocados a margem pelos que
representam os padrões dominantes e aceitos.
Dentre as concepções no contexto escolar é preciso esclarecer a grande diferença entre integração e inclusão, pois a integração significa a inserção da pessoa preparada
para conviver na sociedade, é uma prática seletiva; e a inclusão significa a modificação
da sociedade como pré-requisito para a pessoa buscar seu desenvolvimento e exercer sua
cidadania, garantindo a singularidade do indivíduo (MAIA; RIBEIRO, 2009).
Diante do exposto, referente ao processo de escolarização, a formação docente
nas licenciaturas tem muito a contribuir e alterar o cenário educacional. Durante os últimos anos, tem sido discutido insistentemente o tema da formação docente e como nossa
sociedade esta envolta com a diversidade.
A instituição formadora de licenciandos, por sua vez, faz parte do aprendizado de
conhecimentos e mudanças pessoais, pois é preciso compreender que para tal profissão é necessário compreender a práxis na construção da formação docente (FREIRE,
1987).
Refletindo sobre o propósito da formação docente, o objetivo do presente estudo
é apresentar e discutir o processo de formação de licenciandos, visando apresentar práticas pedagógicas coerentes envoltas na importante relação entre teoria/prática nos cursos
de licenciatura, bem como, identificar a importância de futuros professores atuarem em
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projetos de extensão comunitária propostos pelas Instituições de Ensino Superior (IES).
Compreendemos que desenvolver uma identidade profissional ao longo da formação acadêmica exige comprometimento, ética e dedicação das possibilidades de interagir
com o aprendizado docente.
No contexto da formação inicial, as articulações com os estágios, projetos de extensão comunitária são, na maioria das vezes, o primeiro contato no qual o estudante de
licenciatura vai interagir através da troca de experiências significativas para a docência.
Nessa linha de pensamento busca-se entrelaçar e fundamentar o presente artigo em Carvalho (2011), Tardif (2000, 2003), Nóvoa (1992), Freire (1996) e Libâneo (2001) tomando como referência as diversas dimensões teóricas contribuintes para a formação docente.
Como uma das metodologias para a construção desse trabalho, será adotada a observação participante. Apresentada nessa situação, como participante por três anos nas atividades do Projeto “Amigos da ASSER”3. Para considerar-se um observador participante é
necessário que o pesquisador apresente um grau de integração e convivência com o grupo
investigado, participando da vida do mesmo (MINAYO, 2000).
Silveira e Córdova (2009) definem que uma pesquisa do tipo participante é necessário envolvimento e identificação do pesquisador com o grupo, podendo realizar atividades diversas, bem como uma proposta de interação.
Assim, a participação ativa no Projeto “Amigos da ASSER” ao longo dos quatro
anos do curso de Pedagogia, foi possível desenvolvendo atividades diversas, visando
3 A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira ( ASSER -PF ) é uma Instituição de Ensino Superior que se
constitui por ser um dos campus do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) que se localiza na cidade de São Carlos –
SP..A partir de 2020 a instituição também passou a denominar UNICEP – Porto Ferreira, contudo como estamos relatando um
período anterior a 2020, optou-se pela denominação de ASSER – PF, inclusive porque em virtude do contexto da COVID -19 as
atividades presenciais do Projeto foram suspensas em 2020.
A Faculdade ASSER - PF foi concebida com a missão de contribuir para o desenvolvimento, o bem estar e a qualidade de vida de
toda a sociedade, formando recursos humanos competentes, promotores de mudança e socialmente responsáveis, em um ambiente
dinâmico de pesquisa e de criação.
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propiciar momentos inclusivos e lúdicos junto a pessoas com deficiências diferentes e
permitir fazer dessas aproximações uma proposta de aprendizado, valorização das diferenças e relação entre a teoria aprendida e a prática desenvolvida.
Porém, percebemos esses estudos não se limitam a esse artigo, e, assim, a compreensão de pesquisas nessas áreas são fundamentais para o êxito na carreira do profissional
docente.

Formação docente
Como destacamos na introdução deste texto, vivemos em uma sociedade pautada
na diversidade e leis mundiais que garantem o direito a todos, portanto a mesma deve ser
inclusiva e com oportunidades a educação de qualidade (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).
Refletindo, podemos dizer que a área da educação influência e transforma a sociedade, comunidade e família, para tanto profissionais da educação precisam ter formação
acadêmica crítica, reflexiva e pautada na realidade social, econômica e cultural do seu país
e localidade inserida.

A profissão docente por sua vez tem o papel fundamental de direcionar para a
prática intencional educativa e deve respeitar e corresponder aos saberes necessários
para a formação do aluno. Para Tardif (2003), “Esses saberes brotam da experiência
dos professores e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e
coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e saber-se. E podemos
chamá-los de saberes experienciais ou práticos” (TARDIF,2003, p.39).
Petrenas (2015) destaca que para o exercício da prática docente há necessidade
de um amálgama de saberes, provindos de diferentes fontes, sejam de formação , relaMulticiência, São Carlos, 19: 183 - 202, 2020
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cionados a cultura, mantendo relações diversas com a profissão a ser exercida.
Esses saberes, segundo Tardif (2003), classificam-se em saberes de “formação
profissional”, adquiridos no processo de formação para ser professor; “saberes disciplinares” oriundos de diversos campos de conhecimento transmitidos no processo de
formação docente através das disciplinas do currículo; “saberes curriculares”, correspondendo aos métodos, estratégias, objetivos ligados à instituição escolar, e finalmente “saberes experienciais”, vindouros da experiência docente e tomam força através
dela, mas relacionados também à experiência individual e coletiva.
A proposta do Ministério da Educação (MEC) para o profissional docente é abrangente, exigindo uma formação que zele pela formação de qualidade. A relação teoria e
prática também é destacada de forma ampla para a formação do profissional, assim, esse
vínculo é possível através dos estágios remunerados e estágios obrigatórios. Tal perspectiva é reforçada no Art.6°da resolução CNE/CP. n°2/2019,
A articulação entre a teoria e a prática para a formação docente, fundada
nos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando à garantia do desenvolvimento dos estudantes [...]
A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do licenciando,
com a participação de toda a equipe docente da instituição formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo da familiarização
inicial com a atividade docente, conduza, de modo harmônico e coerente,
ao estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada e incluir
a mobilização, a integração e a aplicação do que foi aprendido no curso,
bem como deve estar voltada para resolver os problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo e pesquisa. (BRASIL, 2019, p.3-8).
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É notório que a aproximação da futura carreira docente também tem relação com
o estágio, pois evidencia que as vivências se incorporam durante a formação e é muitas
vezes nesses espaço que o licenciando se identifica com a profissão. Tardif (2003) aponta
“Essa imersão se manifesta através de toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de
crenças, de representações e de certezas sobre a prática docente” (TARDIF, 2003, p.13).
A educação exige do profissional da educação estar sempre disposto a um novo conhecimento que agregue ao seu trabalho e beneficie as estratégicas de ensino, articulando
à sociedade na qual está inserido.
Na questão da formação, Pacheco e Flores (1999) também destacam que o trabalho
docente inicia antes de sua atuação, pois começa com sua formação inicial, ou seja, sua
preparação nos cursos de graduação, passando para a iniciação ao ensino, o professor
novato, que se volta para a prática cotidiana e se envolve com as questões pertinentes da
instituição, e finalmente, a formação contínua, que envolve todo o crescimento profissional docente.
A instituição que atua na formação de professores necessita de diversas ações que
possam subsidiar na constituição do ser professor, com o propósito de minimizar o distanciamento entre ensino na universidade e realidade escolar, ponto severo de críticas
pelos diversos segmentos que abarcam estudos dessa ordem.
A formação docente e o processo de inclusão
Pensando em um país como o Brasil, cujo percurso há décadas vem evoluindo no
sentido de políticas afirmativas, podemos elencar esses direitos na área da educação, esses
bens em prol da sociedade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
normatizou e definiu no art. 5º
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O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o
Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo (BRASIL,1996).

Afim de fomentar a necessidade de um país vasto de especificidades, a democracia
é um caminho oportuno para o acesso da comunidade inclusiva, na escola, universidade e
mercado de trabalho. Não podemos deixar de citar a LDBEN no parágrafo V art.59 inciso
III sobre a formação docente e o processo de inclusão de pessoas deficientes, “professores
com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns” (BRASIL,1996).
A capacitação dos professores se torna essencial, mas não é um único fator, devemos levar em conta os determinantes que compõem a comunidade inclusiva, tais como: as
condições socioambientais, socioemocionais, o acolhimento e amparo de toda a escola e a
família. Carvalho (2011) destaca,
A inclusão educacional exige que expliquemos dificuldades escolares não
só tendo os alunos como focos, mas considerando-se as limitações existentes em nossos sistemas de ensino e em nossas escolas. O desafio implica
numa nova visão de necessidades educacionais especiais que, além das dos
alunos, traduzem-se por necessidades das escolas, dos professores e de todos os recursos humanos que nelas trabalham (CARVALHO, 2011, p.5)

Nesse percurso, uma formação docente abrangente e inclusiva e com oportunidade
de estágios diversificados possibilitam o acesso à prática e à capacidade profissional mais
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significativa e abrangente, contribuindo para lidar com as diferenças pertinentes dentro do
cotidiano escolar. Notório destacar que,
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho como prevista em lei no artigo 205 capítulo III
da Constituição Federal (BRASIL, 1988).

O processo de universalidade da educação é fundamental para uma sociedade equânime, determinando assim, nessa perspectiva, o atendimento a demanda escolar e ter formação adequada para tal pelo profissional da educação.
Outro marco significativo na educação inclusiva foi à Conferência de Salamanca,
Espanha em 1994, que propõe um replanejamento da formação docente e não apenas de
responsabilidade do professor, mas, de toda a equipe escolar em conjunto com a família e
legislação garantindo e promovendo a inclusão e acessibilidade para todos (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).
A educação de qualidade é necessária, sendo importante analisar a multiplicidade
que a compõe, indo ao encontro de uma sociedade pautada no valor social, inclusivo e
crítico.
Projeto de Extensão Universitária “Amigos da ASSER” - relação entre teoria e prática
O ensino superior, além de seu espaço formativo, também ocupa um espaço social e
participativo no qual se movimenta em articulação com o meio a qual faz parte. Um fator
fundamental são as relações humanas que se caracterizam em opiniões, críticas, conheciMulticiência, São Carlos, 19: 183 - 202, 2020

191

Michele Cristina de Souza - Rita de Cássia Petrenas

mentos e experiências. As universidades, em específico, além de seu papel significativo na
formação docente possuem, na maioria das vezes, seus projetos de extensão que envolvem
a comunidade, contribuindo de maneira social e inclusiva. A Conferência de Salamanca
(1994) destaca,
Universidades possuem um papel majoritário no sentido de aconselhamento no processo de desenvolvimento da educação especial, especialmente no
que diz respeito à pesquisa, avaliação, preparação de formadores de professores e desenvolvimento de programas e materiais de treinamento. Redes
de trabalho entre universidades e instituições de aprendizagem superior em
países desenvolvidos e em desenvolvimento deveriam ser promovidas. A
ligação entre pesquisa e treinamento neste sentido é de grande significado.
Também é muito importante o envolvimento ativo de pessoas portadoras
de deficiência em pesquisa e em treinamento pata que se assegure que suas
perspectivas sejam completamente levadas em consideração. (DECLARAÇÂO DE SALAMANCA, 1994).

Considerando a importância do trabalho de inclusão, presente no Projeto Pedagógico dos cursos de licenciaturas da ASSER – Porto Ferreira, é desenvolvido desde o
ano de 2014 o projeto “Amigos da ASSER” que atende crianças, jovens e adultos, com
deficiências físicas, intelectuais, síndromes e transtorno do espectro autista, buscando-se
ofertar uma melhora na qualidade de vida desses sujeitos através de atividades recreativas,
lúdicas, desportivas e culturais.
As pessoas atendidas diretamente pelo Projeto possuem idades variadas de 6 a 30
anos, portanto a diversidade de atividades se torna de extrema relevância para abranger
diferentes faixas etárias e deficiências. Durante as atividades participam em torno de 20
a 25 pessoas, em que sua maioria frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
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cionais (APAE) do município e também uma Organização Não Governamental da cidade,
Nós Somos Capazes, que atende pessoas com diversas deficiências.
O Projeto “Amigos da ASSER” atende a demanda dos que o procuram, tendo até
mesmo condições de atender mais pessoas, contudo a dificuldade de transporte para chegada até o projeto se torna um empecilho para muitos responsáveis, pois as pessoas que
frequentam o projeto, em sua maioria, são oriundas de famílias de baixa renda e expostas
a condições de vulnerabilidade social, não tendo condições de arcar com transporte particular.
Para que possam receber uma formação acadêmica mais enriquecedora e atrelada a
prática docente, os alunos dos cursos de Pedagogia e Educação Física ( Licenciatura) da
ASSER - PF são incentivados a integrarem atividades teórico-práticas. Assim, os formandos são convidados a realizarem atividades complementares e a participarem de projetos
de extensão comunitária promovidos pela instituição.
O Projeto, existente até o presente momento, conta com a participação dos alunos
de Educação Física e Pedagogia, e com a proposta de vivências e experiências que muito
agregam à formação docente e o contato próximo com as singularidades específicas necessárias a formação.
As atividades são realizadas nas dependências da instituição universitária uma vez
por semana, geralmente às quartas-feiras, com duração de duas horas, nesse momento os
pais ou responsáveis dos alunos com deficiências participam de palestras e orientações
com a psicóloga da instituição em uma sala separada dos participantes das atividades educativas, pois é um momento para que possam esclarecer suas dúvidas, dividir inseguranças
e ansiedades e, também, terem aprendizados em relação às especificidades de seus filhos,
irmãos e parentes, sob seus cuidados.
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As atividades das aulas são organizadas através de Planos de Aula elaborados pelos
alunos das licenciaturas, sendo enviados antecipadamente para apreciação e sugestões do
professor coordenador do projeto. Ao final de cada atividade realizada, todos os licenciados participam de uma discussão, abordando os pontos negativos e positivos da aula em
questão. Tais ações fazem toda a diferença, pois é através delas, que os alunos da graduação, percebem o quão foi a imersão dos integrantes no processo, o que é necessário alterar para uma melhor aula, possibilitando um olhar múltiplo pedagógico em cada detalhe,
compreendido pelo discente e evidenciado pelo docente, além da troca de conhecimentos
e sugestões de todos os licenciandos.
A professora responsável pelas aulas do Projeto pontua diversas ações executadas
pelos licenciandos para que possam ter sucesso em atividades com o público da educação
especial, dentre elas se destaca: o falar alto e pausado, repetir frases sempre que necessário, os materiais de uso na aula devem estar prontos antes das atividades começarem,
o plano de aula realizado com antecedência, para realizar possíveis adaptações, cumprimento de horário, dentre outros aspectos essenciais para a formação docente, assim, todo
final de aula do Projeto há o feedback da atividade desenvolvida, pois é uma forma de
enriquecimento para a atuação desses futuros profissionais.
Nesse sentido, há a imersão dialógica em que ambos aprendem, licenciados e alunos
frequentadores do Projeto, ocorrendo uma relação entre a teoria abordada nas salas de aula
e o aprendizado na prática. Farias et. al (2020) , destacam,
Tais condições enriquecem o processo formativo aumentando a qualidade
da formação, além de oferecer aos discentes a chance do contato direto com
as crianças, adolescentes e adultos com deficiências e com os problemas
educacionais em situações reais. (FARIAS et.al, 2020, p.161).
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Durante a atuação do Projeto são desenvolvidos acontecimentos diferenciados e
pontuais para maior motivação dos participantes e enriquecimento curricular dos licenciandos, por exemplo, o Dia do Circo com apresentação de mímicas, mágicas, palhaços e
piadas, pois muitas crianças presentes , pela primeira vez presenciaram uma apresentação
do tipo circense, algo emocionante, tanto para os alunos, licenciandos e pais/responsáveis.
Convém destacar, que as atividades pedagógicas são diversas e sempre pautadas na
teoria para referenciar a prática, pois os cursos de licenciatura da instituição se baseiam
na práxis constantemente, sendo um diferencial. Nas aulas dos cursos de Pedagogia e
Educação Física o Projeto “Amigos da ASSER” é constantemente tido como exemplo,
referenciando as teorias estudadas nas diversas disciplinas.
Segue a tabela com alguns exemplos de propostas realizadas durante os encontros.

Tabela 1 - Exemplos de atividades realizadas no projeto no ano de 2019

Objetivos

Atividades desenvolvidas

Materiais necessários /
comentários

Teatro de sombra

Expressar -se por meio do movimento;
Interação com professores e
colegas.

Fantoches

Contorno do corpo

Desenvolver coordenação motora grossa;
Conhecer as principais partes
do corpo humano.

Jornais ou tampas de
garrafas

Caça fantasma

Desenvolver o trabalho em
equipe.

Lençol, lanterna
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Jogos e brincadeiras

Controlar ações diversas no
grupo;
Desenvolver a coordenação
motora e socialização.

Bexiga e bambolês

Jogos

Desenvolver a interação social;
Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio através do
lúdico.

Jogos diversos (dominó,
ludo, memória).

Brincadeira popular

Identificar as letras e trabalhar
a coordenação motora;

Letras em EVA e bambolês

Yoga ( Práticas próximas ao Yoga)

Desenvolver a autonomia e a
consciência respiratória;
Respeitar as diversidades.

Colchonete e músicas
relaxantes

Fonte: Elaborado pelas autoras

As vivências são significativas, assim como as habilidades adquiridas durante todo
o projeto para oportunizar a profissão docente, sendo um trabalho promissor; porém, as
dificuldades existentes dentro do ensino não se valem apenas pelo conhecimento ou habilidades do professor, mas, sim, de toda a sua complexidade que envolve a docência e o
processo de inclusão. Mahl (2016) destaca,
Sob esta ótica, noto que construir e cultivar práticas de inclusão no seio
das experiências dos professores não é uma tarefa simples, tanto em função
da complexidade e do dinamismo próprios da instituição escolar, quanto
das demandas sociais que a envolvem, tão dinâmicas e complexas quanto
a própria escola. Assim, a questão da formação profissional ocupa uma
posição de destaque em discussões acadêmicas, profissionais e políticas no
que se refere à inclusão e/ou Educação Inclusiva, sobretudo de alunos com
deficiência física, sensorial e intelectual. (MAHL, 2016, p.111).
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A importância do bom funcionamento do projeto é verificada constantemente, pois
tem muito a agregar para o futuro docente, destacando que a colaboração de todos e da
comunidade é imprescindível para se obter sucesso para ambas as partes nesse processo
da prática e intervenção.
Neste movimento de integração em que estão imersas a universidade e a
comunidade, o aluno atuante se depara com um grande número de tarefas
novas e de situações que lhe cobram condutas de responsabilidade e autonomia no processo de formação profissional. A extensão aparece então
como mecanismo que leva o aluno a participar e a buscar ações e soluções
para o contexto social e, adiante deste contexto, atuar, experimentar, conhecer e conviver de forma cívica e responsável. (SANTOS et.al, 2016, p.25).

A demanda de pessoas com deficiências está cada vez mais sendo inserida dentro
das escolas, pois faz parte de um processo inclusivo tão fundamental a nossa sociedade.
O professor iniciante deve ter sua experiência pautada na teoria e na prática, e o projeto
“Amigos da ASSER” proporciona este conhecimento, um olhar para o aluno e não somente em sua deficiência ou limitação, mas pautado sempre na ação pedagógica que possibilita
aprendizado, através do universo de vivências e experiências únicas.
Considerações finais
Diante do exposto, é possível compreender que para se ter uma formação docente
a qual proporcione a relação teoria e prática é fundamental vivências significativas e reais
desde o início dos cursos de licenciaturas, pois a participação dos futuros professores em
projetos de extensão universitária ajudam a esclarecer as dúvidas vindouras em sala de
aula e como podem ser sanadas na práxis da ação pedagógica.
Na função de participante do projeto de extensão “Amigos da ASSER”, o reconheciMulticiência, São Carlos, 19: 183 - 202, 2020
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mento das intervenções necessárias e as adaptações para melhor realização das atividades
propostas foram realizadas através das aulas e de pesquisas para a realização do Projeto
da melhor forma possível, sendo capaz de atingir os objetivos propostos esperados para o
bom desenvolvido das atividades e permear o processo de inclusão.
A participação de futuros professores em Projetos que possibilitam a relação teoria
e prática faz com que o docente iniciante, ao adentrar o espaço de trabalho escolar, se sinta
mais fortalecido e seguro na realização de sua prática pedagógica cotidiana.
Nesse período de realização do projeto foi possível constatar empenho e dedicação
dos graduandos, bem como a apresentação de posturas criativas e críticas na elaboração e
aplicação das atividades trabalhadas
Assim, o projeto “Amigos da ASSER” vem se mostrando como um diferencial no
tocante às práticas de licenciatura de graduandos, além de apresentar-se como um momento de acolhimento e aprendizado para crianças, jovens e adultos deficientes e também para
seus pais ou responsáveis, conferindo o caráter social da instituição.
Desta forma, a formação docente deve estar embasada nas leis regentes à profissão
de forma crítica e contextualizada na realidade social que a compõem, pois compreendemos desde a formação de licenciados a educação precisa ter caráter inclusivo, valorizando
a diversidade e acreditando na participação do cidadão de maneira atuante na sociedade.

Universit Extension Projects: na alternative in initial teacher education
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ABSTRACT During the last period, a lot have been discussed about graduation program
for teachers and how society is based on diversity, demanding a critical and diversity
graduation for teachers whose work within students with special needs. The following article addresses the intervention. Of the so-called “Asser Friends” which is a community
extension program, aiming highlights the importance of the training teachers for an inclusive education. Thereby, the objective of the present study is show and discuss the graduation programme Discussed the process of student graduation pedagogical and physical
education aiming to present pedagogical teaching practices consistent between theory
and practice in the graduation programme. The methodology used was bibliographic senso and research surveys. The speciation, on this paper is shown the importance of students
graduating take part on project with community participation, contributing to the critical
graduation. Currently it’s been learned that the project “asse friends” is a differentiator
among students graduation. In addition to presenting itself as a cozy and learning moment
for children, young people and adults.
With disabilities and also for their parents or guardian, conferring the social character of
the institution.

Keyword: Teacher Training. Community/University Extension. Inclusive Education
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A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA
ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Maria Patrícia da SILVA1
Julia Aparecida de SOUZA2

RESUMO: O conceito de segurança no trabalho parte da evolução construída desde a
revolução industrial. Atualmente, a construção civil é tida como o setor que mais causa
afastamento temporário ou permanente de seus funcionários. Um programa de manutenção periódico se torna essencial para que a empresa consiga manter estabilizada e leva a
redução considerável de possíveis acidentes de trabalho. A metodologia utilizada realizou
uma revisão bibliográfica considerando artigos a partir do ano 2000, com palavras chaves
como manutenção; construção civil; acidente de trabalho e prevenção de acidentes, dentre
os quais permitiu verificar os estudos que apontavam a importância da relação da manutenção e acidente de trabalho é inversamente proporcional quando bem administrada e
aplicada. O estudo considerou que a realização recorrente e programada de manutenções
está diretamente ligada à prevenção e redução de acidentes ocasionais com os trabalhadores, diminuindo o custo de afastamento dos funcionários e da pequena quantidade de
publicações que enfatizam a importância da manutenção na área.
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Introdução

Historicamente, com o avanço da revolução industrial os trabalhadores tiveram
que se adaptar ao novo cenário assim como aos novos espaços e postos de trabalho e
sua relação com as máquinas e equipamentos dentro das organizações. Por conta disso,
observou-se uma crescente exposição do trabalhador a riscos no ambiente de trabalho.
Haja visto que, segundo o autor, os ambientes de trabalho, muitas vezes, eram inadequados, oferecendo risco de morte e mutilações à atividade laboral do trabalhador,
resultando no aumento de acidentes de trabalho e doenças provenientes de exposição
contínua ao perigo. Diante desses fatores foi possível a criação das primeiras leis trabalhistas visando à proteção dos trabalhadores em suas rotinas de trabalho (PEIXOTO,
2011; FERREIRA; PEIXOTO, 2014).
Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), a necessidade de proteção à saúde dos trabalhadores levou á criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, e a Organização Mundial de Saúde (OMS), em
1948. Ambos os órgãos, em 1950, desenvolveu o conceito de “Saúde do Trabalhador”,
que em 1995 foi ampliado pelo Comitê Misto OIT-OMS com objetivos voltados para
a manutenção e promoção da saúde do trabalhador, juntamente com suas diferentes
especialidades; busca de melhores condições de trabalho e o desenvolvimento de culturas organizacionais que contribuem efetivamente para a segurança do trabalhador e
sua melhor produtividade (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO, 2017).
Mendes et al. (2017) em seu estudo ressalta que os acidentes de trabalho podem
resultar em diferentes tipos de prejuízo, sejam eles lesões temporárias ou permanentes,
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ou até mesmo morte, advindos de ambientes impróprios para a execução laboral. Desta
forma, realizar uma manutenção preventiva regularmente visa diminuir os diferentes
riscos que possa culminar na incapacidade temporária ou definitiva do trabalhador.
Diante disso, Santana et al. (2017) sustenta que a realização frequente e “bem estruturada” da manutenção nas diferentes fases, garante um potencial competitivo de qualidade para a empresa, evitando perdas e trazendo confiabilidade do mercado.
Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo abordar a importância
da realização periódica de manutenções no ambiente de execução do trabalho e como
essa prática age de forma preventiva aos acidentes de trabalho na área da construção
civil.
O ramo da construção civil no Brasil é o setor que apresenta maior absorção de
mão de obra, diante da variação da oferta de trabalho além da significativa redução
das restrições durante o recrutamento (TAKAHASHI et al., 2012). Diante do exposto,
este trabalho se justifica pela predominância da construção civil em diferentes níveis
econômicos e organizacionais e sua crescente expansão no número de construções
advinda desde o seu desenvolvimento na revolução industrial.
Nas palavras de Santana e Oliveira (2004) na construção civil, os trabalhadores
passam por uma maior precarização do trabalho quando comparado aos outros setores,
isso devido à informalidade em que os trabalhadores se submetem, muitas das vezes
até mesmo sem vínculo trabalhista, o que reduz mais ainda a responsabilidade do empregador.
Segundo Ramos (2020), “especialistas apontam o incentivo à prevenção como a
principal estratégia para a diminuição no número de acidentes de trabalho”. A prevenção visa reduzir o número de acidentes além de minimizar o impacto econômico que

Multiciência, São Carlos, 19: 203 - 222, 2020

205

Michele Cristina de Souza - Rita de Cássia Petrenas

estes acidentes causam na organização. Dados coletados apontam que o custo com a manutenção é menor que os gastos com os afastamentos causados por acidentes de trabalho.
Embasado a estes apontamentos, a revisão de literatura irá apresentar um discussão sobre a importância da manutenção correta e frequente e sua importância para a
prevenção dos acidentes de trabalho na área da construção civil.

Pressupostos Teóricos

Histórico

Desde a antiguidade, a segurança no trabalho já é identificada através da rotina
laboral a que foram submetidos os trabalhados. Já na civilização greco-romana, Aristóteles pesquisou as doenças dos trabalhadores mineiros e atuou na tentativa de evita-las.
Já Hipócrates, pai da medicina, realizou estudos sobre intoxicação por chumbo em mineiros. No entanto, apenas séculos depois, em Roma, a saúde do trabalhador começou
a ser percebida e receber intervenção apropriada (CHAGAS; SALIM; SERVO, 2012).
No século XVIII, na Inglaterra, a Revolução Industrial levou a um aumento considerável de problemas de saúde relacionados ao trabalho. A inserção da mão de obra assalariada cresceu nesse período, proporcionalmente aos riscos que eles corriam decorrentes
do crescente uso das máquinas nos processos industriais, à concentração de trabalhadores
em locais confinados, longas jornadas de trabalho, condições de trabalho insalubres e a
utilização de mão de obra infantil no trabalho diário (CHAGAS; SALIM; SERVO, 2012).
No Brasil, apenas em 1920 foi criada a primeira lei que gerenciava os acidentes
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ocorridos com trabalhadores, a partir da reforma ”Carlos Chagas”, que visava agregar
os conhecimentos sobre higiene no ambiente de trabalho, tendo em vista os requisitos
do Decreto Legislativo nº 3.724. Já a partir de 1944, a Comissão Interna de Prevenções
de Acidentes (CIPA) é incluída na legislação brasileira e tem como objetivo fazer com
a rotina do trabalho e a prevenção da vida e da saúde dos trabalhadores sejam harmonizados dentro da empresa (DECRETO Nº 7.036/44).
Em 1978 é aprovada as Normas Regulamentadoras (NR) que normatizam sobre
segurança e medicina do trabalho através da Portaria nº 3.214/78. Esse conjunto de
normas regularizam os direitos e deveres que devem ser seguidos pelos empregadores
para garantir a execução correta e segura da atividade trabalhista, sem que ocorram
agravos à saúde do trabalhador (FERREIRA e PEIXOTO, 2014).
A Norma Regulamentadora 12 (NR12) tem como foco a segurança no trabalho
em máquinas e equipamentos e estabelece medidas de prevenção e proteção da integridade física dos colaboradores no uso de máquinas e equipamentos. Entre as medidas
de proteção mencionadas no documento destaca-se a necessidade de cumprir os procedimentos de segurança, como limpeza, inspeção, abastecimento e manutenção das
maquinas e equipamentos (BRASIL, 1978).
Na Constituição Federal Brasileira, criada em 1988, no artigo 7°, afirma que todos
os trabalhadores, rurais e urbanos, independentemente da função exercida devem ser
amparados quanto às melhorias em suas condições de trabalho e possuem direitos à:
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança; [...] adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; [...] seguro contra acidente
de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este
está obrigado [...] (BRASIL, 1988, p.19).
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Em 1998 na 16ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho (CIET)
ocorrido em Genebra, houve a criação de indicadores estatísticos para monitorizar os acidentes de trabalho nas organizações, além de atualizar as seguintes definições:
A.
acidente de trabalho: todo acontecimento inesperado e imprevisto,
incluindo os atos de violência, derivado do trabalho ou com ele relacionado, do qual resulta uma lesão corporal, uma doença ou a morte, de um ou
vários trabalhadores; são considerados acidentes de trabalho os acidentes
de viagem, de transporte ou de circulação, nos quais os trabalhadores ficam
lesionados e que ocorrem por causa, ou no decurso do trabalho, isto é,
quando exercem uma atividade econômica, ou estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador;
B.
acidente de trajeto: acidente que ocorre no trajeto habitualmente
efetuado pelo trabalhador, qualquer que seja a direção na qual se desloca,
entre o seu local de trabalho ou de formação ligada à sua atividade profissional [...];
C.
lesão profissional: lesão corporal, doença ou morte provocadas por
um acidente de trabalho; a lesão profissional é, portanto, distinta da doença
profissional, que é uma doença contraída na sequência de uma exposição,
durante um período de tempo, a fatores de risco derivados da atividade
profissional;
D.
caso de lesão profissional: caso de um único trabalhador vítima de
uma lesão profissional, resultante de um único acidente de trabalho, e
E.
incapacidade para trabalhar: incapacidade da pessoa lesionada, devido à lesão profissional de que foi vítima, para executar as tarefas normais
correspondentes no emprego ou posto de trabalho que ocupava, no momento em que se produziu o acidente de trabalho (p. 293-294).

Com o passar do tempo, novos direcionamentos vem sendo tomados para que o
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amparo ao trabalhador seja o mais completo possível. Políticas públicas que visam à redução de acidentes que lesem de forma parcial ou definitiva, ou até mesmo leve a morte
do trabalhador.
Criado em março de 2012, a Resolução nº 96 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, institui a existência do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes, e estabelece sete diretrizes do Programa de Trabalho Seguro, sendo eles:
I - políticas públicas: colaborar na implementação de políticas públicas de defesa do meio ambiente, da segurança e da saúde no trabalho e de assistência social as vítimas de acidentes de trabalho;
II - diálogo social e institucional: incentivo ao diálogo com a sociedade e com instituições públicas e privadas, notadamente por meio
de parcerias voltadas ao cumprimento dos objetivos do Programa;
III - educação para a prevenção: desenvolvimento de ações
educativas, pedagógicas e de capacitação profissional em todos os
níveis de ensino, diretamente a estudantes, trabalhadores e empresários;
IV - compartilhamento de dados e informações: incentivo ao compartilhamento e a divulgação de dados e informações sobre saúde e segurança no
trabalho entre as instituições parceiras, prioritariamente por meio eletrônico;
V - estudos e pesquisas: promoção de estudos e pesquisas sobre causas e
consequências dos acidentes de trabalho no Brasil, e temas conexos, a fim de
auxiliar no diagnóstico e no desenvolvimento de ações de prevenção e de redução
dos custos sociais, previdenciários, trabalhistas e econômicos decorrentes;
VI - efetividade normativa: adoção de ações e medidas necessárias ao efetivo cumprimento das normas internas e internacionais ratificadas pelo Brasil sobre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho, assim como ao aperfeiçoamento da legislação vigente;
VII - eficiência jurisdicional: incentivo à tramitação prioritária dos
processos relativos a acidentes de trabalho e ao ajuizamento de ações regressivas nas hipóteses de culpa ou dolo do empregador (CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 2012, p. 4-5).
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Acidentes de trabalho e seus custos

Quanto ao que se apontam sobre os acidentes de trabalho, Santana et al. (2006) salienta que, uma vez que ocorram, geram um grande impacto sobre a produtividade da organização, bem como sobre a economia interna, além dos transtornos sociais que causam
sofrimento para a sociedade.
Os autores supracitados enfatizam ainda que
No Brasil, uma parte substancial dos custos diretos com acidentes de trabalho recai sobre o Ministério da Previdência Social que, por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), tem a missão de garantir o
direito à previdência social. Esta é definida como um seguro social destinado a reconhecer e conceder direitos aos segurados, cujas contribuições
destinam-se ao custeio de despesas com vários benefícios. Entre eles, a
compensação pela perda de renda quando o trabalhador encontra-se impedido de trabalhar por motivo de doença, invalidez, idade avançada, morte,
desemprego involuntário, maternidade ou reclusão (p. 1006).

Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (AEAT) de 2017 registrou
que no Brasil ocorreram aproximadamente 549.405 acidentes de trabalho. Na construção
civil os casos registrados é cerca de 5,5%, ou seja, 30.025 acidentes de trabalho.
O documento traz ainda que os valores apresentados são os mais altos quando comparados com outros tipos de ocupações, e que emprega aproximadamente 1,8 milhão de
colaboradores e que é uma dos ramos que mais apresenta periculosidade (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO, 2017).
Informações levantadas pelo Tribunal Superior do Trabalho apontam que desde
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2012 no Brasil já foram realizada “mais de 5,4 milhões de notificações de acidentes de
trabalhadores com carteira assinada”, sendo aproximadamente uma notificação a cada 49
segundos, além de 19 mil desses acidentes resultando em morte do trabalhador. O órgão
aponta ainda que o número elevado de afastamentos causa um grande impacto econômico
no país, sendo que “desde 2012, foram mais de 423 milhões de dias de trabalho perdidos
e R$ 95 bilhões gastos com afastamentos acidentários pagos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)” (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 2020).
Já em 2018, a Previdência Social recebeu 576.951 ocorrências de acidentes de trabalho de trabalhadores que são assegurados pelo regime geral da previdência social, de forma geral, e que possuíam carteira assinada.
Um estudo da Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina
do Trabalho) ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego “estima que, se forem considerados os trabalhadores informais e os autônomos, esse número pode ser até sete vezes
maior, se aproximando de 4 milhões de acidentados todos os anos” (RAMOS, 2020; MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021).
Um estudo realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana (Iepac-Seconci-SP), em 2012 foram analisados 3926 atestados médicos emitidos no ano de
2012, do setor da construção civil (Gráfico 1). As manifestações médicas que continham
apontavam “que as dores e as inflamações são as principais causas de afastamento dos trabalhadores da construção civil” (FETRACONSPAR, 2013). Vejamos no gráfico a seguir:
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Gráfico 1. Percentagem de afastamentos médicos na construção civil em 2012 relacionados ao número
de dias.

O autor ainda pontua, que pelo total dos documentos emitidos no estudo, foi possível analisar (Gráfico 2) as causas dos afastamentos, sendo eles:
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Gráfico 2. Causas dos afastamentos na construção civil em 2012.

O mesmo instituto observou que, dentre os casos de afastamentos, houve uma significativa diminuição de 43% em 2012 para 34% em 2015, o que “pode indicar um maior
investimento das empresas em medidas de prevenção a acidentes e segurança do trabalho”
(ALEC, 2021).

Metodologia

O presente artigo foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica com pesquisas publicadas em língua portuguesa a partir do ano 2000. As palavras-chave utilizadas
para a pesquisa foram: manutenção; construção civil; acidente de trabalho; prevenção de
acidente. Foram identificados, após leitura e seleção, 07 documentos viáveis para a realiMulticiência, São Carlos, 19: 203 - 222, 2020
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zação da discussão.
Como critérios de inclusão foram selecionados artigos que deram ênfase ao processo de manutenção realizado na área da construção civil, além de apontar a importância da
prevenção de acidentes de trabalho. Os artigos excluídos foram àqueles que não possuíam
relação com o objetivo proposto.

Resultados e Discussão

Embora a aplicação prático-teórico seja vista como rotina dentro de uma empresa,
é de conhecimento que a rotina organizacional é outra situação. Para manter um bom
segmento de manutenção é necessária uma rotina, e tal rotina, consequentemente levará a
uma redução de acidentes de trabalho ocasionados por equipamentos com mau funcionamento ou funcionários despreparados.
O levantamento bibliográfico realizado em diferentes bancos de dados e outras fontes possibilitou identificar estudos que apontavam a importância da relação da manutenção
e acidente de trabalho é inversamente proporcional quando bem administrada e aplicada,
ou seja, quando há um processo bem organizado de manutenção dos equipamentos, há
uma redução do número de colaboradores que sofrem acidente no ambiente de trabalho.
Dos materiais analisados 07 documentos foram considerados viáveis, mediante deram ênfase ao processo de manutenção realizado na área da construção civil, além de
apontar a importância da prevenção de acidentes de trabalho. A discussão a seguir, discorrerá sobre o objetivo proposto e as propostas direcionadas dos autores analisados.
Diferentemente dos diversos ramos de trabalho que fazem parte da economia mun-
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dial, a construção civil engloba condições de trabalho diferentes das demais. Em todo o
mundo, incluindo o Brasil, o ramo da construção civil é considerado o mais perigoso,
“liderando as taxas de acidentes de trabalho fatais, não fatais e anos de vida perdidos”.
Fatores como: salários baixos, falta de infraestrutura, excesso de confiança, falta de treinamento e/ou segurança, falta de manutenção, desorganização dos materiais de trabalho,
entre outros, são questões que incidem diretamente sobre o aumento de acidentes relacionado ao trabalho neste ramo de atividade (IRIART et al., 2008).
Outro fator relevante a ser apontado é a alta rotatividade que os funcionários da
construção civil estão sujeitos, bem como a precariedade que o setor oferece em muitos
ambientes de trabalho. Tais situações são advindas de diferentes origens, desde o investimento aplicado no canteiro de obras até mesmo ao grau de instrução que os funcionários
possuem.
Segundo Takahashi et al. (2012), visando diminuir os custos de trabalho, que tendem
a ser elevados, e aumentar a produtividade, implementam medidas que descentralizam o
maior número de tarefas o que leva a “condições precárias e menos protegidas” criando
um mercado de trabalho paralelo, onde não possuem amparo legal trabalhista e suscetíveis
a um maior risco ocupacional. No canteiro de obras os trabalhadores passam por uma
constante rotatividade. Diante da situação de que diferentes empresas atuam em conjunto
no desenvolvimento do projeto, cada qual determina e delimita qual modo será realizada
a contratação e gerenciamento de pessoal. Diversas empresas, ao final dos projetos completos ou à curto prazo dispensam e contrata novamente uma nova equipe, o que torna o
gerenciamento de acidentes de trabalho, bem como as ações preventivas dificultadas.
A identificação pontual e assertiva da origem do acidente de trabalho permite que a
empresa atue de forma direcionada. No entanto, é preciso ressaltar que a empresa não pode
esperar que exista o problema/acidente para que reaja. A manutenção preventiva incentiva
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o oposto, uma manutenção rotineira para que se evitem transtornos com o maquinário
e, consequentemente, acidentes que lesem os funcionários. Esse conceito está atrelado a
Norma Regulamentadora 12 (NR12), buscando alinhar a segurança do maquinário associado à proteção e controle de danos direcionados aos trabalhadores.
As causas identificadas dos acidentes de trabalho são observadas de diferentes origens dentro do nível organizacional e gerencial. O tratamento destinado também necessita
ser diferenciados dependendo do tipo de trabalho oferecido e ao tipo de acidente ocorrido,
podendo dentro da mesma organização, existir diferentes tipos de causas básicas de acidentes bem como intervenções diferentes para prevenção. Diante disso, é preciso que as
falhas que geram acidentes sejam investigadas em suas individualidades a fim de atuarem
na prevenção com o maior grau de eficiência (BARBOSA, 2002).
Segundo Takahashi et al. (2012)
os trabalhadores da construção civil mostram estágios mais avançados de
precarização do trabalho que os demais trabalhadores, evidenciados pela
maior proporção de trabalhadores informais, sem contrato assinado em carteira, bem como trabalhadores que subsistem por meio de “bicos” (p. 977).

A realização de um processo de manutenção é voltada “para evitar que a falha ocorra, através de manutenções em intervalos de tempo pré-definidos”. O objetivo principal
da manutenção se torna reduzir ou eliminar possíveis falhas que atrasem o processo de
trabalho seja ela, limpeza, verificação, lubrificação, substituição de peças, realizados em
tempos pré-determinados (GERMANO, 2018).
É relevante enfatizar que Mendes et al. (2017) apresenta a existência de três tipos
de manutenções: corretiva, preventiva e preditiva. A manutenção corretiva é predominan216
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temente utilizada em maquinários que já apresentem alguma falha ou defeito e têm como
objetivo realizar as correções necessárias. A manutenção preventiva, como o próprio nome
diz, tem foco o maquinário que ainda esteja em operação, atuando na prevenção de possíveis defeitos, corrigindo falhas antes que elas aconteçam. Na manutenção preditiva, o foco
está no acompanhamento efetivo e monitoramento constante do maquinário, utilizando
técnicas e métodos para otimizar o uso do equipamento antes que ocorra alguma falha.
Deste modo, Almeida (2000) complementa em seu estudo que o planejamento da
manutenção é coordenado de acordo com as estatísticas apresentadas de acordo com o
tempo de utilização e o tempo de apresentação de falha, embasado pelo ideal de que “todos
os programas de gerência de manutenção preventiva assumem que as máquinas degradarão com um quadro típico de sua classificação em particular”.
Villanueva (2015) ressalta em seu trabalho que para quaisquer organização é necessário que haja um plano de manutenção que deve ser seguido para que se evitem os
acidentes de trabalho. O autor coloca ainda que “esse plano deve ser constituído de um
conjunto de informações e procedimentos” que irão direcionar as rotinas de manutenção
e operação dos sistemas empregados, sendo essencial que considere as “orientações do
fabricante relacionadas ao uso e inspeção rotineira de cada componente” que faça parte do
esquema de manutenção.
Em concordância, Mendes et al. (2017) complementa que, associado ao fato de que
o desempenho organizacional irá manter saudável e dentro da rotina esperada, as manutenções periódicas e adequadas são necessárias para que a empresa reduza os riscos laborais,
ou seja, “a falta de manutenção cria um ambiente inseguro, aumentando a probabilidade
de ocorrer acidentes de trabalho”.
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Considerações Finais

Desde o advento da revolução industrial houve um crescente aumento de empresas
na área da construção civil que inicialmente eram alocadas em locais inadequados e impróprios para o desenvolvimento adequado do trabalho. Com o desenvolvimento das leis
trabalhistas diferentes frentes foram desenvolvidas com o objetivo de preservar o máximo
possível à saúde e a integridade dos trabalhadores.
A realização das manutenções preventivas é essencial para que a rotina de trabalho
seja preservada e consequentemente reduzem significativamente o risco de acidentes de
trabalhos ocasionais. A NR12 é uma das normas utilizada nas empresas a fim de direcionar
a atuação dos gestores quanto à manutenção das máquinas e equipamentos utilizados e,
consequentemente, reduzindo os riscos dos trabalhadores e danos à saúde.
Portanto, é possível concluir que a realização recorrente e programada de manutenções nas diferentes áreas da construção civil está diretamente ligada à prevenção e redução
de acidentes ocasionais com os trabalhadores, consequentemente, diminuindo o custo de
afastamento dos funcionários. Complementando a pesquisa realiza, é possível apontar que,
mesmo sendo a construção civil um importante e crescente setor, existe uma quantidade pequena de trabalhos publicados que enfatizam a importância da manutenção na área.

The importance of preventive maintenance in the area of civil construction

ABSTRACT: The concept of safety at work starts from the evolution built since the industrial revolution. Currently, civil construction is considered to be the sector that most
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causes temporary or permanent dismissal of its employees. A periodic maintenance program becomes essential for the company to be able to keep stabilized and leads to a
considerable reduction in possible occupational accidents. The methodology used carried
out a bibliographic review considering articles from the year 2000, with key words such
as maintenance; construction; accidents at work and accident prevention, among which
it was possible to verify the studies that pointed out the importance of the relationship
between maintenance and accidents at work is inversely proportional when properly managed and applied. The study considered that the recurring and scheduled maintenance is
directly linked to the prevention and reduction of occasional accidents with workers, reducing the cost of removal of employees and the small amount of publications that emphasize
the importance of maintenance in the area.

KEYWORDS: maintenance; construction; work accident; accident prevention.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA MASCULINIDADE NO BRASIL
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RESUMO: O entendimento do que é ser homem atualmente vem de uma construção
histórica repleta de exigências sobre o que deve ou não ser aceito. Devido a isto, foram
desenvolvidas diversas implicações relacionadas ao autocuidado destes sujeitos do sexo
masculino, as suas reais identidades e suas interações com o meio externo. A fim de entender mais sobre esta realidade, o presente estudo realizou uma revisão sistemática da
literatura sobre o conceito de masculinidade e a sua representação social no Brasil. Por
meio da análise de conteúdo, foram identificadas e selecionadas as categorias de análise de
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acordo com as temáticas mais relevantes associadas à questão da masculinidade, na qual
violência, poder, corpo, saúde, masculinidade hegemônica e subalterna foram selecionadas. No que diz respeito aos resultados, o modelo hegemônico de masculinidade ainda se
configura com elementos de dominação, agressividade e poder, com pouco ou nenhum
cuidado à saúde física e mental, contrastando com os diversos modelos de masculinidade
subalterna encontrados. Considerando que, o conceito de masculinidade se desenvolve de
acordo com cada comunidade e modifica-se com o tempo, faz-se necessário mais pesquisas na área e no contexto brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; masculinidade; representação social.

Introdução
O conceito de masculinidade é composto por diversos elementos de caráter biopsicossociais, históricos e culturais. É um conceito relativamente recente, tendo surgido no
final do século XVIII na Europa, passando por diversas mudanças até chegar em território brasileiro, onde se modificou e adquiriu características próprias. As representações
se constroem e se modificam no meio social de tal forma que na sociedade ocidental
pós-moderna “tem-se vivenciado a ruptura das representações da identidade masculina,
fundadas no tradicionalismo, escrevendo-se uma nova história, sob novos paradigmas e
novas definições do masculino” (SILVA, 2006), situando a masculinidade com maiores
possibilidades de transitoriedade. Por outro lado, no Brasil tem-se uma das maiores taxas
de feminicídio e assassinato de pessoas LGBT+, número que se deve, em parte, a um pensamento de masculinidade que legitima a violência como forma de resolução de conflitos
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e a eliminação da feminilidade como reafirmação da masculinidade.
A pergunta sobre a qual a pesquisa se baseou foi: “Quais são as representações
sociais de masculinidade no Brasil?”. Sabe-se que existem masculinidades hegemônicas
e subalternas, sendo que a masculinidade hegemônica tende a ser prevalente no Brasil. A
hipótese deste trabalho foi que apesar de o modelo hegemônico ser o principal, deve-se
encontrar outros tipos de masculinidades e comportamentos.
Esta pesquisa teve como objetivo realizar a revisão sistemática de estudos referentes à representação social da masculinidade na sociedade brasileira, publicados entre 2015
e 2020, bem como analisar o modelo hegemônico masculino predominante na sociedade
brasileira e possíveis modelos de masculinidade subalterna, segundo a literatura da área,
além de compreender a evolução do conceito de masculinidade e os comportamentos associados a ela ao longo das décadas, identificando os fatores psicossociais relacionados à
formação da identidade masculina. Nesse contexto, entende-se que a masculinidade deve
tornar-se objeto de estudo mais frequente, pois é um conceito que ainda carece de pesquisas específicas, especialmente no contexto brasileiro.

Pressupostos Teóricos
Historiografia da masculinidade entre os séculos XVIII e XXI
O conceito de masculinidade se enquadra como um elemento dentro da categoria
de gênero, portanto, é necessário oferecer uma descrição deste termo. O conceito de gênero é definido por Scott (1995, p. 86) como “um elemento constitutivo das relações sociais,
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma forma primária de dar
significado às relações de poder”. Portanto, ao se analisar a construção da masculinidade,
deve-se entender que esta é uma construção biopsicossocial, histórica e cultural e que teve
Multiciência, São Carlos, 19: 223 - 244, 2020
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como principal função estabelecer uma lógica de poder entre o feminino e o masculino.
A história da masculinidade ocidental pode ser dividida em três momentos: a pré-história do termo e o seu surgimento no século XIX, a primeira crise da masculinidade
no século XX e a segunda crise da masculinidade. No início do século XIX, procurava-se
estabelecer critérios científicos de diferenciação entre os sexos. A concepção científica dominante até o início do século XVIII era a do monismo sexual, segundo o qual, o homem
era considerado o modelo de perfeição e a mulher apenas um homem invertido e inferior,
criando uma narrativa que estabeleceria a superioridade fisiológica masculina (COSTA,
1995).
No início do século XIX surge o modelo do dualismo sexual, no qual homens e
mulheres eram vistos como opostos, com comportamentos e morais próprios de cada sexo.
Agora, a inferioridade da mulher não era apenas no plano biológico, mas também nas esferas sociais e políticas. É neste contexto em que surge o conceito de masculinidade, para
diferenciar comportamentos masculinos dos femininos. Surge também o medo do homem
invertido, homens que teriam características ou gostos femininos, tanto comportamentais
quanto sexuais, sendo passíveis de cura (COSTA, 1992). A partir desta inferioridade social, política e fisiológica das mulheres e dos ditos invertidos sexuais, a feminilidade passa
a ser objeto temido pelo homem ocidental.
Entre o final do século XIX e início do século XX, o aumento do militarismo e
das guerras forneceu o contexto para duas grandes mudanças na sociedade ocidental: a
exaltação da figura do soldado, o qual era a própria definição de masculinidade, trazendo
consigo comportamentos de coragem e virilidade (OLIVEIRA, 2004) e a maior participação das mulheres na sociedade, trabalhando em indústrias e como enfermeiras enquanto os
homens iam à guerra. Foi neste contexto em que ocorreu o surgimento do movimento feminista, onde, além de pedirem maiores direitos civis às mulheres, este também criticava
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os duplos padrões morais vigentes para homens e mulheres. Nesta época houve também a
introdução da noção de bissexualidade por Freud em 1905. Estes acontecimentos enfraqueceram a noção vigente de masculinidade, ocasionando a primeira crise da masculinidade, na qual o papel do homem era cada vez mais questionado.
Ao final das duas guerras mundiais, ocorreu definitivamente a saída das mulheres
para o espaço público e o aumento do movimento feminista. Com o crescimento do papel
da mulher na sociedade, surgem os estudos de gênero, os quais, ao discutirem os papéis de
gênero e seus porquês, modificam o entendimento da masculinidade. Agora, há uma certa
“quantidade de feminilidade” que, segundo Silva (2000), passava a ser admitida pelos homens, dando origem a novos ideais de masculinidade. Novamente, com o enfraquecimento
do modelo hegemônico de masculinidade, surge a segunda crise da masculinidade, a qual
tem como principais críticas a “feminilização da masculinidade”, os novos modelos de
família e o aumento da relevância da mulher nas sociedades modernas. Atualmente, esta
crise se aprofunda cada vez mais devido ao processo de globalização, o qual amplificou
as possibilidades de modelos e de vivências da masculinidade, ainda que esta pluralização
esteja mais presente no meio urbano e entre as classes média e alta (SANTOS, 2007). Os
modelos contemporâneos de masculinidade variam entre o modelo secular e hegemônico,
baseado no poder, força física e violência, e os modelos contemporâneos e subalternos, os
quais incluem entre seus comportamentos a sensibilidade, o maior cuidado com a saúde
física e mental, além da aceitação de novos modelos familiares (SILVA, 2006).

Fundamentos da masculinidade
Existem diversos elementos que fundamentam os comportamentos presentes na
masculinidade. A formação do corpo masculino dialoga diretamente com as questões de
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saúde. Os cuidados com a saúde, por sua vez, são resultantes do desenvolvimento ontogênico masculino e da percepção de invulnerabilidade que lhe é transmitida. Por fim,
questões como poder e violência são ligadas ao desenvolvimento, em especial ao modelo
intergeracional e ao contato com modelos hegemônicos e subalternos.
O corpo masculino é baseado nos ideais de força e invulnerabilidade física e mental. Ao perceber o corpo como invulnerável, descartam-se os cuidados à saúde, fazendo
com que os homens apresentem menos cuidados preventivos e maiores comportamentos
de riscos (ARRUDA; MARCON, 2018). Visto que a masculinidade se sustenta pela negação do feminino, cuidados estéticos e de saúde, que são relegados ao campo feminino, são
excluídos da vivência masculina.
Historicamente, a identidade masculina é construída através da negação de atributos relacionados ao feminino. O sujeito constrói sua masculinidade a princípio através
de modelos intergeracionais que lhe são atribuídos. No que diz respeito a masculinidade
hegemônica, entende-se que a violência e o poder são elementos que se encontram no núcleo da masculinidade. A psicologia social entende a violência como um fator determinado
por condições intrínsecas ao indivíduo e às questões coletivas, sendo diretamente ligada
ao desenvolvimento do sujeito. A relação entre masculinidade e violência se dá devido à
construção do que é ser homem, que acaba sendo associada a um conjunto de ideias, regras
e práticas no qual a força e agressão seriam características advindas da própria constituição biológica.
Ainda no que diz respeito à violência, o Conselho Nacional de Secretários em Saúde (2007, p. 15) relata que a violência não é algo natural, mas sim resultado do desequilíbrio das relações sociais, econômicas e políticas. Essa afirmação apoia a teoria de Chauí
(2011), que define a violência como tudo que age usando a força para ir contra a natureza
de algum ser; é todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de al228
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guém. Ao se analisar os escritos destes autores, pode-se perceber que a violência surge de
um desequilíbrio nas relações de poder e é utilizada para que estas relações se perpetuem
não só entre homens e mulheres, mas também entre as diferentes masculinidades.

Metodologia
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com abordagem qualitativa.
Este tipo de revisão consiste em uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a
uma pergunta específica, com um processo rigoroso para se identificar, selecionar, coletar
dados, analisar e descrever as contribuições relevantes à pesquisa (FERENHOF; FERNANDES, 2016).
Foram incluídos na pesquisa os artigos que continham revisões de literatura e estudos empíricos sobre o tema da masculinidade e seus aspectos, publicados nos últimos
cinco anos. Estes artigos deveriam atender aos objetivos de estudo e estarem disponíveis
on-line de forma completa e gratuita no idioma português brasileiro. Em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos da revisão: a) todos os trabalhos em que a busca retornou sem alguma das palavras-chave e/ou descritores associados no mesmo estudo; b)
artigos duplicados; c) artigos que apenas tangenciavam o tema da masculinidade, sem o
terem como foco do estudo.
A busca ocorreu entre os meses de agosto a outubro de 2020. Foram utilizados como
fontes de informação estudos relacionados ao conceito de masculinidade e sua representação social, que são inteiramente permeados pela compreensão do conceito de gênero,
em periódicos indexados pelas bases de dados PEPSIC, SCIELO e Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), no idioma português. O levantamento ocorreu em quatro etapas: a) levantamento de publicações relacionadas aos descritores nas bases de dados; b) leitura dos resu-
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mos dos artigos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de estudos; c) exclusão de
artigos duplicados ou não relacionados ao tema; d) leitura dos artigos na íntegra; e) análise
final e categorização dos resultados.

Triagem, seleção, coleta de dados, análise e interpretação dos estudos incluídos
Os estudos acessados através das bases de dados citadas anteriormente passaram por
uma triagem (leitura do título e do resumo), em que foram selecionados aqueles que atenderam aos critérios de inclusão antes especificados e que respondem à pergunta de pesquisa inicialmente formulada. Tais estudos foram lidos na íntegra. Para a organização dos
estudos selecionados foram produzidos quadros com os seguintes dados de identificação:
número do artigo para efeito de organização do mesmo, autor(es), título, periódico, local
de estudo, ano do artigo, volume, número, descritores/palavras-chave, objetivo/questão de
investigação, metodologia, resultados, limitações/recomendações. Para a organização dos
dados extraídos dos estudos incluídos foi utilizado um quadro de anotação desenvolvido
no software Windows Excel. O conteúdo foi analisado através da leitura dos estudos, feita
separadamente para entendimento global da proposta de cada um e depois uma leitura
mais criteriosa de acordo com os critérios estabelecidos por ocasião da apresentação da
metodologia do presente estudo para seleção de dados.
Posteriormente, os dados analisados foram reunidos em categorias temáticas, a
partir dos objetivos específicos, adotando-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin
(2010). Essa técnica acontece a partir de três momentos: (1) Pré-Análise, em que é feita
uma leitura flutuante dos artigos, para fim de organização daqueles que serão relevantes;
(2) Exploração do Conteúdo, em que é feita uma categorização do material para facilitar a
obtenção de maiores informações; e (3) Tratamento dos Resultados, em que se faz a inter-
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pretação dos resultados para torna-los válidos e significativos para a pesquisa.

Resultados
As categorias foram definidas de acordo as temáticas mais relevantes associadas a
questão da masculinidade: violência, poder, corpo, saúde, hegemônica e subalterna. Com
exceção da temática saúde, todas as categorias foram selecionadas previamente por entender-se que apresentavam maior quantidade de artigos na literatura sobre o tema. Já a categoria saúde foi escolhida após notar-se a prevalência deste tema nos artigos selecionados.

Masculinidades hegemônica e subalterna
As masculinidades são representações sociais e culturais que são aprendidas por
meio de códigos e ritos (WELZER-LANG, 2001). Especificamente, a masculinidade hegemônica se coloca no modelo do homem que não expressa fragilidade e nem vulnerabilidade, mas sim que mostra a sua força, poder, virilidade e honra (SOUSA, et al., 2016,
p. 3). A maioria dos autores na literatura pesquisada concordam com esta definição, entretanto, Sousa et al. (2016) coloca que a masculinidade hegemônica é um conceito que
acompanha as transformações históricas e culturais, estando em constantes mudanças, por
conseguinte, esse conceito deveria ser apresentado como masculinidades múltiplas.
A masculinidade tem como caráter modelar a identidade do homem, seus comportamentos e atitudes. Segundo Connell (2007) citado por Santos e Schor (2015), os homens
que seguem os modelos de masculinidade, em especial a hegemônica, “não só recebem o
atestado de homem, como também não são questionados pelos outros que compartilham
desses símbolos” (SANTOS; SCHOR, 2015, p. 50). Enquanto Connell & Messerschmidt
(2013) colocam que a masculinidade percebida como ideal é a hegemônica, branca e heteMulticiência, São Carlos, 19: 223 - 244, 2020
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rossexual, Windmoller e Zanello (2016) rebatem apontando que apesar de ela ser normativa, apenas uma minoria dos homens a adotam, sendo considerada hegemônica apenas por
uma relação de poder com as masculinidades subalternas.
Paralelamente à masculinidade hegemônica se encontra a prática do autocuidado.
Desde a infância os homens são ensinados a suportar o sofrimento físico e negligenciar
suas fragilidades, impactando na vivência do adoecimento, visto que “a doença é considerada um sinal de fragilidade que o homem não reconhece como inerente à sua condição de
homem” (SOUSA, et al., 2016, p. 6), se engajando em maiores comportamentos de risco
e menos práticas de autocuidado. O cuidar historicamente é atribuído à figura feminina,
considerada mais sensível e frágil (RIBEIRO, GOMES e MOREIRA, 2017).
A masculinidade hegemônica se adequa a cultura e a sociedade de cada país. No
Brasil, ela coloca o homem em uma posição superior às mulheres e aos homossexuais,
sendo o papel deles se colocarem como subordinados a esses “grandes homens” (ABREU;
ALMEIDA, 2015). Portanto, é preciso questionar-se e refletir sobre essa categoria de masculinidade que promove uma desigualdade de gênero e de sexualidades.
Contrariamente a masculinidade hegemônica existe a masculinidade subalterna ou
abjeta (SOARES et al., 2016). Os homens que seguem as condutas atribuídas a esse tipo
de masculinidade não se colocam como patriarcas e viris, apresentando algumas características que são atribuídas ao gênero feminino, portanto, experienciando inúmeras violências e discriminações dos “grandes homens” detentores da masculinidade hegemônica.
Sendo assim, se estrutura a “hierarquia da masculinidade”, em que os homens que seguem
a masculinidade hegemônica se colocam como superiores às mulheres e aos seus próprios
pares e os homens que apresentam atributos da masculinidade subalterna como inferiores
(WINDMOLLER; ZANELLO, 2016).
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Autores como Guerra et al. (2015, p. 84) defendem que o fator central da masculinidade hegemônica é a heterossexualidade, assim sendo, qualquer homem que fuja desse
padrão é considerado uma ameaça à masculinidade, pontuando que “a masculinidade se
define em oposição à homossexualidade e à feminilidade, de modo a delimitar o que é e o
que não é ser homem.” Características que são essencialmente femininas, como a demonstração de sentimentos e expressão de emoções contradizem o estereótipo hegemônico de
honra, autoridade e comportamentos agressivos perante a sociedade, sendo então desencorajados.

Masculinidade e saúde
De maneira geral, os estudos foram unânimes ao retratar os cuidados a saúde como
sendo um elemento pertencente ao universo feminino e, portanto, tendo cada vez menos
presença conforme o modelo de masculinidade se aproxima do modelo hegemônico. Os
estudos analisados mostraram que há uma crença na invulnerabilidade do corpo masculino e devido a esta crença, elementos como manifestação de dor, desconforto ou fraqueza
são desestimulados para não romper com o estereótipo de homem forte. Concomitante
a imagem de força física, o sofrimento psíquico também não deve ser manifesto, pois,
a expressão de sentimentos também é relegada ao universo feminino. Ao assumir a sua
dor, sofrimento ou incapacidade física, o homem estaria rompendo com a masculinidade.
Esta ruptura é exemplificada pelo estudo de Burille e Gerhardt (2018) com homens idosos
rurais, os quais lidavam com questões típicas desta faixa etária, como aposentadoria, adoecimento crônico, dependência de terceiros e diminuição da força física. A maneira como
estes homens lidavam com o adoecimento foi severamente influenciada pela incapacidade
de atenderem ao padrão de masculinidade esperado deles, pois não conseguiam mais exercer o papel de provedor do lar, dificultando a estes idosos darem um significado para sua
Multiciência, São Carlos, 19: 223 - 244, 2020
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vida nesta nova etapa.
As pesquisas também apontaram que comportamentos relacionados ao modelo hegemônico, tais como a valorização da virilidade e o sentimento de invulnerabilidade, têm
provocado o distanciamento masculino das práticas de autocuidado, bem como da busca
aos serviços de saúde e dos cuidados de prevenção, optando apenas por práticas curativas
e medicamentosas, quando já há a instalação do sintoma, em especial quando o sintoma
interfere na sua rotina laboral e o impede de trabalhar (Sousa et al., 2016), destacando-se
o comportamento com ênfase na ação curativa ao invés da prevenção.
Em relação aos problemas específicos enfrentados por homens, ressalta-se a questão do uso de substâncias e a saúde sexual. Em estudo realizado por Granja et al. (2015)
notou-se que o número de homens que fizeram uso de substância ilegal era quase três
vezes maior do que o número de mulheres que o fizeram, sendo este consumo maior nas
faixas etárias mais jovens, entre 16 a 24 anos e 25 a 36 anos, corroborando os resultados
dos outros estudos analisados. Já em relação à saúde sexual, as questões mais presentes
nos estudos foram o medo do câncer de próstata, da disfunção erétil e das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Sobre o câncer de próstata e o exame de toque, Martins e
Nascimento (2017, p.372) relatam:
“Além do incômodo físico, o procedimento desencadeia desconforto psicológico, no qual ao medo da descoberta de uma enfermidade grave se
associa o receio de uma ereção durante o procedimento, gerando, assim, o
temor de ser percebido pelo médico e pela equipe de saúde como um homossexual. Assim, a realização do exame de toque retal produz nos homens
a sensação de redução de sua virilidade.”

Já o estudo de Bispo, Dias e Pereira (2015) teve um diferencial ao destacar a ques234
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tão racial na masculinidade e nos cuidados de saúde: “Entretanto, no meio masculino, a
situação da saúde não é homogênea e os arranjos da saúde dos homens negros brasileiros
são mais danosos a eles do que os vividos pelos homens brancos.” Por envolverem também questões sociais, como o menor acesso à saúde, serviços de proteção e a marginalização sofrida por estes na sociedade brasileira, a população negra situa-se em uma situação
ainda mais precária no que diz respeito aos cuidados em saúde. Por fim, é necessário citar
a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que
através de seus objetivos, visa inserir este público nas ações de saúde, implicando na modificação dos indicadores de morbimortalidade e na significação de gênero que vigora na
sociedade histórica e culturalmente (Batista et al., 2019).

Masculinidade e corpo
De acordo com o modelo de masculinidade o corpo masculino é visto como
forte e invulnerável ao adoecimento, é nele que a dimensão simbólica das masculinidades
pode ser materializada, devido a esse pensamento, muitos homens deixam de se cuidar,
e se tornam mais vulneráveis às doenças. A necessidade de serem percebidos como figuras viris tais como os modelos de masculinidade presentes na mídia (jogadores de futebol, lutadores) pode contribuir para o aumento de uma baixa autoestima, insegurança, e
comportamentos autodestrutivos frente aos indivíduos do sexo masculino. Em um dos
estudos, feitos com pacientes com câncer de próstata, foi constatado que as mudanças
corporais impostas pelo tratamento exigem que esses homens convivam com o sentimento
de perda do controle dos seus corpos, produzindo sentimentos de vergonha, humilhação
e a sensação de estarem desconectados do universo masculino (MARTINS7 2017, p. 8).
7 Krumwied, K. & Krumwied, N. (2012). The Lived Experience of Men Diagnosed with Prostate Cancer. Oncology Nursing
Forum, v.39, n.5. p. 443-450
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De forma geral, a literatura mostra que os homens têm mais dificuldade do que as
mulheres para se cuidar e envelhecer. Ao longo do desenvolvimento, homens são desencorajados a cuidarem da aparência e não desenvolvem autonomia sobre sua própria saúde,
relegando o papel de cuidadora a uma mulher. Sendo assim, o corpo masculino é visto
como sendo um instrumento de trabalho, supostamente invulnerável e que não requer
cuidados estéticos ou físicos.

Masculinidade e violência
Segundo Guerra (2015) tanto os homens quanto as mulheres perpetuam e
reforçam a ideia de que, a honra masculina e a reputação do homem no que se refere à
sua virilidade, se dá a sua responsabilidade de manter a autoridade perante a família e defendê-la, quando necessário. Já para Guerra et al.8 (2015, p.14) “a expressão das emoções
pode ser entendida como uma ameaça à masculinidade, na medida em que o estereótipo de
homem está alicerçado na ideia de poder e virilidade.” Diante dessas citações, a literatura
mostra que a dinâmica da violência de gênero se construiu devido às formas de significações e socializações a partir das masculinidades, onde a concepção cultural sobre o que é
ser homem passou a ser relacionada com a repressão de suas emoções e a canalização de
suas manifestações pessoais, tais como, ansiedade, medo, insegurança, estresse na forma
de violência física, verbal ou psicológica. De acordo com os estudos encontrados, a construção da masculinidade é fortemente pautada na posse e submissão da mulher, e quando
esta não ocorre, a violência passa a ser vista como forma legítima de resolução.
Masculinidade e poder
As relações de gênero não ocorrem de forma isonômica, mas sim hierárquica,
8 Bonomo, M., Barbosa, P. V., & Trindade, Z. A. (2008). Homens: gênero e identidade em grupos tradicionais, metrossexuais e
homossexuais no Brasil. Revista Electrónica de Psicologia Política, v.6, n.17, p.1-22
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sendo esta hierarquia pautada pela relação de poder e dominação dos homens sobre as
mulheres e sobre seus próprios pares. Como se observou na literatura, estas representações sociais dos gêneros estão diretamente ligadas com a forma como a cultura do local se
constitui, com a dominação dos elementos masculinos sobre os femininos.
A entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho tem sido destacada como um
dos motivos geradores de violência conjugal. A conquista de espaço é muitas vezes interpretada como uma ameaça à figura de autoridade masculina, desencadeando insegurança
e sofrimento aos homens, que se utilizam da violência em uma tentativa de reconstituir
seu espaço de domínio. Conclui-se que a relação entre os gêneros é caracterizada pelo
poder dos homens sobre as mulheres e sua legitimação pela sociedade, o que caracteriza o
processo de dominação masculina. Essa dominação é pautada pela tradição, pela naturalização do fenômeno e pela justificativa de que o homem deve ser o sexo forte e dominador.

Conclusões
A masculinidade no Brasil Contemporâneo segue sendo um tema elusivo, com
poucas pesquisas, sendo a maioria delas relacionadas à área da saúde. Atualmente, o modelo hegemônico de masculinidade ainda se configura com elementos de dominação sobre
o sexo feminino, com pouco ou nenhum cuidado à saúde e com a agressividade permeando o comportamento daqueles que performam este modelo de masculinidade. Notou-se,
porém, que os modelos subalternos de masculinidade têm se multiplicado ao longo deste
século, criando possibilidades de vivências saudáveis e que prezem pelo bem-estar psíquico e físico do homem. Todavia, estes novos modelos, mais liberais e permissivos, estão
presentes em uma esfera muito pequena da sociedade, mais notadamente entre membros
de classes média e alta e entre homens brancos.
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O conceito de masculinidade tem evoluído ao longo dos séculos, desde a sua concepção como algo estritamente biológico e superior ao feminino até atualmente, onde é
entendido como sendo definido socialmente e em igualdade com o feminino. Por ser entendido como um fator de caráter social, diversas variáveis atuam na sua concepção, como
os conceitos de corpo, cultura, desenvolvimento, poder, violência, dentre tantos outros.
Examinar estes conceitos em um país de tamanho continental como o Brasil segue sendo
um desafio, já que em cada região do país este conceito se desenvolveu de uma maneira
diferente, de acordo com a regionalidade e cultura de cada povo.
Ressalta-se, para os próximos trabalhos, a importância de uma ênfase maior no conceito de masculinidade subalterna, ainda que seja de poucos estudos. Torna-se cada vez
mais evidente a necessidade da exploração do conceito de masculinidade no Brasil, considerando as individualidades de cada região, para que se possa expandir a compreensão
deste fenômeno tão diverso, iniciando uma discussão sobre os modelos, de forma a abrir
as portas para uma masculinidade mais adaptada aos dias de hoje.

The social representations of masculinity in contemporary Brazil: a systematic review

ABSTRACT: The understanding of what currently means to be a man comes from a historical construction filled with demands over what can and cannot be accepted. Due to
this, several implications occurred, related to the self-care of male sex individuals, their
real identities and their interactions with the external environment. In order to understand
more about this reality, this study has made a systematic review of literature about the concept of masculinity and its social representation in Brazil. Through content analysis, the
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categories of analysis were identified and selected according to the most relevant themes
associated with the topic of masculinity, in which violence, power, body, health, hegemonic and subordinate masculinity were selected. Regarding the results, the hegemonic model of masculinity is still configured by elements of domination, aggressiveness and power,
with little to no care concerning physical and mental health, in contrast to several models
of subordinate masculinity that were found. Considering that the concept of masculinity is
developed according to each community and changes over time, further research is needed in the area and within the Brazilian context.

KEYWORDS: Gender; masculinity; social representation.
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O USO DE DINÂMICAS DE GRUPO COMO RECURSO TERAPÊUTICO
NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DO CAPS-AD: (RE)CONSTRUINDO
SIGNIFICADOS A PARTIR DA VIVÊNCIA COLETIVA.

Lucas Volante FERRAGINI1
Elisângela Maria Machado PRATTA2

RESUMO: Desde os primórdios da civilização o homem faz uso de substâncias,

estando associada a contextos, na maioria das vezes, grupal, ritualístico ou comemorativo. No entanto, com o passar do tempo, este uso se tornou cada vez mais individualizado, tornando-se um problema tanto social quanto de Saúde Pública. No que tange a
questão da saúde tornou-se necessário a criação de serviços direcionados a indivíduos
com transtornos relacionados a substâncias. Neste âmbito insere-se o CAPS-AD. Esta
pesquisa teve como objetivo trabalhar o uso de dinâmicas de grupo como ferramenta
de intervenção e possibilidade de pesquisa dos fatores relacionados ao uso de substâncias. Uma amostra foi composta por 35 usuários de uma instituição de saúde. Os dados
foram tratados por meio de Análise de Conteúdo. Como resultado verificou-se que o
rompimento da capacidade de “amar e trabalhar”, notada por Freud, se confirma pelo
viés observado e colhido no presente estudo, sendo possível verificar as implicações
desta quebra na vivencia cotidiana dos participantes. Conclui-se que o trabalho com
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dinâmica de grupo nos serviços CAPS-AD apresenta contribuições que dizem respeito
a possibilidade de investigação ao se trabalhar com a problemática em questão, bem
como permite colher dados que possibilitam contínuas análises das necessidades a
serem abordadas.

PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica de Grupo; Psicanálise; Saúde Coletiva; Uso de
Substância.

Introdução
Atualmente, uma questão que vem gerando diversas reflexões refere-se ao uso abusivo de drogas, o qual corresponde a um problema proeminente e abrangente, tanto a nível
mundial quanto no contexto brasileiro. Tal fenômeno envolve diversas instâncias, uma vez
que este não diz respeito apenas ao usuário de substâncias psicoativas, caracterizando-se,
portanto, como um grave problema social e de Saúde Pública. Neste sentido, observa-se
que poucos fenômenos sociais acarretam mais custos com justiça e saúde, dificuldades
familiares, e notícias na mídia do que o consumo abusivo de álcool e drogas (PRATTA;
SANTOS, 2009).
O uso de substâncias não é um fato novo na história do homem. É notável que desde
os primórdios das civilizações, o uso de substância se faz presente na trajetória registrada
pela humanidade. Segundo o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo
(IMESC, 1993) o uso de substâncias atravessa gerações e, na maioria das vezes, esteve
atrelado a contextos diversos e uso coletivo, como elemento comemorativo em celebração, rituais religiosos e de características grupais.
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Com o passar dos anos, o uso de substâncias sofreu mudanças no que diz
respeito ao comportamento de consumo. Neste sentido, é possível observar que a dinâmica
de uso sofreu alterações para um sentido mais individualizado e, potencialmente abusivo,
uma vez que o acesso a substância se tornou cada vez mais fácil ao longo do tempo, bem
como, a diversidade de efeitos da mesma, promovendo cada vez mais a desintegração do
sujeito em seu contexto social.
Aguilar e Pillon (2005) e OMS (2001) apontam que o uso de substância química
é enquadrada enquanto uma doença crônica e um problema social que necessita de tratamento adequado. Assim, a mesma pode ser tratada e controlada, diminuindo sintomas,
alternando-se, entre períodos de maior controle, mas também de recaídas. De acordo com
os autores, esta condição atinge o indivíduo em diversos níveis físicos, psíquicos e sociais,
sendo resultante da interação orgânica com a substância, capaz de gerar elemento de compulsão no sujeito que tem como principal ação, buscar satisfazer as necessidades orgânicas
ao entrar em contato com o efeito psíquico que a substâncias é capaz de proporcionar. No
entanto, é necessário, além de tratar os sintomas apresentados, identificar as causas que
deram início ao uso contínuo de substância afim de tratar o sujeito em sua totalidade, fornecendo subsídios que promovam mudança de comportamento.
Considerando-se estes elementos, no que tange a questão do tratamento, uma das
propostas existentes refere-se ao CAPS/ad, o qual se insere entre as propostas da Política
Nacional de Saúde Mental, que visa a qualificação, expansão e fortalecimento da rede
extra-hospitalar de serviços com assistência humanizada, buscando a inclusão das ações
da Saúde Mental na Atenção Básica além da Reabilitação Psicossocial (CARDOSO; GALERA, 2011).
De acordo com as autoras, esta reabilitação consiste na utilização de múltiplas técnicas que visam potencializar as habilidades da população atendida, melhorar a interação do
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indivíduo com transtorno mental com sua rede social, garantir seus direitos como cidadão
e sua adequação aos deveres que esta condição exige, de maneira a confluir para uma melhor gestão do cuidado em Saúde Mental. Neste novo modelo, a atenção hospitalar deixa
de ser o centro, como era antes, tornando-se complementar. Trata-se de uma mudança fundamental na concepção e na forma como deve se dar o cuidado sendo este mais próximo
da rede familiar, social e cultural do paciente, para que seja possível a reapropriação de sua
história de vida e de seu processo de saúde/adoecimento.
Os CAPS/ad são serviços direcionados ao atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas. Constitui-se em serviços ambulatoriais de atenção diária, que funcionam obedecendo à lógica do território para atender continuamente as pessoas com necessidades relacionadas ao uso geral de substâncias
(ALMEIDA, 2013). Estes buscam evitar as internações, promovendo a desospitalização
dos indivíduos, visando trabalhar vários aspectos tais como a reinserção social, contato
com esportes, prevenindo e auxiliando a saúde física e psíquica e manutenção das relações
sociais destes atendidos.
No que tange ao tratamento oferecido, o CAPS/ad trabalha com atendimentos grupais e individuais apresentando equipe multidisciplinar, da qual faz parte o psicólogo. Este
desenvolve atividades na instituição com atendimento individual, psicoterapia de grupo,
reunião de equipe, estudo de caso, grupo de acolhimento, oficinas terapêuticas, trabalho
de capacitação, trabalho de prevenção a recaída além de atendimento à família e trabalho
com grupo de família com o intuito de auxiliar, acolher e promover uma ponte entre o
tratamento do atendido e seus familiares.
O papel do psicólogo na instituição é feito no sentido que o mesmo busca estratégias
afim de trazer a noção de que o indivíduo em tratamento é responsável pela sua vida e
pelas escolhas que faz. No entanto, os grupos e as dinâmicas que se tem, demonstram que
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nem todos compreendem a questão sobre a redução de danos enquanto estratégia que faz
parte da política e dinâmica da instituição (ALMEIDA, 2013).
A estratégia de redução de danos que incentiva o protagonismo e autonomia do
sujeito, resgatando sua condição de sujeito na perspectiva dos direitos humanos, é uma
das funções do psicólogo da instituição que tombem se apoia nas ações de substituição da
substancia por outras atividades, afim de diminuir o uso, ocupar o tempo e de certa forma
com o tempo promover mudança de hábitos e a ressignificação do substância na vida de
cada indivíduo (PACHECO, 2013). Isso porque, dentre as principais problemáticas do uso
abusivo de substância está o significado da mesma para cada indivíduo, uma vez que o
uso, na maioria das vezes, não está somente atrelado ao prazer do momento do uso. Diante
desta questão, cabe ressaltar que a substância é um elemento mediador, com finalidades
particulares, pois somente o prazer momentâneo não se faz suficiente para uma compreensão histórico-social de seu uso.
Assim, é relevante hipotetizar que o uso abusivo de substância é concebido como
sintoma ou forma de comunicação ou expressão de crise do sujeito (PAZ; COLOSSI,
2013) referem o uso de substâncias como uma incapacidade de entrar em contato com crises individuais e/ou sociais, numa tentativa de resolução de processos existenciais frente
às angústias e características da modernidade.
Devido a busca do prazer e das realizações do indivíduo na substância a mesma
passa a assumir um papel de onipotência onde suas carências podem ser sanadas. Desta
forma, nela estão depositados toda mortificação da angústia, sendo um lugar de conforto.
Contudo, em contraponto, devido aos malefícios da substância no âmbito fisico, psíquico e
social, o sujeito é colocado como alienado, incapaz a uma nova interação social e familiar
(CONTE, 2002).
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Levando em conta tais aspectos há a necessidade de um trabalho de desconstrução
dos significados atrelados ao prazer inseridos pela substância e da ressignificação dos
reais valores para o indivíduo em detrimento do subterfúgio. É importante promover tal
ressignificação ao indivíduo que está em processo de reinserção social, uma vez que tal
processo assegura uma preparação para o confronto com o contexto onde a substância está
presente, visando a buscar variadas formas onde valores resgatados sirvam como base
para o sanar da angústia (ALMEIDA, 2013).
A identificação do indivíduo com a substância de uso é algo muito presente, norteado também por um conjunto de estereótipos negativos que promovem uma marginalização
do indivíduo por conta do uso da mesma. Neste sentido, é importante trabalhar elementos
como auto-conhecimento e a autoestima, uma vez que tal condição de posição que o próprio indivíduo se reconhece, acaba por ser um possível motivador do uso abusivo de substância. Assim, o processo de ressignificação e regaste da própria subjetividade do sujeito é
algo importante no processo de reconstrução do psiquismo.
Considerando-se estes aspectos, o trabalho com o uso de dinâmicas se coloca
como um elemento que, por um lado, traz a questão do trabalho em grupo, modalidade intensamente utilizada no CAPS/ad e, por outro, possibilita o contato com alguns elementos
que podem ser vistos e organizados a partir da reflexão desenvolvida.
As atividades de dinâmica de grupo possibilitam a ampliação de visão sobre o
fenômeno em foco, tornando possível ao indivíduo trazer seu conteúdo subjetivo a tona,
possibilitando discussões no sentido de trazer este elemento para o concreto, de forma que
o mesmo possa ressignificar estes elementos na medida do possível, com os recursos que
tem e possivelmente novos recursos adquiridos. Assim, o trabalho em grupo fornece diversas possibilidades de identificação que se fazem necessárias ao longo de um tratamento
“confluindo numa escuta que auxilia o sujeito a se reorientar frente aos significantes que
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o representam no mundo” (GRUPO DE TRABALHO E ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES SOCIAIS CONTEMPORÂNEO, 2003, p. 28).
Destaca-se que, no âmbito deste estudo, utilizou-se como base para manejo e intervenções durante a realização das atividades o referencial psicanalítico, uma vez que este
permite um análogo entre o “ser drogado” e “saber sobre a droga” que permeiam as falas
dos participantes, para aos poucos, se depararem com as singularidades da história de cada
um, suas insuficiências, vazios e significações (GRUPO DE TRABALHO E ESTUDO
DAS MANIFESTAÇÕES SOCIAIS CONTEMPORÂNEO, 2003), buscando-se estabelecer laços simbólicos na interação do grupo.
Desta forma, o objetivo do estudo foi trabalhar o uso de dinâmicas de grupo, como
ferramenta de intervenção e possibilidade de pesquisa sobre aspectos inerentes ao uso de
substâncias no contexto do CAPS/ad.

Metodologia

O presente estudo insere-se em uma abordagem qualitativa. De acordo com Vieira
e Zouain (2006, p.18) “a pesquisa qualitativa geralmente oferece descrições ricas e bem
fundamentadas, além de explicações sobre processos em contextos locais identificáveis”.
Este estudo apresenta a análise de elementos obtidos por meio da aplicação de dinâmicas de grupo a partir de um estágio curricular em Psicologia intitulado “Possibilidade
de Intervenção Frente ao Uso Abusivo de Substância e Família: O trabalho do CAPS/ad”,
promovido pelo Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, responsável pelo curso
de Psicologia e ao que se refere quanto aos trâmites legais e éticos para realizações de
estágios em suas dependências ou em instituições devidamente regulamentadas por docuMulticiência, São Carlos, 19: 245 - 268, 2020
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mentações de controle interno da referida.
As atividades de estágio aconteceram em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas CAPS-AD de uma cidade do interior do estado de São Paulo no ano de 2017
junto aos usuários do serviço. As discussões e orientações de atividades foram desenvolvidas junto a supervisora de estágio semanalmente, havendo uma ponte de comunicação
entre a supervisora e os funcionários cabíveis da instituição para condução e organização
das atividades.
Participantes
Participaram desta pesquisa, 35 usuários do serviço Caps-ad, de ambos os sexos, no interior do
estado de São Paulo. A Tabela 1 revela o perfil geral dos participantes.

Tabela 1. Caracterização geral dos participantes do estudo.
Características

Situação

Nº

%

Idade

De 18 a 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos

4
13
7
7
4

11,43%
37,14%
20%
20%
11,43%

Sexo

Masculino
Feminino

25
10

71,43%
28,57%

Álcool
Cocaína
Crack
Maconha
Mesclado
Tabaco

8
8
13
3
1
2

22,86%
22,86%
37,14%
8,57%
2,86%
5,71%

Substância de
preferência
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Características

Uso recorrente e
concomitante
Abstinente a mais
de 1 ano.

Profissão

Situação

Nº

%

1 tipo de substância
2 tipos de substância
3 tipos de substância
4 ou mais

3
17
11
4

8,57%
48,57%
31,43%
11,43%

Tratamento de Manutenção

3

8,57%

Saneamento básico
Comércio
Construção Civil
Mecânico
Motorista
Professor
Aposentados ou Afastados
por longo período.
Sem profissão

3
3
9
2
1
2
8

8,57
8,57
25,71
5,71
2,86
5,71
22,86

7

20

É importante pontuar que alguns pacientes, quando questionados sobre o uso de
substâncias mais recorrente, mesmo sem preferência, o álcool foi a substância mais referida seguida por crack, cocaína, tabaco, maconha e mesclado.
Procedimentos de coleta de dados
Foi estabelecido junto a programação da instituição um horário específico e semanal para realização de dinâmicas de grupo com os usuários da instituição, sendo este
um grupo aberto a todo e qualquer pessoa que se beneficia dos serviços oferecidos pela
mesma. Assim, considerando-se a dinâmica da instituição, cada sujeito poderia optar por
participar do grupo quantas vezes quisesse ou deixar de participar a qualquer momento.
Desta forma, não se poderia prever um número de participantes específicos a priori. Esta
condição de pesquisa também foi constituída no sentido de que é observada enquanto caMulticiência, São Carlos, 19: 245 - 268, 2020
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racterística do serviço, a alta rotatividade de usuários.
Os encontros aconteceram ao longo de cinco meses. Cada intervenção realizada
teve duração média de uma hora e trinta minutos, respeitando feriados e outras possíveis
interrupções, visto que o grupo faz parte da presente instituição sendo esta quem apresenta, autoriza e possibilita a programação das atividades. Para a organização das atividades
a serem propostas, inicialmente, buscou-se verificar as demandas em evidência dentro do
contexto institucional em específico. Para isso os temas iniciais trabalhados tiveram por
intuito conhecer sobre os participantes, utilizando-se dinâmicas voltadas ao acolhimento
e levantamento de outras temáticas que os usuários da instituição possivelmente tivessem
interesse, além de ajustar elementos para que a realização do grupo fosse incluído a rotina
de atividade de funcionamento da instituição.
Neste sentido, após observações realizadas, as temáticas trabalhadas ao longo dos
encontros foram: a percepção de si próprio, diferenciando a questão da substância e o eu
próprio; a percepção do outro, uma vez que estar inserido no contexto social exige este
olhar para o outro e a convivência com o mesmo; o olhar que o outro tem para com o
indivíduo (especialmente a família) e o quanto isto tem implicações na vivência do sujeito; o uso da imaginação e criatividade; habilidades de comunicação; auto-conhecimento
e a autoestima ; acertividade, tomada de decisões; autonomia do sujeito; interação social
entre os atendidos. entendimento do significado de seu tratamento, bem como, o papel da
instituição em suas vidas.

Procedimentos de análise de dados

Os elementos coletados a cada encontro foram transcritos semanalmente, após o
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desenvolvimento do grupo. Os dados levantados foram trabalhados por meio da Análise
de Conteúdo Temática, a qual desdobra-se em três momentos: pré-análise, exploração do
material ou codificação e tratamento dos resultados obtidos ou interpretação. (MINAYO,
2007). Destaca-se que, o embasamento adotado para a interpretação dos dados coletados,
foi o referencial psicanalítico.

Resultados e Discussão

Diante da possibilidade de se apreciar os elementos observáveis coletados neste
trabalho, é notável que questões que fazem parte da condição humana em sua constituição
histórica continuam emergindo enquanto dualidades extremas, ou seja, vida e a morte,
sensação de alívio e sofrimento, a dor e o prazer, elementos estes que fazem com que o
homem experiencie vivências que produzem sentimentos, emoções e, desta forma, invariavelmente, se depare com fragilidades com as quais não consegue lidar.
É importante pontuar que situações de conflito sempre estarão presentes na vida de
todos os sujeitos, sendo inclusive um elemento adaptativo da vida do sujeito. Entretanto, a
interpretação e encaminhamentos destes depende do desenvolvimento de recursos psíquicos que viabilizem este processo, possibilitando os investimentos em pulsão de vida com
a finalidade de neutralizar pulsão de morte.
Entretanto, pode-se observar que no campo das adições algo na passagem pelo
sofrimento advindo de conflitos diversos não teve resolução de maneira satisfatória. Diante disso, o sujeito expressa dificuldades de se colocar e conduzir seu psiquismo frente as
demandas reais necessárias a vida, fazendo das relações estabelecidas fardos constantes
tanto no que diz respeito aos relacionamentos quanto ao elemento necessário para a sobreMulticiência, São Carlos, 19: 245 - 268, 2020
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vivência, como o “trabalho”.
Segundo Freud, o homem apresenta como indicativos de saúde mental “amar e
trabalhar”. Neste sentido, o desequilíbrio desta relação poderia significar um “rompimento” de saúde mental, visto que de acordo com Freud, a capacidade de amar interfere diretamente na capacidade de trabalhar e vice-versa. Assim, fazendo uma relação entre os
elementos colhidos, é notável que a apresentação de sofrimento destacadas pelos participantes diz respeito principalmente as relações encontradas entre tais elementos. Neste
sentido, o rompimento com o significado de trabalho para o sujeito e as dificuldades nas
relações afetivas, são um disparador da necessidade de se negar uma realidade que se mostra bastante difícil.
Sendo assim, nota-se que a substância estabelece uma ação de encobrir o sofrimento ao qual o sujeito não consegue dar conta levando a obtenção do prazer de maneira
rápida, “controlável”, no sentido que o sujeito consegue obter este no momento que quiser,
afastando de si as frustrações oriundas das dificuldades de sobrevivência, além de que outras formas de investimento acabam ficando em um plano distanciado, afinal “o ‘barato’ da
droga talvez expresse um esforço de economia psíquica na busca do caminho mais curto
para o prazer” (TOMÁS, 2008, p.42)
Considerando-se tais aspectos, foi possível notar uma recorrência a respeito dos
temas que os participantes apresentaram nas dinâmicas. Assim, o presente estudo desvelou
duas categorias temáticas, as quais encontram-se descritas abaixo.
Categoria Temática 1 – Trabalho e vida: o uso de substâncias como anestésico da
angústia
O homem busca desde os primórdios diminuir a dor e aumentar o prazer. Neste
sentido, nota-se que o uso de substância se estabelece enquanto forma de objeto de escolha
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por parte de alguns indivíduos que buscam satisfazer suas voracidades, “anestesiar” uma
angústia que traz sofrimento excessivo para o mesmo, o qual não consegue elaborá-la e
acaba utilizado-se das substâncias, não só como forma de compensação de uma série de
questões individuais, mas enquanto ferramenta para suportar as adversidades ou, até mesmo, dar conta das tarefas cotidianas do homem moderno (PRATTA; SANTOS, 2009).
Durante o trabalho realizado por meio das dinâmicas um elemento que permeou os
encontros foi a questão do trabalho, o qual emergiu tanto como um elemento que contribui
para o processo de recuperação do sujeito, quando este consegue permanecer vinculado ao
mesmo, quanto como um disparador de angústias significativas.
Dos trinta e cinco participantes nota-se que 86% destes não encontravam-se atuantes no mercado de trabalho, encontrando-se afastados, aposentados ou tendo perdido o
mesmo em função do uso de substâncias.
Nota-se, então, que o uso de substâncias acaba afetando de forma significativa
a relação do sujeito com o trabalho, aspecto este que disparou algumas questões no momento da análise: seria o trabalho do sujeito afetado pelo uso de substância? Ou o sujeito
afetado pelas demandas do trabalho desemboca, enquanto sintoma, no uso abusivo de
substâncias? Refletindo sobre estes elementos, torna-se importante, considerar algumas
falas dos participantes, descritas a seguir:
Eu todos os dias mergulho na merda para desentupir canos de esgoto, minha mulher diz que por mais que eu tome banho eu continuo fedendo a
merda, mesmo assim tenho que levar comida para dentro de casa, não sei
fazer muita coisa, meu estudo é quase nada, não dá pra mergulhar na merda
todo dia em sã consciência. (sic) (participante X).

Não consigo manter um emprego nem trabalho fixo, a substância me faz
perder tudo e todos. ( … )(sic) (participante Y)
Multiciência, São Carlos, 19: 245 - 268, 2020
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Pode-se pensar, assim, que a dificuldade em se elaborar algum elemento para o
qual não se encontra suporte, pode colocar o sujeito em cheque, onde o mundo externo
se coloca como ameaçador, capaz de gerar tensão significativa. Desta forma, “contra o
temível mundo externo, só podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se
pretendemos solucionar a tarefa por nós mesmos” (FREUD 1930/1996, p.85). Ao passo
que a tensão segue em direção a altitudes do insuportável,
o serviço prestado pelos veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no
afastamento da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício, que
tanto indivíduos quanto povos lhes concederam um lugar permanente na
economia de sua libido. Devemos a tais veículos não só a produção imediata de prazer, mas também um grau altamente desejado de independência
do mundo externo, pois sabe-se que, com o auxílio desse ‘amortecedor de
preocupações’, é possível, em qualquer ocasião, afastar-se da pressão da
realidade e encontrar refúgio num mundo próprio, com melhores condições
de sensibilidade. Sabe-se igualmente que é exatamente essa propriedade
dos intoxicantes que determina o seu perigo e a sua capacidade de causar
danos. (FREUD, 1930/1996, p.86)

Atingindo a temporária satisfação pela substância o indivíduo não “precisa” investir recurso psíquico e físico para constituir elementos basais que possibilitariam a constituição de um “ideal de ego” capaz de dar conta de elementos e promover equilíbrio a
vida do sujeito. Para Tomás (2008, p.42), as drogas são tidas como atalhos que “evitam a
realidade e o desprazer; mas este caminho mais curto conduz também a uma tendência de
desmantelamento da própria vida psíquica e pulsional”.
Destaca-se que alguns empregos oferecem condições de trabalho de maneira insalubre, além da baixa capacitação profissional de muitos indivíduos. Eis aqui uma passa-
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gem importante e significativa a ser pensada e trabalhada em termos de Políticas Públicas
em conjunto com as empresas, visto que este também pode ser um fator de dificuldade ao
qual o sujeito se depara, e não conseguindo dar conta, busca refúgio na substância por se
sentir sem condições e recursos. Contudo, como a substância se estabelece no contexto do
sujeito, outros prejuízos, bem como a possibilidade da cronicidade desta se faz presente
pesando no aparato biopsicossocial e cultural.
Categoria Temática 2 – O desfacelamento dos vínculos: a perda das relações e a
vivência do desamparo
Uma segunda categoria temática recorrente nos encontros refere-se à perda dos
vínculos e os impactos que isso provoca para os sujeitos. Foi possível notar que o uso da
substância constituiu-se em um elemento que contribui de forma significativa para o desfacelamento das relações, o que provoca o acesso a sentimentos e emoções diversificados,
bem como uma sensação de desamparo acentuada. Assim, o uso de substância se estabelece enquanto tentativa de aliviar este desamparo,

evidentemente, o consumo de drogas se inscreve no circuito pulsional,
onde a droga é fascinante pois é uma promessa de que o sujeito não se
confrontará com o desamparo. A sedução da droga para o sujeito se deve ao
domínio ilusório sobre o desamparo garantindo, na rapidez colorida do seu
lusco- fusco, que tudo é possível para o sujeito e não existem obstáculos no
real para isso. (BIRMAN, 2001, p. 228)

Considerando-se os participantes do presente estudo, nota-se que, em termos de relacionamentos, 22,8% encontram-se vinculados (casados ou em união estável), enquanto
51,5% estão divorciados ou em processo de separação. Outros, 26,3% estavam solteiros.
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De acordo com a literatura, a perda do elemento familiar se estabelece enquanto
consequência do uso excessivo de substância (GOMES, 2010). No âmbito das relações, a família foi outro elemento bastante referido independente do contexto apresentado nos relatos.
Outro elemento no mesmo sentido que se fez possível apreciar nesta vivência é
que ao observar as condições dos participantes e o tempo em que estes se encontravam em
desamparo, se verifica uma relação com a cronicidade do uso de substâncias e outras deteriorações em termos cognitivos, sociais, estruturais que levaram alguns indivíduos a condição
de rua, ou seja, se compara a um efeito cascata visto que outros elementos emergem pelo
rompimento e a cronicidade deste, desembocando em elementos pulsionais de morte e ou
sofrimento a todos os envolvidos diretamente (indivíduo e família) ou indiretamente (sociedade). O relato a seguir, ilustra estes elementos:
No topo da minha pirâmide está o coração pois é a partir dele que posso
sentir, se posso sentir, me permito amar e trabalhar, mas a vida sem saúde
não é possível, pois não dá para curtir e viver, hoje tenho como base minha
família como meu maior tesouro, o amor logo acima pois este me alimenta,
sofro pelo desgaste e suas consequências, sinto falta de carinho… e no topo
da pirâmide o que tenho vivenciado é a pressão para assim manter toda esta
estrutura. (sic) (participante C)

Sendo assim, a dificuldade do sujeito romper com o elemento narcísico e lidar com
a frustração que o “fere” derivado da triangulação coloca o sujeito em direção a negar este
elemento de prazer de uma mãe que acolhe todas as suas necessidades, que lhe oferece
amor, mas não é única e exclusiva deste sujeito. A passagem conturbada pela triangulação edípica também desencadearia dificuldades futuras de investimento fálico voltado ao
outro, podendo assim ponderar mais uma observação a respeito da dificuldade deste indi-
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víduos manterem e estruturarem bons relacionamentos. Cabe aqui situar a observação de
Freud no que diz respeito a esta passagem do princípio de prazer e realidade e sua ligação
com a substância.
Os instintos sexuais comportam-se autoeroticamente a princípio; obtêm
sua satisfação do próprio corpo do indivíduo e, portanto, não se encontra
na situação de frustração que forçou a instituição do princípio de re- alidade. Quando, posteriormente, começa o processo de encontrar um objeto,
ele é logo interrompido pelo longo período de latência que retarda o desenvolvimento sexual até a puberdade. Estes dois fatores – autoerotismo e
período de latência – ocasionam que o instinto sexual seja detido em seu
desenvolvimento psíquico e permaneça muito mais tempo sob o domínio
do princípio de prazer, do qual, em muitas pessoas, nunca é capaz de se
afastar. (FREUD, 1911/1996, p. 241.)

Considerações Finais

As questões atreladas ao uso abusivo de substância se apresentam enquanto um
elemento de extrema complexidade. Desta forma, inserção do uso de dinâmicas de grupo
em serviços como o de CAPS-AD, pode ser uma ferramenta bastante útil, no sentido que o
sujeito pode se colocar em movimento com o que está sendo trabalhado, trazendo muitos
elementos subjetivos para um sentido concreto, contando ainda com experiências e intervenções que a interação de grupo possibilita dialogar. Assim, o sujeito invariavelmente
acaba sendo convidado a se posicionar diante de um elemento de realidade e considerações de outras possibilidades para que este possa ressignificar, encaminhar suas demandas,
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muitas vezes sendo necessário retomar passagens da infância para que a estrutura venha a
ser recomposta ou ressignificada. Isso porque a identidade do sujeito acaba sendo encoberta por problemáticas diversas e singulares que entretanto apresentam pontos de tangência e
a substância cumprindo seu papel e efeitos acabam repercutindo nas mais variadas esferas
de inserção e investimento do sujeito.
Durante as dinâmicas foi possível observar que quando a vivência do trabalho e
dos relacionamentos se encontram comprometidos, é notável uma presença significativa
de elementos de pulsão de morte. Neste momento, a droga tem sua quantidade potencializada tanto a nível quantitativo quanto potencial. Sendo tamanho o sofrimento enfrentado
pelo sujeito, este não consegue mais enxergar outro elemento de investimento que não a
droga, passando a viver e se engajar em condutas até mesmo consideradas criminosas pela
Constituição Brasileira para satisfazer este elemento ao qual é insuportável olhar.
Alguns destes participantes relataram ter passado por período de internação. Entretanto, o que se observa é que ao retornarem para sua “realidade” o movimento da substância começa a emergir novamente, visto que o elemento da intoxicação é somente um
sintoma grave, diante de uma complexidade muito mais enraizada a constituição do psiquismo do sujeito. Por isso, “romper o ciclo de dependência é algo muito difícil e delicado,
pois os indivíduos que se tornam dependentes vivenciam um sofrimento físico e psíquico
intensos, tendo sua vida afetada, bem como suas famílias, amigos e a comunidade de uma
forma geral” (PRATTA; SANTOS, 2009, p.209).
Sendo assim, as recaídas se mostram como um fator frequente no tratamento de
uso abusivo de substancias, neste sentido não é possível justificar as causas e as possíveis
implicações que a recaída envolve na vida do sujeito considerando somente um elemento.
É notável que este fator tem grande possibilidade de estar relacionado a dimensão psicológica do usuário ou seu contexto socioeconômico, ou a influência do meio familiar, ou aos
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efeitos bioquímicos das drogas, ou ainda os fatores genéticos, uma vez que a dependência
química, segundo Schneider e Lima (2011, p. 169), trata-se de
um fenômeno constituído nas inúmeras interfaces e articulações entre variáveis biológicas, farmacológicas, psicológicas, socioculturais, políticas,
econômicas e antropológicas, a dependência de álcool e outras drogas se
configura como uma complexidade que inviabiliza qualquer tentativa de
explicação reducionista, que desconsidere suas múltiplas determinações.

Além disso, é importante ressaltar que não é possível definir uma causa específica
como disparador para o uso, pois “os efeitos da droga também podem significar um tipo
específico de busca daquele que a consome, já que pode corresponder a uma modalidade
de funcionamento mental” (TOMÁS, 2008, p.40). Neste sentido, cada substância poderá
dar sentido ao disparador.
Pode-se, então, dizer que motivos, sensações, vivências atreladas ao sofrimento
podem ser desencadeada por processos singulares que a equipe que se dispõe a trabalhar com esta problemática deve considerar que existem formas e funcionamento psíquico
atrelados a escolha da substância e, desta forma, buscar estratégias de trabalho que possam
auxiliar os usuários do serviço já que “em última análise, todo sofrimento nada mais é do
que sensação; só existe na medida em que o sentimos, e só o sentimos como consequência
de certos modos pelos quais nosso organismo está regulado” (FREUD, 1930/1996, p.85).
É notável, ainda, que o álcool, a cocaína e o crack foram as substâncias mais destacadas pelos pacientes da instituição, sendo o crack a substância mais utilizada e que se
apresenta com pior prognóstico, visto que a maioria dos usuários do serviço que fazem uso
de crack, apresentam maior índice de abandono do tratamento na instituição e representam
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significativamente a rotatividade no serviço em todas as modalidades oferecidas (discussão abordada durante reuniões de equipe).
Contudo, é importante considerar que cada caso apresenta seu nível de complexidade, sendo singular. Entretanto, se observa que investimentos satisfatórios no que diz
respeito as “relações afetivas e de trabalho”, podem atuar como elementos protetivos no
que diz respeito ao uso de substância ou auxiliar de forma importante no processo de tratamento. Neste contexto, o âmbito familiar destaca-se, uma vez que
a família necessita ter condições básicas de sobrevivência para garantir o
desenvolvimento integral de seus membros. Isso tornaria possível maximizar os fatores de proteção ao uso de drogas presentes na família e minimizar a influência dos fatores de risco desse ambiente, permitindo ao indivíduo desenvolver um rol de habilidades para lidar com situações de pressão,
de medo e de perda no seu cotidiano. É claro que o desenvolvimento dessas
habilidades não depende única e exclusivamente da família, porém a mesma tem um papel preventivo relevante, bem como um papel significativo
na adesão ao tratamento quando existe uma dependência já diagnosticada
(PRATTA; SANTOS, 2009, p.210).

Por fim, é possível evidenciar que o trabalho grupal abre uma série de possibilidade de discussão entre os mais variados discursos e situações. Além disso, o uso de técnicas
de dinâmica de grupo auxilia e contribui para um rompimento da dinâmica de funcionamento dos outros serviços oferecidos na instituição, possibilitando novas pontes e construções de significados. Neste âmbito, o uso do referencial psicanalítico dentro do contexto
institucional, público, com viés psicossocial, revelou-se como uma ferramenta importante
que possibilita a reinserção ao contato social, elemento este que tende a se perder com o
uso de substâncias, por meio de uma escuta diferenciada da vivência do sujeito e do lugar
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que a substância ocupa, possibilitando que o mesmo, na vivência coletiva, possa entrar em
contato e ressignificar aspectos de sua trajetória desenvolvendo recursos para lidar com a
questão da dependência química.
Portanto, o trabalho com dinâmicas de grupo, tendo como embasamento teórico
o referencial psicanalítico, pode contribuir diretamente com o trabalho de prevenção a recaída, uma vez que esta estruturação grupal valoriza o elemento de apoio, desenvolvendo
possibilidades de interação social e investimento afetivo, abrindo assim a possibilidade ir
se trabalhando um eixo que no decorrer das observações deste estudo se apresenta como
basal “amar”.
Com isso cabe aqui enfatizar as contribuições destas observações para trabalhos
futuros visto que o elemento abusivo de substância atravessa a constituição humana em
seus mais variados contextos e, muito provavelmente, continuará existindo até quando
este faça sentido na vida do sujeito que a busca, seja ele qual for; deixar este elemento sem
cuidado e sem alguma forma controle é algo preocupante, uma vez que esta problemática
tem grandes possibilidades de estabelecer prejuízos significativos ao indivíduo e a toda
uma sociedade na qual está entranhada.

The use of group dynamics as a therapeutic resource in the institutional context of CAPS-ad: (re)building meanings from the collective experience

ABSTRACT: Since early days of civilizations, man has been making use of substances,
being that mainly associated to group, ritualistic and celebration contexts. Nevertheless,
with time, this use has become more and more individualized, turning into a problem of
both social and public health concern. Regarding health, implementation of services aiMulticiência, São Carlos, 19: 245 - 268, 2020

265

Michele Cristina de Souza - Rita de Cássia Petrenas

med at individuals with substance related disorders has become a necessity. To this scope
belongs CAPS-AD. This research work was aimed at working with group dynamics as a
tool for intervention and investigation of substance-related factors. An experimental sampling comprised 35 users of a health institution. Data was analyzed by means of content
analysis. Results show that disruption of the capability of “loving and working”, noticed
by Freud, is confirmed by the perspective observed in this study, making it possible to
verify the implications the interruption of participants’ daily experience. One main conclusion of this research is that working with group dynamics in CAPS-AD services brings
about contributions with respect of investigation possibilities brought up by the focused
issues, as well as of collecting data which allow for continuous analysis of this matter.

KEYWORDS: Dynamics of group; Psychoanalysis; Collective health; Use of substances
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EM CASOS DE ABUSO FARMACOLÓGICO NO USO DE OPIOIDES
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RESUMO: A planta Papaver somniferum L. fornece uma substância conhecida como ópio,
e a partir dela, deriva-se o que chamamos de opiáceos ou opioides. Eles fazem parte de
uma classe de medicamentos analgésicos comumente utilizado para dores agudas e crônicas, podendo apresentar diferentes respostas fisiológicas. O sistema nervoso humano possui receptores opioides, o que justifica o sucesso da analgesia e também o fator de risco no
que diz respeito à overdose. A oxicodona é um opioide semissintético derivado da tebaína,
semelhante à morfina em eficácia e tolerabilidade. Seu uso clínico iniciou-se em 1917
e apresenta alto potencial de abuso. Nos Estados Unidos, é um dos medicamentos que
mais causa overdose por seu excessivo consumo. Este estudo tem como objetivo fornecer
informações detalhadas sobre a farmacologia e a toxicologia da oxicodona e como a análise no âmbito forense auxilia no esclarecimento judicial de casos envolvendo indivíduos
post mortem. O recurso metodológico utilizado foi a revisão bibliográfica de publicações
nacionais e internacionais, através de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa.
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Introdução

São denominados opioides os analgésicos derivados do ópio, comumente utilizados
no alívio da dor aguda, caracterizada pela patologia oncológica, mas também alívio de
dores crônicas, já que existem evidências benéficas em algumas populações de pacientes
(NASCIMENTO; SAKATA, 2011).
Pode-se dizer que o uso do ópio acompanhou o desenvolvimento da civilização.
Sua origem vem da planta Papaver somniferum L., conhecida por Papoula, da qual a substância extraída, contendo a morfina e outros alcaloides. Alexandre, “O Grande”, o levou
à Pérsia e à Índia em 330 a.C., enquanto Hipócrates esclareceu a “magia” da substância
e reconheceu o uso do ópio como narcótico no tratamento de doenças, principalmente
de mulheres e epidemias em 460 a.C. Durante séculos, desapareceu da história europeia,
afinal, para a Inquisição estava ligado ao diabo. Durante a Reforma em 1527, Paracelsus
o reintroduziu na literatura médica. Em 1083, Friedrich Sertürner sintetizou a morfina, e,
em 1827, na Alemanha, começou a sua produção industrial. Um grande feito ocorreu em
1843, quando o Dr. Alexander Wood descobriu a administração injetável da morfina, com
diminuição no período de ação e aumento da potência (BICCA et al., 2012).
O termo opioide foi proposto por George H. Acheson, professor de farmacologia,
para designar todas as substâncias com ação semelhante à da morfina, atuando nos mesmos receptores, independentemente da sua estrutura química. Assim, este termo é usado
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para designar qualquer composto que exiba as propriedades funcionais. A partir dos opiáceos, ou seja, ópio, podem ser classificados como naturais, quando não sofrem nenhuma
modificação, semissintéticos, quando são resultantes de modificação parciais das substâncias naturais, enquanto os sintéticos são laboratorialmente modificados (DUARTE, 2005).
A oxicodona é um opioide semissintético potente derivado da tebaína e um agonista
puro dos receptores μ e κ, e, por ser semelhante à morfina em eficácia e tolerabilidade, é
utilizada como sua alternativa, expandindo as possibilidades de troca de opioides, melhorando a analgesia e reduzindo os efeitos colaterais, estando em uso desde 1917. Foi utilizada para anestesiar soldados na primeira guerra mundial e é considerada pelo governo
americano como um dos medicamentos mais perigosos do mundo pelo seu alto risco de
dependência e depressão respiratória, causando overdose em milhares de pessoas. Nos
casos por ingestão aguda, as concentrações podem variar entre 0,4 e 0,7 mg/L, e, em conciliação com outros medicamentos e substâncias, podem ser fatais (PAIVA, 2014).
A Toxicologia Forense é uma ciência multidisciplinar que engloba conhecimentos
de toxicologia analítica, bem como de farmacocinética e farmacodinâmica, e é responsável
pela detecção e identificação de xenobióticos no organismo humano, usualmente no seguimento de solicitações processuais de investigação criminal. A oxicodona é uma droga de
alto potencial de abuso e pode causar uma deficiência metabólica, muitas vezes catalisada
por alguma comorbidade, como doenças hepáticas, por exemplo. A análise toxicológica no
âmbito forense é de extrema importância para que os dados sejam entregues com exatidão,
e os laudos sejam concluídos corretamente (HOLMGREN E AHLNER, 2006).
A escolha desse tema foi baseada em uma discussão acerca da tolerância e dependência da oxicodona. É sabido que esse analgésico é muito utilizado com o intuito de
impedir a dor. No entanto, devido ao fácil acesso, à sua sensação de anestesia e seu alto
potencial de abuso, o uso recreativo é muito predominante, principalmente nos Estados
Multiciência, São Carlos, 19: 269 - 284, 2020
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Unidos, sendo a causa de inúmeras overdoses. Pretende-se, com o presente trabalho, fornecer informações para toda a equipe multidisciplinar de saúde e também profissionais
atuantes nos âmbitos legais, como peritos, técnicos em necropsia e médicos legistas, principalmente pelo fato deste assunto no Brasil não ser tão discutido, e o uso, pouco frequente
quando comparado a outros países.

Este trabalho tem como principal objetivo fornecer informações detalhadas sobre
a farmacologia e a toxicologia da oxicodona, um analgésico opioide semissintético que
possui alto potencial de abuso, e como é relacionado no âmbito forense. Além disso, pretende-se apresentar a farmacologia da oxicodona a partir do momento em que entra em
contato com os seus receptores opioides, e como age durante sua biodisponibilidade, até o
momento da excreção. Analisar a toxicologia do analgésico, apontando as consequências
de uma ativação crônica ou aguda desses receptores, resultando nos mecanismos de tolerância, dependência e abstinência.
E, por fim, expor o uso frequente da oxicodona e como seu fácil acesso pode estar
relacionado a muitos casos de suicídio ou morte acidental por overdose, explicando também como a análise no âmbito forense vai auxiliar nos esclarecimentos judiciais e hospitalares de indivíduos vivos ou post mortem.

Metodologia

O presente estudo foi baseado em uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a realização deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica, visando um
levantamento informativo e investigativo do conteúdo proposto.
272
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Utilizou-se como recurso metodológico a busca por publicações científicas nacionais e internacionais em bases de dados como Scientific Eletronic Library Online (SciELO), ANVISA (Agência Nacional de Saúde), livros didáticos específicos e Google Acadêmico, entre outros sites governamentais com relevância, publicados a partir do ano 2000,
onde foram reunidas todas as informações sobre o assunto para o desenvolvimento deste
trabalho.
Foram utilizadas as palavras-chave opioides, oxicodona, forense e toxicologia no
período de abril a junho de 2021. Estas foram também pesquisadas em inglês, sendo elas
opioids, oxicodone, forensic e toxicology.

Oxicodona

Na década de 1820, a morfina tinha um sucesso de vendas nos EUA graças ao baixo
custo e alta eficácia. “Pela primeira vez, os médicos podiam prescrever doses precisas”,
escreve o britânico Martin Booth no livro Opium: A History (sem versão em português).
A partir de então, a indústria farmacêutica cria analgésicos opioides potentes, entre eles a
Oxicodona (BOOTH, 2000).
A oxicodona foi derivada da tebaína em 1916 e introduzida clinicamente na Alemanha em 1917. Ela era utilizada no norte europeu, principalmente para a dor aguda. Já no
Canadá, Austrália e nos Estados Unidos, ela era utilizada, principalmente em uma combinação de medicamentos como cafeína, fenacetina e acetaminofeno, para dores moderadas.
Na Finlândia, a oxicodona tem sido utilizada como o principal opioide parenteral para dor
aguda desde 1960 (KALSO, 2005).
Segundo Kalso (2005), o uso clínico da oxicodona começou em 1917 e era admiMulticiência, São Carlos, 19: 269 - 284, 2020
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nistrado nos seres humanos de forma intravenosa, intramuscular, intranasal, subcutânea,
retal e oral, utilizando-se soluções de liberação imediata e comprimidos de liberação controlada. Hoje em dia, a oxicodona é comumente administrada através de comprimidos
de liberação controlada no tratamento de dores crônicas. Os comprimidos e soluções de
liberação imediata são utilizados em casos de dores agudas, enquanto a administração
parental da oxicodona é uma boa alternativa em casos em que outros opioides não podem
ser administrados de forma oral.

Figura 1 – Estrutura da Oxicodona (RANG, P.H. et al, 2016)

A estrutura da oxicodona (14-hidroxi-7,8-dihidrocodeinona) ou cloridrato de oxicodona está apresentada na figura 1. No Brasil, este medicamento é vendido como um
controlado de tarja vermelha, com receita de controle especial de cor branca igual a de
antibióticos com duas vias, onde uma delas fica retida na farmácia, e pode ser facilmente
falsificada, além de ser prescrita por médicos de qualquer tipo de especialidade, e está
apresentada em forma de comprimido revestido na quantidade de 10 mg, 20 mg e 40 mg
(MIYAMOTO, 2016).
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Farmacocinética e Farmacodinâmica
A absorção da Oxicodona pode ser explicada em duas fases, na qual a fase 1 fica
disponível 33% da dose e acontece em 37 minutos, e, na fase 2, o restante de 67%, em
aproximadamente 6 horas. Com esse tipo de biodisponibilidade, sua ação analgésica é
rápida, acontecendo em até 1 hora após a ingestão e permanecendo por 12 horas (MIYAMOTO, 2016).
A oxicodona é primariamente metabolizada no fígado por N-demetilação (40%)
em noroxicodona e somente uma extensão por O-demetilação (11%) em oximorfona, e
a b-oximorfol, e 6-cetoredução (8%) em a e b-oxicodol. Essa liberação dos metabólitos
primários oximorfona e noroxicodona pode ser vista na figura 2 (LALOVIC et al., 2004).

Figura 2 - Metabolismo da Oxicodona (LALOVIC, B. et al., 2004)
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As enzimas hepáticas P450 2D6 (CYP 2D6) atuam como catalizadores quando a
oxicodona é metabolizada em oximorfina, e noroxicodona, em noroximorfona, esta última
sendo encontrada em maior quantidade na corrente sanguínea. O tempo para atingir a concentração plasmática é de 1,3 horas após ingestão oral de oxicodona de liberação imediata
e de 2,6 horas após a administração de oxicodona de liberação controlada (CAVALCANTI
et al., 2014).
A excreção ocorre por via renal, 8-14% em forma de oxicodona, e o restante como
noroxicodona e oximorfona. A eliminação renal do fármaco reduz ligeiramente em pessoas maiores de 65 anos, portanto, não é necessária nenhuma redução de dose. No entanto,
é possível substituir a oxicodona por morfina em pacientes com insuficiência renal moderada. Em casos de insuficiência hepática ou renal grave, faz-se necessária a redução da
dose (SANZ, 2005).
Existem três receptores opioides específicos que se distribuem em todo o sistema
nervoso: δ, κ e µ. O receptor δ é responsável pela analgesia, funções cognitivas e dependência. O receptor κ é responsável pelas etapas de nocicepção (percepção, modulação,
transmissão e transdução), secreção neuroendócrina, termorregulação e diurese. Por fim,
o receptor µ regula a nocicepção, respiração e segmento intestinal (RANG et al., 2016).
Eles estão acoplados na proteína G, e, com a sua ativação, o acoplamento é desencadeado, ocorrendo inibição da enzima adenilato ciclase, reduzindo o nível intracelular de
adenosil monofosfato cíclico, resultando no fechamento do canal de Ca²+ controlados por
voltagem e diminuindo a liberação de neurotransmissores pela terminação pré-sináptica,
estimulando o transporte de K+ na membrana pós-sináptica, causando hiperpolarização do
neurônio, impedindo o estímulo da dor (MARTINS et al, 2012). A oxicodona é agonista
do receptor µ, responsável pelos efeitos farmacológicos de analgesia e tem efeito ansiolítico e reduz a resposta adrenocortical ao estresse. Esse receptor também é responsável por
276

Multiciência, São Carlos, 19: 269 - 284, 2020

OXICODONA: UMA ANÁLISE TOXICOLÓGICA EM ÂMBITO FORENSE EM CASOS DE
ABUSO FARMACOLÓGICO NO USO DE OPIOIDES

alguns efeitos adversos (RANG et al., 2016).
Quando utilizada para fins terapêuticos, a oxicodona é considerada segura e eficaz.
No entanto, a sobredosagem e o uso excessivo podem causar efeitos tóxicos indesejáveis
e graves, que podem ser influenciados e catalisados pelo metabolismo do indivíduo, bem
como a via de administração (Adaptado de NEVES, 2016).
A má administração desse analgésico opioide, e pela afinidade com seu receptor
µ, pode causar efeitos adversos de toxicidade como parada cardíaca, hipotensão arterial,
depressão respiratória, que levam a overdoses devido ao aumento da PCO₂ arterial, inibindo o ritmo respiratório, causado por hipercapnia, aumentando a taxa de ventilação por
minuto. Os movimentos respiratórios são através do complexo pré-Bötzinger, que estão
dentro da coluna ventral da medula, na qual esse receptor opioide está presente (RANG
et al., 2016).
A oxicodona já foi considerada como um dos medicamentos mais perigosos do
mundo, justamente pelo seu alto potencial de abuso. Nos Estados Unidos, é um dos medicamentos que mais causa overdose por consumo excessivo, e, muitas vezes, associado à
outras drogas como fentanil, a própria morfina, heroína, álcool, entre outros. O principal
efeito tóxico é a diminuição da frequência e da profundidade da respiração, o que pode
progredir para apneia. Outras complicações (como edema pulmonar, que geralmente se
desenvolve em minutos a algumas horas após a superdosagem de opioides) e morte resultam primariamente da hipóxia. As pupilas ficam mióticas. Delírio, hipotensão, bradicardia, diminuição da temperatura corporal e retenção urinária também podem acontecer
(O’MALLEY, 2014).
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Tolerância, Dependência e Abstinência

A oxicodona, assim como outros opioides, é conhecida por possuir um alto potencial
de abuso e, se usada a longo prazo, vai contribuir para consequências funcionais agudas
e crônica dos receptores, podendo levar a internalização, dessensibilização e adição, onde
acontece a superdosagem. Nesse momento, os receptores começam a buscar formas de
adaptação dos mecanismos, o que resulta na tolerância, dependência e abstinência (DANDAN; BRUNTON, 2015).
A tolerância é caracterizada pela diminuição dos efeitos de uma dose fixa de uma
determinada substância psicoativa no decorrer de uma administração prolongada, ou ainda pela necessidade de se aumentar a dose para obtenção dos mesmos efeitos iniciais. A
tolerância farmacodinâmica resulta da mudança de equilíbrio e homeostase de circuitos
neurais, de tal forma que esses atingem novos pontos de equilíbrio na presença de inibição
ou estimulação por uma determinada substância (PLANETA et al., 2007).
A dependência ocorre devido a um processo de habituação cerebral e comportamental por exposição excessiva a uma droga. Nesse estágio, o indivíduo não só precisa
cada vez mais de doses maiores, mas também não pode ficar sem a administração daquela determinada substância. É correto afirmar que a dependência é caracterizada por um
conjunto de sintomas que indicam que o indivíduo perdeu o controle de uso da droga e o
mantém a despeito das suas consequências adversas. Na sua forma extrema, a dependência
pode ser caracterizada pelo uso compulsivo de uma determinada substância (PLANETA et
al., 2007; BICCA et al., 2012).
Já a síndrome de abstinência é ocasionada pela diminuição ou parada abrupta do uso
de uma determinada droga. Geralmente os sintomas de uma síndrome de abstinência são
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inversos ao de uma intoxicação por aquela substância, por exemplo, em uma intoxicação
por oxicodona, o indivíduo apresenta bradicardia, enquanto na síndrome de abstinência,
apresenta taquicardia. Outros sintomas clássicos de abstinência por opioides são sudorese,
náusea, cãibras e convulsões. É importante dizer que a síndrome de abstinência requer manejo clínico e que a intensidade do quadro varia de acordo com a substância e dose usada,
além do tempo transcorrido desde o último uso (BICCA et al., 2012).

Análise da Oxicodona aplicada na Toxicologia Forense

A toxicologia forense pode ser definida como a aplicação da toxicologia para os propósitos da lei. Essa definição é, de fato, bastante ampla, e a aplicação mais comum da toxicologia forense é a identificação de substâncias que poderiam estar envolvidas em morte
ou prejuízos à saúde de indivíduos, ou ser a causa de danos à propriedade e ao ambiente.
Essa ciência engloba conhecimentos de toxicologia analítica, bem como de farmacocinética e farmacodinâmica (PAIVA, 2014; DORTA et al., 2018).
A toxicologia forense tem várias áreas de aplicação, porém podemos citar duas delas
como sendo as mais estudadas e utilizadas no âmbito judicial: a toxicologia post mortem e
ante mortem. As análises post mortem são aplicadas em investigações de crimes envolvendo vítimas fatais, nos quais há suspeita de que substâncias tóxicas podem ter contribuído
ou causado a morte do indivíduo. Além dos casos em que há indícios do envolvimento de
substâncias tóxicas, a pesquisa por medicamentos e drogas de abuso em vítimas de homicídio e mortes acidentais é importante, pois, em diversos casos, pode existir correlação entre o uso de tais drogas e as circunstâncias relativas à causa mortis (DORTA et al., 2018).
Já a toxicologia ante mortem é caracterizada pela análise toxicológica de matrizes
Multiciência, São Carlos, 19: 269 - 284, 2020
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biológicas de indivíduos vivos, já que, em muitos casos, a utilização de substâncias tóxicas culmina em fatos de interesse médico-legal, sem que haja necessariamente a morte da
vítima. Exemplos clássicos desse tipo de situação são as drogas facilitadoras de crime, ou
“DFC”. Esse termo designa uma série de substâncias psicoativas que, quando administradas sem o consentimento da vítima, resultam na incapacitação do indivíduo durante um
período de tempo, o que possibilita ações criminosas sem que haja qualquer reação contra
o agressor. A utilização de DFC está correlacionada a crimes como roubo, homicídio, sequestro e estupro. O último deles é, de modo geral, o mais prevalente e envolve principalmente vítimas do sexo feminino, que são sujeitadas a contato sexual não autorizado com
o agressor devido a um estado de inconsciência ou incapacitação (DORTA et al., 2018).
A fim de identificar e confirmar a substância que pode ser a causa do dano, primeiramente é feita uma análise do local onde ocorreu o fato ou cena do crime. São observados
se objetos como seringas, medicamentos, bebidas, embalagens, entre outros estão presentes e, em caso positivo, vão ser utilizados como evidências juntamente com relatórios
policiais, histórico médico, social e resultados de autópsias (NEVES, 2016).
No laboratório onde é realizado a análise toxicológica, confirma-se, primeiramente,
se a substância é um opioide. Havendo a confirmação, é feita a identificação do grupo
farmacológico a qual ele pertence, encontrando vestígios dele ou seus metabólitos. Após
isso, é feita uma triagem, onde são analisados outros tipos de informações para saber se o
caso foi de superdosagem intencional ou acidental, seja com interação de outros tipos de
substâncias ou não (DORTA et al, 2018).
Tendo em vista o conhecimento do mecanismo de ação dos receptores, é possível
dizer que, nos casos de post mortem, a autópsia realizada poderá indicar o abuso pela
oxicodona, que deixará rastros por todo o organismo do indivíduo. Os principais efeitos
observados são constrição pupilar, distúrbios dermatológicos e insuficiência respiratória.
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Outros efeitos podem ser detectados através de exames anatomopatológicos, pois outras
doenças podem estar relacionas aos casos de overdoses acidentais. As amostras biológicas, contendo os vestígios da substância ou dos metabólitos dela, vão estar presentes no
sangue, urina, bílis, humor vítreo e no fígado (NEVES, 2016).

Considerações Finais

A oxicodona é um analgésico que pode ser facilmente administrado por qualquer
indivíduo que tenha ou consiga uma prescrição médica para aquisição. Devido ao seu alto
potencial de abuso, é correto afirmar que muitos pacientes podem acabar adquirindo uma
tolerância à sua dose, vindo a tornar-se um possível dependente da droga.
Ao tornar-se dependente, o indivíduo passa a precisar de uma dose cada vez maior
da droga para obter o efeito desejado. Essa ação costuma levar os usuários a crises de
overdose, podendo causar a morte. Nesse cenário, as análises toxicológicas são de extrema
importância, pois é possível obter-se um histórico do indivíduo e chegar a resoluções dos
mais diversos casos, sejam mortes acidentais ou não.
Desta forma, é uma ferramenta essencial na interpretação de dados toxicológicos
post mortem, tendo um papel crítico na determinação da causa e circunstância da morte. É
importante a distinção destes dois conceitos, sendo que o primeiro se refere à doença ou
trauma que iniciou uma série de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente
à morte, ou às circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal, classificando como morte natural ou não natural.
Conclui-se que mortes e casos de overdoses relacionados à Oxicodona acontecem
devido ao uso prolongado e sem controle da droga, que afeta diretamente os receptores
Multiciência, São Carlos, 19: 269 - 284, 2020
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opioides que estão presentes nos neurotransmissores, causando alterações e mau funcionamento do cérebro, levando a um desequilíbrio da homeostase.

Oxicodone: a forensic toxicological analysis in cases of pharmacological abuse in the use
of opioids

ABSTRACT: The plant Papaver somniferum L. provides a substance known as opium, and
from it, opiates, or opioids, are derived. They are part of a class of analgesic medications
commonly used for acute and chronic pain, which may present different physiological
responses. The human nervous system has opioid receptors, which justifies the success of
analgesia and also the risk factor with regard to overdose. Oxycodone is a semi-synthetic
opioid derived from thebaine, similar to morphine in efficacy and tolerability. It’s clinical
use began in 1917 and has a high potential for abuse. In the United States, it is one of
the drugs that causes more overdose due to its excessive consumption. This study aims
to provide detailed information on the pharmacology and toxicology of oxycodone and
how forensic analysis helps to explain cases involving post-mortem. The methodological
resource used was the bibliographic review of national and international publications,
through a descriptive research with a qualitative approach.

KEYWORDS: oxicodone; toxicology; forensic; opioids; analgesic.
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa consistiu em realizar uma revisão narrativa acerca
das mudanças ocorridas com o gênero feminino e seu papel social ao longo do tempo. As
bases de dados acessadas foram a BVS – Psi Brasil e o Google Acadêmico, sendo utilizado
o método de amostra por conveniência para a seleção dos materiais, e o Construcionismo
Social para a discussão dos achados. Como principais resultados identificou-se a inferiorização da mulher em relação ao homem desde a Antiguidade, e a atribuição de papéis sociais que manteve sua condição como dominada durante séculos. Mudanças nesta conjuntura ocorreram, principalmente, a partir do século XX, em decorrência de transformações
sociais, políticas e econômicas, e movimentos sociais que possibilitaram a mulher uma
postura mais ativa, e gradual emancipação daquilo que lhe foi tradicionalmente cobrado.
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Verificou-se, todavia, mesmo nos dias atuais, frente a consideráveis evoluções femininas,
como as relações desiguais de gênero ainda impactam as mulheres, inclusive no olhar para
sua saúde mental, considerando-se as contribuições da Psicologia como fundamentais para
a desconstrução e transformação desta realidade sociocultural.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Mulher; Papel Social; Emancipação Feminina; Saúde
Mental; Construcionismo Social.

Introdução

Ainda que se reconheçam inúmeros avanços e mudanças ocorridas com as mulheres, e pelas mulheres, constatando diferentes transformações sociais significativas nas
últimas décadas, tais como: conquista de direitos femininos, avanços nas questões de gênero e emancipação feminina, e mudanças nos papéis que lhe foram tradicionalmente
atribuídos (BORGES, 2013; COUTINHO; MENANDRO, 2015), muitas mulheres ainda
não conseguem prosseguir, ou são impedidas disso, ficando presas as amarras socioculturais (CONCEIÇÃO; AUAD, 2010), e sendo ainda, em sociedades machistas e patriarcais,
como a brasileira, subjugadas e inferiorizadas apenas por serem mulheres, diminuídas e
prejudicadas em diferentes esferas da vida em decorrência de seu gênero (SERPA, 2010;
MIRANDA; ANDRADE; ALMEIDA, 2010).
O termo gênero foi criado com a intenção de opor-se a um determinismo biológico
presente nas relações, dando-lhe um caráter fundamentalmente social (SCOTT, 1995), e,
apesar de possuir um conceito bastante complexo, podendo assim, ser definido e redefinido
inúmeras vezes (PRAUN, 2011), de acordo com Lima et al. (2017), envolve um conjunto
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de representações culturais, valores, atribuições sociais, e relações sociais estabelecidas,
nas e pelas quais homens e mulheres são educados de maneiras distintas, levando-os a
assumirem e exercerem diferentes papéis sociais na sociedade.
Conforme Martins (2010), os papéis sociais representam normas, direitos, deveres
e expectativas que condicionam o comportamento humano dos indivíduos junto ao grupo
ou dentro de uma organização. Perpetuados ao longo do tempo pela cultura, famílias,
escolas, mídias, religiões, literatura e cinema, expressam, de maneira geral, o que é esperado socialmente de cada indivíduo (SERPA, 2010), o que os leva, portanto, a possuir
forte influência no modo como o sujeito pensa, sente, escolhe, elabora, veste-se, atribui
significados e relaciona-se – consigo, com seu próprio corpo, com o outro e com o corpo
do outro (FERNANDES, 2009).
Como apontam Araújo (2005), Nogueira (2017) e Serpa (2010), durante o processo de constituição de gênero e de atribuições de papéis e funções, as mulheres foram
severamente prejudicadas, sendo subjugadas ao gênero masculino e tratadas como seres
mais frágeis, dependentes, e com menos direitos. Borges (2013) contribui afirmando ser
possível observar ainda hoje que suas trajetórias de vida geralmente são distintas das masculinas, em consequência da lógica de participação social diferente para cada gênero, isto
é, da institucionalização de papéis sociais distintos para cada gênero e da atribuição de
características e funções diferentes para homens e para mulheres.
Miranda, Andrade e Almeida (2010) apontam ser um compromisso social da Psicologia, enquanto ciência ou área de conhecimento, questionar modelos dominantes, opressores e reducionistas em relação às mulheres, e promover discursos e intervenções que
promovam reflexões e desconstruções, assim como identificar e descontruir estruturas
sociais e práticas pessoais e profissionais que sustentem o sexismo e funcionem como
instrumentos de controle. Considerando que a construção do discurso sobre tal temática
Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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na Psicologia é bastante heterogênea, sendo permeada por distintos posicionamentos epistemológicos (BORGES et al., 2013), em decorrência de sua proximidade com as Ciências
Sociais, a Psicologia Social apresenta-se com maiores potencialidades em relação a tal
temática, uma vez que adota uma perspectiva que reconhece o seu contexto sócio-histórico e cultural (JESUS; GALINKIN, 2015), sendo o Construcinismo Social, uma de suas
abordagens teóricas, eleito para análise desta pesquisa (GERGEN; GERGEN, 2010).
Em contrapartida às teorias positivas e empiricistas, o Construcionismo Social mantém um posicionamento crítico frente ao conhecimento tido como verdade (NOGUEIRA; NEVES; BARBOSA, 2005). Segundo Nogueira (2001a), tal perspectiva teórica é
norteada pelo domínio social, dirigindo sua atenção para as relações e práticas sociais,
e as formas pelas quais compreende o mundo, conceitos e categorias, dependente de um
tempo histórico e de uma cultura, sendo, desta forma, o conhecimento relativo, baseado no
“quando” e no “onde”, considerando os vieses econômicos e sociais prevalecentes.
Parte-se do pressuposto de que entender como ocorreram as construções históricas
e sociais do gênero feminino e dos papéis sociais atribuídos a esse possibilita entender as
desigualdades existentes ainda hoje entre os gêneros, além de favorecer a compreensão de
seus impactos na constituição de mulheres enquanto sujeitos. O estudo mostra-se relevante no âmbito científico e social, pois sugere a parcela de responsabilidade que tais construções têm em relação à subjetividade, comportamento, progressos, estereótipos e saúde
mental feminina, e com isso, busca-se promover reflexões e discursos que questionem o
modelo dominante e opressivo a que a mulher foi historicamente submetida, bem como
subsidiar programas de intervenção que visem desconstruções de condutas impostas ao
gênero feminino.
O objetivo geral da pesquisa consistiu em realizar uma revisão narrativa acerca das
mudanças ocorridas com o gênero feminino e seu papel social ao longo do tempo, sendo
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os objetivos específicos: apresentar as construções e concepções históricas e sociais acerca
das mulheres, seu gênero e papéis sociais atribuídos a essas; apresentar mudanças ocorridas ao longo deste período que possibilitaram alterações nos papéis sociais femininos e no
comportamento de mulheres em assumi-los ou não, e discutir os impactos das construções
acerca do gênero feminino em relação ao olhar para a saúde mental das mulheres. Para
o alcance destes objetivos, a pergunta que este estudo buscou responder foi: quais foram
as mudanças ocorridas com o gênero feminino e seus papéis sociais ao longo do tempo?

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa. Dessa forma, caracterizou-se
pela busca e análise de bibliografia sem o uso de critérios explícitos e sistemáticos, sem
esgotar as fontes de informações e considerando a subjetividade das autoras (ROTHER,
2007; CORDEIRO et al., 2007).
As bases de dados acessadas foram a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS – Psi Brasil)
e o Google Acadêmico, utilizando nos processos de busca os descritores e palavras-chave: gênero, mulher, papel social, emancipação feminina e saúde mental, em combinação
com os operadores booleanos: AND e OR. Como critérios de inclusão, consideraram-se:
materiais publicados entre o ano de 1995 a 2020 que subsidiaram o alcance dos objetivos
propostos, abordavam informações condizentes à cultura ocidental, disponíveis no idioma
português e que possuíam como palavras-chave ou descritores ao menos um dos eleitos.
Como critério de exclusão, consideraram-se os materiais duplicados.
Iniciou-se o levantamento preliminar nos sítios eletrônicos escolhidos. Levando em
conta o tipo de revisão bibliográfica, utilizou-se o método de amostra por conveniência,
Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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lendo parte dos trabalhos encontrados a partir de seus títulos e resumos, alcançando 71
trabalhos possivelmente relevantes, os quais foram refinados por meio dos critérios de
inclusão e exclusão, totalizando 22 materiais – 20 artigos e duas dissertações – lidos na
íntegra e considerados suficientes para o processo de extração dos dados, tendo em vista a
questão de estudo proposta.
Dessa maneira, a seleção dos materiais se deu através de estudos relevantes sobre a
temática encontrados em teorias sociais, antropológicas e feministas, e os dados obtidos
foram analisados considerando-se a interpretação e análise crítico pessoal das pesquisadoras, portanto, sujeitos à interferência da percepção subjetiva das mesmas (BERNARDO:
NOBRE: JATENE, 2004).
Após a interpretação e análise dos achados, o texto foi dividido em seções definidas
pela descoberta dos núcleos de sentidos, que constituam uma comunicação acerca da frequência ou da presença de algum significado para o objeto que foi analisado (MINAYO,
2007). Os resultados obtidos foram, por fim, discutidos a luz do referencial do Construcionismo Social.

Resultados

A mulher e o feminino ao longo do tempo

Considerando a afirmação de Scott (1995) de que gênero também refere-se a uma
forma primária de dar significado às relações de poder, verifica-se na literatura que, historicamente, a mulher foi inferiorizada e dominada pelo homem (ALVES; 2012; SANTOS;

290

Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020

GÊNERO FEMININO E SEU PAPEL SOCIAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

OLIVEIRA, 2010; MOURA; LOPES; SILVEIRA, 2016; COSTA, 2018; ZANATTA;
BURLAMAQUE, 2017), sendo possível identificar, desde a Antiguidade, a desigualdade
existente entre os sexos, que se baseou nas diferenças biológicas, atribuindo características
negativas à mulher, e sustentando sua condição como inferior (DIAS; MACHADO, 2008).
De acordo com Alves (2012), no decorrer da história, de alguma forma, a mulher
sempre esteve ligada ao homem, e, portanto, não é visualizada na sociedade como ser
independente. Indo mais além, Zanatta e Burlamaque (2017) apontam que essa sempre
se definiu em relação ao homem, nunca por si própria, sendo colocada, dessa forma, em
posição de objeto, não sujeito. Tal afirmação corrobora com Sayão (2003), que, ao citar
Bourdieu (1999), aponta que as mulheres têm sido historicamente tratadas como objetos
ou símbolos, cuja função é manter o capital simbólico – especialmente a honra – em poder
dos homens, devendo para isso, estarem sempre belas, respondendo ao desejo do outro,
cumprindo obrigações e papel social esperados.
Moura, Lopes e Silveira (2016) afirmam que, a fim de manter a dominação e submissão das mulheres, homens criaram ao longo dos tempos rígidos mecanismos de controle ideológico que domesticaram o feminino, e a partir desses, produziram valores que
as levaram a internalizar serem menos capazes, mais vulneráveis e dependentes, e por séculos, conforme Costa (2018), Coelho e Baptista (2009) e Zanatta e Burlamaque (2017), a
serem socialmente consideradas seres mais frágeis, delicadas, incapazes e necessitadas da
proteção e amparo masculino, percebidas como adequadas, portanto, ao ambiente privado,
e atividades específicas voltadas ao cuidado e a servidão.
Todavia, felizmente, tal condição não se perpetuou. Como a história é dinâmica,
discursos, valores e posicionamentos foram se alterando, o que permitiu alterações na
realidade de vida das mulheres e na concepção sobre essas. Como trazem Zanatta e Burlamaque (2017), os primeiros passos rumo à alteração da condição subalterna feminiMulticiência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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na deram-se a partir de transformações sociais e econômicas iniciadas com a Revolução
Francesa até a Primeira Guerra Mundial que afetaram o mundo, acarretando mudanças e
originando movimentos que fizeram emergir novas maneiras de pensar e ideais feministas,
permitindo, assim, a ascensão de uma nova mulher, disposta a mostrar suas capacidades e
força produtiva, adquirir novas funções e espaços, e por meio de lutas sociais e políticas,
bem como mudanças comportamentais e subjetivas, batalhar pela igualdade de direitos,
relações e novas concepções entre os gêneros.

O papel social da mulher

Como apontam Caixeta e Barbato (2004), os papéis sociais designados a homens e a
mulheres começaram a se transformar no século XVIII, em virtude de importantes mudanças políticas, sociais e econômicas tais como: o início da industrialização e a formação da
sociedade capitalista. Neste período, a família burguesa surge, iniciando com isso a ideia
da família nuclear: pai, mãe e filhos; do ambiente privado, e, também, uma nova concepção da infância e da criança. Essa última, que até então não recebia grandes cuidados, e
assim que possuísse condições físicas era inserida no meio adulto, passa a merecer atenção
especifica e a exigir cuidados especiais, especialmente da mulher, que se torna responsável
pelo seu desenvolvimento e educação (CAIXETA; BARBATO, 2004; COELHO; BAPTISTA, 2009)
Para atender a essa nova exigência social e estar apta a este novo papel, passou-se a
preparar a mulher para a esfera doméstica e para o cuidado que deveria ter com o marido,
filhos e lar, confinando-a neste ambiente e condicionando-a esses objetivos de vida (ALVES, 2012; CAIXETA; BARBATO, 2004), bem como a institucionalizar “a característi-
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ca cuidadeira da mulher, refletida nas suas atuações como mãe, esposa e dona-de-casa”
(CAIXETA; BARBATO, 2004, p. 214), verificando que, ainda que na atualidade reconheça que estas funções e papéis acabaram por distorcer a identidade individual e limitar a
atuação de mulheres, sendo inclusive artifícios sociais capazes de mantê-las sujeitas a uma
servidão prática e emocional (AMARAL, 2012), o próprio discurso científico da época,
com base no determinismo natural, reduziam-nas ao papel social de esposa, mãe e do lar,
e traduzia um pensamento dualista acerca do masculino e do feminino que inferiorizava e
menosprezava mulheres (DIAS; MACHADO, 2008).
Contudo, a partir do século XX, observa-se que o discurso social referente a mulher e
seu papel na sociedade começou a se modificar. Como apontam Caixeta e Barbato (2004),
durante as duas Grandes Guerras, mulheres tiveram que atuar no mundo produtivo, e,
obrigadas a voltarem para o interior de seus lares e assumir suas funções tradicionais, devido o pós guerra, e consequente regresso dos homens, mesmo com o discurso social que
culpabilizava aquelas que não se dedicavam em tempo integral ao seu papel social, essas
já não eram as mesmas. Movimentos de denúncia sobre o lugar secundário que ocupavam
na sociedade começaram a deflagar, e mulheres passaram a ocupar, progressivamente, o
mundo do trabalho, o que segundo Padovan e Ordones (2017), exigiu a reinvenção do
padrão de funcionamento das famílias, trazendo novas perspectivas e configurações que
interferiram no relacionamento marido-mulher, e mãe-filho.
Na segunda metade deste mesmo século foi possível observar mudanças significativas em relação ao papel social da mulher, através do questionamento da desigualdade e
a hierarquia de gênero características do modelo patriarcal, dando a essa outras possibilidades de atuação, se não apenas os de mãe e esposa (COUTINHO; MENANDRO, 2015),
e estabelecendo, aos poucos, sua dimensão enquanto profissional, como parte daquilo que
compõe a identidade feminina (BORGES, 2013).
Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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Como aponta a autora, nos dias atuais, verifica-se que o casamento vem deixando
de ocupar o centro dos projetos femininos, há programação da maternidade ou mesmo redução do número de filhos. O trabalho, a profissão e a independência financeira, assuntos
tradicionalmente masculinos, estão sendo cada vez mais valorizados pelas mulheres, e
como reflexo de tais mudanças em suas trajetórias, observa-se mudanças em suas subjetividades, reconhecendo, com a contemporaneidade, a emersão de um novo modelo social
de mulher, no qual essa é mais independente e vem mudando hábitos que lhe eram impostos por seu marido, família, e sociedade.

A emancipação feminina

Diante deste cenário no qual as mulheres conseguem se distanciar dos papéis sociais
tradicionais, e executar outros, é possível falar da emancipação feminina, uma vez que para
Lages, Detoni e Sarmento (2005), os múltiplos papéis desempenhados pela mulher, na atualidade, são resultados deste processo. Emancipar-se é buscar a igualdade de direitos em
relação aos homens, é libertar-se, atingir uma consciência crítica que se direciona contra
a submissão e dominação masculina, buscando implantar novas condições econômicas,
sociais e políticas que permitem a garantia e concretização de direitos de mulheres para que
possam se colocar como seres humanos autônomos (CORRÊA, 2019; GOMES, 2015).
Gomes (2015) aponta que, falar de emancipação feminina é falar do movimento
feminista, pois na trajetória das lutas femininas nasceu o feminismo. Sendo o movimento
social pioneiro em deflagar a condição de subalternidade e opressão que viviam as mulheres, e defendendo a igualdade de direitos e status entre os gêneros, o movimento feminista surgiu na Inglaterra no final do século XIX através de um conjunto de organizações,
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reivindicações e manifestações das mulheres na luta pelos direitos, sua atuação política e
social. Conforme Gomes (2015) e Corrêa (2019), a partir do referido movimento, mulheres começaram a se organizar, iniciando uma luta pelos seus direitos básicos, e progressivamente, com sua disseminação, e por meio de suas lutas diárias, passaram a conquistar
direitos e espaços tais como: direitos políticos e civis, busca por liberdade sexual e igualdade social, atuação no mercado de trabalho etc.
Entretanto, cabe afirmar que não apenas o movimento feminista propiciou a emancipação feminino e consequente mudanças nos papéis sociais femininos. Apesar dos movimentos e reivindicações ocorridas por esse na metade final do século XX terem sido os
maiores inspiradores para estes fatos, outros fatores contribuíram significativamente, tais
como: a urbanização e modernização do mundo; a entrada da mulher no mercado de trabalho; o acesso e aumento da escolaridade feminina; mudanças na família; a autonomia da sexualidade da mulher e o controle reprodutivo dado a tecnológica contraceptiva e advento da
pílula anticoncepcional (COUTINHO; MENDADRO, 2015; COSTA; ANDROSIO, 2010).
Corrêa (2019) aponta que, a partir desses, bem como demais conquistas femininas
em relação a direitos e espaços, gerou-se e vem gerando o empoderamento feminino. O
termo empoderamento relaciona-se as relações de poder e é entendido como o “processo político de classes dominadas que buscam a própria liberdade da dominação” pelo
educador Paulo Freire (2011, p. 189 apud CORRÊA, 2019). Quanto ao termo empoderamento feminino, considerado a expressão-chave na luta pela igualdade dos gêneros, vem
sendo usado para referenciar a tomada de consciência do poder que as mulheres buscam
individual e coletivamente e relaciona-se com o resgate da dignidade delas como ser humano, sendo reproduzindo tanto para demandas sociais quanto para físicas, uma vez que
a mulher passou a reivindicar não só um espaço social, mas o domínio do próprio corpo
(CORRÊA, 2019).
Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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Ressalta-se, no entanto, não ser possível dizer que as conquistas, emancipação e empoderamento feminino são bem aceitos na sociedade, tampouco que as desigualdades de
gênero foram extintas. Conforme apontam Lages, Detoni e Sarmento (2005), a emancipação feminina encontra barreiras culturais fortemente internalizadas, capazes de não depositar na participação feminina – tanto no mercado de trabalho, quanto no ambiente doméstico – o devido valor, espaço e reconhecimento. Segundo Corrêa (2019), ao saírem de casa
em busca da conquista de seu lugar de sujeito e realizações pessoais, ninguém substituiu
a mulher no lar. Culturalmente, ainda há uma noção de que as funções domésticas são
exclusivas do gênero feminino (LAGES; DETONI; SARMENTO, 2005), e verificam-se discriminações sofridas por mulheres na esfera pública tais como: a desigualdade de
oportunidades e ocupações no mercado de trabalho (COUTINHO; MENDADRO, 2015;
COSTA; ANDROSIO, 2010). Esses fatos trazem à tona a ideia de que a ausência feminina
no ambiente privado pode até ser justificada e compreendida, mas não é totalmente aceita
(GOMES, 2015), e mesmo quando obrigada a isso por necessidade financeira, a mulher está
sujeita a ser julgada como transgressora do modelo tradicional familiar (AMARAL, 2012).

A relação entre gênero e a saúde mental das mulheres

Conforme Santos (2009), a assimetria apontada pelo gênero se dá nas diferentes formas existentes de conhecer e aprender o real, na produção das subjetividades, e, portanto,
nas interpretações sobre o adoecimento psíquico. Alves (2017) então considera que, apesar da compreensão da saúde mental sob uma perspectiva de gênero ainda estar no início,
não só na literatura científica, mas também no que tange às políticas e práticas a respeito
da saúde mental, essa se faz emergente, pois como afirma, a relação entre mulheres e saúde
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mental/adoecimento psíquico tem sido apontada como natural.
A autora citando Bonino (2000), aponta que o masculino e os seus valores são vistos como o modelo de normalidade, saúde, e sanidade, assim resultando em práticas que
não são questionáveis; em contrapartida, é dado às mulheres o lugar da anormalidade, da
patologia e da insanidade. Assim, como sugere Alves (2017), faz-se necessário a seguinte
reflexão: até que ponto os diagnósticos revelam diferenças reais ou há influência das representações sociais e estereótipos de gênero?
Campos e Zanello (2016) apontam para a medicalização e a psiquiatrização da vida.
Elas notaram que a maioria das pacientes atendidas em um Centro de Atenção Psicossocial de uma capital brasileira sofreram violência de gênero, mas que há uma invisibilidade
dessas violências por parte das instituições e profissionais, devido à uma tendência em perceber os problemas vividos por mulheres como relacionados ao modo de ser. Meinhardart
e Maia (2015), entretanto, afirmam que a violência de gênero é um problema grave de
saúde pública, necessitando ser tratada como uma demanda da rede e sob o olhar da saúde
mental. A partir deste pensamento, entende-se que não apenas esse problema deveria ser
considerado, mas também as demais adversidades socioculturais enfrentadas pelo feminino que o impactam e prejudicam em diferentes níveis.
Assim, verificando-se que concepções e estereótipos de gênero podem ser reproduzidos pelo sistema de atenção à saúde mental e problemas socioculturais negligenciados,
invisibilizando questões de gênero, como trazem Zanello, Fiuza e Costa (2015), a articulação entre gênero e saúde mental torna-se fundamental por possibilitar o questionamento
do quanto a loucura e a expressão de sintomas em relação ao feminino são interpretadas
de modo a naturalizar as questões socioculturais, além de contribuir para que o sofrimento
psíquico seja compreendido por um viés constitutivo.

Multiciência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020

297

Daiana Carolina Gagliardi - Caroline Fazzani Campana - Thaís Assoline Octaviano
Eliane Aparecida Campanha Araújo - Elisabete Figueroa dos Santos

Discussão

Conforme apontam os resultados, mesmo reconhecendo a marca histórica de inferiorização, domesticação e submissão do feminino que acarretam impactos significativos
ainda hoje para as mulheres, inclusive no olhar para sua saúde mental, verifica-se, especialmente a partir do século anterior, a ocorrência de mudanças e transformações importantes no âmbito social, comportamental e subjetivo em relação ao feminino e sobre o
feminino, identificando-se, na contemporaneidade, a resistência por parte das mulheres,
e uma luta por emancipação e reformulação dos papéis sociais historicamente impostos,
de modo que, através da postura ativa e conciliação de funções tradicionais com desejos
e aspirações pessoais e novas demandas, conseguiram inserir-se na esfera pública – anteriormente proibida – ganhando espaço e voz nessa, bem como lutando por igualdade e
direitos.
Sob a ótica do Construcionismo Social, reconhece-se que as concepções e condições
construídas, experimentadas, vividas e causadas com e pelo gênero feminino apresentadas no presente estudo resultam de processos sociais gerados em um período e cultura
especifica. Isso ocorre porque, para a teoria Construcionista, as formas pelas quais se
compreende o mundo, as categorias e os conceitos que se utilizam são específicos de um
tempo histórico e cultural (BURR, 1995; GERGEN, 1995 apud NOGUEIRA; NEVES;
BARBOSA, 2005), sendo a categoria gênero uma construção social – desse modo, aquilo
que queremos que ele seja –, a fim de dar sentido as transições, existindo apenas nas relações sociais, não nas pessoas. Nesse sentido, pode-se entender que para tal perspectiva, os
fenômenos e fatos humanos ocorrem nas relações sociais, não sendo produzidos individualmente (NOGUEIRA, 2001a; NOGUEIRA; NEVES; BARBOSA, 2005).
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Considerando-se ainda que os materiais acessados dizem respeito à sociedade ocidental, onde há predomínio do patriarcado e, desse modo, menosprezo e diminuição do
feminino, pela ótica Construcionista, compreende-se que a mulher não é, por natureza –
tampouco um dia foi –, frágil, inferior, incapaz, submissa ou nascida para reproduzir, cuidar, servir e zelar, como foi considerada por um longo período de tempo, mas construiu-se
tais imagens e concepções a fim de sustentar a estrutura social estabelecida, permanecendo
imutáveis até o momento em que a mulher, sendo e fazendo parte desta construção social acerca do feminino, compactuou com tal condição. Isso, pois, como indica Clawford
(1995 apud NOGUEIRA; NEVES; BARBOSA, 2005), acredita-se que, em maior ou menor grau, homens e mulheres aceitam as diferenças de gênero visíveis no âmbito estrutural
e que se estabelecem ao nível interpessoal, tipificando-os ao assumirem para si próprios
os traços de comportamentos e papéis normativos para as pessoas do seu sexo na cultura.
Cabe ressaltar que, para o Construcionismo Social, como apontado por Medrado e
Jesus (2018), mais do que o gênero, o próprio eu – recurso discursivo que advém das narrativas que constroem a identidade de um povo, grupo e indivíduo – seja como conceito ou
produção identitária do sujeito, também é construído socialmente, dessa forma, está cultural e historicamente situado. Tendo em conta que mulheres foram, ao longo da história,
silenciadas, domadas, repreendidas e subjugadas, em suas atitudes, desejos e até mesmo
história, para a compreensão do porquê esta construção social que diminui e inferioriza o
feminino foi mantida por tanto tempo – se não até os dias atuais em determinadas culturas – torna-se relevante a colocação de Shotter e Logan (1993 apud MEDRADO; JESUS,
2018) que afirmam que na construção do eu feminino, mulheres não dispuseram de narrativas próprias para fornecer elementos sobre si mesmas, sendo tudo aquilo que conheceram sobre seu eu, surgido do que foi e, em certa medida, ainda é, alicerçado pelos homens.
O impacto de tal construção alcançou o próprio saber médico-cientifico, que doMulticiência, São Carlos, 19: 285 - 306, 2020
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minado pelo masculino, e afetado pela construção social de inferiorização do feminino
e pelas narrativas patriarcais e coloniais eurocêntricas, colocou o corpo masculino como
norma, e patologizou o feminino, havendo consequências até os dias atuais, a saber: a
mulher, o seu corpo e o seu adoecimento vistos como algo desviante, e os impactos em sua
saúde mental, compreendidos como algo natural (MEDRADO; JESUS, 2018).
No entanto, salienta-se que pela categoria gênero, para o Construcionismo Social,
tratar-se de uma construção social e cultural, suas concepções e relações não são permanentes, mas consideradas fluidas e mutáveis (MARCHI-COSTA et al., 2013), logo, outras
produções e formas de fazê-lo são possíveis (NOGUEIRA, 2001b; MEDRADO; JESUS,
2018). Para Nogueira (2001b), a mudança na forma pela qual homens e mulheres produzem o gênero é o caminho para mudá-lo, podendo iniciá-la não reafirmando arranjos
baseados nas categorias sexuais como sendo naturais, imutáveis e essenciais, ou ainda,
conforme sugerem Medrado e Jesus (2018), desfamiliarizando o que é visto como dado,
encarado como essência ou universalizado, ao dar notoriedade a outras narrativas históricas.
Reconhece-se essa tentativa de fazer o gênero de maneira distinta e de impulsionar uma mudança social em relação à mulher e ao feminino identificada, sobretudo, nas
inquietações, movimentos e reivindicações feministas: mulheres passaram a não aceitar
mais o local no qual foram colocadas, e progressivamente, foram lutando – e ainda lutam
– para emanciparem-se daquilo que lhes é socialmente designado e cobrado, alterando,
com isso, funções e papéis sociais tradicionais atribuídos a elas, formas de se relacionar
e de serem consideradas e vistas socialmente, e consequentemente, ressignificando suas
histórias e realidades de vida.
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Considerações Finais

Conforme apresentado, houve, e ainda há, uma tentativa de manter as mulheres nos
papéis sociais designados como sendo femininos – esposa, mãe, do lar. Inevitavelmente, a
subjetividade das mulheres é perpassada pelo patriarcalismo, assegurando-as em posição
subalterna em relação ao gênero masculino. Todavia, nota-se nas mulheres, atualmente,
certa negação em aceitar essa condição, observando uma busca cada vez maior por emancipação e luta feminina por direitos, espaços e condições iguais.
Acredita-se que, a partir da revisão narrativa realizada, ter sido possível responder à
questão do estudo e atingir o objetivo geral desse, admitindo, entretanto, limitações, pois
não há universalidade entre as mulheres, e a construção teórica voltou-se especialmente, para a realidade de mulheres brancas e cisgêneras. Nesse sentido, sugerem-se novos
estudos que realizem com maior profundidade recortes que perpassam, além de gênero,
categorias como raça/cor e classe social, bem como pesquisas que considerem a relação
estabelecida entre gênero e saúde mental, sob a perspectiva social.
Considerando a afirmação de Nogueira, Neves e Barbosa (2005, p. 2) de que a psicologia tradicional “tem funcionado frequentemente ao longo dos tempos mais como domínio cientifico opressivo as mulheres do que libertação ou criação de bem-estar”, reforça-se a responsabilidade de teorias da referida ciência em descontruir discursos opressores
contra as mulheres que perpetuem estigmas e relações desiguais de gênero, atuando de
maneira interdisciplinar e sendo uma ferramenta libertadora para o feminino.
Por fim, faz-se importante esclarecer o conhecimento de que os termos “mulher”, e
“gênero feminino” são epistemologicamente distintos, e, portanto, não foram utilizados
em conjunto ao longo da pesquisa de maneira equivocada, tampouco leviana, havendo
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essa nuance devido ambas nomenclaturas surgirem em momentos diferentes da literatura,
e para a construção histórica e social do objeto da pesquisa, consideradas necessárias.

Female gender and its social role: A literature review

ABSTRACT: The objective of this research is to present a narrative review about the changes that occured in relatation to female gender and its social role over time. The databases
accessed were the VHL - Psi Brasil and Google Scholar, using the convenience sample
method for the selection of materials, and Social Constructionism to discuss the findings.
As main results this study identified the inferiorization of women in relation to men since
antiquity and the attribution of social roles that maintained their dominated condition for
centuries. Changes in this conjuncture occurred, mainly on the twentieth century as a result of social, political and economic transformations, and social movements that enabled
women to have a more active posture, and a gradual emancipation from what was traditionally demanded of them. However, even considering the advances and achievements
related to women’s social position, unequal gender relations still negatively impact women’s lives and their mental health. Under this perspective, Social Psychology contributes
significantly to the deconstruction and transformation of this socio-cultural reality.

KEYWORDS: Gender; Woman; Social Role; Female Emancipation; Mental Health; Social Constructionism.
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DEPRESSÃO: EIXO INTESTINO-CÉREBRO E
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RESUMO: A depressão é um transtorno mental multifatorial que atinge cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente mulheres. Dos casos submetidos a tratamento com antidepressivos, de 30% a 40% dos pacientes não respondem adequadamente,
sendo necessário buscar outros alvos terapêuticos. Este estudo teve como objetivo reunir
evidências científicas acerca da importância do eixo intestino-cérebro na depressão e o benefício de intervenções dietéticas e dos probióticos na depressão. Para tanto, foi realizada
revisão integrativa da literatura disponível dos anos 2011 a 2021, tendo sido selecionados
18 artigos para a elaboração do presente trabalho. Em indivíduos suscetíveis, o aumento
sérico de citocinas pró-inflamatórias pode favorecer a ocorrência de sintomas depressivos,
sendo que esse desequilíbrio das citocinas pode ser resultante do estilo de vida, como
inadequações da alimentação e de atividade física, ou também ser produto da microbiota
intestinal. Neste contexto, conclui-se que ações que visem a modificação da alimentação,
promovendo melhora na qualidade e diversidade da microbiota intestinal apresente benefícios na depressão. Assim, a abordagem nutricional em pacientes com depressão pode
ser uma alternativa terapêutica complementar. No entanto, para melhor compreensão das
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variáveis etiológicas da depressão e a relação causal com o eixo intestino-cérebro são necessários estudos complementares.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão; Eixo Intestino-cérebro; Microbiota intestinal; Alimentação.

Introdução

A depressão é um transtorno mental que, de acordo com a Organização Para-Americana de Saúde, atinge cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, com maior
prevalência em mulheres. Existem hoje tratamentos eficazes para a depressão, porém estima-se que menos da metade dos casos são tratados e os motivos para a falta de tratamento
são vários, entre eles a falta de recursos e de profissionais habilitados para a realização
do diagnóstico, o estigma cultural relacionado aos transtornos mentais e a imprecisão
na avaliação (BRASIL, 2018). Dos casos submetidos a tratamento com antidepressivos,
estima-se que 30% a 40% dos pacientes não respondem adequadamente ao tratamento
(MORENO, 1999).
Apesar do senso comum geralmente atribuir à tristeza o nome de depressão, sob o
enfoque da psiquiatria, há não apenas a diferenciação entre tristeza e depressão, mas também elementos que contribuem para uma compreensão mais clara do assunto. A depressão
pode ser dividida em três aspectos: sintoma, síndrome e doença; como sintoma a depressão é relatada em diversas patologias como transtornos de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo entre outras, além de aparecer como resposta a adventos
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diversos como situações estressantes, ocasiões sociais ou econômicas; enquanto síndrome
apresenta alterações de humor, cognitivas, psicomotoras e vegetativas; já como doença a
depressão apresenta evidências comportamentais, sintomas psíquicos e fisiológicos, sendo
que esta última inclui alterações de apetite (PORTO, 1999).
A resposta ao chamado estresse social, ou seja, proveniente da interação com o meio
externo, ainda que com indivíduos da mesma espécie, pode ativar mecanismos pró-inflamatórios que modificam a resposta comportamental (WOOD E BHATNAGAR, 2015).
Esse mecanismo que interliga a resposta inflamatória à depressão é associado ao fato de
que fatores irritantes de mucosa intestinal ocasionam aumento de citocinas pró-inflamatórias, as quais são capazes de estimular o nervo vago, além de ultrapassar a barreira hemato-encefálica ocasionando a neuroinflamação associada à depressão (MAYER, 2000).
Com o aumento de citocinas pró-inflamatórias afetando o Sistema Nervoso Central, especialmente interleucina-1β (IL-1β) e Fator Nuclear Kappa B (NF-ƙB), há significativa
alteração na comunicação neuronal (HUANG et. al, 2011).
De acordo com Guyton e Hall (2011), o sistema digestivo é composto de músculo
liso do tipo unitário visceral, o qual recebe estímulo de contração involuntária por sinais
nervosos, hormonais e por estiramento do músculo, entre outros estímulos. Essa musculatura e suas funções orgânicas são também muito influenciadas pelos sistemas simpático
e parassimpático, os quais podem intensificar ou inibir suas funções mediante estímulo
ambiental, como a presença de fatores estressores.
Há evidências de que essa comunicação entre o sistema nervoso central, onde ocorre
a depressão, e o sistema digestivo se dê por um mecanismo complexo denominado Eixo
Intestino-Cérebro através de comunicação indireta via nervo vago e de comunicação direta por meio de citocinas, proteínas de fase aguda, células imunológicas, hormônios e
neurotransmissores, os quais podem sofrer interferência pela integridade da barreira intesMulticiência, São Carlos, 19: 307 - 324, 2020
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tinal bem como pela composição da microbiota intestinal do indivíduo (SIMPSON et al.,
2020). Estão envolvidos nessa comunicação os neurotransmissores Serotonina, Norepinefrina e Dopamina. Classificados como monoaminas, junto com a Acetilcolina participam
da regulação de atividade psicomotora, apetite, sono e no humor (LAFER; FILHO, 1999)
e esses neurotransmissores são afetados pelos Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC)
os quais podem ser metabólitos de fermentação pela microbiota intestinal (GENEROSO
et al., 2020).
O objetivo do presente trabalho foi verificar a existência de evidências científicas
acerca da correlação entre a ocorrência de sintomas depressivos através do eixo intestino-cérebro e indícios do efeito causado por modificações dietéticas e suplementação com
probióticos na prevenção e tratamento dessa condição.

Metodologia

Para a pesquisa bibliográfica do tipo integrativa foram utilizados como critérios a
associação dos termos major depression, gut-brain axis, diet, microbiota e inflammation,
termos em língua inglesa para depressão, eixo intestino-cérebro, dieta, microbiota e inflamação nas plataformas Pubmed e Science Direct, filtrando por publicações ocorridas
no período de 2011 a 2021. A plataforma Pubmed retornou n=11 e a plataforma Science
Direct retornou n=1.080. Dos resultados, foram selecionados os artigos de pesquisa na
plataforma Science Direct e estudos clínicos e estudos randomizados controlados na plataforma PubMed escritos nos idiomas português ou inglês, chegando a 245 trabalhos.
Para a realização dos objetivos do presente trabalho foi feita a leitura do resumo dos
estudos mais recentes eliminando aqueles que não se mostravam diretamente relacionados
310

Multiciência, São Carlos, 19: 307 - 324, 2020

DEPRESSÃO: EIXO INTESTINO-CÉREBRO E INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS

com o propósito deste trabalho, tendo sido, por fim, considerado um total de 18 trabalhos
para a revisão.

Resultados e Discussão
Eixo intestino-cérebro

Apesar da distância física, conforme demonstrado na Figura 1, o intestino e o cérebro estão intimamente conectados tanto fisicamente, através do nervo vago, quanto quimicamente por neurotransmissores e citocinas e sofrem, ainda, intervenção dos metabólitos
produzidos pela microbiota (MADISON e KIECOLT-GLASER, 2020).

Figura 1 - Comunicação bidirecional entre intestino e cérebro com principais envolvidos nos sintomas
depressivos.
Legenda: TNF-α = Fator de Necrose Tumoral alfa; PCR = Proteína C-Reativa; AGCC = Ácidos Graxos
de Cadeia Curta.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Ainda que não haja diferenças significantes no consumo de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) entre pacientes que apresentam depressão e os que não
apresentam, há evidências de alterações no perfil pró-inflamatório nos pacientes que apresentam depressão, especialmente nos marcadores Interleucina 6 (IL-6), Interleucina 8 (IL8), Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) e Proteína C-Reativa (PCR) em relação aos
que não apresentam depressão (KELLY et al., 2016). O aumento da permeabilidade da
barreira hemato-encefálica, ocasionado por baixos níveis séricos de magnésio, facilita o
acesso de mediadores inflamatórios circulantes ao Sistema Nervoso Central em humanos,
especialmente IL-1, IL-6 e TNF-α (MAIER et al., 2020).
A exposição a fatores estressantes de forma crônica pode moldar a microbiota intestinal e esta, por sua vez, através de estímulos à resposta imune, pode causar alterações
no sistema nervoso central e na função cerebral, enquanto que a modulação da microbiota
intestinal e da ativação de inflamassomas pode ser opção para modular desordens depressivas (AN et al., 2020).
A fermentação microbiana intestinal de fruto-oligossacarídeos (FOS) e de galacto-oligossacarídeos (GOS) aumenta significativamente os níveis de Fator Neurotrófico
Derivado do Cérebro, ou Brain-derivated Neurotrophic Factor (BdNF), aumenta também
a quantidade de receptores de ácido gama-aminobutírico (GABA) B1 (Gabbr2) e B2 (Gabbr2) e os níveis de serotonina no hipotálamo. Também reduz os receptores n-metil-d-aspartato subunidade 2A (Grin2A), os receptores glicocorticoide (Nr3c1) e mineralocorticoide (Nr3c2) no hipotálamo. Tais modificações podem ocasionar melhora na captação
de GABA, ou seja, promover relaxamento, ao mesmo tempo em que reduz a captação de
glicocorticoide, reduzindo, assim, a resposta aos fatores estressores, atenuando fatores
envolvidos na fisiopatologia da ansiedade e da depressão (BUROKAS, 2017).
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Microbiota
A microbiota intestinal, incluindo bactérias, fungos, vírus, protozoários e arqueas,
participa de funções fisiológicas e metabólicas do hospedeiro, conforme demonstrado na
Figura 2 (THURSBY; JUGE, 2017; SEVERANCE; YOLKEN, 2020). A composição da
microbiota tem demonstrado também associação com o comportamento do hospedeiro e,
por esse motivo, têm sido amplamente estudadas cepas que possuam potencial para auxiliar
no tratamento de desordens psiquiátricas, os chamados psicobióticos (TIAN et al., 2020).

Figura 2 - Principais funções orgânicas apoiadas pela microbiota intestinal.
A microbiota intestinal está envolvida na fermentação de fibras e carboidratos resistentes, na extração de
energia dos alimentos para sua própria manutenção, facilitação da absorção de nutrientes, produção de
compostos antimicrobianos, proteção e manutenção da mucosa intestinal, regulação do sistema imune,
produção de algumas vitaminas de forma endógena, produção de ácidos graxos de cadeia curta como o
butirato e a regulação da expressão de genes.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Observada a microbiota de dois grupos, um com sintomas depressivos e outro não,
evidenciaram-se que, no nível de família, há redução de Prevotellaceae e aumento de
Thermoanaerobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Tannerellaceae, Burkholderiaceae, Campylobacteraceae, Corynebacteriaceae e Clostridia nos pacientes que apresentam depressão
(KELLY et al., 2016; CHEN et al., 2020). Em mulheres adultas com depressão estão
aumentados os filos Bacteroidetes, Proteobacteria e Fusobacteria, enquanto que nas não
depressivas há aumento de Firmicutes e Actinobacteria (CHEN et al., 2020). Indivíduos
submetidos ao estresse crônico podem ter significativa redução na alfa diversidade da microbiota intestinal, a qual está relacionada à ocorrência de sintomas depressivos e de ansiedade (TIAN et al., 2020). Apesar dessa constatação, não são observadas alterações na alfa
diversidade entre casos leves, moderados ou graves de depressão, ou seja, não é possível
correlacionar diferenças no número total de espécies presentes na microbiota intestinal à
gravidade da condição (LIŚKIEWICZ et al., 2020).
A suplementação com probióticos Lactobacillus acidophilus (2x10⁹ UFC/g), Lactobacillus casei (2x10⁹ UFC/g) e Bifidobacterium bifidum (2x10⁹ UFC/g) por um período
de 8 semanas pode proporcionar redução nos sintomas de depressão, além de redução
em marcadores de resistência insulínica HOMA-IR e insulina sérica (AKKASHEH et
al., 2016). De forma semelhante, a suplementação com 1x10⁹ UFC/g de Bifidobacterium
bifidum BGN4 e Bifidobacterium longum BORI em óleo de soja demonstra-se eficaz não
apenas na função intestinal, mas também nos sintomas e na função cognitiva de idosos
através do aumento circulante de BdNF (KIM et al., 2021).
A suplementação com Bifidobacterium breve CCFM1025 por 5 semanas demonstra,
em modelos animais, redução de sintomas de depressão e ansiedade relacionados ao estresse crônico. O tratamento proporciona significativa redução nos níveis séricos de corticosterona e de TNF-α e redução da exposição do hipocampo às interleucinas IL-1β, IL-6,
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IL-17 e também TNF-α, que implica em redução da neuroinflamação e, consequentemente, dos sintomas depressivos e de ansiedade (TIAN et al., 2020).
O Quadro 1 apresenta um resumo dos efeitos demonstrados nos estudos supracitados de suplementação com probióticos no manejo de sintomas depressivos, estresse e de
ansiedade.
Quadro 1 - Resumo dos efeitos da suplementação com probióticos.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Intervenções Nutricionais

Um grande número de estudos vem verificando o impacto de um estilo de vida
saudável na ocorrência ou não de sintomas depressivos e na prevenção e tratamento da
depressão (ADJIBADE et al., 2018). Sendo a ocorrência de sintomas depressivos impactada pelos marcadores de inflamação, alimentos que reduzem esse potencial inflamatório
podem ser benéficos para a redução dos episódios de depressão (SHAKYA et al., 2021).
Uma dieta com alto consumo de doces, carne vermelha e refrigerantes e baixa ingestão
de frutas, verduras, legumes, leguminosas e leite está associada a um risco 39% maior de
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desenvolvimento de depressão (MELLER et al., 2021). Diante da compreensão da correlação entre a alimentação, a microbiota e o papel do Eixo Intestino-Cérebro sobre as vias da
depressão, torna-se mais evidente a possibilidade de que intervenções nutricionais possam
ser aliadas à redução da intensidade e da frequência dos sintomas.
A inulina, tipo de FOS presente na cebola e outros alimentos, promoveu redução
dos sintomas depressivos induzidos por estresse através da redução nos níveis de corticosteroides plasmáticos decorrente da redução do desequilíbrio da microbiota (disbiose)
atuando na modulação da microbiota através do aumento do filo das Cianobactérias na
microbiota em cobaias submetidas previamente a estresse crônico. (CHI et al., 2019).
Os GOS são resultado da fermentação de galactose, principalmente, à partir do leite materno e possuem efeito prebiótico, favorecendo a proliferação de Bifidobactérias e
Lactobacilos além de inibir a proliferação de bactérias patogênicas. Essa regulação através
da administração de GOS promove efeito antidepressivo e antioxidante em contraposição
aos níveis circulantes de lipopolissacarídeos, além de promover restauração da barreira
intestinal e consequente redução da permeabilidade (YANG et al., 2019).
A administração combinada de FOS e GOS, através de suplementação, promove
efeitos ansiolíticos através da redução nos receptores de cortisol. Promove também aumento do filo das Verrucomicrobia, em especial a Akkermansia, a qual, em número adequado,
colabora na proteção contra obesidade induzida pela alimentação, contra resistência à insulina e inflamação intestinal, além de propiciar melhora no reparo da barreira intestinal.
Também está associada à combinação de FOS e GOS um aumento na alfa diversidade, ou
seja, no número total de bactérias na microbiota intestinal, justificando sua classificação
como prebióticos (BUROKAS et al., 2017).
O magnésio, micronutriente presente em vários alimentos, entre outras funções, está
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relacionado à redução da circulação de proteínas de fase aguda e citocinas pró-inflamatórias, sendo que a hipomagnesemia proporciona aumento circulante de IL-1, IL-6 e TNF-α,
favorecendo as inflamações agudas e as crônicas de baixo grau (MAIER et al., 2020).
Assim, o aumento da ingestão desse mineral possui potencial anti-inflamatório que pode
contribuir também na melhora de sintomas depressivos.
A redução da ingestão de açúcar adicionado a alimentos pode contribuir na melhora
dos sintomas depressivos. Tal contribuição se justifica pelo potencial depressogênico causado pelo açúcar de adição, através de alterações na função da microbiota e consequente
perturbação do eixo intestino-cérebro, alteração na sinalização da serotonina, aumento de
estresse oxidativo, resistência à insulina e mesmo a geração de agentes de glicação avançada (REIS et al., 2019).
Os principais efeitos no organismo observados nos estudos encontram-se resumidos
no Quadro 3.
Quadro 3 - Resumo das intervenções nutricionais propostas pelos estudos analisados.
Alimento/Nutriente

Efeitos no Organismo

Referência

Inulina

↓ Corticosteroides plasmáticos
↓ Disbiose
↑ Cianobactérias
↓ Sintomas depressivos

Chi et al., 2019

Galacto-oligossacarídeos

↑ Bifidobactérias
↑ Lactobacilos
↑ Antioxidação
↑ Barreira intestinal
↓ Patogênicos
↓ Lipopolissacarídeos
↓ Permeabilidade intestinal
↓ Sintomas depressivos

Yang et al., 2019
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Fruto-oligossacarídeo + Galacto-oligossacarídeos

↑ Akkermansia
↑ Alfa diversidade
↓ Receptores de corticoide
↓ Sintomas depressivos

Burokas et al., 2017

Magnésio

↓ IL-1
↓ IL-6
↓ TNF-α
↓ Inflamações agudas
↓ Inflamações crônicas e de
baixo grau
↓ Sintomas depressivos

Maier et al., 2020

Açúcar

↓ Captação de serotonina
↑ Estresse oxidativo
↑ Resistência à insulina
↑ Geração de agentes de
glicação avançada
↑ Sintomas depressivos

Reis et al., 2020

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Conclusão
A depressão é uma condição multifatorial que envolve fatores internos e externos.
Ainda são necessários estudos complementares para melhor compreensão das variáveis
causais, especialmente estudos em humanos. Apesar disso, é evidente que ações que visem a modificação da alimentação de forma a torná-la mais anti-inflamatória, melhorando
a qualidade e diversidade da microbiota intestinal são capazes de colaborar na regulação
do eixo intestino-cérebro podendo ser complementos benéficos a pessoas que sofrem com
estresse crônico e depressão. Assim a abordagem nutricional em pacientes com depressão
pode ser uma alternativa terapêutica complementar ao tratamento convencional e à prevenção de sintomas depressivos.
O papel do profissional Nutricionista, neste contexto, é de suma importância para,
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no cumprimento de suas atribuições profissionais, prestar assistência nutricional ao paciente acometido por sintomas depressivos por meio de conduta dietoterápica e também
da avaliação da necessidade de suplementação, de forma a colaborar para a eficácia do
tratamento prescrito pelo médico e atuar como medida preventiva à recorrência de sintomas depressivos.

Depression: gut-brain axis and nutritional interventions

ABSTRACT: Depression is a multifactorial mental disorder that affects about 300 million
people worldwide, especially women. Those submitted to treatment with antidepressants,
30% to 40% of the patients do not respond adequately, making it necessary to seek other
therapeutic targets. This study aimed to gather scientific evidence about the importance
of the gut-brain axis in depression and the benefits of dietary interventions and probiotics
in depression. To this end, an integrative review of the available literature from the years
2011 to 2021 was performed, and 18 articles were selected for the preparation of this paper. In susceptible individuals, the increase of seric pro-inflammatory cytokines can favor
the occurrence of depressive symptoms, and this cytokine imbalance can be a result from
lifestyle, such as inadequate diet and physical activity, or even be a product of the intestinal microbiota. In this context, it is concluded that actions that aim to modify the diet,
promoting improvement in the quality and diversity of the intestinal microbiota present
benefits in depression. Thus, the nutritional approach in patients with depression can be a
complementary therapeutic alternative. However, further studies are needed for a better
understanding of the etiological variables of depression and the causal relationship with
the gut-brain axis.
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ABORDAGEM NUTRICIONAL DA SÍNDROME DO INTESTINO
IRRITÁVEL: DIETA REDUZIDA EM FODMAPS

Bárbara Ferri MARANGONI1
Natália Cecília SARTARELLI2

RESUMO: A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal funcional, caracterizada por desconforto e distensão abdominal, associada a uma mudança na
frequência e forma das fezes. A fisiopatologia não é totalmente compreendida, no entanto,
sabe-se que a alimentação está relacionada aos sintomas. O presente estudo teve por objetivo buscar evidências disponíveis sobre a efetividade da dieta com baixa ingestão de
FODMAPs (sigla inglesa para oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis
fermentáveis) no alívio dos sintomas gastrointestinais das pessoas que sofrem de SII. A
metodologia utilizada foi conduzida através do estudo de uma revisão narrativa da literatura, por meio de consultas nas bases científicas PubMed, Scielo, Science Direct e Google
acadêmico, elegendo os estudos publicados entre os anos de 2011 e 2021, nos idiomas
inglês e português. Uma abordagem nutricional que visa amenizar os sintomas da SII é
reduzir alimentos ricos em FODMAPs, já que apresentam benefícios na redução da distensão abdominal e produção de gases. Conclui-se que apesar dos significativos avanços
no manejo da SII utilizando uma dieta reduzida em FODMAPs, existe uma falta de dados
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específicos a respeito da dieta baixa em FODMAPs na prática clínica, portanto faz-se necessário mais estudos que comprovem sua efetividade.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do Intestino Irritável; FODMAPs; Dietoterapia.

Introdução
A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio funcional gastrointestinal em
que a dor abdominal é associada à defecação ou com as mudanças nos hábitos intestinais.
Os sintomas de distensão abdominal ocorrem devido aos hábitos intestinais desregulados,
ou seja, o paciente pode apresentar constipação, diarreia, ou uma mistura entre ambos e
com o início dos sintomas a pelo menos 6 meses antes do diagnóstico, estando presentes
durante os últimos 3 meses (LACY et al., 2016).
A SII é uma doença comum, com uma prevalência mundial relatada próxima a 10%,
com a maioria dos casos incidentes ocorrendo na idade entre 18 e 34 anos. No Reino
Unido, a SII está associada a despesas de saúde significativas, estimando um total de
aproximadamente £ 320 milhões por ano, e esses custos são ainda mais altos nos EUA. A
SII está associada a perda aumentada de dias de trabalho/escola por meio de absenteísmo
e presenteísmo (ou seja, quando um indivíduo está presente no local de trabalho, mas não
está sendo produtivo devido aos sintomas) (FARMER; RUFFLE, 2019).
De acordo com a mudança nos hábitos intestinais do indivíduo, a SII é dividida em
três subtipos principais: SII com predominância em constipação (SII-C), SII com predominância em diarreia (SII-D), SII com hábitos intestinais mistos (SII-M). Pacientes que se
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encaixam aos critérios de diagnóstico para SII, mas cujos hábitos intestinais não podem
ser categorizados com precisão em um dos três grupos deve ser categorizado como SII
sem classificação (SII-NC), no entanto, esse grupo não é predominante. A subtipagem
deve ser baseada no hábito intestinal predominante relatado pelo paciente nos dias com
movimentos intestinais anormais (LACY et al., 2016).
A subtipagem da SII é baseada no padrão de fezes predominante e através da Escala de Bristol (Figura 1) auxilia no padrão de fezes do paciente. Pacientes classificados
com SII – C relatam fezes duras ou irregulares (tipo 1–2 na escala de fezes de Bristol),
pacientes classificados com SII – D relatam fezes soltas (pastosas) ou aquosas (tipo 6 – 7
na escala de fezes de Bristol) (CHEN et al., 2020).
Figura 1 – Escala de Bristol (LACY et al., 2016).

Mudanças amplas na dieta, guiadas por conceitos filosóficos ou pseudocientíficos,
têm sido propostos para ajudar a reduzir os sintomas da SII. Esses incluem a dieta de
carboidratos específicos e a dieta paleolítica, que é uma dieta rica em proteínas. Os aliMulticiência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020
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mentos são estruturalmente complexos, por isso deve-se definir componentes alimentares
específicos que induzem os sintomas. Componentes alimentares que foram propostos para
induzir sintomas de SII incluem carboidratos fermentáveis indigeríveis, proteínas e produtos químicos alimentares bioativos. As dietas de eliminação e reexposição exigem que
os pacientes sigam uma dieta altamente restritiva em torno de 1 a 4 semanas. Pacientes
que experimentaram reduções concomitantes nos sintomas, reintroduzem alimentos um de
cada vez, de forma cega ou aberta para determinar quais alimentos induzem os sintomas.
Os alimentos são selecionados para eliminação com base na experiência do paciente (GIBSON et al., 2015).
A dieta possui um papel no desencadeamento dos sintomas da SII. Pacientes com
SII costumam relatar intolerância a trigo, leite, cebola, alho, maçãs, álcool, café, pimenta e
feijão. A fermentação de carboidratos indigeríveis no cólon tem atraído interesse para fins
de pesquisa. Pesquisadores australianos da Monash University introduziram o conceito de
Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos Fermentáveis e Polióis (FODMAPs).
Os FODMAPs são carboidratos simples que não são absorvidos no intestino delgado, mas
são rapidamente fermentados na parte superior do cólon (LAATIKAINEN et al., 2016).
Devido à atividade osmótica e produção de gás pela fermentação, ocorre um aumento do volume de água intraluminal, o que provoca distensão intestinal e induz sintomas gastrointestinais em indivíduos suscetíveis. Além disso, os FODMAPs também parecem estar
envolvidos, diretamente ou indiretamente, nos sintomas relacionados a microbiota intestinal,
barreira intestinal, resposta imune e sensação visceral (ALTOBELLI et al., 2017).
Indivíduos com SII ou outros distúrbios intestinais funcionais são historicamente difíceis de tratar por meios médicos e dietéticos. O progresso no manejo dietético da SII tem
sido de grande interesse e tem ajudado a controlar com sucesso os sintomas em pacientes.
No entanto, mais trabalhos são necessários para confirmar a eficácia clínica da restrição de
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FODMAPs em uma variedade de subgrupos, além da necessidade de avaliar completamente
o efeito sobre a microbiota intestinal e o ambiente colônico (STAUDACHER et al., 2014).
O presente artigo tem por objetivo buscar evidências e informações disponíveis sobre a efetividade da dieta com baixa ingestão de FODMAPs no alívio dos sintomas gastrointestinais das pessoas que sofrem de SII.

Metodologia

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura através de consultas nas
bases científicas online PubMed, Scielo, Science Direct e Google acadêmico, elegendo os
estudos publicados entre os anos de 2011 e 2021, nos idiomas inglês e português. Os termos descritores utilizados na busca foram: Síndrome do Intestino Irritável, FODMAPs e
Dietoterapia, nos idiomas inglês e português. Foram identificados 93 artigos, os quais durante leitura, interpretação e triagem reduziram-se a 15 sendo todos em inglês. Trabalhos
de Conclusão de Curso e Dissertações não entraram no resultado da pesquisa. Os critérios
de exclusão foram os artigos que não abordaram qualquer relação com o tema e os artigos
que não estavam disponíveis na íntegra.

Revisão de literatura
Síndrome do Intestino Irritável (SII)

A síndrome do intestino irritável (SII) é um dos mais prevalentes distúrbios gastrointestinais funcionais e é identificado pelas dores abdominais crônicas ou recorrentes, além
Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020
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das alterações no hábito intestinal. Até o momento, não há biomarcadores que realizem o
diagnóstico específico para a SII ou tratamentos efetivos. O tratamento atual compreende apenas na administração simultânea de vários medicamentos, incluindo antidiarreico,
laxantes, analgésicos, antidepressivos e anti-inflamatórios, como forma de amenizar os
sintomas (YU et al., 2021).
Nos países ocidentais, a prevalência da SII foi relatada entre 2% e 15% dos pacientes, sendo mais frequente em idade mais jovem e predominantemente no gênero feminino
(CHOUNG; LOCKE, 2011).
Os distúrbios funcionais são classificados conforme os critérios de Roma, cujo através de uma equipe de especialistas, desenvolveram critérios de consenso para o diagnóstico da SII e esse processo teve início em 1988. Embora a SII não fosse o único distúrbio
gastrointestinal funcional (DGF), nesse período não existia uma definição ou classificação
abrangente para eles. O primeiro conjunto de critérios foi conhecido como Roma I, proposto para 21 distúrbios gastrointestinais funcionais e foram compilados em um livro. Os
estudos começaram a ser publicados usando esses critérios, que progrediram em Roma II,
III e IV, no período de 1999 a 2016. Os critérios de Roma IV podem ser aplicados a uma
variedade de populações de pacientes. Diagnosticar a SII com os critérios de Roma IV requer que o paciente tenha sintomas de dor abdominal recorrente em média pelo menos um
episódio por semana durante o período de 3 meses, com início dos sintomas pelo menos 6
meses antes da apresentação do primeiro sintoma (DROSSMAN, 2016).
Subtipos específicos da SII geralmente conduzem ao tratamento e utiliza-se a classificação de Roma III, sendo estes: predominante em constipação (SII-C), predominante
em diarreia (SII-D), misto (SII-M) ou não classificado (SII-N). A escala de Bristol auxilia
na identificação, sendo assim, quando é definido na escala como tendo mais de 25% das
evacuações entre 1 ou 2, é classificado como SII-C. Quando mais de 25% das fezes são
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classificadas na escala de Bristol entre 6 e 7, caracteriza- se como SII-D. Quando as fezes
estão variando maior que 25% constipadas e maior que 25% diarreicas é definido como
SII-M. A SII-N é definida através da reunião de outros critérios sem ter mais do que 25%
das fezes anormais, inchaço, distensão abdominal, esforço para evacuar, muitas vezes com
muco, e a urgência para defecar estão associados ao diagnóstico da SII, no entanto não são
sintomas específicos. Um recordatório laboratorial cuidadoso deve distinguir amplamente
a SII de outras doenças, como os cânceres gastrointestinais, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, colite microscópica e diarreia infecciosa, pois estas podem apresentar
sintomas semelhantes aos da SII. Levantar questionamentos aos pacientes sobre perda de
peso não intencional, sangramento retal, histórico familiar de câncer de cólon e histórico
alimentar podem auxiliar para uma triagem de doenças que pode justificar uma avaliação
mais imediata (DEFREES; BAILEY, 2017).

Patogênese

A causa da SII não é totalmente compreendida e é provável que seja multifatorial.
Vários estudos mostraram que uma proporção significativa de pacientes com SII possuem
aumento da distensão do trato gastrointestinal, é um fenômeno conhecido como hipersensibilidade visceral. Da mesma forma, alterações em sistemas fisiológicos responsáveis
ao estresse, como o sistema nervoso autônomo e eixo Hipotalâmico-Pituitário-Adrenal,
têm implicado em mudanças na sensibilidade do sistema visceral e pode contribuir para
diferenças na motilidade do trato gastrointestinal, além de, mudanças no sistema nervoso
central, alterações de personalidade, influências ambientais e fatores genéticos. A SII pode
se desenvolver após um episódio de gastroenterite, onde é denominado SII pós-infeccio-
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sa. A SII pós-infecciosa (-PI) é particularmente comum após Campylobacter, Shigella,
Escherichia coli e Salmonella. Até 30% das pessoas que sofrem de gastroenterite podem
desenvolver a SII-PI crônica. A microbiota tem sido uma área de intensa pesquisa em relação à Síndrome do Intestino Irritável, estudos preliminares têm mostrado que a SII está
associada a mudanças na microbiota, com o aumento nas taxas associadas às bactérias
Firmicutes e uma redução nas taxas das bactérias Bacteroidetes. Além disso, traços de
personalidade, como neuroticismo, bem como abuso infantil, também foram associados
a uma maior predisposição para o desenvolvimento da SII (FARMER; RUFFLE, 2019).
Partículas tóxicas e imunogênicas enfrentam a seleção do sistema imunológico associado a mucosa, na interface luminal da mucosa intestinal. Quando ocorre perda da
integridade molecular e funcional da barreira epitelial, pode ocasionar ativação do sistema
imune e correlacionar-se com à origem e manifestações clínicas de vários distúrbios gastrointestinais funcionais. Os fatores dietéticos podem proporcionar um papel importante
na etiologia e na patogênese dos sintomas tanto nos distúrbios funcionais quanto na SII,
pois essa interação direta entre os componentes alimentares e os receptores da mucosa
podem gerar liberação dos hormônios intestinais, mudanças na morfologia epitelial, acarretar em respostas imunes e até alterar a sinalização entre o intestino e o cérebro. Fatores
dietéticos que desencadeiam os sintomas, incluem padrões alimentares, bem como alimentos específicos e/ ou componentes alimentares (BARBARA et al., 2016).
Pacientes que desenvolvem sintomas gastrointestinais e não gastrointestinais após a
ingestão de trigo, podem representar uma variação da doença celíaca ou alergia alimentar,
e para esses pacientes a exclusão do glúten pode ser uma solução eficaz, no entanto, questões relacionadas ao glúten podem estar associadas ao desenvolvimento de sintomas em
pacientes com SII, após ingestão de trigo. Respostas imunológicas às proteínas do glúten
ou a fermentação de carboidratos não absorvidos também podem levar aos sintomas nos
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pacientes com SII, que além de alterações subjacentes no microbioma intestinal, causam
respostas motoras e sensoriais exacerbadas. Embora uma dieta sem glúten possa ser segura, indivíduos que estão iniciando uma dieta sem glúten devem consultar um nutricionista,
para garantir que eles instituem essas alterações em sua dieta de forma clinicamente responsável (ESWARAN; GOEL; CHEY, 2013).
Os fatores genéticos contribuem para a etiologia da SII. Um membro de uma família
com SII tem duas a três vezes maior risco de ter a SII do que os parentes dos pacientes
sem antecedentes. Por outro lado, existem muitos nucleotídeos únicos polimórficos que
podem contribuir para a fisiopatologia da SII e a predisposição genética subjacente para
esta doença. Até o momento, nenhum teste genético foi desenvolvido para a detecção de
SII. A razão pode ser a multifatoriedade patogênica deste distúrbio, que requer um exame
completo do paciente e eliminação de outras doenças (BINIENDA; SALAGA, 2020).
Uma proporção significativa de pacientes com SII tiveram resultados consistentes
em relação a anormalidades na absorção e / ou na síntese de ácido biliar, associada aos movimentos intestinais mais soltos e um trânsito no cólon acelerado, além de um sobrepeso e
perfis de lipídios séricos anormais. A importância dessa descoberta é o fortalecimento de
que existe uma relação entre a geração dos sintomas em pacientes com SII-D e SII-M e o
aumento da exposição ao ácido biliar no cólon (BAJOR et al., 2014). Uma porcentagem
dos pacientes que se enquadram aos critérios para SII com diarreia, através de pesquisas
transversais, podem ter evidências de diarreia idiopática do ácido biliar. Nesse estudo,
o tratamento de pacientes com um sequestrador de ácidos biliares (colestipol) levou a
uma melhora nos sintomas da SII. No entanto, há incerteza se a diarreia do ácido biliar é
uma causa ou consequência da SII (BAJOR et al., 2014; HOLTMANN; FORD; TALLEY,
2016).
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Tratamento - SII e FODMAPs
Abordagens para o tratamento da SII têm crescido entre médicos e pacientes, e
abordagens dietéticas são uma das formas de intervenção, no entanto o desenvolvimento
de testes específicos que identifiquem possíveis gatilhos alimentares são limitados, devido
à falta de clareza sobre os mecanismos subjacentes pelos quais os alimentos provocam os
sintomas da SII. Todavia, uma abordagem que tem crescido é a restrição de carboidratos
fermentáveis de cadeia curta pois podem agravar os sintomas da SII (STAUDACHER et
al., 2014).
Os FODMAPs são carboidratos de cadeia curta que são fermentados no cólon devido à má absorção no intestino delgado, são osmoticamente ativos e atraem água no intestino delgado para aumentar seu volume. Quando chegam ao cólon sofrem fermentação
rápida e produzem gás, especialmente hidrogênio. Esses mecanismos causam distensão
luminal e podem levar a sintomas gastrointestinais funcionais em indivíduos com hipersensibilidade visceral (OOI; CORREA; PAK, 2019).
A restrição de FODMAPs, pode ser eficaz no controle dos sintomas da SII, através
da limitação da distensão luminal por meio da redução da produção de gás e da carga
osmótica. Além disso, o efeito da restrição coletiva desses carboidratos sugere uma melhora dos sintomas mais efetiva do que a restrição de um ou dois carboidratos individuais
(STAUDACHER et al., 2014).
Esses carboidratos são encontrados em vários alimentos, englobando aqueles que
contêm lactose, frutanos, galacto-oligossacarídeos, polióis (sorbitol, manitol, xilitol e maltitol) e frutose em excesso de glicose. Os FODMAPs possuem uma má absorção devido
a várias razões, como, a ausência de enzimas luminais capazes de hidrolisar as ligações
glicosídicas contidas nos carboidratos, a ausência ou a baixa atividade de enzimas de bor-
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da em escova (lactase, por exemplo), ou a presença de transportadores epiteliais de baixa
capacidade (frutose, transportador de glicose 2 [GLUT-2], e transportador de glicose 5
[GLUT-5]) (MAGGE; LEMBO, 2012).
A SII afeta uma grande parcela da população mundial e através de estudos e ensaios
clínicos randomizados, foi comprovada a eficácia de uma dieta baixa em FODMAPs na
melhora dos sintomas, por isso, uma das terapias primárias é focada em intervenções dietéticas utilizando esta dieta (IRETON-JONES, 2017).
Uma dieta baixa em alimentos fonte de FODMAPs tem por objetivo amenizar a sintomatologia, a qual refere-se a três importantes e distintos estágios que ocorrem em duas
a três consultas clínicas: A consulta inicial inclui a restrição de FODMAPs, onde ocorre
aconselhamento ao paciente sobre as fontes de alimentos que contém os FODMAPs e
como estes podem ser excluídos da dieta por meio de uma lista; na segunda consulta os
sintomas devem ser reavaliados, bem como, a dieta e, se houver sucesso na melhora dos
sintomas da SII, ocorre o aconselhamento sobre a reintrodução de FODMAPs e as doses
adequadas, a fim de evitar a indução dos sintomas. A longo prazo, ocorre a personalização
de uma dieta menos restritiva dos FODMAPs e permite uma ingestão alimentar mais diversificada (WHELAN et al., 2018).

Resultados e Discussão

Segundo Böhn et al. (2015), através de um ensaio clínico randomizado, controlado
e simples-cego, assemelhando-se a prática clínica, duas dietas foram propostas, uma baixa
em FODMAPs e outra com recomendações sobre ingestão de gordura, fibras insolúveis,
cafeína e alimentos produtores de gás, como feijão, repolho e cebolas, enfatizando como
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e quando comer. Do total, 67 pacientes completaram as dietas, em um período de quatro
semanas, sendo que a gravidade dos sintomas da SII foi reduzida em ambos os grupos durante a intervenção. Um outro estudo realizado por O’keeffe et al. (2017), mostrou a efetividade e a adequação dessa dieta por um período mais longo, através de um estudo onde
avaliou pacientes com SII que realizaram uma dieta baixa em FODMAPs e o processo de
reintrodução dos FODMAPs de acordo com a tolerância individual a longo prazo, avaliando quais os alimentos mais e menos tolerados, considerando os sintomas, aceitabilidade e
a relação comida e qualidade de vida.
Em um estudo realizado por Krieger-Grübel et al. (2020) onde um grupo de 29
pacientes foi dividido aleatoriamente em dois grupos, um recebeu uma dieta baixa em
FODMAP (LFD) e outro grupo uma dieta com baixo teor de lactose (LLD), para ambas as
dietas, os pacientes relataram que os sintomas tiveram uma melhora, no entanto, a dieta reduzida em FODMAP reduziu efetivamente a dor e o inchaço em pacientes com SII, sendo
que antes do estudo, alguns pacientes com SII se consideravam intolerantes à lactose, pois
a intolerância à lactose é de conhecimento comum na população em geral em comparação
com conhecimentos acerca dos FODMAPs, sendo que em pacientes com SII, a intolerância à lactose é maior do que na população normal. De acordo com De Roest et al. (2013),
pacientes com SII com má absorção de frutose e lactose receberam aconselhamento dietético em relação à uma dieta com baixo teor de FODMAPs. Para a maioria dos sintomas
houve uma melhora, aqueles com má absorção de frutose têm maior probabilidade de se
beneficiar, devido a uma melhora significativa nos sintomas de dor abdominal, inchaço,
flatulência e diarreia.
Staudacher et al. (2011) compararam uma dieta baixa em FODMAP com o aconselhamento dietético padrão baseado no Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica
do Reino Unido (NICE), que tem por objetivo aconselhar as pessoas sobre estilo de vida
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geral, atividade física, dieta, que inclui o ajuste de fibras, regulação das refeições e a ingestão de líquidos, aumentando água e diminuindo bebidas com cafeína e álcool, além
de incluir probióticos em casos específicos. Neste estudo, o grupo que realizou uma dieta
com redução de FODMAPs relatou melhora dos sintomas em comparação com o grupo
que realizou os aconselhamentos de uma dieta pelo NICE, mostrando melhorias no inchaço, dor abdominal e flatulência. Halmos et al. (2014) observaram que uma dieta baixa em
FODMAPs reduziu pela metade os sintomas gastrointestinais, bem como, uma melhora
na consistência das fezes em pacientes dos subgrupos SII-D e SII-C, em comparação com
uma dieta típica australiana, cuja qual, fornece conselhos sobre saúde e bem-estar, recomendando uma grande variedade de alimentos, incluindo todos os dias, vegetais, leguminosas, frutas, nozes, sementes, leite e derivados, carnes magras, aves, peixes e ovos.
Estudos recentes têm demonstrado que uma dieta baixa em FODMAPs leva a mudanças profundas na microbiota, de acordo com Staudacher e Whelan (2017), uma dieta
reduzida em FODMAPs na melhora dos sintomas da SII representa um marco terapêutico
para uma condição que tem sido difícil de ser tratada através dos tratamentos médicos ou
dietéticos, no entanto, evidências crescentes têm apontado para alterações na microbiota e
seus metabólitos. Intervenções utilizadas em conjunto com uma dieta reduzida em FODMAPs podem assumir um caráter profilático a fim de prevenir impactos sobre a microbiota.
Um estudo realizado no Reino Unido, por Staudacher et al. (2017), no qual 104 pacientes
com SII foram aleatoriamente atribuídos a grupos cegos, receberam aconselhamento para
seguir uma dieta falsa ou dieta pobre em FODMAPs por 4 semanas, junto com um placebo
ou suplemento probiótico, resultando em 4 grupos. A dieta falsa restringia a um número
semelhante de alimentos básicos e não básicos como a dieta baixa em FODMAPs. Embora
não tenha tido uma diferença estatisticamente significativa, os pacientes que fizeram uma
dieta baixa em FODMAPs teve um alívio um pouco maior em relação ao grupo da dieta
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simulada, no entanto, não está claro se as mudanças resultaram da restrição específica dos
FODMAPs ou da remoção de um único componente, como a lactose. A terapia probiótica
adjuvante gerou um aumento do número de espécies de Bifidobacterium, em comparação
com o placebo, e pode ser administrado a fim de restaurar essas bactérias em pacientes que
realizaram uma dieta baixa em FODMAP.
Em um ensaio clínico randomizado e controlado nos EUA realizado por Eswaran et
al. (2017), compararam uma dieta baixa em FODMAPs com uma dieta modificada recomendada pelo Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (mNICE), onde o
grupo com a dieta mNICE, foi orientado a comer pequenas refeições frequentes, evitando
o excesso de álcool e cafeína. Demonstrou-se que a dieta reduzida em FODMAPs proporcionou benefícios significativos para a qualidade de vida, ansiedade, melhora dos sintomas gastrointestinais em pacientes com SII e melhora no quadro dos pacientes com SII-D.
Contudo, quando a dieta reduzida em FODMAPs foi comparada com a dieta mNICE, por
um período de 4 semanas, constatou-se uma diminuição significativa de riboflavina, que
foi ajustada através do aumento energético da dieta, pois aumentando a quantidade de alimentos, aumentou a quantidade de macronutrientes e micronutrientes. A aplicação de uma
dieta baixa em FODMAPs a curto prazo não está associada com grandes inadequações de
micronutrientes, sendo necessário avaliar a necessidade de suplementação de nutrientes
para os indivíduos que realizarem essa dieta a longo prazo (ESWARAN et al., 2019).
Uma dieta pobre em oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis (FODMAPs), devido ao seu nível de restrição, pode contribuir para uma inadequação nutricional. Staudacher et al. (2019) avaliou uma dieta baixa em FODMAPs por 4
semanas, notou-se que para vários nutrientes os valores de referência não foram atingidos,
além de uma baixa ingestão de fibras. Quando essa dieta é planejada por um nutricionista,
a dieta não tem impacto significativo na ingestão geral de nutrientes, pois o profissional da
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área adequa os valores nutricionais.
Manning, Yao e Biesiekierski (2020) relata a efetividade de uma dieta reduzida em
FODMAPs e sua melhora nos sintomas da SII quando comparada a outros tratamentos
dietéticos e não dietéticos, no entanto, alguns fatores como a microbiota e o estado psicossocial necessitam de atenção especial, o que leva a uma necessidade em avaliar quais
combinações de tratamentos promovem uma terapia mais eficaz na gestão da SII.
De acordo com O’keeffe et al. (2017), a dieta com baixa ingestão de alimentos fonte
de FODMAPs é eficaz a longo prazo, permitindo uma dieta nutricionalmente adequada e
amplamente aceitável. No entanto, Nanayakkara et al. (2016), Schumann et al. (2017) e
Mitchell et al. (2019) relataram que apesar dos significativos avanços no manejo da SII
utilizando uma dieta reduzida em FODMAPs, não existem dados específicos a respeito
desta dieta na prática clínica, bem como da eficácia em longo prazo. Os futuros estudos,
devem ser projetados visando a resposta de uma dieta baixa em FODMAP sobre a qualidade de vida, a adequação nutricional, relação custo-benefício, eficácia em comparação com
outras dietas, mudanças na microbiota intestinal a curto e longo prazo.
O Quadro 1, baseado no estudo realizado por Dugum, Barco e Garg (2016), elenca
os alimentos que contém altos e baixos teores de FODMAPs, de acordo com a classe dos
carboidratos.
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Quadro 1 – Alimentos com alto e baixo teor de FODMAPs.
Tipo de
FODMAP

Oligossacarídeos
(frutanos/galactooligossacarídeos)

Alcachofras,
aspargos, beterrabas, couve
de Bruxelas,
brócolis, repolho, erva-doce,
alho, alho-poró,
quiabo, cebolas,
ervilhas, chalotas,
Alimentos
grão de bico, lencom alto
tilha, feijão, soja,
teor de
melancia, maçã,
FODMAP
pêssegos, caqui.
Trigo e centeio
quando consumidos em grandes
quantidades (por
exemplo, pão,
massa, cuscuz,
biscoitos, bolachas).
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Dissacarídeos
(lactose)

Monossacarídeos
(frutose)

Leite
(vaca,
cabra,
ovelha),
iogurte,
queijos
moles,
sorvete.

Maçãs, peras
asiáticas, peras, pêssegos,
manga, melancia. Sucos de
frutas naturais.
Grandes porções
de frutas, frutas
secas, suco de
frutas (quando a dose total
contém grande
concentração
de frutose). Mel
e adoçantes
como frutose e
xarope de milho
com alto teor de
frutose.

Polióis

Abacate, couve-flor, cogumelos,
ervilha torta, milho doce, maçãs,
damascos, peras
asiáticas, cerejas,
lichia, nectarina,
pêssegos, peras,
ameixas, melancia. Adoçantes
como isomalte,
maltitol, manitol,
sorbitol e xilitol.
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Brotos de bambu,
pimentões, acelga
chinesa, cenoura,
aipo, acelga, chuchu, cebolinha,
milho, berinjela,
feijão verde,
alface, abóboras, cebolinhas
(apenas parte
verde), tomates,
grão de bico
Alimentos
enlatado, substicom baixo
tutos de cebola e
teor de
alho como o óleo
FODMAP
com infusão de
alho, bananas,
mirtilos, melões,
carambola, toranja, uva, melão,
kiwi, limão, lima,
tangerina, laranjas, maracujá,
mamão, framboesa, morangos.
Pão e cereais sem
glúten.

Leite e iogurte sem
lactose,
leite de arroz, queijos duro,
manteiga,
substitutos
do sorvete,
tais como
gelato e
sorbet.

Brotos de bambu, pimentões,
acelga chinesa,
cenoura, aipo,
acelga, chuchu,
cebolinha, milho,
Bananas, mirberinjela, feijão
tilos, melões,
verde, alface,
carambola,
abóboras, cebolitoranja, uva, menhas (apenas parte
lão, kiwi, limão,
verde), tomates,
lima, tangerina,
grão de bico
laranjas, maraenlatado, substicujá, mamão,
tutos de cebola e
framboesa,
alho como o óleo
morangos. Xacom infusão de
rope de bordo e
alho, bananas,
xarope de ouro.
mirtilos, melões,
Adoçantes: qualcarambola, toranquer um, exceto
ja, uva, melão,
polióis.
kiwi, limão, lima,
tangerina, laranjas,
maracujá, mamão,
framboesa, morangos. Adoçantes:
Sacarose e glicose.

Fonte: DUGUM; BARCO; GARG, 2016.
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Considerações finais
Avanços significativos vêm ocorrendo no manejo da SII utilizando uma dieta reduzida em FODMAPs, além de ser notável sua eficácia no controle dos sintomas na maioria
dos pacientes com SII. No entanto, há uma carência de dados e estudos específicos na
implementação da dieta a longo prazo, tanto na prática clínica, quanto na sua repercussão
metabólica e fisiológica. Portanto, mais estudos são necessários para avaliar a eficácia a
longo prazo da dieta com baixo teor de FODMAP no controle da sintomatologia da SII.

Nutritional approach to Irritatable Bowel Syndrome: reduced diet in FODMAPS

ABSTRACT: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder
characterized by abdominal discomfort and distension, associated with a change in the
frequency and shape of stools. The pathophysiology is not fully understood, however, it is
known that food is related to symptoms. The present study aimed to seek available evidence
on the effectiveness of a diet with low intake of FODMAPs (Acronym for oligosaccharides,
disaccharides, monosaccharides and fermentable polyols) in relieving gastrointestinal symptoms in people suffering from IBS. The methodology used was conducted through the study of
a narrative literature review, through consultations in the scientific databases PubMed, Scielo,
Science Direct and academic Google, choosing the studies published between the years 2011
and 2021, in English and Portuguese. A nutritional approach that aims to alleviate the symptoms of IBS is to reduce foods rich in FODMAPs, as they have benefits in reducing bloating
and gas production. It is concluded that despite the significant advances in the management of
IBS using a diet reduced in FODMAPs, there is a lack of specific data regarding the diet low in
FODMAPs in clinical practice, therefore, further studies are needed to prove its effectiveness.

342

Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020

ABORDAGEM NUTRICIONAL DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: DIETA REDUZIDA EM FODMAPS

KEYWORDS: Irritable Bowel Syndrome; FODMAPs; Diet therapy.

Referências bibliográficas

ALTOBELLI, E.; NEGRO, V. D.; ANGELETTI, P. M.; LATELLA, G. Low-FODMAP
diet improves irritable bowel syndrome symptoms: A meta-analysis. Nutrients, v. 9, n. 9,
p. 1–19, 2017.
BAJOR, A.; TÖRNBLOM, H.; RUDLING, M.; UNG, K.; SIMRÉN, M. Increased colonic
bile acid exposure: A relevant factor for symptoms and treatment in IBS. Gut, v. 64, n. 1,
p. 84–92, 2014.
BARBARA, G.; FEINLE-BISSET, C.; GHOSHAL, U. C.; SANTOS, J.; VANNER, S.
J.; VERGNOLLE, N.; ZOETENDAL, E. G.; QUIGLEY, E. M. The intestinal microenvironment and functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology, v. 150, n. 6, p.
1305- 1318, 2016.
BINIENDA, A.; SALAGA, M. Genetic aspect (with SNPs) of irritable bowel syndrome. Poland, 2020. cap. 7.
BÖHN, L.; STÖRSRUD, S.; LILJEBO, T.; COLLIN, L.; LINDFORS, P.; TÖRNBLOM,
H.; SIMRÉN, M. Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome as Well as Traditional Dietary Advice: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology, v. 149, n. 6, p. 1399-1407, 2015.
CHEN, H. D.; BAIR, M.; CHANG, W.; HSU, C.; WONG, M.; HUNG, J.; LIU, T.; YI,
C.; LEI, W.; CHEN, C. Similarities and differences between IBS-C and FC with regards
to symptomatology, sleep quality and psychological attributes. Journal of the Formosan
Medical Association, v. 119, n. 1P1, p. 75–80, 2020.
CHOUNG, R. S.; LOCKE, G. R. Epidemiology of IBS. Gastroenterology Clinics of
North America, v. 40, n. 1, p. 1–10, 2011.
DEFREES, D. N.; BAILEY, J. Irritable Bowel Syndrome: Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Primary Care - Clinics in Office Practice, v. 44, n. 4, p.
Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020

343

Bárbara Ferri Marangoni - Natália Cecília Sartarelli

655–671, 2017.
DE ROEST, R.; DOBBS, B. R.; CHAPMAN, B. A.; BATMAN, B.; O’BRIEN, L. A.;
LEEPER, J. A.; HEBBLETHWAITE, C. R.; GEARRY, R. B. The low FODMAP diet improves gastrointestinal symptoms in patients with irritable bowel syndrome: A prospective
study. International Journal of Clinical Practice, v. 67, n. 9, p. 895–903, 2013.
DROSSMAN, D. A. Functional gastrointestinal disorders: History, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterology, v. 150, n. 6, p. 1262- 1279, 2016.
DUGUM, M.; BARCO, K.; GARG, S. Managing irritable bowel syndrome: The low-FODMAP diet. Cleveland Clinic Journal of Medicine, v. 83, n. 9, p. 655–662, 2016.
ESWARAN, S.; GOEL, A.; CHEY, W. D. What role does wheat play in the symptoms of
irritable bowel syndrome? Gastroenterology and Hepatology, v. 9, n. 2, p. 85–91, 2013.
ESWARAN, S.; CHEY, W. D.; JACKSON, K.; PILLAI, S.; CHEY, S. W.; HAN-MARKEY,
T. A Diet Low in Fermentable Oligo-, Di-, and Monosaccharides and Polyols Improves
Quality of Life and Reduces Activity Impairment in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Diarrhea. Clinical Gastroenterology and Hepatology, v. 15, n. 12, p. 18901899, 2017.
ESWARAN, S.; DOLAN, R. D.; BALL, S. C.; JACKSON, K.; CHEY, W. The Impact of
a 4-Week Low-FODMAP and mNICE Diet on Nutrient Intake in a Sample of US Adults
with Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea. Journal of the Academy of Nutrition and
Dietetics, v. 120, n. 4, p. 641–649, 2019.
FARMER, A. D.; RUFFLE, J. K. Irritable bowel syndrome. Medicine (United Kingdom), v. 47, n. 6, p. 350–353, 2019.
GIBSON, P. R.; VARNEY, J.; MALAKAR, S.; MUIR, J. G. Food Components and Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology, v. 148, n. 6, p. 1 - 33, 2015.
HALMOS, E. P.; POWER, V. A.; SHEPHERD, S. J.; GIBSON, P. R.; MUIR, J. G. A diet
low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology, v.
146, p. 67- 75, 2014.
HOLTMANN, G. J.; FORD, A. C.; TALLEY, N. J. Pathophysiology of irritable bowel
syndrome. The Lancet Gastroenterology and Hepatology, v. 1, n. 2, p. 133–146, 2016.
IRETON-JONES, C. The low FODMAP diet: Fundamental therapy in the management of
344

Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020

ABORDAGEM NUTRICIONAL DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: DIETA REDUZIDA EM FODMAPS

irritable bowel syndrome. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care,
v. 20, n. 5, p. 414–419, 2017.
KRIEGER-GRÜBEL, C.; HUTTER, S.; HIESTAND, M.; BRENNER, I.; GÜSEWELL,
S.; BOROVICKA, J. Treatment efficacy of a low FODMAP diet compared to a low lactose diet in IBS patients: A randomized, cross-over designed study. Clinical Nutrition
ESPEN, v. 40, p. 83–89, 2020.
LAATIKAINEN, R.; KOSKENPATO, J.; HONGISTO, S. M.; LOPONEN, J.; POUSSA,
T.; HILLILA, M.; KORPELA, R. Randomised clinical trial: low-FODMAP rye bread vs.
regular rye bread to relieve the symptoms of irritable bowel syndrome. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, v. 44, n. 5, p. 460–470, 2016.
LACY, B. E.; MEARIN, F.; CHANG, L.; CHEY, W.D.; LEMBO, A.J.; SIMREN, M.;
SPILLER, R. Bowel disorders. Gastroenterology, v. 150, n. 6, p. 1393-1407, 2016.
MAGGE, S.; LEMBO, A. Low-FODMAP diet for treatment of irritable bowel syndrome.
Gastroenterology and Hepatology, v. 8, n. 11, p. 739–745, 2012.
MANNING, L. P.; YAO, C. K.; BIESIEKIERSKI, J. R. Therapy of IBS: Is a Low FODMAP Diet the Answer? Frontiers in Psychiatry, v. 11, p. 1–8, 2020.
MITCHELL, H.; PORTER, J.; GIBSON, P. R.; BARRETT, J.; GARG, M. Review article:
implementation of a diet low in FODMAPs for patients with irritable bowel syndrome—
directions for future research. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, v. 49, n. 2,
p. 124–139, 2019.
NANAYAKKARA, W. S.; SKIDMORE, P. M. L.; O’BRIEN, L.; WILKINSON, T. J.; GEARRY, R. B. Efficacy of the low FODMAP diet for treating irritable bowel syndrome: The
evidence to date. Clinical and Experimental Gastroenterology, v. 9, p. 131–142, 2016.
OOI, S. L.; CORREA, D.; PAK, S. C. Probiotics, prebiotics, and low FODMAP diet for
irritable bowel syndrome – What is the current evidence? Complementary Therapies in
Medicine, v. 43, n. December 2018, p. 73–80, 2019.
O’KEEFFE, M.; JANSEN, C.; MARTIN, L.; WILLIAMS, M.; SEAMARK, L.; STAUDACHER H. M.; IRVING, P. M.; WHELAN, K.; LOMER, M. C. Long-term impact of
the low-FODMAP diet on gastrointestinal symptoms, dietary intake, patient acceptability,
and healthcare utilization in irritable bowel syndrome. Neurogastroenterology and Motility, v. 30, n. 1, p. 1–13, 2017.
Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020

345

Bárbara Ferri Marangoni - Natália Cecília Sartarelli

SCHUMANN, D.; SCHUMANN, D.; KLOSE, P.; LAUCHE, R.; DOBOS, G.; LANGHORST, J.; CRAMER, H. Low FODMAP Diet in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrition, v. 45, p. 24–31, 2017.
STAUDACHER, H. M.; WHELAN, K.; IRVING, P. M.; LOMER, M. C. E. Comparison
of symptom response following advice for a diet low in fermentable carbohydrates (FODMAPs) versus standard dietary advice in patients with irritable bowel syndrome. Journal
of Human Nutrition and Dietetics, v. 24, n. 5, p. 487–495, 2011.
STAUDACHER, H. M.; IRVING, P. M.; LOMER, M. C. E.; WHELAN, K. Mechanisms
and efficacy of dietary FODMAP restriction in IBS. Nature Reviews Gastroenterology
and Hepatology, v. 11, n. 4, p. 256–266, 2014.
STAUDACHER, H. M.; LOMER, M.C.E.; FARQUHARSON, F.M.; LOUIS, P.; FAVA, F.;
FRANCIOSI, E.; SCHOLZ, M.; TUOHY, K.M.; LINDSAY, J.O.; IRVING, P.M.; WHELAN, K. Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms in Patients With Irritable Bowel
Syndrome and A Probiotic Restores Bifidobacterium Species: A Randomized Controlled
Trial. Gastroenterology, v. 153, n. 4, p. 936–947, 2017.
STAUDACHER, H. M.; WHELAN, K. The low FODMAP diet: Recent advances in understanding its mechanisms and efficacy in IBS. Gut, v. 66, n. 8, p. 1517–1527, 2017.
STAUDACHER, H. M.; RALPH, F. S. E.; IRVING, P. M.; WHELAN, K.; LOMER, M. C.
E. Nutrient Intake, Diet Quality, and Diet Diversity in Irritable Bowel Syndrome and the
Impact of the Low FODMAP Diet. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics,
v. 120, n. 4, p. 535–547, 2019.
WHELAN, K.; MARTIN, L. D.; STAUDACHER, H. M.; LOMER, M. C. E. The low
FODMAP diet in the management of irritable bowel syndrome: an evidence-based review
of FODMAP restriction, reintroduction and personalisation in clinical practice. Journal
of Human Nutrition and Dietetics, v. 31, n. 2, p. 239–255, 2018.
YU, S.; CHUN, E.; JI, Y.; LEE, Y. L.; JIN, M. Effects of red ginseng on gut, microbiota,
and brain in a mouse model of post-infectious irritable bowel syndrome. Journal of Ginseng Research, p.1-11, 2021.

346

Multiciência, São Carlos, 19: 325 - 346, 2020

IMAGEM CORPORAL E A RELAÇÃO COM OS TRANSTORNOS ALIMENTARES EM MULHERES
Ana Luiza de Sousa MOTA1
Izabelle Joaquim SANTOS2
Angélica de Moraes Manço RUBIATTI3
Andréa Regina PELLEGRINI⁴
RESUMO: O presente trabalho busca ao longo de seus tópicos abordar a insatisfação
da imagem corporal entre as mulheres e a relação com os transtornos alimentares, assim
como destacar os processos envolvidos na formação da imagem corporal. O excesso da
valorização da imagem corporal, o culto ao corpo e a idealização do alcance do padrão de
beleza atual faz com que muitas pessoas apresentem dificuldades em aceitar sua imagem
corporal. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho consistiu em evidenciar a relação entre
a insatisfação com a imagem corporal e os transtornos alimentares em mulheres. Para uma
melhor fundamentação dos conteúdos apresentados ao longo do trabalho realizou-se uma
revisão bibliográfica, tomando por base artigos publicados nos últimos 11 anos, consolidando os principais conceitos e análises sobre a imagem corporal e o desenvolvimento dos
transtornos alimentares. Os principais resultados encontrados permitiram a discussão dos
tópicos: construção da imagem corporal; insatisfação da imagem corporal na adolescência; insatisfação com a imagem corporal entre universitárias e; imagem corporal, mídia e
transtornos alimentares. Concluiu-se que as mídias sociais promovem a imposição de uma
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imagem perfeita pela sociedade e que representam relevantes componentes no processo de
descontentamento com a imagem corporal e risco de transtornos alimentares.

PALAVRAS-CHAVE: Imagem corporal; Transtornos alimentares; Insatisfação corporal e
Mídias sociais.

Introdução

A imagem corporal está relacionada ao conceito da imagem e do corpo. Carrega,
ainda, a existência do indivíduo, reconhecendo-o enquanto existência, essa cheia de significados sobre sua trajetória, inter-relacionando os tempos passado, presente e futuro (ALVARENGA; DUNKER, 2014).
Na visão de Castro et al. (2010), a imagem corporal pode ser uma apresentação
mental de como os indivíduos se observam, assim como uma descrição subconsciente da
aparência física das pessoas. Algo que pode ser fundamental no desenvolvimento individual.
Segundo Conti, Frutuoso e Gambardella (2005), é a representação mental da
aparência física de uma pessoa; é a maneira como o corpo se apresenta para as demais
pessoas; e o conjunto de sensações sentidas através do corpo.
Um dos grandes problemas psicológicos presente no contexto social, relaciona-se
com a imagem corporal, devido aos padrões estabelecidos por parte da sociedade ou determinados grupos sociais. Esses padrões trazem uma visão complexa do corpo perfeito

348

Multiciência, São Carlos, 19: 347 - 368, 2020

IMAGEM CORPORAL E A RELAÇÃO COM OS TRANSTORNOS ALIMENTARES EM MULHERES

ou das medidas a serem alcançadas como uma forma de se enquadrar no que está sendo
apresentado nas mídias sociais ou meios de comunicação. A autoimagem é uma das questões emocionais mais frágeis e impactadas atualmente (ALVARENGA; DUNKER, 2014).
O impacto da mídia nas questões de imagem corporal é bem documentado, especialmente quando há leitura de revistas, exposição a fotos e filmes, com corpos magros no
cinema e TV. A insatisfação corporal de alguma forma desencadeada ou exacerbada pela
influência da mídia é o grande elo com os transtornos alimentares, uma vez que aqueles
insatisfeitos com o próprio corpo, são mais suscetíveis a buscarem e utilizarem estratégias
para tentar modificar seu corpo e peso corporal. Historicamente, sempre houve um espaço
na mídia para a indústria do emagrecimento, que propaga e sugere inúmeras maneiras de
mudar o corpo para que ele se torne “perfeito” (CARVALHO; ALVARENGA; FERREIRA, 2017).
Os padrões de beleza idealizados e impostos pela sociedade vêm mudando com
o passar dos anos, levando os indivíduos a uma excessiva preocupação com a imagem
corporal. As mulheres são as mais atingidas por essa busca incessante do corpo ideal, sob
o culto da imagem de magreza, as quais se submetem às dietas extremamente restritivas,
podendo ser um dos fatores desencadeantes de alterações preocupantes no comportamento
alimentar, tais como o consumo excessivo de alimentos, a proibição de um determinado alimento, ou até o desenvolvimento de transtornos alimentares (ALVARENGA et al.,
2010).
De acordo com Neighbors e Sobal (2007), a insatisfação corporal é usada para avaliar a discrepância entre a imagem corporal real e a idealizada. De modo geral, as mulheres
apresentam maior insatisfação corporal que os homens, assim como maior prevalência de
transtornos alimentares. Associada com sintomas depressivos, estresse, baixa autoestima,
maior restrição alimentar, indicando a importância de se avaliar esses parâmetros.
Multiciência, São Carlos, 19: 347 - 368, 2020
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Dentre os principais transtornos alimentares existentes estão a anorexia e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar que se caracteriza por perda
de peso voluntária e distúrbios da imagem corporal, acompanhados de medo intenso de
ganhar peso, levando a um peso corporal significativamente baixo e assim, comprometimento físico, psíquico e social. Já a bulimia nervosa que se caracteriza por episódios de
compulsão alimentar, distúrbios da imagem corporal e comportamentos compensatórios
inadequados para o controle de peso, como vômitos autoinduzidos, dietas compensatórias,
uso de medicamentos e exercícios físicos exagerados. Observa-se excessiva preocupação
com o peso e a forma corporal, que invariavelmente afeta sentimentos e atitudes do paciente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIOATION, 2013).
Nesse contexto, o presente trabalho buscou, por meio de revisão bibliográfica, evidenciar a relação entre a insatisfação com a imagem corporal e os transtornos alimentares
em mulheres.

Desenvolvimento Bibliográfico

Um dos principais impactos promovidos no processo da autoimagem são os transtornos alimentares, uma vez que as pessoas buscam obter o corpo ideal ou mesmo estabelecer uma rotina capaz de tornar o seu corpo dentro dos padrões sociais esperados. Vale
ressaltar que esse problema se faz cada vez mais presente em adolescentes ou jovens do
sexo feminino.
Os transtornos alimentares caracterizam-se por inadequações no consumo, no padrão ou no comportamento alimentar ocasionando progressiva piora na qualidade nutricional, saúde física ou funcionamento psicossocial (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSO350
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CIOATION, 2013).
As mulheres têm sido vítimas de diversos padrões de aparência física, que as têm
submetido a fortes pressões e a dietas com o objetivo de corresponder às expectativas
sociais de magreza. A sociedade exige e reforça um padrão físico absolutamente irreal e
muito distante do que realmente é considerado saudável (GUIDANO, 1983).
Os transtornos alimentares são constantemente considerados quadros clínicos
vinculados à modernidade. Segundo Born, Nogarolli e Gayer (2014), suas complicações
orgânicas atingem variados órgãos e sistemas, que por sua vez respondem de maneira
específica ao grau de desnutrição avançado, deficiências nutricionais, problemas psiquiátricos e emocionais.
Esses distúrbios têm aumentado consideravelmente pela influência da mídia que
passa a imagem de que o corpo perfeito é o magro. Para alcançar este objetivo, as pessoas
fazem dietas restritivas, que podem trazer consequências importantes para a saúde (BOSI
et al., 2006).
A imagem corporal pode-se dividir em dois componentes: o perceptivo – refere-se à imagem que é construída na mente; e o atitudinal – diz respeito aos sentimentos,
pensamentos e ações em relação a imagem do corpo. O corpo ideal passou por mudança
e estendem-se a toda comunidade, além de serem inatingíveis para a maioria dos indivíduos. Muitas vezes, a pressão para atingir o suposto corpo ideal leva à piora da imagem
corporal, aumento do comer desordenado e a tentativas malsucedidas de controle de peso
(NEIGHBORS; SOBAL, 2007).
Os principais transtornos alimentares são bulimia nervosa e a anorexia nervosa.
A incidência de bulimia nervosa é de 1 a 1,5% da população. Esses números podem
ser maiores se os chamados quadros parciais forem considerados em populações espeMulticiência, São Carlos, 19: 347 - 368, 2020
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cíficas, como os jovens universitários (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIOATION,
2013).
A prevalência é maior no sexo feminino, cerca de 90 a 95% de mulheres para 5 a
10% de homens. A maioria apresenta peso adequado para altura ou está discretamente acima do peso. O início da doença é mais comum no final da adolescência ou início da vida
adulta, atingindo diferentes classes sociais. Não é incomum que os transtornos comecem
após um período de dieta. Algumas profissões apresentam riscos para o desenvolvimento
dos transtornos como modelos e outros profissionais de moda e atletas (DONNELLY et
al., 2018).
Os mecanismos compensatórios para os episódios compulsivos de bulimia nervosa compreendem uso de laxantes ou de diuréticos, hormônios tireoidianos, inibidores de
apetite, uso de substância psicoativas (maconha, cocaína) ou abuso de exercício físico.
Seu tratamento deve ser realizado por uma equipe multiprofissional com o atendimento
psiquiátrico, nutricional e psicológico. Os objetivos incluem primeiramente a regularização do padrão alimentar, suspensão da purgação, da restrição e é importante ter orientação
nutricional (AMERICAN DIETETIC ASSOCIOATION, 2006).
A prevalência de anorexia nervosa é estimada entre 0,5 e 1% da população. Cerca de
90% dos pacientes são do sexo feminino em faixa etária mais atingida dos 15 aos 25 anos.
As profissões que apresentam maior chance para o seu desenvolvimento são as bailarinas,
atletas, profissionais de moda, atrizes e atores, estudantes de nutrição, medicina e psicologia. O quadro clínico inicia-se quase sempre após uma dieta restritiva. Inicialmente são
evitados alimentos considerados “proibidos, engordativos”, e progressivamente o paciente
passa a restringir sua alimentação abolindo a ingestão de grupos alimentares específicos e
a minimizar o número de refeições (SALZANO et al., 2011).
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Os objetivos do tratamento nutricional da anorexia podem ser resumidos em: restabelecer o peso corporal saudável, associado à normalização dos níveis hormonais; melhorar a estrutura, o consumo e as atitudes alimentares; melhorar a relação com o alimento e o
ato de se alimentar; normalizar a percepção dos sinais de fome e saciedade; cessar práticas
para a perda de peso e comportamentos compensatórios; corrigir sequelas físicas e psicológicas decorrentes da desnutrição; e diminuir ou eliminar distúrbios de imagem corporal
(MITTNACHT; BULIK, 2015).
A introdução alimentar deve ser feita para auxiliar na normalização da estrutura da
alimentação na promoção de mudanças comportamentais e na recuperação nutricional em
longo prazo. A suplementação de nutrientes e o uso de nutrição enteral são indicados em
casos específicos (OZIER et al., 2011).
Conforme o exposto, os transtornos alimentares podem ser considerados de grande
impacto à saúde emocional e clínica das pessoas, uma vez que a imagem corporal precisa
ser reafirmada, sendo necessário o acompanhamento por parte dos nutricionistas e outros
profissionais da saúde, incluindo o nutricionista.

Metodologia

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura narrativa, cujas etapas da pesquisa
foram: a escolha da questão para revisão; a definição de critérios de busca na literatura;
avaliação e análise dos dados coletados; interpretação e apresentação dos resultados obtidos em cada estudo.
Para o levantamento dos artigos científicos e definição dos temas geradores da discussão, foram feitas buscas nas bases de dados Scielo e Google acadêmico.
Multiciência, São Carlos, 19: 347 - 368, 2020
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Os termos descritores utilizados foram: “transtornos alimentares”; “imagem corporal”; “insatisfação corporal” e “mídias sociais”.
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos científicos e livros, levaram em consideração como foco principal a imagem corporal, insatisfação da imagem
corporal e transtornos alimentares publicados entre 2009 e 2020, em português e inglês. Já
os critérios de exclusão foram os artigos científicos e livros que não abordaram qualquer
relação com o tema, não se relacionavam ao público feminino e os artigos que não estão
disponíveis na íntegra para consulta.

Resultados e Discussão

Após a realização da revisão bibliográfica, os temas geradores de discussão que serão apresentados a seguir foram: construção da imagem corporal; insatisfação da imagem
corporal na adolescência; insatisfação da imagem corporal entre estudantes universitárias
e; mídia, imagem corporal e transtornos alimentares.

Construção da imagem corporal

A imagem corporal pode ser definida como a representação mental do próprio corpo, sendo construída a partir das dimensões fisiológica, libidinal e social. Entende-se que
os aspectos sociais são mais relevantes, devido às fortes influências que a estética corporal
exerce no mundo moderno, atingindo de forma altamente prejudicial àqueles indivíduos
considerados fora do padrão (SCHOMER; KACHANI, 2010).
354
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Para Ferreira, Castro e Morgado (2014), a percepção da imagem corporal é definida
pela capacidade que cada ser humano possui de interpretação mental sobre o tamanho e a
forma do seu próprio corpo, sendo ligada a diversos fatores sociais, interpessoais e biológicos. A construção da imagem corporal pode ser entendida em duas dimensões: a perceptiva e a atitudinal. A dimensão perceptiva tem a ver com a percepção do indivíduo, com o
tamanho do seu corpo. Já a dimensão atitudinal tem a ver com pensamentos, sentimentos,
ações, satisfação, insatisfação, nível de preocupação e de ansiedade com a aparência e que,
por sua vez, influenciam a relação do indivíduo com o corpo e a formação da sua imagem
corporal.
Ao longo dos anos, o comportamento alimentar sofreu modificações e influências
pelos padrões culturais e da mídia. Sendo assim, a imagem corporal é afetada e reflete
diretamente nos hábitos alimentares, na tentativa de obter-se o corpo idealizado. De uma
forma geral, as mulheres estão mais frequentemente insatisfeitas com a imagem, uma vez
que se comparam às celebridades e têm uma tendência maior a enxergar-se de maneira
pejorativa, diferentemente dos homens (BATISTA et al., 2015).
A sociedade está cada vez mais deslumbrada com a imagem de corpos perfeitos e
acaba se distanciando da realidade, sendo necessário enfrentar diversos casos de distúrbios
da imagem corporal, cirurgias plásticas realizadas em excesso, levando a riscos desnecessários para a saúde, prática de exercícios de forma inadequada e/ou excessiva, sem acompanhamento de um profissional especializado (JAEGER; CÂMARA, 2015).
Diante desse cenário, vale ressaltar a busca imediata por corpos esculpidos e moldados, sinais de status e perfeição. Para muitas pessoas, não se adequar a estes padrões, as
fazem frustradas, com baixa autoestima e discriminadas podendo favorecer ao maior risco
de transtornos alimentares (GUIMARÃES, 2018).
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Insatisfação da imagem corporal na adolescência

A adolescência é um período conturbado, em que o ser humano passa por diversas mudanças e é onde começa a conhecer-se e a aceitar-se. Nessa fase, as comparações
são inúmeras, seja com as celebridades perfeitas exibidas pela mídia, ou mesmo com os
próprios colegas e amigos. É muito comum, atualmente, ver adolescentes deprimidos,
enfrentando diferentes distúrbios emocionais e sofrendo com a baixa autoestima, já que é
um momento de inseguranças constantes (FABBRI et al., 2020).
É importante destacar que a forma como o adolescente percebe sua imagem corporal
reflete diretamente em sua saúde física e mental, bem como em suas relações pessoais.
Pesquisa realizada com estudantes de 13 a 15 anos de todos os estados brasileiros revelou
que 40% deles percebem-se como “muito magros” ou “muito gordos” e a proporção maior
dos que se veem como “muito gordos” foi entre as meninas, visto que o sexo feminino
tende a ser naturalmente mais exigente e crítico com sua imagem corporal (PEREIRA et
al., 2009).
A elevada insatisfação com a imagem corporal pode ser facilitada pelo acesso aos
meios midiáticos, principalmente, aqueles relacionados às redes sociais, aos quais os adolescentes estão frequentemente expostos, tornando-se um grupo de risco. Há uma idealização de um corpo perfeito nas sociedades atuais, que quando não é alcançando pode gerar
distúrbios da imagem corporal, além de repercussões na saúde e no comportamento dos
adolescentes (LIRA et al., 2017).
Estudo realizado com adolescentes das capitais brasileiras observou baixa concordância entre a imagem corporal e o estado nutricional. Esses resultados podem estar rela356
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cionados ao fato de a adolescência constituir um período crítico para o desenvolvimento
da imagem corporal, devido às várias mudanças sociais, físicas e psicológicas que ocorrem nessa fase da vida (VOELKER; REEL; GREENLEAL, 2015).
O estudo de Alves et al. (2017) teve como objetivo investigar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal em mulheres com idade entre 14 e 18 anos e sua associação com o estado nutricional, idade e atividade física. A amostra foi composta por
393 escolares militares. Utilizou-se o instrumento escala de silhuetas de Stunkard para a
percepção da insatisfação corporal. O estado nutricional foi obtido pela aferição do peso
e estatura, sendo calculado o índice de massa corporal (IMC). Os pesquisadores encontraram 62,6% das meninas praticantes de atividade física, 63,4% estavam com peso adequado para altura e 65,4% alegaram insatisfação com a imagem corporal. A conclusão do
estudo mostrou que a maioria das mulheres estudadas estavam insatisfeitas com seu corpo,
mesmo praticando atividade física e com o peso dentro do considerado saudável.
Na adolescência a questão do peso tem grande importância e não é raro que eles
venham a desenvolver transtornos alimentares. Segundo Ferreira et al. (2013), a insatisfação com a imagem corporal é uma realidade bastante comum no período da adolescência,
representando um sério fator de risco para o desenvolvimento de comportamentos alimentares seriamente prejudiciais à saúde, especialmente, no que tange aos transtornos alimentares. Os autores ainda explicam que os transtornos alimentares afetam adolescentes
e adultos mais jovens, ocorrendo mais frequentemente entre as mulheres. Seus prejuízos
podem ser biológicos e psicológicos, com risco aumentado de morbidades e mortalidade.
Segundo Pelegrini et al. (2011), as altas taxas de insatisfação corporal podem acontecer, pois as pessoas passam a seguir padrões inadequados de alimentação e atividade
física, contribuindo para o aumento do peso e, consequente, insatisfação com o corpo.
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Além disso, acredita-se que os transtornos alimentares atinjam fortemente aos adolescentes, devido às influências da mídia e do ambiente social que frequentam, círculos de
amizades, familiares, ou seja, locais e pessoas que cultuam a magreza como sendo o único
belo (MARTINS; FERREIRA; CARVALHO, 2014).
Diante da insatisfação com a imagem corporal entre adolescentes é essencial acompanhar o estado nutricional nessa faixa etária, tendo em vista o fato de tratar-se de indivíduos ainda em fase de crescimento e desenvolvimento (CASTRO et al., 2010).
É evidente a necessidade de intervenções por profissionais de saúde na fase da
adolescência, a fim de prevenir a insatisfação com a imagem corporal e que esta resulte na
ocorrência de problemas psíquicos que estão relacionados à autoimagem e a transtornos
alimentares. Dessa forma, a escola e a família devem ficar atentos aos indícios de distorções da imagem corporal dos adolescentes, tendo importante papel na identificação de
situações de risco que necessite de acompanhamento de profissional especializado.

Insatisfação corporal entre estudantes universitárias

A entrada na universidade é uma etapa marcada por intensas mudanças na vida do
estudante, representando, para muitos, o momento em que terá que responsabilizar-se por
sua alimentação. Dessa forma, vários fatores podem influenciar o comportamento alimentar, contribuindo com práticas prejudiciais à saúde (ALMEIDA et al., 2013).
Estudos vêm destacando um aumento na prevalência e risco de transtornos de comportamentos alimentares em estudantes universitários, especialmente, da área da saúde.
Esse grupo sofre com a pressão e a cobrança da aparência e boa forma física, considerados
aspectos relevantes associados ao sucesso profissional e que se configuram como fatores
358
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de risco para o desenvolvimento desses distúrbios, que em longo prazo, comprometem sua
qualidade de vida (KESSLER; POLL, 2018).
Estudos com estudantes universitários apontaram relevante prevalência de insatisfação com a imagem corporal. A pesquisa de Quadros et al. (2010) com adultos universitários mostrou que cerca de 75% a 85% encontravam-se insatisfeitos com sua aparência
e peso.
Frank et al. (2016), em um trabalho realizado com acadêmicos de um curso da área
da saúde, apontaram uma prevalência de 76,6% de insatisfação com a imagem corporal.
Souza e Alvarenga (2016) analisaram estudos sobre o assunto e as prevalências variaram entre 8,3% e 87% nos estudos nacionais e entre 5,2% e 85,5% nos internacionais.
Foi verificada uma insatisfação com a imagem corporal entre 17,4% e 82,5% em mulheres, ou seja, observou-se uma maior insatisfação com a imagem corporal em mulheres nos
estudos analisados.
Estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, avaliou 175 universitárias do curso
de Psicologia e constatou que 19,4% das universitárias tinham insatisfação corporal de
moderada/severa e 80,6% normal/leve. A conclusão encontrada foi que a aparência costuma ser algo supervalorizado em situações sociais, desencadeando uma cultura que busca
quase de forma cega o padrão de beleza ditado pela sociedade. A busca desenfreada por
essa beleza se tornou algo comum e prevalente, associando a melhora da autoimagem e
autopercepção com o sucesso nas relações sociais e em diversas áreas da vida (BOSI;
UCHIMURA; LUIZ, 2009).
Pieper e Cordova (2018) destacaram a incidência de transtornos alimentares e a
insatisfação da imagem corporal no público universitário feminino, grupo considerado
de risco, devido ao ganho de responsabilidade acadêmica, inclusão em grupos sociais e
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autocrítica, em que o aumento crescente de insatisfação com o corpo atinge cerca de 20%
das mulheres e aumenta para 35% em estudantes de Nutrição.
De acordo com Quadros et al. (2010), esses dados são preocupantes pela associação
com os transtornos alimentares. Sugerem a criação de políticas de conscientização e apoio
psicológico para esses jovens universitários, para que quando formados, possam cumprir
seu papel e ajudar a sociedade.
A literatura aponta que a insatisfação com a imagem corporal, no geral, não serve
como motivação para a adoção de comportamentos saudáveis para o controle de peso.
Dietas de restrição não previnem a obesidade e não ajudam a manter uma massa corporal
adequada, pelo contrário, colocam o indivíduo em risco de ganho ou queda brusca de peso
e pioram sua saúde geral. A procura por acompanhamento nutricional contribuirá para
uma correta manutenção de peso e do estado nutricional, refletindo na redução da insatisfação com a imagem corporal (RIBEIRO-SILVA et al., 2018).

Imagem Corporal, Mídia e Transtornos Alimentares

A mídia é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento de transtornos alimentares, baixa autoestima e insatisfação com a imagem corporal. Ao estimular fortemente um padrão de perfeição quase inalcançável para as pessoas (JACOBSOHN; FIGUEIREDO; ALVARENGA, 2020).
Conforme Mingoia et al. (2017), há interação da mídia com o desenvolvimento de
distúrbios de imagem corporal. As mensagens relacionadas a um ideal de magreza e um
desejo de ter um corpo mais magro do que o próprio já são observadas em crianças.
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Silva (2012), discute que a insatisfação corporal é um fator de risco não só para os
transtornos alimentares, mas também influencia nas práticas não saudáveis de controle de
peso.
O conceito de beleza mudou nos últimos anos e agora é vista através de mídia virtual, ou seja, visualizada mais rapidamente, fazendo com que as pessoas se sintam pressionadas a corresponder ao padrão vigente de sua cultura, muito influenciado pela mídia
(THURM et al., 2020).
A tirania da beleza e dos corpos perfeitos levam a uma série de infelicidades. Essa
pressão social é devastadora e pode causar distúrbios alimentares, depressão e até suicídio.
A mídia faz da obesidade uma condição de rejeição, algo inaceitável, contribuindo com
que as pessoas recorram a métodos de emagrecimento milagrosos que só prejudicam a
saúde física e emocional dos indivíduos (LEGNANI et al., 2012).
É fato que o sexo feminino é o mais prejudicado pelos padrões de beleza impostos
pela mídia, pois a mulher costuma ser mais vulnerável, exigente e insatisfeita com sua
imagem. Nesse sentido, os profissionais da área da saúde e da estética o grande desafio
de trabalhar pela conscientização das mulheres na preocupação com a saúde em primeiro
lugar (BITTENCOURT; ALMEIDA, 2013).
Na visão de Walker et al. (2015), trata-se de uma situação muito grave, pois os
jovens e adolescentes são fortemente atingidos, e costumam levar essa insatisfação com
o corpo e inseguranças para vida adulta. A internet e o fácil acesso às informações contribuem para o bombardeio de conteúdos e imagens que enaltecem corpos magros e musculosos, pessoas sempre felizes e belas por sua magreza.
Zeeni et al. (2018) afirmam a dificuldade atual de ter uma boa saúde mental. Por
isso a mídia deveria ser mais responsável com o conteúdo que transmite, ao invés de se
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aproveitar das inseguranças e medos relativos à imagem corporal.
Esses estudos mostram que os sentimentos de inadequação e os distúrbios da imagem corporal têm se tornado frequentes na população em geral, levando a uma reflexão
sobre suas implicações na saúde das pessoas.
É preciso urgentemente fortalecer o psicológico e a saúde mental das pessoas,
começando ainda na infância. O uso de tecnologias está relacionado diretamente aos distúrbios de cunho psicológico e às consequências negativas para a saúde e autoestima do
indivíduo podem ser irreversíveis (ZEENI et al., 2018).

Considerações Finais

Diante da discussão realizada, pôde-se observar que grande parte das pessoas atingidas pelos transtornos alimentares são adolescentes e universitários do sexo feminino, impactados consideravelmente pelas mídias sociais, assim como as rotinas de apresentação
das condições perfeitas e ditadas pela sociedade atual.
Como evidenciado ao longo do trabalho, verificou-se que anorexia e bulimia nervosa vêm crescendo consideravelmente por pressão existente, quanto à aparência e imagem
corporal.
O suporte dos nutricionistas, outros profissionais da saúde e familiares é algo
fundamental no processo de prevenção e tratamento dos transtornos alimentares. É válido
ressaltar que a idealização do corpo e da aparência ideais irrealistas e a insatisfação com o
próprio corpo podem contribuir para o desenvolvimento desses transtornos, sendo influenciados pela mídia e a cultura da beleza vigente.
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As pesquisas no sentido de melhor compreensão do desencadeamento da insatisfação corporal e os transtornos alimentares são muito importantes por subsidiar ações
de conscientização dos grupos de risco mais atingidos, de modo a promover estabilidade
emocional e aceitação/modificações da imagem corporal realistas, com foco principal na
saúde e qualidade de vida e não apenas pela preocupação com a estética.
Logo, conclui-se que os transtornos alimentares chamam cada vez mais a atenção,
devido à sua importância pelos agravos de ordem física e psíquica e com desfechos negativos para a saúde no curso desses transtornos. Sua relação com a insatisfação da imagem
corporal, em destaque entre as mulheres é decorrente da forte influência que a mídia exerce.

Body image and the relationship with eating disorders in women

ABSTRACT: The present work seeks, throughout its topics, to address body image dissatisfaction among women and the relationship with eating disorders, as well as highlighting
the processes involved in the formation of body image. The appreciation of body image,
the cult of the body and the idealization of reaching the current standard of beauty makes
many people have difficulties in accepting their body image. In this context, the objective
of this work was to highlight the relationship between body image dissatisfaction and eating disorders in women. For a better foundation of the contents presented throughout the
work, a bibliographical research was carried out, based on articles published in the last
11 years, consolidating the main concepts and analyzes on body image and the development of eating disorders. The main results found allowed the discussion of topics: construction of body image; body image dissatisfaction in adolescence; dissatisfaction with
body image among university students and; body image, media and eating disorders. It
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was concluded that social media, the imposition of the perfect image by society, represent
relevant components in the process of dissatisfaction with body image and risk of eating
disorders.

Keywords: Body image; Eating disorders; Body dissatisfaction and social media.
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