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F0T0-GR4F14 #3.0:A fotografia como elemento de formação sistêmica

Matheus Mazini RAMOS1

RESUMO: O surgimento da fotografia como descoberta científica causou grande impacto no 
universo das imagens e de forma vertiginosa se alastrou para muitas áreas do conhecimento. 
Esse potencial adaptativo e elástico da imagem fotográfica impulsiona a mesma para um con-
texto no qual as relações entre diferentes sistemas fazem surgir uma nova estrutura com ele-
mentos constitutivos de ambos. Com o avanço tecnológico e a convergência das mídias, esse 
processo se potencializa e a complexidade do sistema fotográfico aumenta de tal forma que, 
em muitos casos, exige uma leitura refinada na tentativa de identificar elementos específicos 
da composição de seu sistema. O objetivo desse artigo é vislumbrar tais processos na instala-
ção artística F0T0-GR4F14 #3.0.

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; arte; tecnologia; sistemas, instalação.

Introdução

A fotografia, ao se apresentar na primeira metade do século XIX, surge em meio 
a um determinado contexto que, observado em escala cronológica, modifica-se com o 
caminhar do tempo. Com ela nasce ainda a capacidade de articulação com este mesmo 
contexto, de forma que, também, se modifica através destas relações. Isso ocorre porque 
a imagem fotográfica possui uma disposição em absorver informações trazidas do real 
concreto, elementos da composição de sistemas2 como os políticos, artísticos ou sociais 
podem ser aspirados e compartilhados em seu interior, viabilizando um cenário de liber-
dade criativa e técnica que a conduz em sua escala evolutiva.

1 - Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Imagens e Som da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, Doutor 
em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP e professor acadêmico do Centro 
Universitário Central Paulista – UNICEP. E-mail: mmazini@gmail.com.
2 -  Entendemos sistemas como um conjunto de elementos interdependentes formador de um todo organizado. Esse termo é usu-
almente utilizado e disciplinas como informática, administração, biologia, etc.



Matheus Mazini Ramos

10 Multiciência, São Carlos, 17: 9 - 20, 2018

Afirmamos que este jogo de relações que o sistema fotográfico estabelece com o 
contexto em que se encontra propicia o afloramento de mudanças estruturais na imagem 
fotográfica, de forma que o caminhar dessas sucessivas mudanças implica em um enrique-
cimento do sistema ocasionado pelas suas relações com a realidade. Desta forma, as fo-
tografias podem, também, serem observadas e direcionadas para uma determinada época, 
uma vez que essa internalização de informações representa sua memória evolutiva. Isso 
nos permite afirmar que tal possibilidade de observarmos a imagem e lhe atribuirmos uma 
temporalidade é uma característica de arquivamento do sistema fotográfico que pode ser 
traduzida, também, como sua memória ou algum tipo de organização (inerente ao sistema) 
que permite que reconheçamos a fotografia como tal, depois de sucessivas mudanças es-
truturais. Pois sem isso não seria possível tal reconhecimento.

Com o surgimento dos sistemas digitais, eclodi a ideia de convergência sistêmica, na 
medida em que diferentes sistemas passam a coexistir em um mesmo espaço. Isso possibilita 
fusões e/ou relações íntimas de tais sistemas que modificam, também, suas estruturas. Essas 
fusões ou relações permitem o desabrochar de uma série de outros sistemas que caminham 
para uma sucessiva rede de transformações, as quais, mantendo elementos de sua organização 
e não perdendo totalmente suas memórias ou arquivamentos (pois neste processo agregam-se 
novos elementos), ainda podem ser percebidos como originários do sistema formador.

O desenrolar evolutivo do sistema fotográfico contempla tais questões e os processos 
podem ser observados tanto com base nos métodos de produção da imagem fotográfica, 
que em muitos casos são influenciados pelo ambiente ao qual pertence (como a utilização 
de diferentes processos ou materiais em sua produção, a exemplo, o betume, a prata ou a 
platina), como em processos de fusão ou relações íntimas que o sistema fotográfico esta-
belece com outros sistemas, onde o leque de possibilidades aumenta significativamente. 
Ambos os aspectos geram uma modificação na estrutura na imagem, em sua visualidade, 
que podemos contemplar de diferentes formas, uma vez que, mantendo sua organização, 
ainda a reconhecemos como pertencente ao sistema fotográfico.

Com isso, neste artigo, assumimos como contexto a imagem fotográfica e suas arti-
culações com outros sistemas. Partimos do princípio de que este jogo de relações propicia 
o afloramento de novas estruturas, estas formadas pelas trocas de elementos constituintes 
desses sistemas. Dessa forma, a emergência de tais estruturas nos apresenta uma visualida-
de fotográfica não compatível com a que estamos usualmente familiarizados, uma vez que 
ainda estamos estagnados na perspectiva que diz respeito às especificidades da fotografia, 
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principalmente seus aspectos de semelhança e registro.

Tais questões apresentadas nos conduzem a uma problemática que reside no fato de 
reconhecermos nestes sistemas emergentes sua potencialidade de ainda serem identifica-
dos como fotográfico, uma vez que tais trocas podem pender tanto para o fotográfico, em 
sua tentativa de permanecer no tempo, quanto para o sistema que interage, o que ocasio-
naria, neste caso, a perda de elementos que compõe a organização da estrutura fotográfica, 
acarretando em seu desaparecimento.

O código fotográfico no contexto da arte e tecnologia

O universo da arte e tecnologia nos apresenta um vasto panorama que delineia as 
questões supracitadas.Esta característica de apreender possibilidades interpretativas do 
real capturado que a imagem fotográfica em questão nos revela, continua sendo levada em 
conta uma vez que a fotografia apresenta uma nova relação com o sujeito que a observa, 
ou seja, um posicionamento que prima pela sua efetiva participação. 

Para fins de esclarecimento, faz-se necessário abrir um parêntese para elucidar al-
guns conceitos que envolvem a relação estabelecida pelo sujeito em uma determinada obra 
de arte. Para isso, trazemos um panorama de Julio Plaza (1990) que propicia navegar sobre 
três questões que regem estes aspectos de correspondência entre sujeito-obra. Plaza (1990) 
possui a preocupação em desenvolver uma organização dos modos de inclusão do fruidor3 
da obra, visto que o modelo virtual torna-se presente, também, nos meios tecnológicos 
digitais. Em suas palavras:

Entretanto, é necessário fazer um levantamento conceitual das interfaces, 
tendências e dispositivos que se situam na linha de raciocínio da inclusão 
do espectador na obra de arte, que - ao que tudo indica - segue esta linha 
de percurso: participação passiva (contemplação, percepção, imaginação, 
evocação etc.), participação ativa (exploração, manipulação do objeto ar-
tístico, intervenção, modificação da obra pelo espectador), participação 
perceptiva (arte cinética) e interatividade, como relação recíproca entre o 
usuário e um sistema inteligente. Esta fortuna crítica é fundamental, visto 
que a história reaparece sob o formato virtual. (PLAZA, 1990, p.10)

3 - Reconhecendo-se que o público exerce um papel não somente de contemplação.
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Tal preocupação nos conduz ao que Plaza (1990) trata como três fases da abertura 
da obra de arte à recepção, que são relacionadas às suas etapas produtivas. As obras arte-
sanais, que segundo o autor são imagens de primeira geração, as industriais, imagens de 
segunda geração e as eletroeletrônicas, imagens de terceira geração.

A abertura da obra de arte à recepção, relacionada necessariamente às três 
fases produtivas da arte: a obra artesanal (imagens de primeira geração), 
industrial (imagens de segunda geração) e eletroeletrônica (imagens de 
terceira geração), detona vários graus para a interpretação. A Obra Aberta 
se identifica com a “abertura de primeiro grau” pois remete à polissemia, 
à ambiguidade, à multiplicidade de leituras e à riqueza de sentido. Já a 
“abertura de segundo grau” da obra se identifica com as alterações estru-
turais e temáticas que incorporam o espectador de forma mais ou menos 
radical. Trata-se da chamada “arte de participação”, onde processos de 
manipulação e interação física com a obra acrescentam atos de liberdade 
sobre a mesma. Agora, com os processos promovidos pela Interatividade 
tecnológica, na relação homem-máquina postula-se a “abertura de terceiro 
grau”. Esta abertura, mediada por interfaces técnicas, coloca a intervenção 
da máquina como novo e decisivo agente de instauração estética, próprio 
das Imagens de Terceira Geração. (PLAZA, 1990, p.9)

Em síntese, no envolvimento do fruidor com a obra4, as ações receptivas podem 
apresentar-se como uma abertura de primeiro grau (o que corresponde aos processos de 
contemplação da obra), em abertura de segundo grau (participação) e por fim, a interati-
vidade, a abertura de terceiro grau (quando o sujeito, efetivamente, modifica a obra), esta 
também acoplando processos contemplativos e participativos. 

Isso quer dizer que, no momento em que várias formas de aberturas podem ser aces-
sadas através da obra de arte, consequentemente, várias possibilidades receptivas são apre-
sentadas ao fruidor, desde a contemplação ao processo de interação, este último promovido 
pela interatividade tecnológica homem-máquina, o que envolve relações mais complexas.

No entanto, a mudança em um grau receptivo envolve efetivamente uma reconfi-
guração na relação homem-obra. Questões como formas de recepção são colocadas em 
pauta e passamos de simples expectadores a agentes ativos, participativos ou interativos. 

4 - As fases de abertura da obra de arte à recepção podem ser vistas detalhadamente em “http://www.cap.eca.usp.br/ars2.htm”, no 
artigo de Julio Plaza, publicado na revista ARS do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, intitulado “Arte 
e interatividade: autor-obra-recepção”.
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Tais conceitos fazem a percepção das representações se modificarem na medida em que 
a obra também se modifica. Passamos então a ocupar uma posição de não só visualizar 
as possibilidades de representação, mas de ter um envolvimento efetivo com a obra. A 
responsabilidade criativa acentua-se cada vez mais no espectador e o corpo passa a ter um 
papel fundamental na fruição da obra, que o chama para a interação.

Ao lançarmos o olhar para o campo da arte e tecnologia e observarmos suas relações 
com a imagem fotográfica, percebemos, também, a importância dos conceitos de imagem 
técnica desenvolvidos por Flusser (1998), com um recorte específico para a fotografia di-
gital, uma vez que os processos numéricos proporcionam maior flexibilidade à obra artísti-
ca, a ponto da mesma passar por etapas de modificação através da interação homem-obra. 
Entender a imagem técnica, por exemplo, contribui para a interpretação dos movimentos 
estabelecidos pelas relações sistêmicas de uma dada obra.

Para definir a imagem técnica, Flusser (1998) diz que a mesma é produto de um apa-
relho e os aparelhos são produtos de um texto científico aplicado. Portanto, as imagens téc-
nicas são produtos indiretos de um texto, e isso é o principal fator que as diferenciam das 
imagens tradicionais. Este conceito surge de maneira intensiva com os crescentes processos 
de mecanização, em que cada vez mais a imagem independe da ação humana para existir.

Isso pode ser observado com primazia se lançarmos um olhar, por exemplo, para a pro-
dução das imagens fotográficas digitais. Imagens produzidas por um aparelho (câmera) cons-
tituído por um programador com base em seus conhecimentos sobre eletrônica e física, o que 
gera como produto uma imagem constituída de elementos representados pela programação 
(pré-concebida) existentes em tais aparelhos. Com isso, a programação rege conceitos de co-
res, claros e escuros na imagem representada, o que varia de fabricante para fabricante.

Em um ambiente colaborativo, onde diferentes tecnologias de produção de imagem 
trabalham para a constituição de uma determinada visualidade, entender esse processo é 
substancial para o seu enriquecimento. O que de forma indireta nos abre para as questões 
da contextualização do sistema fotográfico no campo artístico.

Levando em conta as questões como convergência sistêmica, questões estas que nos 
propiciaram vislumbrar o desenrolar das relações entre o sistema fotográfico e a tecnolo-
gia digital, o que de forma incisiva nos conduziu na busca do conhecimento e da prática na 
construção de expressões artísticas típicas do contexto da arte e tecnologia, aqui, de forma 
sutil, podemos encontrar um espaço cada vez mais difuso através das relações do sistema 
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fotográfico com outros sistemas, a ponto de não mais identificarmos a imagem fotográfica 
em suas articulações, mas sim elementos constituintes de sua estrutura. Estrutura esta in-
serida em uma relação que envolve vários sistemas, dentre eles o fotográfico e o numérico. 

Desta forma, ambos, fotografia e linguagens de programação, culminam em uma 
instalação de arte e tecnologia. Apresentamos a obra F0T0-GR4F14 #3.0 – Transfiguração 
fotográfica5.

A obra6

A instalação artística F0T0-GR4F14 #3.0 – Transfiguração fotográfica (FIG 1), é 
uma instalação interativa, pautada na relação de diferentes sistemas, onde é apresentado o 
diálogo entre um sensor ultrassônico, uma placa arduino e um software de processamento 
de imagens chamado Processing.

Figura 1 – Instalação artística F0T0-GR4F14 #3.0. Fonte: do autor
5 - Obra contemplada pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar para reali-
zação de atividades artístico-culturais na Universidade em 2017 e se configura também como projeto de pós-doutorado de Matheus 
Mazini Ramos no Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS), por meio do Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas 
em Imagem e Som (GEMInIS), coordenado pelo professor Dr. João Carlos Massarolo, do Departamento de Artes e Comunicação 
(DAC). A obra tem coautoria de Letícia Gomes e Dhiogo Henrique, estudantes da UFSCar e bolsistas do projeto, e conta com o apoio 
institucional da Biblioteca Comunitária - BCo e da Coordenadoria de Comunicação Social - CCS da Universidade.
6 - Vídeo de apresentação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R2evr092tg8.
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O sensor ultrassônico capta a informação analógica de distância quando o sujeito 
se coloca em frente a obra. Essas informações são encaminhadas para a placa arduino que 
as transformam em informações digitais, o que permite a programação da articulação das 
imagens pelo Processing.

A instalação apresenta uma sequencia de cinco imagens em loop infinito, transmi-
tidas por um monitor. Ao se aproximar da obra, numa distância de três metros, o sensor 
capta a presença do sujeito e inicia nas imagens um processo de transparência onde, quan-
to maior for a aproximação, mais as imagens irão desaparecer, a ponto que, se o sujeito se 
posicionar a meio metro de distância do sensor, a imagem desaparecerá completamente.

A fotografia, desde o seu surgimento, é tida como a cópia mais fiel da realidade. 
Com isso, a memória é uma peça chave uma vez que a fotografia, também, permite o de-
sencadeamento da temporalidade.

Na esteira de Sontag (2004), as fotos nos proporcionam uma escala reduzida do 
mundo (o que é intensificado com as ampliações em papel) onde, qualquer um pode fazer 
e adquirir, essas mesmas fotos são também reduzidas, ampliadas, recortadas, retocadas, 
montadas, adaptadas. São colocadas em álbuns, porta retratos, emolduradas, expostas ao 
público, pregadas em parede. As mídias impressas, como os jornais e revistas, as publi-
cam; a polícia as arquivam; os fotógrafos vendem; as editoras as reproduzem e os museus 
as expõem.

Com o surgimento das câmeras digitais, surge também certa “fetichização da foto-
grafia” que faz emergir um vertiginoso aumento na produção fotográfica que, ao contrário 
das imagens analógicas, são armazenadas em suportes digitais e, muitas vezes, esquecidas.

A memória é parte norteadora da obra uma vez que lança a provocação onde, o 
sujeito, ao se aproximar dos aparatos tecnológicos que compões a instalação faz com que 
as imagens desapareçam. Esse processo faz alusão ao esvaecimento da memória causado 
pelo arquivamento da fotografia digital e, ao se distanciar, traz a ideia de solidificação da 
memória, uma vez que tais processos eram intensificados com as fotografias analógicas.

Além da memória, outros questionamentos também são possíveis como, a mudança 
de posição do sujeito, de contemplativo para participativo, frente a uma exposição; a di-
mensão do espaço expositivo, em se tratando de fotografia e; qual o papel dessa imagem 
fotográfica que se relaciona com outros sistemas em meio a quantidade polvorosa de ima-
gens que circulam a nossa volta.
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Considerações finais

A fotografia tornou-se marco em diferentes campos do conhecimento e, não dife-
rente, ocupa seu espaço em meio às tecnologias digitais do campo artístico, o que de certa 
forma muda significativamente a relação com o sujeito que a observa, mesmo este não 
reconhecendo efetivamente uma imagem fotográfica. Mas o que aqui colocamos em pauta 
é a relação que o sistema fotográfico estabelece com outros sistemas. É neste processo de 
hibridação e de interseção sistêmica – consequentemente, de especificidades –, que pode-
mos contemplar diferentes visualidades ocasionadas por tais relações e vivenciar um mo-
mento em que a imagem fotográfica não pode, somente, ser vista como um mecanismo de 
registro do real, mas seu conceito torna-se expandido de tal forma que o que importa ago-
ra, no atual contexto tecnológico, é observá-la como um fluxo de passagem e de conexões.

Esse processo de modificações estruturais que ocorre com o sistema fotográfico, 
pode ser observado pelo panorama de três conceitos distintos. O primeiro consiste em ana-
lisar a fotografia, sobretudo envolta pelas questões de sua especificidade ou de sua função 
principal (o registro do real). Neste ponto a imagem fotográfica cumpre o papel pelo qual 
cientificamente foi criada, o de registro do aparente, de ser cópia do real concreto, mas 
que passa por estruturações muito em conta pelo contexto ao qual participa. As relações 
da imagem fotográfica com um leque de vertentes artísticas e suas contribuições em outros 
campos de conhecimento nos apontam para isso. 

Apesar disso, Flusser já demonstrou que a imagem técnica não é simples cópia do 
real, pois é texto e, por isso, construção. Ela se organiza a partir de um sistema operante e, 
sendo assim, é também ficcional. Mas, como já afirmava Albuquerque Vieira, o semioti-
camente real e o real devem guardar certa coerência entre si e, no caso da fotografia, esta 
coerência ressalta seu status de registro do real.

O segundo panorama caracteriza-se em observarmos a imagem fotográfica em um 
processo de contribuição com outros sistemas. Aqui a tecnologia passa a ter uma relevante 
importância para a constituição do produto final, e a imagem fotográfica é identificável em 
um procedimento que indica um produto visual híbrido. Nesta etapa, olhar para o centro 
duro (MACHADO, 2010) do sistema fotográfico não satisfaz, uma vez que ali se encontra 
sua especificidade. O que interessa agora é o caminhar do olhar para suas extremidades, 
onde as zonas de hibridação são evidenciadas. 

O terceiro e último panorama de análise da imagem fotográfica diz respeito a suas 
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contribuições, muito no contexto da arte e tecnologia, como conexões e intermidialidade. 
O que importa aqui é percorrer os limites do sistema fotográfico, suas fronteiras, onde os 
elementos que o constituem encontram-se espaçados de forma que os conceitos de fusões 
com outros elementos são amplificados. O olhar refinado do observador é um ponto chave 
para identificar tais relações, uma vez que a fotografia apresenta-se como processos dis-
cretos na funcionalidade da obra artística, por exemplo. Tais processos não se caracteri-
zam como rupturas, onde as particularidades de um são abandonadas quando lançamos o 
olhar para outro, mas sim um processo de transformação.

Todas estas questões refletem no conceito de acoplamento estrutural7 (MATURA-
NA e VARELA, 2001). Conceito do campo da biologia que indica uma forma de interação 
do sistema com o meio e também entre diferentes sistemas. Isso se caracteriza como uma 
fonte geradora de fenômenos que são, particularmente, recorrentes ou repetitivos.

Aproximando tais conceitos à imagem fotográfica, nos processos de trocas sistêmicas 
que a mesma participa, encontramos duas formas peculiares de acoplamentos. O primeiro diz 
respeito às sobreposições das fronteiras de dois sistemas distintos, o que se configura como 
uma forma de fusão onde o sistema de maior ordem estrutural destaca-se em relação ao de 
menor ordem, o que identificamos na obra surreal do artista polonêsIgor Morski (FIG. 2). 

Figura 2 – Igor Morski, Timewar 28

7 - Relações recorrentes, citadas por Maturana e Varela, de estruturas autopoiéticas que se relacionam entre si e também com o 
meio. Os conceitos podem ser mais bem aprofundados no livro “A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão 
humana” citado na bibliografia.
8 - Disponível em: http://igormorski.pl/work/timewar/. Acesso em: 18 mai. 2015.
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Aqui percorremos as fronteiras do campo fotográfico e visualizamos a indefinição 
de determinado sistema em um processo de trocas. No exemplo apresentado percebemos 
uma característica intrínseca à imagem fotográfica, sua condição de representar seu re-
ferente. Embora possamos destacar com primazia os elementos constitutivos do sistema 
fotográfico, percebemos que existe uma ação de grande ordem estrutural de elementos que 
dizem respeito à manipulação da imagem fotográfica e de imagens geradas por softwares 
de modelagem.

O segundo diz respeito ao acoplamento de dois sistemas que preservam seus limites 
ao mesmo tempo em que possibilitam a visualização de uma nova composição. O time-
lapse de PatrykKizny (FIG. 3), por exemplo, nos apresenta esta relação ao utilizar de fo-
tografias para a produção de um vídeo. Esses acontecimentos credenciam o surgimento de 
uma nova ordem fotográfica que possui a tecnologia como principal agente transformador.

Figura 3–Time-lapse–PatrykKizny9.

De forma peculiar, aplicamos este conceito aos processos evolutivos e de relações 
que o sistema fotográfico estabelece com outros sistemas, pois entendemos que as mudan-
ças estruturais que permeiam a história evolutiva da fotografia e sua tecnicidade possibili-
tam uma nova estética visual ao sistema fotográfico, e são ocasionadas pela articulação de 

9 - Disponível em: http://vimeo.com/16414140. Acesso em: 15 jun. 2015.
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elementos internos formadores desses mesmos sistemas. Sistemas que ao se relacionarem 
sofrem um processo de transferência de informações (ou elementos internos) que transfor-
mam sua estrutura em uma nova estética visual.

Desta forma, podemos vislumbrar uma indefinição de tal processo evolutivo, pois a 
imagem fotográfica pode ser apresentada como um sistema aberto no sentido de permitir 
a influência de vários agentes, objetivos ou subjetivos, técnicos ou conceituais, que irão 
consolidar uma nova estrutura visual e assim sucessivamente. Tentar desenhar o destino 
evolutivo deste sistema torna-se impreciso e vago, nosso interesse era apenas apontar o 
caminho. 

A influência que a tecnologia exerce sobre o sistema fotográfico e a democratização, 
cada vez mais acessível, de equipamentos e técnicas fotográficas, faz surgir uma série de 
indivíduos que lançam suas assinaturas em diferentes obras, o que, consequentemente, 
impulsiona uma nova estética para a fotografia. Isso nos faz questionar e discutir sobre 
como é visto o registro fotográfico na contemporaneidade. Os exemplos supracitados nos 
apontam para tais questões, além de desvendar como tais processos são possíveis e quais 
são as implicações no próprio sistema fotográfico.

A obra apontada (F0T0-GR4F14 #3.0), fruto de nossas experiências pessoais, con-
tribuiu para o entendimento destas questões. Em um ambiente colaborativo, onde dife-
rentes interesses se convergiam, pode-se vislumbrar a construção pautada na relação de 
diferentes campos de interesse e, consequentemente, diferentes sistemas.

Na obra, a articulação dos elementos constituintes do sistema fotográfico pôde ser 
identificada de forma colaborativa, o que permitiu uma ligação sistêmica que credenciou 
o código fotográfico como peça fundamental para a obra acabada.

Observar a fotografia no contexto tecnológico, ambiente este que passa por um cres-
cimento vertiginoso, é pensar em uma construção imbricada em processos colaborativos. 
A obra apresentada nos apontaram para isso, além de nos mostrar o quão a tecnologia está 
enraizada nestes processos. 
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F0T0-GR4F14 # 3.0:The photography as an element of systemic transformation

ABSTRACT: The emergence of photography as scientific discovery caused great impact 
in the world of images and steeply spread to many areas of knowledge. This adaptive and 
elastic potential of the photographic image drives it to a context in which relationships 
between different systems give rise to a new structure with constitutive elements of both. 
With advances in technology and the convergence of media, this process is strengthened 
and the complexity of the photographic system increases in such a way that, in many 
cases, requires a refined reading in an attempt to identify specific elements of the compo-
sition of its system. The purpose of this article is to glimpse such processes in the artistic 
installation F0T0-GR4F14 # 3.0.

KEYWORDS: photography; art; technology;systems; installation
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo conhecer os agrupamentos e interações existen-
tes entre as variáveis analisadas em 77 genótipos de alfafa provenientes do INTA – Argentina. 
O experimento teve duração de dois anos e foi conduzido a campo, no delineamento em blocos 
ao acaso, com 77 tratamentos e três repetições. Para a análise dos dados foi realizada análise de 
componentes principais (PCA), obtendo-setrês grupos: Grupo1:caracterizado pelos genótipos 
que apresentaramaltos valores de % de massa seca, produção de massa seca, altura de planta, 
relação caule:folha, FDA, FDN, alta resistência às pragas e doenças, vigor e aceitação feno-
típica, mas que obtiveram baixos valores de proteína bruta e DIVMS. Grupo2: caracterizado 
porvalores intermediários para todos os caracteres analisados. Grupo3:caracterizado pelos va-
lores altos de proteína bruta, DIVMS, vigor e aceitação fenotípica, com valores baixos de % 
de massa seca, produção de massa seca, altura de planta, relação caule: folha, FDA, FDN e 
baixos índices de resistência às pragas e doenças. O presente estudo possibilitou a obtenção de 
conhecimentos e dados que auxiliam na escolha de genitores para a exploração das melhores 
combinações híbridas, as quais podem gerar maior efeito da heterose para a espécie.
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Introdução

A atividade pecuária no Brasil é realizada, em sua maior parte, em sistema exten-
sivo, onde o animal se alimenta de pastagens naturais, que são de baixa qualidade nutri-
cional e apresentam estacionalidade da produção, limitando, consequentemente, a lotação 
animal no período da seca (FERREIRA et al., 2015). 

A limitação da produção do leite no Brasil é ocasionada, principalmente, pelo au-
mento do custo de manejo, devido ao uso de concentrados adicionados à dieta dos animais 
(ARRIGONI et al., 2013).A alfafa, em uso exclusivo ou associado à esta dieta, pode su-
prirtais deficiências e promover alta rentabilidade e competitividade (RUGGIERI et al., 
2015), por se tratar de uma forrageira de elevada qualidade nutricional, que pode produzir 
até 25ton. MS/ha/ano (NETTO et al., 2008). 

De origem asiática, a alfafa, é uma das forrageiras mais antigas que se tem conheci-
mento (RASSINI; FREITAS, 1998).A sua expansão pelos continentes foi possível, devido 
aos diferentes graus de repouso invernal de cada cultivar, o quepossibilitouo seu cultivo em 
regiões tropicais, subtropicais e de clima temperado com invernos rigorosos. Durante os 
períodos de baixas temperaturas a planta entra em estado de dormência, retomando a fase 
vegetativa em temperaturas mais amenas (MONTEIRO; CORSI; CARVALHO, 1999).

Essa forrageira é amplamente cultivada, totalizando mais de 32 milhões de hectares 
de plantio no mundo (FERREIRA et al., 2008), sendo utilizada para nutrição de animais 
de alto potencial genético por possuir, como forrageira, alto teor de proteína, baixo teor de 
fibra e alta digestibilidade desta fibra (COMERON et al., 2015). 

A propagação da alfafa no Brasil, ainda é limitada pela falta de cultivares adaptadas 
aos trópicos. Segundo FERREIRA et al. (2008), há uma única cultivar de alfafa adaptada 
ao clima tropical, a Crioula, mas a área plantada se concentra no sul do país com 40 mil 
hectares de cultivo, aproximadamente (FERREIRA; VILELA, 2015).

A expansão de uma cultura depende da adaptação às condições do novo ambiente 
ou modificação do meio para atender as necessidades da cultura exótica. O melhoramento 
genético possibilitará a inserção de novas cultivares com boa adaptabilidade e estabilidade 
ao clima tropical (FERREIRA et al., 2008).

O objetivo deste trabalho foi verificar como genótipos de alfafa se agrupam e conhe-
cer as correlações entre as variáveis dentro destes agrupamentos. 
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Materiais e métodos

Avaliaram-se 77 genótipos de alfafa provenientes do INTA (Instituto Nacional de Tec-
nologia Agropecuária), Argentina,durante os anos de 2016 a 2018. O experimento foi implan-
tado a campo, na unidade experimental da Embrapa Pecuária Sudeste, latitude 21°59.863’S 
e longitude 47°50.973’ W e altitude de 844 m, em São Carlos-SP, onde o clima característico 
é do tipo Cfa, clima quente e temperadocom temperatura média de 19,7ºC e pluviosidade 
média anual de 1440mm (KÖPPEN, GEIGER, 1928).

Para permitir o acúmulo de carboidratos não estruturais na coroa da forragem, o 
primeiro corte foi realizado após as plantas atingirem 80% da floração. Após o corte, es-
ses carboidratos não estruturais migram para a coroa, estimulando o rebrote da pastagem. 
A irrigação foi realizada sob sistema de pivô-central. As plantas daninhas foram contro-
ladas com uso de herbicidas.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com três repetições, 76aces-
sos de alfafa e uma testemunha, a cultivar Crioula. Cada unidade experimental foi cons-
tituída por quatro fileiras de 4 m de comprimento, com espaçamento de 20 cm entre 
fileiras. A área útil de cada parcela foram as duas fileiras centrais, eliminando-se as extre-
midades. Cada genótipo recebeu seu código de acesso (Tabela 1):

Tabela 1: Genótipos avaliados no experimento e seu número de acesso correspondente.

Aces-
so Genótipo Aces-

so
Genóti-

po
Aces-

so Genótipo Aces-
so Genótipo

1 5681 21 Dk 192 41 Medina 61 Ruano

2 Aca 900 22 Dk 194 42 Milonga 62 Sequel

3 Aca 901 23 Don 
Enrique 43 Monarca 63 Sequel 2

4 Activa 24 F 708 44 Monarca SP 
INTA 64 Seriver 2

5 Bacana 25 Flórida 
77 45 P 30 65 SPS 6550
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6 Bacana 26 G 909 46 P 5715 66 Trinidad 87

7 Bar Pal 5 27 Gapp 
969 47 Patriarca 67 Verdor

8 Bar Pal 10 28 Gateado 48 Patrícia 68 Verzi

9 Baralfa 85 29 Kern 49 Pintado 69 Victoria SP 
INTA

10 Bárbara 
SP Inta 30 Le N 1 50 PINTO 70 Villa

11 California 
50 31 Le N 2 51 PRIMAVE-

RA 71 Winter

12 Cuf 101 32 Le N 3 52 ProINTA 
carmina 72 Wl1058

13 Cw1010 33 Le N 4 53 ProINTA 
Luján 73 Wl 516

14 Cw 194 34 Lps8500 54 ProINTA 
mora 74 Wl 525

15 Cw 620 35 Magna 
601 55 ProINTA 

Patricia 75 Wl 818

16 Cw 830 36 Magna 
804 56 ProInta Pa-

tricia II 76 Wl 903

17 Diamond 37 Magna 
860 57 ProINTA Su-

per. Monarca 77 Crioula

18 Dk 166 38 Magna 
868 58 Queen 910

19 Dk 181 39 Maitena 59 Rio Grande

20 Dk 187 40 Mecha 60 Ruano
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Sete dias após cada corte, os genótipos foram avaliados, por estimativa visual,confor-
me metodologia de HIJANO (1994), quanto ao vigor, em que 1 (alto); 2 (médio) e 3 (baixo) e 
a  aceitação fenotípica (AF), caráter que dá ideia do comportamento geral da cultivar, recebeu 
as notas 1 (excelente); 2 (ótimo); 3 (bom); 4 (regular); 5 (ruim). 

Os genótipos foram avaliados, segundo HIJANO (1994), quanto à resistência/tole-
rância às principais doenças foliares(Leptosphaerulina briosiana; Cercospora medicagi-
nis; Phoma medicaginis; Leptotrochila medicaginis; Uromyces striatus) e às principais 
espécies de pulgões (Therioaphis trifolii f. maculata, Acyrthosiphon kondoi, Acyrthosi-
phon pisum e Aphis cracivora), lagarta (Coliaslesbiapyrrhotea) e coleópteros (Epicau-
taotomariaeDiabroticaspeciosa), recebendo notas 0 (susceptível); 1 (baixa resistência); 2 
(moderadamente resistente); 3 (altamente resistente).

A produção de matéria seca foi medida sempre que a planta atingia 10% da floração 
ou o rebrote alcançava oito centímetros. A determinação da matéria seca foi realizada por 
secagem da forragem a 60ºC por 72 horas, em estufa com ventilação forçada. A altura de 
planta foi medida em todos os cortes e posteriormente calculada a média das alturas de três 
plantas em centímetros na área útil da parcela, quando as plantas atingiam 10% de flores-
cimento. A relação caule: folha foi feita uma vez a cada estação, com a forragem colhida na 
área útil das parcelas.

A proteína bruta foi determinada pela multiplicação do valor de nitrogênio nas amos-
tras pelo método Kjeldahl, convertendo-se o nitrogênio em proteína bruta. O fator utilizado 
para forrageiras foi de 6,25. Conforme a equação: 

Em que PB= teor de proteína bruta porcentagem; Fn = fator específico para cada tipo 
de material em análise (NOGUEIRA; SOUZA, 2005).

Para determinação da FDN e FDA, foi utilizado 1,0 g de amostra em tudo digestor de 
fibra, foi adicionado 100 ml de solução detergente neutro ou ácido. A solução foi mantida 
em fervura por 60 minutos a 100ºC, em seguida filtrada em cadinho. Após a filtragem, as 
amostras foram lavadas em 20 ml de acetona dentro do cadinho com o auxíliode bomba a 
vácuo. Os cadinhos de vidro foram colocados em estuda a 100ºC por 8 h e pesados, após esse 
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procedimento os cadinhos filtrantes com os resíduos, foram colocados em forno de mufla por 
4 h a 470ºC, em seguida, foram mergulhados em solução sulfocrômica por 2 h. Em seguida 
os cadinhas foram lavados em água corrente. 

Para obtenção dos percentuais de lignina, nos cadinhos contendo FDA, foi adicionado 
solução de ácido sulfúrico a 72% e homogeneizado até se formar uma massa pastosa, que 
em seguida foi transferidapara bandeja e adicionado mais 30ml de ácido sulfúrico, agitado e 
após, mantido em repouso por 3h, até que o ácido sulfúrico escoasse lentamente. A amostra 
foi lavada por 3 vezes com água quente e após seca a 105ºC até massa constante, após a 
secagem foi colocado em dessecador com sílica-gel azul, pesada em balança analítica. Em 
seguida a amostra foi submetida a incineração por 3h a 500ºC, após atingir a temperatura 
ambiente pesada novamente, a porcentagem de lignina foi obtida por diferença entre mas-
sas(NOGUEIRA; SOUZA, 2005). 

Obteve-se os valores de DIVMS pela incubação de 0,5 g de amostra seca a 65º C, 
moída e peneirada, em tubo de ensaio de 100 mlcontendo líquido ruminal (a pH 6,9, solução-
-tampão de McDougall, conhecida como saliva artificial) por 48 h. Em seguida, foi adiciona-
do ácido clorídrico(pH ≥2,0), em presença de pepsina e a amostra foi incubada por mais 48 
h. O material orgânico solubilizado, foi considerado parte digerida da amostra e determinado 
por diferenças de massas (NOGUEIRA; SOUZA, 2005). 

Para a análise dos dados foi feita a Análise de Componentes Principais (ACP), para 
conhecer e compreender a relação entre as variáveis e o agrupamento dos genótipos. A ACP 
permite condensar maior quantidade da informação original contida em p variáveis (p= 12, 
neste estudo), deste modo o conjunto de 12 variáveis passou a ser caracterizado por duas 
novas variáveis latentes, o que possibilitou sua localização em um plano;ordenação dos ge-
nótipos por componentes principais (STATÍSTICA, 2004).

Resultados e discussões

Os dados foram analisados pela técnica de componentes principais (Figura 1), con-
siderando-se 77 acessos (Tabela 1) e 12 variáveis, sendo elas:  % de matéria seca(MS), 
resistência às pragas e doenças (RPD), produção de matéria seca (PMS), relação caule: 
folha (RCF), altura, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 
lignina, vigor, digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), proteína bruta (PB) e 
aceitação fenotípica (AF). 



CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA E BROMATOLÓGICA DE GENÓTIPOS DE ALFAFA

Multiciência, São Carlos, 17: 21 - 36, 2018 27

Figura 1: Análise multivariada de componentes principais para 77 genótipos de alfafa e 12 
variáveis:% de matéria seca  (MS), resistência às pragas e doenças (RPD), produção de matéria seca 
(PMS), relação caule: folha (RCF), altura, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 
(FDA), lignina, vigor, digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), proteína bruta (PB) e aceitação 
fenotípica (AF).

 

A variância acumulada pelos dois primeiros componentes da análise foi de 76,5%, 
o que indica que a análise foi bem-sucedida. O eixo x foi caracterizado pelas variáveis 
altura, PMS, RCF, DIVMS, PB, vigor e AF e o eixo y caracterizado pela variável lignina.
Dessa maneira, observa-se a formação de três grupos distintos (Figura 1e Tabela 2). 

No primeiro agrupamento estão alocados os 41 genótipos (Tabela 2 e Figura 1) que 
apresentaram alto desempenho para as análises agronômicas: vigor, AF,MS, PMS, altura, 
RCF, FDN, FDA, RPD e baixos percentuais bromatológicos comoPB e DIVMS. 

O segundo agrupamento, caracterizou-se por 25 acessos (Tabela 2 e Figura 1) que 
obtiveram resultados medianos para todas as variáveis analisadas: MS, RPD, PMS, RCF, 
altura, FDN, FDA, lignina, vigor, DIVMS, PB e AF.
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O terceiro agrupamento com 11 acessos (Tabela 2 e Figura 1), foi caracterizado por 
genótipos de elevada qualidade bromatológica: PB e DIVMS. Esses genótipos possuem, 
no entanto, baixo desempenho para as variáveis: vigor, AF, MS, PMS, altura, RCF, FDA, 
FDN e RPD.

Tabela 2: Localização e caracterização dos acessos por grupo e número de acessos alocados por 
grupo.

Grupos N Acessos Caracterização dos Acessos

1 41

A2, A8, A6, A64, A66, A72, 
A62, A10, A12, A9, A61, A42, 

A77, A38, A60, A57, A45, 
A14, A40, A75, A76, A22, 
A56, A21, A20, A34, A54, 

A39, A74, A30, A31, A4, A67, 
A25, A3, A16, A26, A41, A5, 

A13, A11

Valores altos de MS, PMS, 
ALTURA, RCF, FDA, 

FDN e RPD, vigor e AF.
Valores baixos de: PB, 

DIVMS

2 25

A29, A19, A17, A45, A48, 
A37, A44, A59, A65, A68, 
A58, A24, A28, A71, A27, 
A73, A32, A33, A43, A63, 
A36, A47, A52, A51, A53

Valores intermediários 
para todos os parâmetros 

agronômicos.

3 11 A49, A18, A50, A70, A1, A7, 
A69, A55, A15, A35, A23

Valores altos de PB, DI-
VMS.

Valores baixos de MS, 
PMS, Altura, RCF, FDA, 
FDN e RPD, Vigor e AF.

Total 77

% de matéria seca  (MS), resistência às pragas e doenças (RPD), produção de matéria seca 
(PMS), relação caule: folha (RCF), altura, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 
(FDA), lignina, vigor, digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS), proteína bruta (PB) e aceitação 
fenotípica (AF).
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Segundo Soest (1994), o valor nutritivo dos alimentos é mensurado pela propor-
ção de parede celular vegetal e o grau de lignificação destes.As análises realizadas neste 
experimento, apontam que as variáveisMS, PMS, ALTURA, RCF, FDA, FDN e RPD, 
vigor e AF, são inversamente proporcionais às variáveisPB, DIVMS, (Figura 1 e Tabela 
3). Almeja-se obter, cultivares de alfafa com alto valor nutritivo e quantitativo, porém, é 
necessário conhecer e selecionar os melhores acessos, para que se possa obter populações 
com alta frequência de alelos favoráveis, garantindo, assim, ganhos efetivos de seleção no 
melhoramento da espécie (FERREIRA et al., 2008).

Segundo Butler e Baily (1973), citado por Nogueira e Souza (2005), a lignina é 
considerada um polímero 3-metóxifenilpropenol, e, é um fator limitante do potencial má-
ximo de degradação da parede celular. A quebra ocorre por ação de algumas bactérias e 
fungos aeróbicos, não podendo ser degradada nos tratos gastrointestinais dos ruminantes, 
que apresenta ambiente anaeróbico (SOEST, 1994). Esta variável, caracterizou o eixo y 
(Figura 1), mas, não apresentou alta correlação com as outras variáveis analisadas (Tabela 
3). O percentualde lignina, variou de 6,88 a 7,68%. 

Quanto ao comportamento geral dos genótipos, as análises mostraram que avariável 
AF apresentou seu melhor desempenho na cultivar Crioula com nota 1,50 e o menor de-
sempenho no acesso 15 com nota 4,69. Esses resultados apresentam amplitude de 3,19 e 
isso significa que esta variável não foi responsável pelo agrupamento 1. Dos 77 genótipos, 
os que apresentaram as melhores notas de AF foram: Crioula (1,50), Trinidad 87 (1,69), 
Ruano (1,78), Mecha (1,86), CW 194 (1,86), ACA 900 (1,89), DK 192 (1,89), Verdor 
(1,89), Magna 860 (1,97) e Seriver 2 (2,0).

O percentual de MS verificado neste experimento variou de 94,96 % (acesso 19) 
a 96,55 % ( acesso 76). As análises realizadas mostram quea correlação entre MS e PB, 
DIVMS foi inversamente proporcional, isto é, quanto maior foio % de MS na forragem, 
menores foram os teores de PB e DIVMS (Tabela 3). Baixas % de MS limitam o consumo 
e aumenta-se a necessidade do uso de concentrados na dieta animal.Os acessos analisados, 
de forma geral, apresentaram proporçõesadequadas entre as médias de MS (96,08±0,29), 
PB (27,28,08±1,17) e DIVMS (69,82±0,57).

A média de PMS observada neste experimento foi de 1820±222,43 Kg.MS.ha-1, es-
ses valores se assemelham a média de 2.000 Kg.MS.ha-1

, obtidas por Vasconcelos et al 
(2010) e superamos valores de 972 Kg.MS.ha-1 a 1206 Kg.MS.ha-1 , apresentados por 
HEINEMANN et al (2006).Os genótipos DK 192, Ruano, Seriver 2 e Mecha e Crioula 
apresentaram os maiores valores de produção de matéria seca, com produções de 2162, 
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2146, 2111, 2084 e 2070 Kg.MS.ha1, respectivamente.

A RCF é um importante indicador utilizado para estimar aqualidade de plantas her-
báceas; neste caso as folhas são de melhor qualidade que o caule (SOEST, 1994). O per-
centual médio de RCF foi de 0,64±0,06. Conforme aTabela 3, RCF teve correlação nega-
tiva com (P<0,05) com PB, DIVMS. Os genótiposMagna 601(0,49), Bar Pal 5(0,50), Cw 
620 (0,51),Dom Henrique (0,51), Pinto (0,52), Vila (0,54), Victoria SP Inta (0,55), Pintado 
(0,55), 5681 (0,56) e DK 166 (0,56)foram os que tiveram a menor RCF no experimento.

Os mecanismos de defesa, desenvolvidos pelas plantas, conforme estas avançam 
seus estádios de desenvolvimento, dificultam a digestibilidade das mesmas (VELASQUES 
et al., 2010), pois há aumento da espessura de parede celular e aumento das frações de 
carboidratos insolúveis como celulose, hemicelulose, lignina e pectina. Estes carboidratos 
são resistentes à ação de enzimas secretadas pelo trato gastrointestinal (SOEST, 1994). Os 
resultados das análises em teste de digestão de fibra em detergente ácido e neutro (FDN e 
FDA) mostram que houve correlação positiva (P<0,05)entre as duas variáveis FDN e FDA 
com as variáveis quantitativas como% de MS, lignina, PMS, altura, RCF, RPDapresentan-
do, entretanto, correlação negativa com PB e DIVMS, corroborando o texto supracitado. 
Os percentuais de FDN variaram de 41,01 (acesso 33) a 44,54 (acesso 8). Os percentuais 
de FDA variaram de 28,97 (acesso 15) a 32,87 (acesso 42. Para ambos os resultados houve 
exiguidade, indicando a alta influência no agrupamento 1. 

A tolerância das plantas aos ataques de pragas e doenças implica no seu desempe-
nho agronômico. De acordo com FERREIRA et al. (2010), a produtividade é resultado de 
diversas características intrínsecas da planta, principalmente a tolerância desta às pragas e 
doenças. Observou-se que (Tabela 3) há baixa correlação positiva entre RPD e PMS, FDN, 
FDA e RCF. Portanto, as plantas se tornaram mais tolerantes, conforme o seu crescimento 
e desenvolvimento de parede celular e osdez genótipos que apresentaram o maior índice 
de RPD foram as cultivares Milonga II (2,26), Le N 4(2,28), Magna 860 (2,28), Queen 
910(2,29), ProINTA Super Monarca (2,29), P30 (2,32), Ruano 60 (2,33), Ruano 61(2,33), 
Magna 868(2,39) e a testemunha Crioula (2,50), que teve melhor score.

Em períodos de seca, as forrageiras tropicais apresentam percentuais de PB abaixo 
donível crítico (7%). Com esta dieta, a ação dos micro-organismos e a degradação das fra-
ções fibrosas da forragem são afetadas, diminuindo também a produção de ácidos graxos 
voláteis, que é a principal fonte de energia para os ruminantes (COSTA et al., 2015). Os va-
lores médios de PB, observados neste experimento, foram 27,28±1,7. Botrel e Alvim (1997), 
verificaram 28,0 ±1,9 %; Pires et al (2006)31,9 %; Vasconcelos et al (2010) obtiveram 20,10 
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%;e Rassini et al (2003), entre 22 a 25 %.Dos genótipos analisados, o menor valor observado 
foi de 25,46% (acesso 76); os dez melhores acessos em PB foram: DK 166 (28,99), 5681 
(29,21), ProINTA Patrícia (29,26), PINTO (29,28), Pintado (29,31), VICTORIA SP INTA 
(29,50), CW 620 (29,52), Villa (30,23), Magna 601 (30,39) e Dom Henrique (30,51).

A digestibilidade in vitro,representa parte do alimento disponívelpara a digestão 
pelo animal ou pelas enzimas microbianas (SOEST, 1994). Quanto maior a digestibilidade 
in vitro, melhor a qualidade e consumo de alimento (VELÁSQUEZ et al., 2010). Os resul-
tados de DIVMS variaram de 68,79% (acesso 62) a 71,53% (acesso 35).

Tabela 3: Coeficiente de correlação de Pearson o grau e direção da correlação existente entre as 
variáveis analisadas neste experimento. 

MS= digestibilidade de massa seca; PB= proteína bruta; DIVMS= digestão in vitro de matéria 
seca; FDN= fibra em detergente neutro; FDA= fibra em detergente ácido; PMS= produção de massa 
seca; RCF= relação caule folha; RPD= resistência às pragas e doenças; AF= aceitação fenotípica.
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Conclusão

 O presente estudo possibilitou a obtenção de conhecimentos e dados que auxiliam 
na escolha de genitores para a exploração das melhores combinações híbridas, as quais 
podem gerar maior efeito da heterose para a espécie.
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Agronomic and bromatological characteristics of alfafa genotypes.

ABSTRACT: This work aimed to know the groupings and interactions among the analy-
zed variables in 77 alfalfa genotypes from INTA - Argentina. The experiment lasted two 
years and was conducted in the field, in a randomized complete block design, with 77 tre-
atments and three replications. For the analysis of the data, the main component analysis 
(PCA) was performed, obtaining three groups: Group 1: characterized by the high values   
of dry mass, dry mass, plant height, leaf stem ratio, FDA, FDN , high resistance to pests 
and diseases, vigor and phenotypic acceptance, however with low values   of crude protein 
and IVDMD. Group 2: characterized by intermediate values   for all characters analyzed. 
Group 3: characterized by high crude protein, IVDDM, force and phenotypic acceptance, 
with low dry mass, dry matter, plant height, leaf stem, ADF, NDF, and low pest and resis-
tance index diseases. The present study made it possible to obtain knowledge and data that 
help in the selection of parents for the exploration of the best hybrid combinations, which 
can generate a greater effect from heterosis to the species.

KEYWORDS: Medicago sativa; alfalfa production; genetical variability;
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UM ESTUDO DE CASO EM PSICOPEDAGOGIA E A                                      
COMPLEMENTARIDADE DE CIÊNCIAS
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo geral apresentar um estudo de caso em avalia-
ção psicopedagógica, desenvolvido junto ao Serviço Escola de Psicologia- SEP, vinculado 
ao curso de graduação em Bacharelado em Psicologia do Centro Universitário Central 
Paulista, UNICEP. Tem como objetivo específico a explicitação de uma metodologia de 
investigação diagnóstica dos problemas de aprendizagem que focalize a necessidade de 
haver uma complementaridade entre técnicas, teorias e instrumentos de investigação qua-
litativa e quantitativa no processo de avaliação psicopedagógica. Justifica-se pela possibi-
lidade de, ao promover uma triangulação metodológica, ter possibilitado uma compreen-
são mais abrangente dos aspectos que envolvem o processo de aprendizagem, além de ter 
gerado benefício direto à participante do estudo. As testagens psicométricas permitiram 
refutar as hipóteses iniciais, enquanto as entrevistas lúdicas e a escuta oferecida propi-
ciaram o entendimento de que a queixa se tratava de uma demanda emocional e não um 
transtorno de aprendizagem, permitindo o correto encaminhamento. É indiscutível que a 
complementaridade teórico-metodológica resultou em uma experiência de aprendizagem 
rica para os estagiários, e proporcionou um tratamento adequado do caso. 
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1. Introdução

O conceito de psicopedagogia refere-se, de maneira ampla, à aplicação da Psicolo-
gia na Educação, com o objetivo de estudar e solucionar problemas de aprendizagem, inte-
grando também conhecimentos produzidos em outras áreas do conhecimento. A psicope-
dagogia surgiu com a necessidade de compreender o processo de aprendizagem humana e 
seu caráter interdisciplinar justifica-se pela complexidade deste objeto de estudo (BOSSA, 
2000). Serve para instrumentalizar diagnósticos e intervenções clínicas e institucionais, as 
quais podem ser individuais, grupais, podendo envolver não apenas os (as) atendidos (as) 
e seus familiares, mas também o contexto escolar destes.

Sua terminologia teria nascido, segundo Masini (2006), em substituição de “mé-
dico-pedagogo”, a fim de tornar os pais (ou cuidadores) mais propensos a levarem seus 
filhos à uma consulta psicopedagógica do que a uma consulta médica. Com direção mé-
dico e pedagógica, os primeiros Centros Psicopedagógicos foram fundados na Europa, 
em 1946, por J Boutonier e George Mauco, unindo conhecimentos da área de Psicologia, 
da Psicanálise e da Pedagogia, com o objetivo de “readaptação” escolar de crianças com 
comportamentos socialmente inadequados e, para atender àquelas com dificuldades de 
aprendizagem (BOSSA, 2000).

A literatura francesa teria tido muita influência sobre a psicopedagogia na Argenti-
na, a qual, por sua vez, influenciou fortemente a práxis brasileira (BOSSA, 2000). Ainda 
na Europa, o nascimento da Psicopedagogia deu-se em um movimento de diagnosticar a 
criança com dificuldade de aprendizagem e tratá-la, atribuindo ao sujeito a função de se 
adaptar a sociedade, sendo também no século XIX que foram desenvolvidos métodos de 
ensino individualizados para crianças com “lentidão” na aprendizagem (BOSSA, 2000; 
PERES, 1998).

Esse cenário começou a se modificar em meados dos anos 60, com questionamentos 
ao modelo até então vigente e um olhar que passou a focalizar o sujeito, em detrimento de 
sua dificuldade (MASINI, 2006). De acordo com Bossa (2000), na década de 70 surgiram 
em Buenos Aires, os Centro de Saúde Mental, onde psicopedagogos atuavam com diag-
nóstico e tratamento, bem como iniciou-se a prática da psicopedagogia no Brasil, com o 
desenvolvimento dos primeiros cursos de Psicopedagogia, como complementações para 
educadores e psicólogos.

Segundo Bossa (2000), apesar de ser na Europa do século XIX que se originou as 
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ideias que deram origem a Psicopedagogia no Brasil, houve um importante movimento de 
importação de conhecimentos de autores argentinos, sob a influência de Sara Paín, Jacob 
Feldmann, Ana Maria Muniz, Jorge Visca, entre outros. Nesse período, as dificuldades de 
aprendizagem eram, em geral, associadas à uma disfunção neurológica denominada de 
disfunção cerebral mínima e isto servia, também, segundo Bossa (2000), para camuflar 
problemas sociopedagógicos. 

Na década de 80 surgiu a Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), em São 
Paulo, que se estendeu e está presente em todo o país atualmente. Mas embora haja uma 
recente expansão das pesquisas na área, a profissão ainda não é regulamentada (PERES, 
1998; RAMOS, 2007). A identidade dos profissionais desta área também não é, segundo 
Mansini (2006), bem delimitada. 

Uma grande dificuldade a ser considerada atualmente é a desvalorização social vi-
venciada pelas ciências humanas e a falta de reconhecimento do potencial preventivo da 
atuação psicopedagógica. Mas se faz necessário ter em mente a complexidade do foco da 
Psicopedagogia.  Segundo Peres (1998) é de extrema importância a atuação multidiscipli-
nar para a construção teórica e a resolução de questões práticas, envolvendo fonoaudió-
logos, médicos, psicólogos, pedagogos, neurologistas, e qualquer outra ciência que possa 
estar a serviço do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Desse modo, na visão de Ramos (2007), a área inclina-se para dois pontos: o clínico, 
voltado para reintegração de sujeitos com dificuldades de aprendizagem; e o preventivo, 
que objetiva melhorar as metodologias de ensino e o assessoramento de professores.

Neste sentido, os métodos de avaliação também se tornam valiosas ferramentas para 
auxiliar não somente as pessoas com problemas de aprendizagem, como também os pro-
fissionais que lidam quotidianamente com essa questão. 

Este trabalho justifica-se pela possibilidade de, ao se ter promovido uma comple-
mentaridade em Ciência, utilizando-se de enfoques teóricos “tidos” como divergentes na 
práxis psicopedagógica, possibilitou-se uma compreensão mais abrangente dos aspectos 
que envolvem o processo de aprendizagem, além de ter gerado benefício direto à partici-
pante do estudo, a qual será chamada de Bela4. 

Na visão de Weiss (1992), todo diagnóstico psicopedagógico é uma investigação 
4 -  Selecionou-se o nome fictício Bela com o objetivo de preservar a identidade da participante, sendo a escolha pelo nome devido 
à fábula infantil: “A Bela e a Fera”, preferida pela criança atendida e sobre a qual, ao final do processo, foi usada como base para 
produzir um livro, como uma forma lúdica de feedback para a paciente sobre o processo diagnóstico desenvolvido. 
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voltada à identificação de uma queixa a qual pode ser do próprio sujeito, da família ou, 
(na) maioria das vezes, da escola. Para a autora, o processo não visa classificar o indivíduo 
em parâmetros nosológicos, mas observar como este está com relação à leitura e escrita e 
o desenvolvimento biopsicológico, “obtendo-se uma compreensão global da sua forma de 
aprender e dos desvios que estão ocorrendo nesse processo” (p. 28). Esta queixa, em geral, 
segundo Weiss (1992, p. 27): “trata-se do não-aprender, do aprender com dificuldade ou 
lentamente, do não-revelar o que aprendeu, do fugir de situações de possível aprendizagem”.

A testagem é parte integrante e auxiliadora para a identificação da validade da quei-
xa apresentada, sendo essa situação, em geral, reconhecida pela escola e indicada aos pais 
e/ou responsáveis. Quando existe a procura pelo atendimento, esta surge associada com a  
crença de que a criança ou adolescente tem uma condição intelectual de atraso, em relação 
aos seus pares. Contudo, no processo de avaliação psicopedagógica é possível identificar 
se há deficit cognitivo, se há interferência emocional ou uma condição pontual resultante 
do seu desenvolvimento ou, ainda, proveniente de seu meio ambiente social..

Noronha, Primi e Alchieri (2004) constataram que os testes abrangem a complexi-
dade de algumas questões quando colocam a pessoa frente à resolução de problemas. Com 
instrumentos como autorrelatos, desenhos e estórias, por exemplo, é possível conhecer 
manifestações psicológicas que emergem durante a execução da atividade e a produção 
em si. Ressaltam-se que todo instrumento deve ser valido, preciso e padronizado, pois 
somente assim produzem interpretações legítimas sobre a característica apresentada. 

Noronha, Primi e Alchieri (2004) explicitam ainda que, além das regras acerca da 
qualidade dos testes, os profissionais e estudantes devem ser educados para melhor utili-
zá-los, compreendendo a importância e os resultados que a cada um compete. 

Como instrumento para avaliar a existência ou não de atraso intelectual e/ou de de-
senvolvimento no processo de avaliação psicopedagógica, os profissionais utilizam geral-
mente testes psicométricos, que são válidos para obter critério comparativo com o espera-
do para a faixa etária e nível escolar. Vale ressaltar, entretanto, que os testes psicológicos, 
incluindo os psicométricos, podem ser utilizados somente por profissionais formados em 
Psicologia, de modo que, quando a formação inicial do profissional é na área de pedago-
gia, estes devem se manter restritos ao uso de instrumentos e testes que não sejam de uso 
exclusivo do psicólogo e que, em geral, tratam-se de instrumentos descritivos, baseados 
em teorias da Psicologia do desenvolvimento e da Psicologia da aprendizagem. 
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Conforme Dumas (2011) ressalta, o diagnóstico de um transtorno de aprendizagem 
exige precisão e abrangência, pois este tem fatores causais interligados que, com correta 
definição, recebem cuidados melhor adaptados.

Os testes respondem questionamentos que precisam de instrumento adequado, 
quando necessitam de fundamentação teórica e amostragem para ser compreendidos, po-
rém, o processo torna possível avaliar aspectos emocionais e comportamentais, ampliar a 
compreensão das questões emergidas e revelando a possibilidade de haver fatores que vão 
além da demanda inicial.

Neste sentido, a avaliação clínica vai além da utilização dos testes padronizados, 
incluindo a descrição dos fenômenos que se implicam na aprendizagem e envolvendo 
também a relação entre os avaliadores e a criança ou o adolescente.

Dessa maneira, o método psicométrico enfatiza que as condições ambientais, o ra-
pport com o examinando, o modo de se proceder e o tempo na execução de uma tarefa 
pode influenciar a performance do examinando, tendo como interesse a qualidade e o 
tempo de execução de suas respostas.

Enquanto a soma de acertos, no método quantitativo diz respeito a uma medida 
objetiva de uma amostra de comportamento, as diferenças individuais, no método quali-
tativo, não são indicadoras de inteligência, mas como indicadores do nível de desenvol-
vimento em que a criança ou adolescente se encontra. Neste último, os acertos e erros 
revelam sobre o raciocínio do examinando e todas as respostas podem ser compreendidos 
ou interpretadas, com a finalidade de se compreender o processo que as gerou. 

A escolha de cada teste, técnica ou instrumento pode ser fundamentada de um lado, 
na condição de que este se enquadra na queixa e que tem fidedignidade de responder estas 
e, do outro, naquilo que emerge em um encontro vivencial e que é passível de descrição. 
A partir disto é possível encontrar direcionamento do que é aguardado para um nível de 
desenvolvimento em questão, bem como se apresenta o interesse e participação da crian-
ça ou adolescente no processo e se esse é incentivado a ser atuante em seu processo de 
aprendizagem.

De acordo com Minayo (2005) a triangulação metodológica em pesquisa trata-se 
de um conceito proveniente do interacionismo simbólico, que significa, a combinação e o 
cruzamento de múltiplos pontos de vista, a tarefa conjunta de pesquisadores com formação 
diferenciada, a visão de vários informantes e/ou o emprego de uma variedade de técnicas 
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de coleta de dados que acompanha o trabalho de investigação.  Trata-se de uma dinâmica de 
investigação ou de intervenção que integra a análise de estruturas, de processos ou de resul-
tados, levando-se a uma compreensão de relações envolvidas na implementação de ações e 
proporcionando a visão de diferentes atores em um mesmo projeto (MINAYO, 2005). 

Quando o psicopedagogo apresenta também formação em psicologia, o uso de ins-
trumentos e testes psicológicos tornam-se também possibilidades de intervenção no pro-
cesso de avaliação. Sendo assim, a complementaridade em Ciência possibilita, portanto, 
uma visão mais global e integrada do ser humano, justificando a opção de se utilizar neste 
trabalho instrumentos quantitativos e qualitativos de avaliação psicopedagógica e psico-
lógica, além de fundamentar-se no referencial teórico de Ana Teberosk e Telma Weiss 
quanto ao desenvolvimento da lecto-escrita. 

Desse modo, este texto objetiva, de modo geral, apresentar um estudo de caso em 
avaliação psicopedagógica desenvolvido junto ao Serviço Escola de Psicologia- SEP, vin-
culado ao curso de graduação em Bacharelado em Psicologia do Centro Universitário 
Central Paulista, UNICEP. Tem como objetivo específico a explicitação de uma metodolo-
gia de investigação diagnóstica dos problemas de aprendizagem que focalize a necessida-
de de haver uma complementaridade entre técnicas, teorias e instrumentos de investigação 
qualitativa e quantitativa no processo de avaliação psicopedagógica. 

2. Metodologia

Os cuidadores de Bela procuraram a Clínica-Escola de Psicologia a fim de que fos-
sem investigadas e/ou sanadas as queixas escolares de “dificuldades de aprendizagem” e, 
em especial, “dispersões da criança na sala de aula”. Após estes assinarem o termo de con-
sentimento para o estágio, no qual continha informações sobre o enquadramento clinico e 
referente ao sigilo, iniciou-se o processo de avaliação psicopedagógica.

Realizaram-se oito sessões com a criança no processo de avaliação, mais três com 
os cuidadores (duas com a mãe e uma com o padrasto) e uma com a professora. Os atendi-
mentos ocorreram às terças, das 16h00min às 16h50min, no período de agosto a dezembro 
de 2017, nas dependências do Serviço-Escola de Psicologia (SEP-UNICEP) e, quando 
necessário, também foi utilizada a brinquedoteca da instituição para as sessões em que, 
especialmente, foram dedicadas às atividades lúdicas.
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Todo processo ocorreu de modo conjunto, pois dois estagiários atuaram em parceria 
e se organizavam para executar as atividades previstas para cada sessão.

Os atendimentos foram acompanhados por meio de supervisões clínicas, a partir das 
transcrições das sessões, dos relatos dos alunos e dos protocolos dos testes psicopedagó-
gicos e psicológicos. As supervisões foram realizadas semanalmente, com duração de três 
horas semanais, nas quais os estagiários receberam orientações acerca de como conduzi-
rem o desenvolvimento do caso clínico.

Nessas supervisões os estagiários apresentavam o andamento de cada caso, vide que 
haviam mais duplas fazendo atendimentos infantis, todos tinham amplitude de experiên-
cias e podiam compreender condições além das quais estavam atuando. Essas informações 
se restringiam ao momento de supervisão, preservando-se o sigilo frente às compreensões 
obtidas.

2.1 Descrição da demanda 

A mãe e o padrasto de Bela explicitaram aos estagiários como se dava a dinâmica na 
casa da família: Bela, de onze anos e cinco meses, era filha de pais separados e residia com 
a mãe, que na ocasião do início do atendimento se encontrava grávida, e com o padrasto. 
Ela frequentava o quinto ano do Ensino Fundamental em escola pública, no período matu-
tino, onde participava também de atividades de contraturno, sendo esta na própria escola, 
no período da tarde. Moram com ela, a irmã recém-nascida, a mãe e o padrasto, sendo 
que estes perspectivam essa relação como “ótima”. Na ocasião do nascimento de Bela, 
sua mãe tinha dezessete anos e era casada com o pai da menina, sendo que a separação do 
casal aconteceu quando Bela tinha cerca de cinco anos de idade. Bela convive com o pai 
biológico, embora tenha pouco contato com ele.

A mãe da garota relatou que sempre tendeu a proteger a filha excessivamente como, 
por exemplo, dando-lhe alimentos na boca até os sete anos de idade. Negou atrasos em seu 
desenvolvimento, e afirmou que ela não possuía nenhum tipo de problema de saúde, com 
exceção a uma alergia pontual à soja, e não fazia uso de nenhum medicamento. Aos seis 
anos de idade, após o divórcio dos pais, Bela realizou ludoterapia, sendo que o psicólogo 
trouxe que a única questão pertinente seria o fato da mãe “mimar demais” (SIC) a criança.

Quando questionada sobre o desenvolvimento da socialização, a mãe relatou que a 
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menina “gosta de ser o centro das atenções” (SIC), que tem bastantes amigos e que partici-
pa de muitas festas e passeios. Estas informações foram conflitantes com aquelas trazidas 
pela professora. Em entrevista realizada pelos estagiários junto à professora, a mesma 
relatou que a criança tinha participação significativa na maior parte das brigas que aconte-
ciam em sala de aula, muitas vezes discutindo com os colegas por meio de aplicativos de 
celular. A professora optou por não especificar o cunho dos diálogos, porém sintetizou-os, 
dizendo que toda vez que os colegas de Bela não concordavam com algo que ela propunha, 
a aluna não sabia lidar com a frustração e tratava o acontecido como uma perseguição por 
parte dos demais.

Tanto o padrasto quanto a mãe de Bela expuseram a queixa referente às dificuldades 
para se concentrar, referindo-se ao desinteresse da menina em fazer as atividades acadê-
micas em casa, necessitando ser cobrada com frequência. Entretanto, a mãe acreditava 
que a distração se referia a falta de cobrança por disciplina, por parte da escola e não à 
alguma questão neurológica.  Ademais, disse exigir dela “alto desempenho educacional” 
(SIC), porém é extremamente permissiva acerca das questões de faltas à escola, permitin-
do Bela fazer viagens e passeios em pleno período letivo, e fazendo suas vontades a todo 
momento. Relata retirar o celular de Bela, como modo de repreensão, porém o devolve 
rapidamente, referindo-se que “não consegue retirar muito tempo” (SIC).

Outra situação, trazida por Bela com orgulho, deu-se na possibilidade de um encon-
tro com uma atriz a qual é fã, em um show. Referiu-se ter chorado, pois queria encontrar-se 
com ela pessoalmente e que a presença de muitas pessoas dificultaria o contato. Para con-
seguir, chorou excessivamente na presença de um segurança, conseguindo que este furasse 
a fila pondo-a à frente das demais crianças e, nesse momento, ao invés de ser recriminada 
pela mãe foi incentivada.

Apesar de a mãe ser bastante permissível com relação aos comportamentos da fi-
lha, a mãe relata acreditar que o uso constante do celular pode estar influenciando no 
desempenho acadêmico de Bela, bem como esta pode ter dificuldades com a metodologia 
empregada.

2.2 Procedimentos 

A partir da demanda, utilizou-se instrumentos quantitativos e qualitativos de avalia-
ção de aspectos cognitivos, emocionais e psicopedagógicos. Após a realização das entre-
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vistas iniciais com o padrasto e a mãe, que visaram obter informações sobre o desenvol-
vimento da criança e a compreensão aprofundada da queixa inicial, foram realizadas duas 
sessões ludodiagnósticas com a criança, apresentando os termos do processo e com o obje-
tivo de estabelecer o rapport entre os estagiários e esta, bem como compreender aspectos 
cognitivos e emocionais, a partir da forma como a criança trabalha e projeta suas questões. 
As condições do Termo de consentimento, tal como as regras sobre a faltas, a importância 
do comprometimento, a possibilidade de desistência e o sigilo foram apresentadas à crian-
ça, de forma oral, incentivando também a responsabilidade e o seu protagonismo no curso 
dos atendimentos. 

Na primeira sessão, deu-se a produção da caixa lúdica, onde Bela não se interessou tanto 
em enfeitá-la, limitando a fazer desenhos pequenos. Na verbalização disse gostar de Van Gogh 
e que gosta de tentar reproduzir as obras do autor, inclusive explicou a história deste.

A segunda sessão foi voltada a atividades lúdicas, inicialmente a produção de um 
desenho a escolha de Bela. Esta fez um trabalho rápido e elaborado de uma menina, que 
não tocava o chão, em volta algumas nuvens e flores, todo o desenho foi colorido. Ainda 
na segunda sessão, foi possível jogar o jogo de tabuleiro “banco imobiliário”, porém ape-
sar de ter definido as peças e explicado as regras corretas, em pouco tempo dispersou e 
saia da mesa várias vezes.

Na terceira sessão com a criança, optou-se por aplicar um teste psicológico: a Ba-
teria Psicológica de Atenção – BPA, que tem como objetivo realizar uma avaliação da 
capacidade geral de atenção, assim como uma avaliação individualizada de tipos de aten-
ção específicos, quais sejam: atenção concentrada (AC), atenção dividida (AD) e atenção 
alternada (AA). Ela é composta por três testes, cada um deles tendo como objetivo avaliar 
um dos tipos atencionais propostos. Por sua vez, a análise dos três testes em conjunto for-
nece a medida de atenção geral. O teste foi selecionado para ser aplicado por ter relação 
direta com a queixa inicial, foi realizado segundo os parâmetros de normatização do mes-
mo e avaliado conforme as regras de padronização. 

Bela verbalizou que tinha medo de testes pois sua mãe disse que eram iguais pro-
vas. Ainda na terceira sessão houve duas partidas do jogo de cartas UNO, Bela perdeu a 
primeira e disse “nunca ganhar nesses jogos” (SIC) e que quem sempre ganhava algo era 
sua mãe.

Na sessão seguinte foi aplicado o Teste de Desempenho Escolar - TDE, um teste 
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psicopedagógico, destinado para crianças do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Consiste 
em três subtestes: de escrita, de aritmética e de leitura. O subteste de escrita consistiu no 
ditado de vinte palavras que foram escritas pela criança. No subteste de leitura, a exami-
nanda recebeu um cartão com palavras que deveria ler em voz alta. E o subteste de arit-
mética deu-se pela resolução de um conjunto de problemas matemáticos. Por intermédio 
deste, o intuito foi de investigar se o nível de desempenho educacional de Bela condizia 
com seu ano letivo e a sua idade cronológica, quando comparada com outras crianças de 
mesma idade e nível escolar. 

Posteriormente, foi utilizado o Teste de Inteligência Geral Não Verbal, TIG-NV com 
intenção de compreender a capacidade de raciocínio e se haveria alguma dificuldade em 
executar tarefas que exigiriam observação e compreensão de estímulos. É um teste psico-
lógico e neuropsicológico que avalia, por meio de diferentes tipos de raciocínios, aspectos 
da inteligência não verbal, tais como: atenção concentrada, aprendizagem, conhecimento 
formal, orientação espacial, comportamento visomotor, memória de conhecimento, me-
mória operacional, percepção e flexibilidade cognitiva.

A fim de obter uma melhor investigação acerca do encaminhamento escolar “por 
desatenção”, os estagiários contataram à escola com o objetivo de conversar com a pro-
fessora e conhecer a sua percepção sobre Bela, realizando uma entrevista no próprio SEP.

A última testagem aplicada foi o Teste de Atenção D-2, que visa avaliar a atenção 
concentrada e a amplitude de oscilação entre os parâmetros nomeados como rapidez, aten-
ção e precisão, mediante prévio estimulo determinado pelo caderno de aplicação.

Por fim, realizou-se uma entrevista devolutiva com a criança, na qual utilizou-se de 
um livro confeccionado pelos próprios estagiários, contando a história de vida da criança, 
o curso dos atendimentos e a devolutiva dos testes, de forma lúdica, essa técnica segue as 
determinações de Ancona-Lopez (1995) de devolutiva infantil. Nessa sessão Bela tentou 
ignorar o fato do término das sessões, ignorando a fala dos estagiários e voltando a mexer 
com sua caixa lúdica, algo que não fazia desde a primeira sessão. 

 Posteriormente, realizou-se a entrevista devolutiva com a mãe, a fim de apresentar 
e discutir a compreensão obtida durante o processo de avaliação. 

3. Análise
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Durante as sessões com os estagiários, Bela sempre se mostrou interessada em re-
alizar as atividades, solícita e com interesse de cumpri-las dentro do que lhe era pedido. 
Entretanto, em boa parte das atividades, inclusive nas testagens, demonstrava certo apres-
samento em executar o que era proposto, exigindo-se a responder até mesmo conteúdos 
que ainda não competiram a sua capacidade intelectual, exemplo disso ocorreu no TDE 
onde tentou executar tarefas aritméticas que ainda não havia visto na escola, sendo conte-
údo administrado para crianças em estágio escolar superior ao seu.. Através das brincadei-
ras, notou-se, também, entendimento sobre as regras do jogo e demonstrando tolerância às 
frustrações, quando perdia no jogo dos estagiários. 

Durante a avaliação, pôde-se perceber que Bela tem um relacionamento tranquilo 
com os seus familiares, não demonstrando nenhum tipo de conflito com os mesmos; com 
exceção da avó materna, à qual lhe atribui características como “chata”, porém sem expli-
citar o motivo de considerá-la assim.

Com relação à fala, Bela não tem dificuldade em pronunciar palavras mais com-
plexas, tendo linguagem condizente com sua idade e capacidade. Apresenta boa dicção e 
vocabulário amplo.

Durante a primeira sessão ludodiagnóstica foi realizada a confecção de uma caixa 
lúdica, aonde seriam guardadas as produções feitas nas sessões e os materiais gráficos 
utilizados. Nesse momento, Bela mostrou-se pouco interessada, usando pouco os mate-
riais de arte oferecidos e apenas colando adesivos em toda a caixa. Demonstrou, contudo, 
habilidade em desenhar, fazendo uma menina em uma folha sulfite, depois da decoração 
da caixa, porém esta estava sem contato com o solo, podendo ser considerado como um 
desligamento do mundo real, apresentando uma imaginação muito ativa. Também contou 
que adorava moda e que assistia a muitos tutoriais de maquiagem no YouTube. Na mesma 
sessão, os estagiários conversaram com ela sobre qual era o papel do psicólogo e sobre 
os procedimentos e a ética envolvidos no processo de avaliação, e esta demonstrou com-
preender o que estava lhe sendo dito. Desse modo, apresentou ter autonomia e também 
capacidade de entender e aceitar regras e limites em seu comportamento.

Em todas as sessões, os diálogos com Bela traziam a presença materna como conte-
údo, demonstrando que esta é grande referência de comportamento e interesse de futuro, 
por vezes dizia se vestir como a mãe, trazia falas desta sobre como ela era e elogiava a 
mãe. Quando questionada sobre o seu futuro profissional, diz gostar de crianças, mas 
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não faz uma conexão clara com a formação da mãe em Letras. As falas e opiniões que, 
quando melhores investigadas, são justificadas por “minha mãe que diz” (SIC). E ao ser 
investigada sobre sua história regressa, Bela relata situações em que se sentiu preterida nos 
ambientes escolares.

Em relação aos resultados na BPA, Bela alcançou os seguintes escores: total de pon-
tos de 89 em Atenção Concentrada (AC), 68 em Atenção Dividida (AD) e 55 em Atenção 
Alternada (AA), totalizando 212 em atenção geral. Utilizando-se as tabelas 23 a 26 para 
localizar os percentis de faixa etária, e as tabelas 23 a 30 para escolaridade, sendo no caso 
de Bela “11 anos” e “ensino fundamental regular”, os percentis de faixa etária alcançados 
em AC foram de 70 (média superior), em AD 60 (média superior) e em AA 25 (média in-
ferior). Os percentis para escolaridade foram AC 80 (superior), AD 80 (superior) e AA 40 
(média inferior). O percentil de atenção geral para faixa etária foi de 50 (média) e para a 
escolaridade foi de 70 (média superior). 

Com base nos resultados analisados não foi identificado nenhuma deficiência em 
relação à capacidade de atenção de Bela, apresentando percentis dentro da média e acima 
da mesma, descartando-se, portanto, qualquer deficit de atenção e levantando a hipótese 
de que a “desatenção” referida em sala de aula, seja provenientes a dispersões internas, 
relacionadas a questões emocionais ou externas, que a criança possa sofrer.

O Teste de Desempenho escolar (TDE) foi escolhido para identificar se o desempe-
nho de Bela condiz com o ano escolar que se encontra. O instrumento buscou investigar 
o desenvolvimento do desempenho nas áreas de escrita, leitura e aritmética, fundamentais 
para o desempenho escolar (STEIN, 1994). 

Utilizando tanto a idade quando o ano escolar como critérios para classificação, ou 
a série escolar: 5º ano (antiga 4ª série), o Escore Bruto Total (EBT) alcançado no teste foi 
115, correspondente à classificação “médio”, com previsão de idade de 11 anos.

Obteve Escore Bruto (EB) 27 no subteste de escrita, correspondente à classificação 
“médio” e idade de 10 anos. No subteste de leitura, B. situou-se no nível inferior, com EB 
61 e desempenho de uma criança de 9 anos. Apresentou desempenho superior no subteste 
de aritmética, com desempenho esperado para crianças com mais de 12 anos (EB 25).

No teste de escrita grafou incorretamente algumas palavras, escrevendo: rápida (rá-
pida); varionil (varonil); comeseralizar (comercializar); calafril (calafrio); iptozidade (im-
petuosidade) e legitimidade (legitimidade). No teste de aritimética errou contas referentes 
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a fração e tentou desenvolver equações, ambas tarefas que, ou estava começando a ter 
contato ou ainda veria nos anos seguintes. E no teste de leitura suas dificuldades foram de 
entonação, com relação a algumas palavras. 

Vale ressaltar que a classificação abaixo do esperado no subteste de leitura não é 
um dado preocupante, pois é natural que a criança apresente facilidades e dificuldades 
em uma ou outra área, a depender de vários fatores, externos e internos, inclusive suas 
preferências. Somado a isso, o desempenho geral mostra que as capacidades escolares se 
encontram dentro do adequado para sua idade e série.

Durante toda a aplicação do TDE, Bela tentou executar todas as atividades, até mes-
mo as que não lhe cabia solucionar, por serem conteúdos de anos letivos mais avançados, 
buscando uma forma de raciocínio parar efetuar uma resposta. Outro ponto interessante 
foi o fato de ter feito o teste em aproximadamente 15 minutos, tempo curto.  

Na quinta sessão foi aplicado o TIG-NV, onde Bela obteve os seguintes resultados: 
18 acertos (percentil 65,1), QI 106 e classificação de inteligência média. Seu resultado, de 
acordo com a escolaridade apresenta-se na média, em relação ao grupo de padronização.

Na mesma sessão foi utilizado o Teste de Atenção D-2, o Resultado Bruto (RB) 
(percentil 50) indica que a rapidez da examinanda em trabalhos que exigem atenção é 
média e o Resultado Líquido (RL) (percentil 30) indica ser sua atenção concentrada um 
pouco abaixo da média. Porém, o resultado inferior (percentil 5) para porcentagem de er-
ros (E%) mostra que o uso dessa rapidez não é acompanhada pela precisão. Uma análise 
revela que houve erros aproximados para sinais omitidos 37, E1, e sinais marcados errados 
(36), E2, demonstrando erros de omissões e marcações de estímulo incorreto. A amplitude 
de oscilações (AO) manteve-se na média (percentil 50), pois mesmo havendo erros exces-
sivos há também boa quantidade de marcações no caderno. 

Através dos dados, pode-se observar que houve rapidez para produzir a tarefa, o 
que pode ter ocasionado a alta frequência de erros. Isso pode ser indicativo de necessidade 
excessiva em cumprir a tarefa o mais rápido que consegue, perdendo a atenção e confun-
dindo-se ou esquecendo o estímulo apresentado. 

Ao usar o resultado dos testes BPA e D-2 de modo complementares, têm-se que, 
embora não haja nenhum deficit com relação a atenção, Bela tende a apresentar dispersão 
de algumas atividades, sendo o motivo para isto questões emocionais e não neurológicas. 
Tal conclusão se mostra coerente ao levar-se em conta que no primeiro teste de atenção 
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(BPA) ela não apresentou deficit e, aliado as próprias observações dos estagiários, têm-se 
que questões emocionais interferem no rendimento; posto que nas sessões, Bela buscava 
realizar as atividades apressadamente, o que pode denotar certa ansiedade, com relação as 
atividades. 

Em uma das sessões, a criança demonstrou ansiedade em relação à sua mudança de 
escola para o próximo ano e incertezas quanto à rotina que seria adotada no ano seguinte e 
demonstrou preocupação em querer ajuda a mãe com relação a irmã recém nascida. 

Percebe-se maturidade em falas de Bela, porém identifica-se que o seu meio pode 
apresentar demandas que ainda não esteja pronta a atender. Falava tanto da responsabilida-
de de ajudar a mãe, cuidando da irmã mais nova no período da tarde; como da tristeza em 
se separar de suas colegas, que iriam para um escola de período integral.

Durante a entrevista com a professora de Bela, algumas impressões iniciais dos 
estagiários acerca da criança foram confirmadas, tal como a forma da mãe em permitir 
faltas em períodos letivos e a maturidade que Bela gosta de demonstrar, em especial, com 
relação a sua vestimenta ou modo de se comportar, assim como novos elementos foram 
apresentados. Rosa5, que está desde o começo do ano com a turma de alunos em que Bela 
faz parte, relatou que a garota às vezes “chama a atenção”, como se fosse uma menina 
mais desenvolvida, em festas escolares usa roupas as quais considera mais adultas e salto, 
o que impossibilita a criança de interagir com os colegas.

Durante a entrevista, Rosa referiu-se ainda a percepção de que Bela ainda não com-
preende suas responsabilidades perante aos estudos e que isto pode se relacionar com a 
distração apresentada.

4. Discussão

A avaliação psicopedagógica, na qual utilizou-se instrumentos e técnicas psicológi-
cas e psicopedagógicas mostrou que Bela apresenta nível cognitivo intelectual classificado 
como médio, uma vez que a mesma não apresentou desempenho fora das expectativas 
para às crianças da mesma faixa etária e nível de desenvolvimento. Descartou-se também 
qualquer transtorno de aprendizagem relacionado à atenção ou a leitura e escrita. 

5 - Nome fictício dado à professora
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Embora no ambiente escolar Bela apresente-se com vestimentas mais adultas, du-
rante as sessões não as apresentou. Teve postura coerente o seu nível de desenvolvimento, 
salvo o momento da primeira sessão onde não se interessou em confeccionar a caixa lúdica 
proposta, isso podendo indicar a intenção de se mostrar mais madura frente ao primeiro 
contato com os estagiários. Interessante observar que na última sessão, ao ser apresentada 
ao livro, tentou novamente mexer com a caixa e até brincar com objetos que nunca havia 
se interessado (massinha e guache), o que pode ser compreendido como uma tentativa de 
permanecer no processo, demonstrando ainda ser a criança do primeiro atendimento e que 
precisa ainda de auxílio.

Percebeu-se que Bela demonstra necessidade em ser sempre a melhor e cumprir 
muito rapidamente o que lhe é pedido, isso pode ser um ocasionador de erros ou até mes-
mo de suas distrações, visto que não mantém o foco na qualidade e sim na quantidade do 
que está produzindo. Nas testagens apresentou tolerância a frustrações, essas não foram 
confrontantes devido bons resultados, comportamentos de entendimento e aceitação às 
regras, apresenta bom entendimento geral, boa dicção e vocabulário amplo para sua idade.

Visto que não se identificou a presença de nenhum transtorno de aprendizagem, 
afirma-se que as dificuldades escolares se relacionam a conflitos emocionais vivenciados 
por Bela, os quais se referem à necessidade em ser reconhecida como adulta, às cobranças 
que se alternas entre as exigências e as permissibilidades recebidas e as suas necessidades 
individuais. 

 Vasconcelos (2002) utiliza-se de Piaget para demonstrar que o desenvolvimen-
to da inteligência é uma preocupação central, porém, a afetividade e o desenvolvimento 
social também atuam de modo integrado no desenvolvimento global da criança. Dumas 
(2011) compreende que para se obter completa concepção da dificuldade de aprendizagem 
todos os envolvidos no processo de aprendizagem devem observar se as condições em 
voga são pontuais ou se são presentes em outras esferas de atividades.

Os atendimentos demonstraram que questões emocionais como a ansiedade e sua 
autocobrança parecem interferir em sua condição escolar. A cobrança da mãe por desem-
penho, aliado a indisciplina com relação a frequência escolar podem ter interferência no 
quesito atenção, manifesto por sua dispersão. 

 Bossa (2009) entende que a escola se estrutura em torno de um imaginário de 
criança ideal e, quando a criança real não alcança os resultados considerados satisfatórios 
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à escola, é culpabilizada e rejeitada. 

Embora se tenha percebido que a professora de Bela mostrou-se atenta às deman-
das de sua aluna e disposta a ajudá-la, a estrutura educacional hoje vigente não permite 
amplitude de compreensão do aluno, limitando ao contexto educacional sem abranger o 
meio social. Weiss (2007) acredita que em uma análise, o foco não deva ficar somente no 
sujeito, para que ocorra a correta interpretação do caso, as relações devem ser analisadas e 
deve-se incluir nesse conjunto a relação escolar. O psicólogo deve conhecer a visão esco-
lar de ensino e, assim, compreender o desvio que atribuem ao aluno. 

Nessa questão escolar, Weiss (2007) pontua que quando há má condução escolar, 
é preciso abrir diálogo com os pais e escola para compreender se existe necessidade de 
prosseguir o diagnóstico. Dessa forma é possível responsabilizar os demais e não somente 
patologizar o paciente.

Linhares et al. (1993, apud OKANO et al. 2004) também entendem que a dificul-
dade gera um círculo vicioso de fracasso, pois quando o desempenho é tratado abaixo do 
exigido a criança fica suscetível a não alcançar essa meta pré-determinada.

Ainda, tentando obter que a criança satisfaça a expectativa, a escola cria métodos 
paralelos educacionais, sem considerar se o momento biológico e a condição emocional 
estão aptas para tal conteúdo, e, assim, potencializa uma errônea auto avaliação. Para isso, 
Bracken (1998, p.122 apud OKANO, 2004) explica:

Diversos estudos têm relatado que as crianças com dificuldades de aprendi-
zagem têm autopercepção mais negativa sobre o seu próprio comportamen-
to quando comparadas a crianças que têm rendimento satisfatório e quando 
comparadas àquelas que têm baixo rendimento, mas não são identificadas 
como tendo dificuldade de aprendizagem.

Partindo desse pressuposto, de que a escola compreende que sua obrigação é apre-
sentar e fazer o aluno aprender o conteúdo, percebe-se que essa padronização de um mé-
todo de ensino tira a possibilidade do aluno manter sua individualidade, sendo exigidos 
a alcançar metas que, as vezes não lhes cabem no momento, com esse “atraso”, fruto da 
generalização do processo, esse pode ser taxado com algo irreal e, consequentemente, 
sendo desestimulado ou excluído pelos demais. 
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Weiss (2007) questiona que o fracasso escolar do aluno está direcionado às condi-
ções internas e à questão da intersubjetividade, muitas vezes ligado à sua história pessoal 
e familiar. As exigências familiares e escolares podem causar no aluno a condição de ex-
perenciar a ansiedade, tendo essa dificuldade em lidar com algo novo.

Para essa condição educacional ser considerada em sua complexidade faz-se uso do 
processo psicopedagógico e, como dito anteriormente, identifica-se se o fracasso está liga-
do à cognição e a área neurológica, ou a questões emocionais, sociais e/ou educacionais. 

Quando se evidencia que o baixo desempenho escolar não se encontra intrínseco 
ao aluno, sendo consequência de um deficit intelectual ou de um (ou mais) transtorno (s) 
de aprendizagem, o profissional de psicopedagogia deve encaminhar o paciente para um 
psicólogo, a fim de que se prossiga com uma avaliação conjunta ou multidisciplinar.

Contudo, tendo em vista que, no caso em questão, os estagiários de psicopedagogia 
eram estudantes de psicologia, permitiu-se a utilização de instrumentos restritos ao psicó-
logo neste processo de investigação.

WEISS (2007, p. 32) explica que os instrumentos apresentam fatores acerca do 
passado, do presente e o esperado para o futuro do testado, abrangendo o seu cognitivo, 
afetivo-social e pedagógico, porém um bom diagnostico não provém de quantidade de 
instrumentos e sim da competência e sensibilidade do psicólogo (ou psicopedagogo) em 
analisar e relacionar os dados obtidos.

Os dados subjetivos podem ser suprimidos no momento da aplicação do teste, ou 
seja, nesse momento do processo, a criança pode apresentar menor expressão de condições 
emocionais. Há sim elementos que surgem, tal como, entendimento a regras, resistência 
à frustração, ansiedade, além de questões familiares que não são investigadas junto aos 
testes psicométricos, havendo, desse modo, necessidade de uso de técnicas lúdicas, como 
jogos e atividades artísticas.

Sendo assim, diante da analise realizada, alguns encaminhamentos e orientações 
tornaram-se pertinentes. Como técnicas para uma melhoria na forma de estudar conteúdos, 
sugeriu-se à Bela a utilização de algumas estratégias: preparar uma lista de ideias antes de 
fazer uma redação; fazer os deveres de casa, assim que possível, sem deixá-los para última 
hora; resumir textos que a professora pede para estudar; criar perguntar e respostas sobre o 
que se está estudando e evitar atividades paralelas aos estudos, como: ouvir músicas e ou 
comer, por exemplos, procurando manter o foco. Orientou-se a mãe a estimular a criança 
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quanto à participação na escola, sem cobrá-la excessivamente. Devido à necessidade de 
maiores investigações acerca de demandas emocionais, que podem interferir ainda mais 
fortemente em questões educacionais, quando se considera a iminente possibilidade de 
mudança de escola e necessidade de autocobrança, sugeriu-se o encaminhamento para o 
processo de psicoterapia (a ser realizado no próprio SEP). Ademais, dispensou-se qualquer 
outro tipo de encaminhamento especializado, tendo em vista que a dispersão apresentada 
por Bela refere-se a questões emocionais e comportamentais, apesar de o seu desempenho 
acadêmico e nível intelectual encontrarem-se dentro da média esperada para o seu nível 
de desenvolvimento.  

5. Horizontes

É indiscutível que a complementaridade entre teoria e prática representou uma ex-
periência muito rica para a formação dos estagiários. O trabalho em questão proporcionou 
a aquisição de conhecimentos sobre a aplicação, correção e interpretação de testes psico-
lógicos, bem como o desenvolvimento de competências relacionadas à escolha dos instru-
mentos de acordo com peculiaridades do caso atendido; e a ampliação de conhecimentos 
teóricos e práticos sobre a Psicopedagogia. Além disso, os estagiários puderam trabalhar 
no desenvolvimento de uma postura ética, escuta clínica frente ao estabelecimento e fini-
tude do vínculo entre paciente e estagiários. 

O trabalho efetivo com testes e instrumentos quantitativos e qualitativos auxiliou 
para que os estagiários tivessem melhor conhecimento da teoria apresentada em sala de 
aula, assim puderam ter entendimento prático sobre a abrangência das técnicas, algo que o 
cronograma educacional obrigatório não consegue trazer em amplitude.

Muitos fatores apresentados na demanda inicial foram refutados diante da testagem 
psicométrica, tal como o possível deficit educacional e de atenção, porém, somente com 
trabalho de elementos lúdicos e associados aos diálogos com Bela, que permitiu a compre-
ensão de que algumas questões eram provenientes de situações emocionais não resolvidas. 
Diante disto surgiu a necessidade de contatar a professora de Bela a fim de compreender 
melhor a demanda escolar, o que possibilitou a emergência de elementos extremamente 
importantes, tais como a necessidade de Bela em se apresentar madura aos outros, os 
conflitos com os colegas e as concessões maternas ao autorizar faltas em pleno ano letivo, 
elementos esses não apresentados nas sessões de anamnese e com a criança. 
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A demanda inicial poderia facilmente ser resolvida e produziria um laudo com res-
posta a todas as perguntas que foram levantadas. Mas este seria em efetivo inconclusivo 
se a investigação não tivesse sido feita em profundidade e vislumbrasse outras hipóteses. 
Ressaltamos que tal profundidade se deu em função das supervisões, pois foi nesta que a 
orientadora, detentora de olhar refinado e profissional, percebeu a possibilidade de haver 
mais elementos que ainda não haviam emergidos.

Todo processo depende do anseio do profissional em solucionar o que lhe foi apre-
sentado do modo mais eficaz possível, se para esta resolução ele pode ter auxílio de ins-
trumentos consolidados e com parâmetros coerentes ele deve utiliza-los e questionar cons-
tantemente se o processo é adequado à necessidade daquele caso. 

Diante do exposto, afirma-se ainda portanto que, a complementaridade em Ciência 
abre possibilidades para a avalição diagnostica, fazendo desta um processo mais amplo e 
condizente com a reais possibilidades de êxitos dos educandos, tendo sido a relação entre 
os estagiários e a atendida  também permeada por percepções que foram construídas na 
própria relação intencional, e que só puderam emergir diante de um encontro experiencial. 
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Psychopefagogical avaliation: a sciency

ABSTRACT: The present work has for objective shows a psychopedagogical avaliation 
case study, developed in a school clinic, bonded to a city of the state of São Paulo Psycho-
logy graduation. It has for specific objective the explicitation of a diagnosis investigation 
metodology of learning process issues wich focus the need of a complementarity among 
techniques, theorys and qualitative and quantitative investigation instruments in the psy-
chopedagogical avaliation. It is justified by the possibility that, in promoting methodologi-
cal triangulation, it has made possible a more comprehensive understanding of the aspects 
that involve the learning process, in addition to generating direct benefit to the study par-
ticipant. The psychometric tests allowed us to refute the initial hypotheses, while the play 
interviews and the listening provided the understanding that the complaint was an emotio-
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nal demand and not a learning disorder, allowing the correct referral. It is indisputable that 
the theoretical-methodological complementarity resulted in a rich learning experience for 
the students, and provided an adequate treatment of the case. 

KEYWORDS: Psychology; Psychopedagocical; Psychodiagnosis; Pedagogy; Child 
Evaluations.
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RESUMO: Papéis baseados em biossensores microfluídicos de fluxo lateral oferecem bai-
xo custo e são altamente sensíveis. Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de 
um biossensor multiplex imuno-específico para a detecção de Staphylococcus aureus e de 
duas espécies de Staphylococcus coagulase negativos oriundos, respectivamente, do leite 
de vacas e ovelhas. Nanopartículas de ouro funcionalizadas com anticorpos conjugados 
foram utilizadas como sinalização para os agentes bacterianos.  Com o uso de um Teste 
Laboratprial Portátil haverá menor tempo na triagem de animais doentes, separação do 
rebanho (evitando contágio entre animais sadios e doentes) e também o estabelecimento 
de um protocolo de tratamento adequado, auxiliando na prevenção do aparecimento de mais 
cepas não sensíveis aos antimicrobianos disponíveis no mercado. O protótipo foi desenvol-
vido, porém não finalizado. Entretanto com os resultados apresentados neste trabalho poderá 
ser observada a presença das linhas teste nas plataformas. As plataformas multiplex, bem 
como os testes em amostras de leite serão realizadas assim que as condições/concentrações 
dos reagentes depositados, bem como o uso de outros papéis nas regiões de plataforma fo-
rem testadas. Através dos resultados obtidos até o presente momento será possível o desen-
volvimento de um TLP para o diagnóstico rápido dos agentes causadores da mastite.
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Introdução

De acordo com o National Mastitis Council, o isolamento de bactérias na amostra 
de leite é considerado definitivo para o diagnóstico da infecção intramamária pelos pa-
tógenos. Entretanto, a intermitência na eliminação do patógeno pela glândula subclini-
camente infectada, e presença de substâncias antimicrobianas na amostra de leite podem 
diminuir a viabilidade da célula bacteriana, justificando a ausência de crescimento dos 
patógenos no meio de cultura convencional e produzindo resultados falso-negativos. Pelo 
método, o isolamento do patógeno em uma única amostra da glândula mamária doente 
apresenta sensibilidade diagnóstica da ordem de 75%, e aumenta para 94% e 98%, res-
pectivamente, quando a segunda e a terceira amostras são consecutivamente coletadas da 
glândula afetada e independentemente analisadas. Ou seja, 25% das infecções por pató-
genos apresentarão resultado negativo (falso-negativo) quando somente uma amostra do 
quarto infectado for tomada para realização do exame microbiológico direto. Uma vez que 
a tripla amostragem é onerosa e laboriosa, na maioria das rotinas para triagem da doença 
o diagnóstico é realizado tendo como referência o resultado obtido a partir de uma única 
amostra assepticamente coletada do caso suspeito. Este fato acaba por limitar a capacidade 
em reconhecer vacas infectadas, e de estabelecer medidas efetivas para o monitoramento 
e controle da transmissão do patógeno entre animais do rebanho.

Testes point-of-care (POCT) ou Testes Laboratoriais Portáteis (TLP) de agentes in-
fecciosos bacterianos oferece benefícios substanciais para diagnóstico de doenças, princi-
palmente pela redução do tempo necessário para obter resultados. Dispositivos baseados 
em biossensores microfluídicos de fluxo lateral oferecem baixo custo e são altamente sen-
síveis como TLP. Uma plataforma biosensing ideal deve cumprir as exigências de minia-
turização, rentabilidade e habilidade para a detecção simultânea de analitos múltiplos. Um 
principal foco da pesquisa em tecnologia de biosensing está em testes tipo Point of Care 
(POC) ou Teste Laboratorial Portátil (TLP).

O princípio fundamental do TLP é fornecer resultados mais rapidamente, executan-
do o procedimento de teste em proximidade com o paciente. Executando testes de diag-
nóstico mais perto dos pacientes e possibilitando um diagnóstico imediato. Além disso, os 
pacientes podem ser tratados para obtenção de resultados mais precisos, uma vez que os 
agentes patogênicos foram identificados. A maioria dos imunoensaios do TLP usa técnicas 
de fluxo lateral – IFL (Seal et al., 2006; Sia & Kricka, 2008; Laderman et al., 2008), mé-
todos eletroquímicos (Wang, 2006; Louie et al., 2000; Ahn et al., 2006), ou versões minia-
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turizadas dos métodos já usados nos analisadores do laboratório (Jaffe & Ordonez-Llanos, 
2007; Korsatko et al., 2009). Tiras de papel imunocromatográficas que unem a cromato-
grafia com imunoensaios convencionais são chamados testes de uma etapa, de baixo custo 
e rápidos, e facilitam a identificação de vários bioanalitos (Xu et al., 2009; Apilux et al., 
2010). Estes testes têm sido desenvolvidos para a detecção qualitativa ou semiquantitativa 
específica de antígenos, anticorpos, haptenos, tais como resíduos de droga e mesmo oligo-
nucleotideos através de visualização colorimétrica (He et al., 2010; Bruzevicz et al., 2008, 
Chapin et al., 2002).

Material e Métodos

Obtenção de antígenos da Mastite Bovina: Foram utilizados isolados pertencen-
tes à Coleção de Microrganismos de Referência em Vigilância Sanitária – CMRVS, da 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde – INCQS, Lab. de Microrganismos de Referência na cidade de Rio de Janeiro, RJ, 
cedidas pelo Dr. Ivano de Filippis e reativadas no Laboratório de Sanidade Animal da Em-
brapa Pecuária Sudeste, na coordenação da Pesquisadora Dra Lea Chapaval.  Nesta etapa 
da Pesquisa, devido á resultados prévios obtidos pelo Dr Luiz Francisco Zafalon (dados 
ainda não publicados), na obtenção de isolados de mastite ovina em animais da Embrapa 
Pecuária Sudeste, fez-se a opção de trabalhar com Staphylococcus coagulase negativos 
espécie xylosus, por esta ser a espécie predominante no rebanho local. Desta forma, cepas, 
anticorpos e primers foram obtidos para S. xylosus desta etapa em diante (com relação á 
estafilococos coagulase negativos – ECN).

Cultivo das bactérias: Os microrganismos, Staphylococcus aureus, Staphylococ-
cus xylosus e Streptococcus agalactiae, foram cultivados em meio ágar sangue (BioMe-
rieux®). Após esterilização em autoclave a 121 °C por 15 min adicionou-se assepticamen-
te 5 % de sangue de carneiro desfribilado estéril. As placas de Petri foram submetidas à 
estufa bacteriológica á 37,5°C durante 24 horas para verificar a presença de microrganis-
mos contaminantes e após a verificação, mantidas a 4 °C até o seu uso. 

Extração de proteínas totais dos antígenos: As placas bacterianas foram raspadas 
e ressuspendidas em 3 mL de PBS 1x estéril e armazenadas a - 20 °C. Para a extração 
de proteínas, o PBS 1x foi removido pela centrifugação a 12.800 rpm por 10 min a 4 °C. 
Aos pellets foram adicionados 1 mL de PBS 1x com 1 mM de PMSF (Phenilmetil Sulfo-
nil Fluoride) gelado em cada amostra e homogeneizadas por pipetagens. Posteriormente, 
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as amostras foram centrifugadas a 6000 x g, 10 min, 4 °C e o sobrenadante alicotado para 
tubos estéreis. Neles, 1 mL de PBS 1x com 1 mM de PMSF foram novamente adicionados, 
agitados em vórtex e sonicados (6 pulsos, 1 min, 20 A, com intervalos de 30 s) para a lise 
das células. Os tubos foram centrifugados a 6000 x g, 10 min, 4 °C e armazenados a - 80 °C.

Dosagem das proteínas extraídas: As concentrações de proteínas dos antígenos 
bacterianos foram determinadas pelo método de BRADFORD (1976) em equipamento 
MultiSkan FC (Thermo Scientific). Os antígenos totais das bactérias foram avaliados por 
eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e análise 
por immunoblotting.

Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE): 
Os extratos protéicos bacterianos foram avaliados por eletroforese em gel de poliacrilami-
da na presença de dodecil sulfato de sódio, SDS-PAGE, sob condições redutoras, utilizan-
do sistema tampão descontínuo de LAEMMLI (1970) e STUDIER (1973). A separação 
dos componentes foi efetuada em gel de corrida a 10 % e em gel de empilhamento a 5 % 
de poliacrilamida. O gel foi preparado a partir de uma solução estoque contendo 30 % por 
peso de acrilamida e 0,8 % por peso de bis-acrilamida.

 Produção de Anticorpos Mono e Policlonais das bactérias S. aureus, S. xylosus e S. 
agalactie produzidos em coelho e camundongo: Os anticorpos mono e policlonais obtidos 
contra as bactérias testadas foram produzidos pela Empresa Rheabiotech, em Campinas, 
São Paulo. Para tanto, 10 UFC de cada microrganismo da coleção de culturas já citada e 
utilizada para obtenção dos antígenos da etapa anterior (S. aureus, S agalactiae e S. Xilo-
sus) foram ressuspendidos em PBS e levados imediatamente para Reabiotech para a etapa 
de produção dos anticorpos.

Análise dos anticorpos por Immunoblotting: Os antígenos bacterianos foram subme-
tidos à SDS-PAGE e transferidos eletroforeticamente do gel para membrana de nitrocelu-
lose conforme descrito por TOWBIN et al. (1979).

Síntese das Nanopartículas de Ouro (AuNPs): A síntese das AuNPs foi realizada na 
Empresa ParteCurae Analysis seguindo a metodologia descrita por McFarland et al (2004).

Conjugação das AuNPs com o anticorpo secundário: A conjugação foi baseada nos 
experimentos realizados por CUI et al. (2008) com algumas modificações.
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Resultados e Discussão

Cultivo dos antígenos: S. aureus, S. xylosus e S. agalactiae. As bactérias S. aureus, 
S. xylosus e S. agalactiae foram cultivadas em meio ágar sangue no Laboratório de Sani-
dade Animal, da Unidade da Embrapa Pecuária Sudeste, com supervisão da Pesquisadora 
Dra. Lea Chapaval (Figura 1).

Figura 1. Cultivo dos microrganismos em meio ágar-sangue. A) S. e, B) S. agalactie e C) S. 
aureus.

Análise das proteínas totais extraídas dos microrganismos cultivados: As integrida-
des das proteínas extraídas das bactérias foram analisadas por eletroforese em gel de polia-
crilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e encontram-se na Figura 4. Os perfis 
eletroforéticos dos extratos protéicos das bactérias mostraram semelhantes, consistindo 
de 25 a 30 bandas entre 97 e 14 kDa e acima de 97 kDa. As massas mais evidentes foram 
de 55,5 kDa, 39 kDa, 16,02 kDa e 14,46 kDa. Nota-se a similaridade dos perfis proteicos 
entre as bactérias estudadas (Figura 2).
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Figura 2. Perfil eletroforético em gel 12,5% de SDS-PAGE de amostras de proteínas das bacté-
rias coradas com comassie blue. (1) 10 µL de sobrenadante da extração de proteína da S. aureus; (2) 10 
µL de sobrenadante da extração de proteína da S. agalactie e (3) 10 µL de sobrenadante da extração de 
proteína da S. xylosus e (PB) padrão de baixo peso molecular.

Análise da integridade dos anticorpos produzidos: Os anticorpos produzidos pela 
Rheabiotech foram avaliados quanto à pureza e concentração (Figura 3).

Figura 3. Eletroforese em gel de policrilamida 12,5% - SDS – PAGE de amostras dos anticorpos 
produzidos pela Empresa Rheabiotech coradas com comassie blue. (1) 10 µL do anticorpo primário Anti 
- S. aureus; (2) 10 µL do anticorpo primário Anti - S. agalactie e (3) 10 µL do  sobrenadante da extração 
de proteína da S. xylosus e (PB) padrão de baixo peso molecular.
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Pelo gel de eletroforese em SDS-PAGE, foi possível observar o perfil eletroforéti-
co dos anticorpos produzidos com duas bandas de 28 e 49 kDa referentes a cadeia leve 
e pesada, respectivamente. Pode-se notar que as amostras apresentam poucos traços de 
contaminantes, oriundos do processo de purificação dos anticorpos. No caso, a eficiência 
da purificação é determinada pela diminuição dos traços de albumina presentes na porção 
66 kDa, o qual ainda pode ser observada nos anticorpos produzidos.

Avaliação dos anticorpos policlonais anti-S. aureus, anti-S. xylosus e anti-S. agalac-
tiae por Immunoblotting: Os anticorpos policlonais obtidos dos lisados dos microrganis-
mos foram examinados qualitativamente por immunoblotting contra amostras de antíge-
nos puros, no qual apresentaram um largo número de bandas, com padrão de perfil entre 
60 a 12 kDa. As bandas mais proeminentes presentes nos três microrganismos testados 
tiveram pesos moleculares de aproximadamente 45 kDa. Na concentração de 500 µg mL-

1, os anticorpos produzidos apresentaram títulos de até 1:250, sendo capazes de reconhe-
cer frações antigênicas em todas as bactérias testadas, com variação na intensidade das 
mesmas, principalmente nas regiões entre 35 a 12 kDa, como pode ser observado em S. 
xylosus. Este resultado demonstra que houve reatividade dos anticorpos policlonais anti-S. 
aureus, anti-S. xylosus e anti-S. agalactiae frente às proteínas das respectivas bactérias nas 
diluições de 1:25, 1:50, 1:100 e 1:250 testadas (Figura 4).

 
Figura 4. Immunobloting dos anticorpos policlonais produzidos em coelho frente aos antígenos de S. 
aureus, S xylosus e S. agalactiae nas diluições 1:25; 1:50; 1:100 e 1:250, corados com DAB. Marcador 
molecular ColorBurst C1992 (Sigma).
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Padronização do teste imunocromatográfico: Inicialmente foram testados cinco pro-
tocolos de tratamento em dois tipos de membrana de nitrocelulose (FP e FF80 - Whatman) 
para avaliar a eficiência da deposição dos anticorpos na linha controle. Os tratamentos 
realizados em cada membrana estão descritos na Figura 5.

Figura 5. Tratamentos de membrana de nitrocelulose (MN) de acordo com: (1) Rong-Hwa et 
al (2010), (2) Arun et al (2012), (3) Rivas et al (2015), (4) Moon et al (2012) e (5) Paek et al (2000). 
Membranas de nitrocelulose: FP (Immunopore) e FF80.

A plataforma apresentou quatro regiões compreendidas em: deposição da amostra 
(sample pad), deposição do conjugado (anticorpo adsorvido as AuNPs) (conjugate pad), 
membrana de nitrocelulose (local onde foram aderidos os anticorpos nas linhas teste e 
controle) e o papel absorvente. O teste avaliou dois tipos de MN (Immunopore e FF80) 
submetidas a diferentes tratamentos, o qual foi aderido, na linha controle (C), o anti-IgG 
de camundongo produzido em coelho (anticorpo 2º). Para que ocorresse a reação, 70 µL 
de PBS 1x foram aplicados no Sample pad, carreando as AuNPS conjugadas (10 nm) 
com IgG monoclonal anti-S. aureus (anticorpo 1º) aderidas no Conjugate pad até a linha 
controle. Nota-se que a linha controle foi observada em quatro tratamentos (1, 2, 3 e 5), 
sendo mais evidente nos 2 e 5. Além disso, a membrana FP ou Immunopore mostrou ser 
mais eficiente na fixação do anticorpo nesta região, uma vez que dos cinco tratamentos, 
só o 4 não apresentou a linha controle. Em contrapartida, a membrana FF80 não retratou 
o mesmo resultado, pois, somente nos tratamentos 2 e 3 foram observados a linha C. 
Esse experimento foi crucial para a seleção do melhor tipo e tratamento de MN para o 
desenvolvimento dos kits de diagnóstico dos microrganismos relacionados à mastite, onde 
utilizou-se o protocolo descrito por Arun et al (2014).
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As plataformas seguiram o mesmo modelo usado anteriormente, no qual apresentou 
quatro regiões distintas: sample pad, conjugate pad, membrana de nitrocelulose e papel 
absorvente (Figura 6). O desenvolvimento do protótipo iniciou com a deposição dos re-
agentes específicos em cada região como: AuNPs conjugadas com anticorpo primário na 
conjugate pad e os anticorpos primários e secundários nas respectivas linhas teste (T) e 
controle (C). Posteriormente a plataforma foi montada inserindo os papeis e membranas 
tratadas em um suporte sólido. Para o procedimento, 70 µL de cada antígeno foram di-
luídos em 30 µL de tampão PBS 0,01 M pH 7,4 e aplicados diretamente na região sam-
ple pad. Imediatamente, a amostra cruzou a região conjugate pad onde foi depositado as 
AuNPs conjugadas com anticorpo 1º, carreando-as para a MN onde estavam aderidos os 
anticorpos da linha T e C. Após 15 min, foram visualizadas as linhas específicas abaixo:

Figura 6. Plataforma imunocromatográfica para diagnóstico de mastite. A) S. aureus, B) S. xylo-
sus e C) S. agalactiae.

Os testes desenvolvidos foram capazes de detectar os antígenos específicos. Entre-
tanto, houve uma diferença na intensidade das linhas T e C visualizadas. No caso da linha 
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C, o qual foi depositado o anticorpo 2º, uma listra intensa foi observada para os antígenos 
S. aureus e S xylosus. Cabe salientar que a concentração do anticorpo secundário deposita-
do na linha C foi superior (acima de 10 x) a do anticorpo depositado na linha T. Posterior-
mente, testes serão realizados para obter uma maior interação dos antígenos obtidos nas 
amostras de fluídos biológicos com os anticorpos aderidos na plataforma. Normalmente, 
um teste típico de fluxo lateral apresenta uma área de 0,5 a 1 mm de zona teste onde o 
antígeno, para atingir essa região, se locomove a uma velocidade de 0,66 a 0,16 mm s-1, 
dependendo do tipo de papel selecionado. Outro estudo que deverá ser analisado é o tempo 
estimado de reação do antígeno/anticorpo.

Alguns autores sugerem que o tempo de ligação na região teste entre 1 a 6 s é su-
ficiente para que ocorra a total interação entre antígeno e o anticorpo imobilizado. Desse 
modo, espera-se que o tempo de até 5 min (de incubação) seja suficiente para a total 
interação dos componentes da amostra (antígeno) com o material depositado no papel 
(anticorpo).

Serão realizados testes com diferentes concentrações de anticorpos e antígenos para 
avaliar a especificidade do kit desenvolvido. Sabe-se que, em plataformas baseadas em pa-
pel, podem ser aplicados 25 a 100 x mais anticorpo do que nos testes sorológicos ELISA, 
sendo a concentração máxima de 300 ng cm-2 (10 a 30 mg cm-2). A partir desse estudo, 
será obtida a concentração ideal de anticorpo suficiente para detectar o mínimo de células 
antigênicas nas amostras biológicas.

Conclusões

Vários protocolos foram desenvolvidos durante a execução desse projeto, sendo 
possível desenvolver um protótipo para detecção dos antígenos da mastite utilizando uma 
plataforma em papel que comparado a outros testes imunológicos convencionais apresen-
tam vantagens como: uso de pequeno volume de amostra; pouco tempo requerido tanto na 
fabricação das plataformas quanto na realização dos ensaios, não necessita utilizar leitor 
de microplacas ou qualquer outro aparelho eletrônico, sendo totalmente portátil, fácil exe-
cução, interpretação do resultado através da intensidade de cor formada correspondente à 
quantidade de antígeno presente na amostra, apresenta a possibilidade de ser incorporado 
em qualquer ambiente, local cuja tecnologia é ausente ou precária.
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Point-of-Care (POC): use of the technique to detect bovine mastitis

ABSTRACT: Research based on lateral flow microfluidic biosensors are low cost and hi-
ghly sensitive. This study aimed at the development of an immuno-specific multiplex bio-
sensor for the detection of Staphylococcus aureus and two coagulase negative Staphylo-
coccus species from milk from cows and sheep. Functionalized gold nanoparticles with 
conjugated antibodies were used as markers a Point of Care Tests. There will be shorter 
time for the screening of diseased animals, separation of the herd (avoiding contagion be-
tween healthy and diseased animals) and also the establishment of an adequate treatment 
protocol, helping to prevent the appearance of more non-sensitive strains antimicrobials 
available on the market. The prototype was developed, but not finalized. However, with 
the results presented in this work we can observe the presence of test lines on the platfor-
ms. Multiplex platforms as well as tests on milk samples will be performed as soon as the 
conditions / concentrations of the deposited reagents as well as the use of other papers in 
the platform regions are tested. Through the results obtained up to the present moment it 
will be possible to develop POC for the rapid diagnosis of the agents causing mastitis.

KEYWORDS: Mastitis, POC, TLP, Biosensor, Staphylococcus.
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RESUMO: O aleitamento materno é o alimento mais importante na vida de uma criança, 
influencia positivamente no crescimento e desenvolvimento e por isso a OMS recomenda 
que as crianças sejam amamentadas, exclusivamente, até o sexto mês de vida e depois que 
seja incentivado até os dois anos. O objetivo deste trabalho foi descrever o conhecimento 
das mães sobre o aleitamento materno no primeiro semestre e sobre a introdução alimentar 
a partir dos 6 meses de vida. Pesquisa de campo de caráter descritiva e transversal realizada 
na Unidade Básica Saúde (UBS) localizada no município de Ibaté/SP. A população de estudo 
foi composta por gestantes a partir do segundo trimestre gestacional. A participação foi vo-
luntária e aconteceu nas dependências da UBS, nos dias de consultas médicas das participan-
tes. Foram aplicados dois questionários, o primeiro, com informações sócio-demográficas 
e clínicas e o segundo, com questões abertas, a partir dar recomendações sobre aleitamento 
materno e introdução alimentar do Ministério da Saúde. Observou-se que, 83,3% das entre-
vistadas amamentaram em média até 12 meses ou mais, 45,1% receberam informações sobre 
aleitamento materno exclusivo durante o pré-natal, 67,7% alegaram que a introdução ali-
mentar deveria ocorrer após os 6 meses de vida do bebê, 61,3% gestantes ficaram confusas 
sobre os benefícios da amamentação exclusiva e relacionam com a perda de peso e estética, 
além da prevalência de mitos em relação a amamentação, e a falta de profissionais da saúde 
que orientem as mães devidamente sobre o aleitamento e a introdução alimentar.
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Introdução

O aleitamento materno ou lactação é crucial para o crescimento e desenvolvimento 
do bebê. O forte vínculo emocional entre mãe-filho é necessário para prolongar com su-
cesso a amamentação. O leite materno é recomendado como a fonte ideal e exclusiva de 
nutrição precoce para todos os bebês, desde o nascimento até pelo menos 6 meses de idade 
(MAHESH et al., 2018).

Apresenta vantagens nutricionais, psicológicas e imunológicas, também é impor-
tante para a saúde da mulher, contribuindo para perda gradual do peso, involução uterina, 
proteção contra o câncer de mama e atuação como método anticoncepcional natural. Além 
disso, descobriu-se que a amamentação está associada a resultados favoráveis   em adultos, 
como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis que estão se tornando epidemias 
globais (BRECAILO et al., 2010; KELISHADI; FARAJIAN, 2014).

A Organização Mundial de Saúde (OMS)e o Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF) recomendam um período de aleitamento materno exclusivo (AME) de 
6 meses para todos os contextos e depois que seja incentivada até os dois anos ou mais 
(WHO, 2001; WHO, 2017). 

Em muitas comunidades, as normas de amamentação propostas pela OMS são 
cumpridas, especialmente em países subdesenvolvidos, onde a prevalência cumulativa de 
AME em bebês com menos de 6 meses é inferior a 40%. Todavia, várias causas, incluin-
do a globalização, foram associadas à diminuição da prevalência da amamentação. Entre 
elas, pode-se citar a industrialização e o aperfeiçoamento das técnicas de esterilização do 
leite de vaca, as quais propiciaram a produção em larga escala de leites em pó e a entrada 
da mulher no mercado de trabalho, que limitava a possibilidade da amamentação por seis 
meses. (VICTORA et al., 2016)

A prática da amamentação pode ser influenciada por diversos outros  fatores, tais 
como: nível socioeconômico, idade, paridade, escolaridade, cultura, inserção no mercado 
de trabalho, reduzido conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno, mitos e 
tabus relacionados à amamentação, uso de mamadeira e chupeta, falta de apoio ao aleita-
mento materno após a alta hospitalar (RAHEEL; THARKAR, 2018).

Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade do aleitamento 
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materno (AM) sobre outras formas de alimentar a criança pequena, a maioria das crianças 
brasileiras não é amamentada por dois anos ou mais e não recebe leite materno exclusivo 
nos primeiros seis meses, como recomenda a OMS (FERREIRA et al, 2018). Dados do 
Ministério da Saúde, estima-se que no Brasil, 50,6% das crianças com idade igual ou 
superior a 9 meses e menor que 12 meses estão em aleitamento materno de modo comple-
mentar (IBGE, 2013).

Entre as inúmeras vantagens comprovadas do benefício do leite humano, podemos 
citar o valor nutricional, a proteção imunológica devido à apresentação de fatores circu-
lantes como lactoferrina, IGA secretora, anticorpos e outros, menor risco de contaminação 
e o fortalecimento da afinidade afetiva entre mãe e filho. Desse modo, o aleitamento ma-
terno diminui a morbi-mortalidade infantil e beneficia o pleno desenvolvimento da criança 
(PASSANHA; CERVATO-MANCUSO; SILVA, 2010). 

Água, chás e principalmente outros leites devem ser evitados no primeiro semestre 
de vida, pois, evidências apontam que, seu uso está associado com desmame precoce 
e aumento da morbimortalidade infantil (BRASIL, 2009). No período da introdução da 
alimentação complementar, lactentes amamentados ao peito aceitam melhor os novos ali-
mentos quando comparados com lactentes alimentados com fórmula (VITOLO, 2014).

Em contrapartida ao desmame precoce, introduzir os alimentos complementares tar-
diamente também é desfavorável, porque o crescimento da criança pode ser prejudicado e 
o seu desenvolvimento mais lento que o normal, o risco de desnutrição e de deficiência de 
micronutrientes aumenta (SILVA; VENÂNCIO; MARCHIONI, 2010).

Portanto, o objetivo deste trabalho foi descrever o conhecimento das mães sobre o 
aleitamento materno no primeiro semestre de vida dos filhos e verificar o conhecimento 
das mesmas sobre a introdução alimentar a partir dos 6 meses de vida. 

Métodos

Estudo observacional, transversal, com amostra não probabilística, realizadoem 
uma Unidade Básica Saúde (UBS), no município de Ibaté/SP. 

A população de estudo foi composta por 31 gestantes, a partir do segundo trimestre, 
cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do município de Ibaté/
SP e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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A participação foi voluntária e aconteceu no período diurno, entre as 8:00 e às 14:00 
horas, nas dependências da UBS, em sala reservada, nos dias de consultas médicas (obsté-
tricas) das participantes, que estavam agendadas todas as segundas e quartas-feiras.

Os dados foram coletados entre os meses de abril e maio de 2018. Foram aplica-
dos dois questionários, sendo um com informações sócio-demográficas e clínicas e outro 
contendo perguntas abertas sobre aspectos práticos e teóricos do aleitamento materno e 
introdução alimentar. Este questionário foi adaptado pelas próprias autoras a partir das 
recomendações sobre aleitamento materno e introdução alimentar do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2009).

Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e efetuada análise descritiva e infe-
rencial em software Microsoft Office Excel versão 2010. O presente estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário Central 
Paulista (CEP/ UNICEP) sob nº CAAE 84587418.5.0000.5380. 

Resultados e discussão

As gestantes tinham em média 27,4+5,9 anos e a média da idade gestacional 
34,1+4,2 semanas, 96,7% (n=30) residiam na cidade de Ibaté e 3,2% (n=1) na cidade de 
São Carlos-SP. 

Entre elas, 64,5% eram casadas e 32,2% declararam estar em união estável; 67,7% 
trabalhavam fora do lar; a prevalência de escolaridade foi de 54,8% para o ensino médio 
completo e a religião mais citada foi a evangélica, 51,6%. Os dados sociodemográficos 
estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Características Sociodemográficas de Gestantes em número relativo e absoluto. Iba-
té-SP, 2018.

VARIÁVEL
Idade 27, 4+5,9 anos

Estado Civil % N
Casada 64,5 20

União estável 32,2 10
Divorciada 3,2 1
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Solteira 0 0
Trabalha fora de casa

Sim 67,8 21
Não 29,0 9

Raça/Cor
Branca 58,1 18
Parda 38,7 12
Negra 3,2 1

Escolaridade
Ensino fundamental incompleto 19,3 6
Ensino fundamental completo 6,4 2

Ensino médio completo 54,8 17
Ensino médio incompleto 16,1 5
Ensino Superior completo 3,2 1

Religião
Católica 38,7 12

Evangélica 51,6 16
Testemunha Jeová 6,4 2

Outros 3,2 1

Um fator que pode estar associado à prevalência de aleitamento materno exclu-
sivo e ao desmame precoce é o potencial conhecimento das mães e o estado civil. A 
maior chance de interromper a amamentação em mães casadas, pode ser justificada 
pela crença de que a relação sexual pode interferir na amamentação. Alguns estudos 
consideraramque a influência do pai é importante no início e na manutenção da ama-
mentação (FREITAS et al., 2012).

Para Kornides e Kitsantas (2013), mães com maior nível educacional apresentam 
maiores frequências de amamentação exclusiva, uma vez que possuem mais oportuni-
dades de acesso à vasta gama de informações e de conhecimento acerca dos benefícios 
do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida do recém-nascido. No 
entanto, mães com menor escolaridade, independentemente da idade, tendem a intro-
duzir precocemente outros alimentos à dieta da criança.

França et al., (2007) salientam que, ser mãe com primeiro ou segundo grau de 
escolaridade demonstra maiores chances de não amamentar o bebê. 
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No presente estudo, o total de mulheres que já tiveram filhos anteriormente à 
atual gestação foi de 74,2%, sendo que 83,3% das entrevistadas amamentaram em 
média até 12 meses ou mais, um valor considerado alto, tendo que vista que a pesquisa 
Global Breastfeeding Scorecard (2017), da OMS em parceria com a  UNICEF, sobre 
aleitamento materno, revelou que, em média apenas 38,6% das crianças brasileiras 
com menos de seis meses de idade são alimentadas exclusivamente com o leite mater-
no, tal como recomendado pela OMS.

Com relação a orientação sobre aleitamento materno exclusivo e a introdução 
alimentar, 45,1% das mulheres entrevistadas responderam que haviam recebido orien-
tações durante o pré-natal. Dentre elas, 16,1% haviam recebido informações de médi-
cos (obstetras e ginecologistas), 19,3% de enfermeiros e 3,2% de nutricionista.

Os dados de Raimundi et al. (2015), realizado na cidade de Cuiabá-MT, com 
60 gestantes, ao qual, 41,7% (n=25) haviam recebido orientação sobre amamentação 
durante o pré-natal por profissionais da área da saúde. 

Todavia, apesar das gestantes terem recebido estas informações, este resultado 
indica ainda que, são necessárias ações para se melhorarem estes índices, para que 
todas as gestantes recebam estas informações, já que o pré-natal é um período propício 
para se repassar informações importantes para essa população.

Na pesquisa, foi questionado sobre mitos que prevalecem até os dias atuais em 
relação à alimentação durante a amamentação, ao serem questionado sobre os conhe-
cimentos maternos a cerca desses mitos, 29,0% responderam que canjica é o alimento 
que aumenta a produção de leite, e 6,4% responderam que é a cerveja preta.

Em relação ao conhecimento sobre alimentação complementar, 45,2% das entre-
vistadas disseram saber o significado. Sobre a idade que se pode introduzir alimentos só-
lidos e outros líquidos, 67,7% responderam que com 6 meses poderia ocorrer a introdu-
ção, todavia, 19,3% responderam que o pediatra informaria sobre a introdução alimentar. 

Com a prática do desmame precoce, e a introdução alimentar complementar 
gradativa em tempo inadequado, o crescimento e desenvolvimento podem ser compro-
metidos, podendo interferir na absorção de nutrientes levando a carências nutricionais 
e ao aumento dos riscos de doenças crônicas com a obesidade (FROTA et al., 2008). 

A nutrição no início da vida afeta não apenas o desenvolvimento cerebral, cres-
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cimento e composição corporal, mas também a programação metabólica com impacto 
sobre as doenças crônicas do adulto relacionadas com a alimentação (VASQUES et 
al., 2009).

Tabela 2 – Perguntas sobre conhecimento das gestantes sobre aleitamento materno. Ibaté, 2018.

Pergunta 1
O que significa a expressão: “aleitamento materno 

exclusivo”? % n

Respostas
Dar somente o leite materno. Bebê alimentado somen-

te ao peito 38,7% 12
Não sabe informar 61,3% 19

Pergunta 2 Cite um benefício da amamentação para o bebe.

Respostas

Atua na saúde do bebê; Evita doenças; imunidade 51,6% 16
Alimento completo; fornece vitaminas e minerais 16,1% 5
Atua no crescimento e desenvolvimento do bebê 12,9% 4

Não sabe informar 19,3% 6
Pergunta 3 Cite um benefício da amamentação para a mãe.

Respostas

Aumenta vinculo mãe e filho, carinho, satisfação 25,8% 8
Recuperação do parto 6,4% 2

Previne doenças 3,2% 1
Perda de peso; retornar ao corpo antes da gestação 25,8% 8

Não sabe informar 38,7% 12
Pergunta 4 Até quando o bebe deve ser alimentado ao peito?

Respostas

Até 6 meses 38,7% 12
Até um ano 12,9% 4
Até 2 anos 25,8% 8

Não sabe informar 22,6% 7
Pergunta 5 Na sua opinião como deve ser a amamentação?

Respostas

Livre demanda; até ficar satisfeito 35,5% 11
Prazer, carinho, tranquilidade mãe e bebê 25,8% 8

De 3 em 3 horas; tempo marcado 16,1% 5
Não sabe informar 22,6% 7

Pergunta 6 Na sua opinião, qual situação que impossibilita a mãe de amamentar?



Bianca de Azevedo Cordeiro, Jaquelini Amaral, Tainá Thomaz da Silva e Valéria Cristina Schneider

80 Multiciência, São Carlos, 17: 73 - 86, 2018

Respostas

Doenças transmissíveis; HIV 3,2% 1
Rachadura; mastite; dor 9,7% 3

Trabalho; voltar a trabalhar 9,7% 3
Leite secar 25,8% 8

Não sabe informar 51,6% 16
Pergunta 7 O que fazer na impossibilidade da amamentação?

Respostas

Procurar orientação médica; conversar com o pediatra 29,0% 9
Dar mamadeira com fórmula; oferecer fórmula; leite 

similar 32,3% 10
Não sabe informar 38,7% 12

Pergunta 8 Qual a função da chupeta?

Respostas

Nenhuma 12,9% 4
Enganar bebê; acalmar o bebê; para o bebê parar 

quieto 74,2% 23
Não sabe informar 12,9% 4

O que chama a atenção e corrobora com os estudos de Volpato et al. (2009) e Es-
carce et al. (2013), os quais indicam que, apesar das mães receberem informações sobre a 
importância do aleitamento materno, estas desconheciam muitos fatores importantes para 
o desenvolvimento do filho. 

Um estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, totalizando 136 gestantes en-
trevistadas, observou-se que a vantagem da amamentação para a saúde da mãe mais citada 
foi a praticidade (46,9%) e prazer (18,1%). Questões estéticas, como a perda de peso, 
foram citadas por 9,6% das gestantes, enquanto questões relacionadas à saúde da mulher 
apareceram em apenas 3,9% das respostas. Além do mais, a amamentação como método 
contraceptivo é desconhecido por 3,7% e desacreditado por 81,5% que sugerem que a 
mulher deve usar outros métodos contraceptivos durante a amamentação (SANDRE et al., 
2000).

De acordo com a literatura, as mães geralmente têm noção das vantagens do alei-
tamento materno e referem doenças maternas ou da criança e o trabalho fora do lar como 
problemas pouco frequentes em relação à manutenção do mesmo. Entretanto, apontam 
como relevantes os problemas relacionados à “falta de leite”, “leite fraco”, que seriam 
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mitos populares que levam às mães a acreditarem que seu leite pode não ser o suficiente 
para a demanda energética que o lactente necessita e, além disso, problemas mamários e 
a recusa do bebê em pegar o peito podem desencadear o desmame precoce. Essas razões, 
apontadas com mais frequência, se devem ao fato de a mulher atual ter uma vivência mais 
ansiosa e tensa e possivelmente, à falta de um suporte cultural que havia nas sociedades 
tradicionais, nas quais as avós transmitiam às mães informações e um treinamento das 
mesmas em relação ao aleitamento, incentivando-as para tal (FALEIROS et al., 2006). 

Conclusão

A falta de conhecimento das gestantes sobre o aleitamento materno exclusivo pode 
ser um fator determinante para o desmame precoce e a introdução alimentar em período 
inadequado. No presente estudo, verificou-se uma porcentagem considerável de gestantes 
que não possuíam informações suficientes sobre a amamentação e introdução alimentar. 

Observou-se ainda, ausência de profissionais da saúde responsáveis pela orientação 
nutricional durante o pré-natal. O profissional de saúde deve identificar e compreender a 
forma como o aleitamento materno está inseguro no contexto sociocultural e familiar e, a 
partir dessa compreensão, cuidar da saúde da mãe e do bebê e de todo o âmbito familiar a 
qual estão inseridos. É preciso buscar formas de interação com a população para melhor 
informá-las sobre a importância de adotar práticas saudáveis de aleitamento materno, que 
refletem por toda a vida. É necessário que o profissional esteja preparado para prestar 
assistência de maneira eficaz, solidária, integral e contextualizada, respeitando o saber 
e a história de vida de cada mulher, e que a ajude a superar medos, dificuldades, tabus e 
inseguranças

Knowledge of mother in exclusive breastfeeding and food introduction 

ABSTRACT : Breastfeeding is the most important food in a child’s life, positively in-
fluencing growth and development, and therefore the WHO recommends that children be 
exclusively breastfed by the sixth month of life and after it is encouraged up to two years. 
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The objective of this study was to describe the mothers’ knowledge about breastfeeding 
in the first semester and about the introduction of food from 6 months of age. Field des-
criptive and cross-sectional study conducted at the Basic Health Unit (UBS) located in 
the city of Ibaté/SP. The study population consisted of pregnant women from the second 
gestational trimester. The participation was voluntary and happened in the premises of 
UBS, in the days of medical consultations of the participants. Two questionnaires were 
applied, the first with socio-demographic and clinical information and the second, with 
open questions, from recommendations on breastfeeding and food introduction from the 
Ministry of Health. It was observed that 83.3% of the interviewees breastfed on average, 
up to 12 months or more, 45.1% received information about exclusive breastfeeding du-
ring prenatal care, 67.7% said that feeding should occur after 6 months of the baby’s life, 
61.3% were pregnant confused about the benefits of exclusive breastfeeding and relate to 
weight loss and aesthetics, as well as the prevalence of breastfeeding myths, and the lack 
of health professionals to properly guide mothers on breastfeeding and feeding.

KEYWORDS: Breastfeeding, complementary feeding, child feeding
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento alimentar de risco 
de estudantes do curso de Nutrição de um centro universitário da cidade de São Car-
los-SP. A pesquisa foi realizada com 74 estudantes de Nutrição do primeiro e quinto 
período. Foi aplicado o questionário Orto-15 para detecção do comportamento de ris-
co para Ortorexia Nervosa e realizadas perguntas sobre idade, peso e altura referidos 
para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e determinação do estado nutricional. 
Além disso, foram feitas perguntas relacionadas ao conceito de alimentação saudável, 
alimentos considerados saudáveis e as restrições alimentares realizadas pelos alunos. 
Os resultados apontaram a predominância do sexo feminino, na faixa etária entre 21 
e 30 anos. Foi encontrado comportamento de risco para Ortorexia Nervosa em 89% 
dos estudantes de Nutrição entrevistados. Do total de alunos avaliados, apresentaram 
risco para Ortorexia 90% entre o sexo feminino e 97% entre os alunos do primeiro 
período. Portanto, conclui-se que é necessário elaborar estratégias de intervenção para 
conscientização dos estudantes de nutrição em relação aos riscos associados à neces-
sidade de se seguir uma alimentação excessivamente saudável e a importância de uma 
alimentação contendo todos os nutrientes importantes ao organismo humano e que, ao 
mesmo tempo, possa proporcionar prazer, conforto e interação social.

Palavras-chave: Comportamento alimentar. Transtornos da alimentação e da ingestão 
de alimentos. Dieta saudável. 
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Introdução

Alimentação do ser humano transformou-se ao longo do tempo em função, princi-
palmente, do aumento da produtividade e necessidade de estocagem dos alimentos. Outro 
fator importante nesta transformação foi o crescimento da indústria alimentícia e, conse-
quentemente, o processamento de muitos alimentos. O estilo de vida das pessoas também 
sofreu mudanças, influenciadas por exemplo, pelo acelerado ritmo atual de vida, o qual 
dificulta a prática de atividade física e colabora com o aumento do sedentarismo. Dessa 
forma, os hábitos alimentares, que englobam a seleção dos alimentos, modo de preparo, 
tempo dedicado à refeição, local, lazer e a relação com o alimento, também se modifica-
ram. Os alimentos ultraprocessados passaram a fazer parte da refeição diária da população, 
que por sua vez, diminuiu o consumo de alimentos in natura. Esses alimentos apresentam 
um alto teor de carboidratos, principalmente açúcar (sacarose e xarope de milho rico em 
frutose), além de gordura trans, sódio e conservantes, contribuindo para o aumento da 
ocorrência de doenças cardiovasculares, dislipidemias e obesidade (TARTAGLIA, 2008). 

Em contrapartida, o culto ao corpo e a magreza extrema vêm sendo difundidos atra-
vés da mídia, que idealiza o corpo perfeito como sinônimo de felicidade e beleza, o que 
gera uma preocupação crescente com o físico, excesso de atividade física, restrições ali-
mentares, dietas que não promovem saúde de fato. Tais fatores podem prejudicar a saúde 
e a qualidade de vida das pessoas, bem como aumentar as chances de desenvolvimento de 
transtornos alimentares (DEL PRIORE; AMANTINO, 2011).

Segundo Maciel (2005), o ato de comer vai além de uma necessidade fisiológica e os 
alimentos não representam apenas nutrientes. Selecionar o alimento, quando e com quem 
se come são fatores que atribuem diversos significados à comida.

O comportamento alimentar é influenciado por diversos fatores e existem muitas 
normas criadas, inclusive pela mídia, sobre o que é “certo” ou “errado” fazer para se ter 
uma alimentação saudável, sendo fundamental discutir e compreender de que maneira as 
pessoas se relacionam com a comida (ALVARENGA, 2015). 

Comportamento pode ser compreendido como um conjunto de reações de um indiví-
duo perante o meio onde ele se encontra (DORON; PAROT, 2001). O comportamento ali-
mentar é definido como um conjunto de cognições que são pensamentos e crenças a respeito 
dos alimentos e afeto sobre as escolhas e relações com a alimentação (ALVARENGA, 2015), 
sendo papel do nutricionista identificar comportamentos alimentares disfuncionais, propor 



COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE RISCO EM ALUNOS DE NUTRIÇÃO

Multiciência, São Carlos, 17: 87 - 106, 2018 89

estratégias e auxiliar na busca de soluções aos problemas encontrados (WATTS, 2000).

           Um novo comportamento disfuncional está fazendo parte da vida de alguns 
grupos de pessoas, esse comportamento é denominado de Ortorexia Nervosa. O termo foi 
criado por Steven Bratman, um médico americano que criou o termo Ortorexia (do grego, 
orthos significa correto e orexis, que significa apetite). Para Martins et al. (2011), a Orto-
rexia Nervosa é um comportamento obsessivo patológico, caracterizado pela obsessão por 
alimentação saudável.

 Apesar de ainda serem poucos os estudos relacionados à Ortorexia Nervosa, con-
siderando a complexidade do tema, resultados apontando a prevalência deste distúrbio 
alimentar em diferentes grupos populacionais podem ser encontrados na literatura (PE-
NAFORTE et al., 2018).

O termo Ortorexia Nervosa, que é visto como um desvio da conduta alimentar, ain-
da não é reconhecido como transtorno alimentar no Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-V) e no Código Internacional de Doenças (CID-10) (ASSO-
CIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2013). Entretanto, discutir esse termo é ne-
cessário para definir o conceito, identificar suas características, delinear a população-alvo 
e o tratamento adequado (WEINBERG; CORDAS, 2006).

As pessoas que apresentam Ortorexia Nervosa acabam eliminando alimentos ou 
grupos inteiros de alimentos que não consideram como saudáveis e optam por consu-
mir apenas alimentos “puros”, os quais seriam alimentos naturais e seguros, livres de 
processos químicos ou de industrialização. Com isso, a alimentação pode passar a ser 
extremamente restrita e o indivíduo torna-se obcecado por sua alimentação, negando-se 
a consumir qualquer alimento que não tenha sido preparado por ele (BARTRINA, 2007; 
LOPES; KIRSTEN, 2009). 

Devido a essa obsessão pela alimentação, a Ortorexia pode causar problemas graves 
de saúde em função da falta de nutrientes importantes, além de causar o isolamento social. 
Ademais, o ortoréxico pode desenvolver ansiedade e depressão. Estudos apontam que os gru-
pos mais vulneráveis à Ortorexia Nervosa são estudantes das áreas da saúde (nutricionistas e 
médicos), pessoas muito ansiosas, perfeccionistas, obsessivas e compulsivas e as que desejam 
atingir o corpo perfeito (bailarinos, modelos e artistas) (COSTA; LAUS; MOREIRA, 2009; 
FRATTON; KIRSTEN; PORTA, 2009; AMARAL et al., 2011; ALVARENGA et al., 2012).

Para Martins et al. (2011), é fundamental discutir sobre esse assunto para que pro-
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fissionais da área da saúde tomem conhecimento sobre as consequências para saúde física 
e emocional de uma alimentação extremamente “saudável”. 

A pressão para atingir o corpo perfeito, propagada pela mídia e pela sociedade, pode 
provocar o surgimento de um novo comportamento disfuncional como a Ortorexia Ner-
vosa, devido à preocupação excessiva por alimentação saudável e imagem corporal ideal 
(ROMERO, 2012). Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento 
alimentar de risco de estudantes do curso de Nutrição de um centro universitário da cidade 
de São Carlos-SP.

Metodologia

 População e Local da pesquisa

Estudo do tipo transversal e descritivo, realizado em maio de 2018, cuja popula-
ção-alvo foi composta por 74 estudantes do primeiro período (diurno e noturno) e quinto 
período (noturno) do curso de Nutrição de um centro universitário da cidade de São Carlos 
(SP), de ambos os sexos e com idades entre 18 e 50 anos.

Os alunos de Nutrição foram abordados nas salas de aula mediante autorização do 
professor. Foram explicados os objetivos da pesquisa e solicitada a participação dos estu-
dantes após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
de São Carlos (SP), sob o parecer n. 2.571.904.

Métodos

Questionário ORTO-15

Com base em um teste desenvolvido por Bratman, que buscou identificar a Orto-
rexia, no ano de 2005, na Itália, foi desenvolvido o questionário Orto-15 como ferramenta 
para avaliação do risco de Ortorexia Nervosa (DONINI et al., 2005). O questionário foi 
traduzido e adaptado para uso no Brasil por Pontes, Montagner e Montagner (2014). 

Esse questionário foi autoaplicado nos estudantes de Nutrição e o ponto de corte 
estabelecido para determinar o comportamento de risco para Ortorexia Nervosa foi abaixo 
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de 40 pontos – ponto indicado para estudos populacionais (PONTES, 2012). 

O Orto-15 consiste em perguntas para avaliar atitudes dos indivíduos e está re-
lacionado à escolha, preparo e consumo de alimentos saudáveis, presença/ausência de 
sentimento de culpa após ingestão de determinado alimento e à forma de realização das 
refeições (em companhia ou sozinho). O questionário, no entanto, não identifica compor-
tamentos obsessivos compulsivos (MARTINS et al., 2011).

Além disso, foram realizadas perguntas adicionais sobre o conceito de alimentação 
saudável e coletadas informações em relação ao sexo, idade, peso e altura autorreferidos 
pelos participantes para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) e posterior classi-
ficação do estado nutricional por meio da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997).

Todos os dados foram compilados no Microsoft Excel (2013) e transformados em 
porcentagem para serem visualizados os gráficos e tabelas. 

Resultados 

Dos 74 estudantes de nutrição entrevistados, a maior parte pertencia a estudantes do 
primeiro período (57%), ao sexo feminino (82%) e encontrava-se na faixa etária entre 21 
e 30 anos (60%) (Tabela 1).

Tabela 1 – Perfil dos estudantes do curso de Nutrição. São Carlos, SP, 2018.

PRIMEIRO 
PERÍODO

QUINTO 
PERÍODO

TOTAL

Características n % n % %
Sexo

Feminino 34 46 27 36 82
Masculino 8 11 5 7 18
Faixa etária
18 a 20 anos 13 17 7 9 26
21 a 30 anos 24 32 21 28 60
31 a 40 anos 5 7 3 4 11
41 a 50 anos 0 0 2 3 13
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Os resultados do estado nutricional dos alunos do primeiro e quinto período encon-
tram-se na Figura 1. Mais da metade dos alunos do primeiro (67%) e do segundo período 
(63%) foram classificados como eutróficos. Em média, aproximadamente 20% dos estu-
dantes pertencentes aos dois períodos foram classificados com sobrepeso. Apresentaram 
obesidade grau I, 7% dos estudantes do primeiro período e 12% do quinto período. 

Figura 1 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição do primeiro e quinto período segundo 
estado nutricional. São Carlos, SP, 2018.

A Figura 2 mostra o percentual dos alunos do curso de Nutrição que apresentaram 
comportamento de risco para Ortorexia Nervosa. Observou-se que 89% dos estudantes 
apresentaram tal comportamento disfuncional. 
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Figura 2 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição segundo comportamento de risco para 
Ortorexia Nervosa. São Carlos, SP, 2018.

A Figura 3 indica que o percentual de comportamento de risco para Ortorexia entre 
o sexo feminino e masculino foi de 90% e 80%, respectivamente. 

Figura 3 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição segundo comportamento de risco para 
Ortorexia Nervosa e sexo. São Carlos, SP, 2018.
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Na Figura 4, observa-se que o percentual dos alunos do primeiro período que apresen-
taram comportamento de risco para Ortorexia foi de 97% e do quinto período foi de 78%.

Figura 4 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição segundo comportamento de risco para 
Ortorexia Nervosa e período do curso. São Carlos, SP, 2018.

Conforme a Figura 5, a imposição de restrições alimentares para tornar a alimenta-
ção mais saudável foi observada principalmente entre os estudantes do primeiro período. 
Grande parte destes alunos (62%) responderam “sempre” impor restrições na alimentação. 
Por outro lado, a maior parcela dos estudantes do quinto período (44%) relataram “rara-
mente” realizar tais restrições.
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Figura 5 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição do primeiro e quinto período segundo 
a frequência de restrição na alimentação. São Carlos, SP, 2018.

A maioria dos estudantes de Nutrição, tanto do primeiro quanto do quinto perío-
do, relataram “raramente” sentir-se culpados por consumir alimentos considerados “não 
saudáveis”. No entanto, uma parcela de ambos os períodos (pouco mais de 20%) sente-se 
“sempre” culpada ao consumir tais alimentos (Figura 6).
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Figura 6 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição do primeiro e quinto período segundo a fre-
quência do sentimento de culpa em relação ao consumo de um alimento não saudável. São Carlos, SP, 2018.

Pela Figura 7 verificou-se que a maioria dos estudantes de Nutrição relatou nunca 
ser influenciado pela mídia, em ambos os períodos do curso analisado. 

Figura 7 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição do primeiro e quinto período por frequ-
ência da influência da mídia na alimentação. São Carlos, SP, 2018.
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A Figura 8 apontou que 83% dos alunos do primeiro período assinalaram a primeira 
opção do conceito de alimentação saudável e 94% do quinto período também responderam 
da mesma forma. Esse resultado mostrou que conforme o conhecimento sobre Nutrição 
aumenta, diminui a percepção dos alunos de que alimentação saudável implica em restri-
ções alimentares. 

Figura 8 – Distribuição dos alunos do curso de Nutrição do primeiro e quinto período segundo 
conceito de alimentação saudável. São Carlos, SP, 2018.

Legenda: Primeira opção – “ter uma alimentação diária variada, rica em nutrientes, com ali-
mentos saudáveis, mas que também podem ser consumidos com moderação doces, pizzas, lanches ou 
outros considerados mais calóricos e menos “saudáveis” de vez em quando” e Segunda opção – “ter 
uma alimentação diária variada, rica em nutrientes, somente composta por alimentos saudáveis”. 

Discussão

Os estudantes do curso de Nutrição avaliados eram predominantemente mulheres e 
na faixa etária entre 21 e 30 anos. No estudo de Penaforte et al. (2018), realizado com 141 
estudantes de Nutrição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, observou-se que os 
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alunos tinham faixa etária entre 21 e 30 anos (idade média de 21,5 anos ± 3,5 anos) e cerca 
de 90,8% eram do sexo feminino, assim como observado no presente estudo. 

De acordo com a classificação do estado nutricional (Figura 1), a eutrofia, seguida 
do sobrepeso foram mais frequentes entre os participantes. No estudo conduzido por Oli-
veira et al. (2017), os quais realizaram avaliação nutricional de 100 estudantes de nutrição 
da universidade pública de Lagarto (SE), observou-se também que 71% dos alunos eram 
eutróficos e 19% apresentavam sobrepeso.

No estudo realizado por Arusoglu et al. (2008), foi verificado que indivíduos com 
maior Índice de Massa Corporal (IMC) podem apresentar maior tendência para o desen-
volvimento da Ortorexia (análise de regressão), porém, os autores não encontraram rela-
ção significativa entre IMC e Ortorexia Nervosa utilizando análise estatística ANOVA. 
Pontes (2012), avaliou 231 estudantes do curso Técnico em Nutrição e Dietética na faixa 
etária entre 16 e 56 anos do Distrito Federal (DF) e também não encontrou correlação 
entre IMC e Ortorexia.

No presente estudo, o risco de Ortorexia Nervosa foi observado em 89% dos alu-
nos de Nutrição. De forma semelhante, o estudo realizado por Pontes (2012) apontou 
que 83% dos estudantes apresentavam risco de desenvolver Ortorexia. Outro estudo 
realizado por Souza e Rodrigues (2014), com 150 estudantes de Nutrição, do sexo fe-
minino, entre 18 anos ou mais de uma universidade do Vale do Paraíba do Sul (SP), ob-
servou que 88,7% das estudantes apresentaram risco de desenvolver comportamento 
ortoréxico. Penaforte et al. (2018), ao analisar 141 estudantes de Nutrição da Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro (MG), com idade média de 21 anos e a maioria do 
sexo feminino, observaram que 87,2% dos estudantes também apresentaram tendência 
à Ortorexia Nervosa. Esses achados mostram que em cursos de Nutrição é preocupante 
a prevalência de risco para desenvolver a Ortorexia Nervosa. 

Para Pontes (2012), os indivíduos ortoréxicos sentem orgulho de suas escolhas 
alimentares, principalmente, estudantes de Nutrição que são incentivados a seguirem 
uma alimentação saudável. O problema, segundo o autor, está quando esses indivíduos 
passam a se isolar das pessoas com quem convivem para priorizar apenas o prazer de 
ter uma alimentação extremamente saudável.

Estudantes de Nutrição ou nutricionistas podem desenvolver obsessão por ali-
mentação saudável e pela forma física perfeita por sofrerem uma pressão pela socieda-
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de, que associa a forma física com um bom profissional (BOSCO et al., 2008). 

Ainda não há um consenso se o conhecimento que os estudantes de Nutrição 
adquirem ao longo dos anos, se associa com o desenvolvimento de uma fixação pela 
alimentação excessivamente saudável ou se apenas contribui para que esses estudantes 
se alimentem de forma realmente saudável, priorizando a saúde e o prazer (LUNA; 
BELMONTE, 2016).

O estudo feito por Korinth, Schiess e Westenhoefer (2010) avaliou o risco de 
Ortorexia em 219 estudantes alemães de Nutrição e foram comparados entre semestres 
do curso, sendo 56% do primeiro e segundo semestre e 44% eram do sétimo e último 
semestre do curso e não foi encontrada grande diferença entre os semestres para risco 
de Ortorexia Nervosa.

Nassau (2012), ao avaliar 124 estudantes de Nutrição do primeiro ao oitavo se-
mestre na cidade de Brasília (DF), obteve como resultados que 27,4% e 69,4% dos 
alunos apresentaram traços e risco de Ortorexia, respectivamente. O comportamento 
de risco foi observado em 90% dos alunos do terceiro e do oitavo semestre. 

O estudo de Korinth, Schiess e Westenhoefer (2010) realizado com estudantes 
de Nutrição alemãs também encontrou maior tendência deste grupo em restringir a 
alimentação quando comparados com outros cursos. No entanto, observou-se que, ao 
longo do curso, as estudantes passavam a restringir menos a alimentação como obser-
vado no presente estudo, cuja prevalência de restrições alimentares diminuiu com o 
avançar do curso. 

Em relação ao sexo e risco de desenvolvimento de Ortorexia Nervosa, os estudos 
são, também, ainda controversos. Neste estudo, o risco de Ortorexia Nervosa foi alto 
tanto no sexo feminino (90%) quanto no masculino (80%). O estudo desenvolvido por 
Rodrigues et al. (2017) apontou que a maioria dos estudantes de Nutrição (94,69%) de 
uma instituição pública de Petrolina (PE), apresentaram risco de Ortorexia, no entanto, 
não foram encontradas associações significativas entre o gênero e risco de Ortorexia. 
Já no estudo desenvolvido por Donini et al. (2004), foi encontrada uma maior preva-
lência de Ortorexia em homens. De acordo com Pontes (2012), a maior prevalência 
em homens pode estar associada à influência da mídia nesse grupo. Por outro lado, 
no trabalho de Arusoglu et al. (2008), realizado com 994 pessoas da área acadêmica 
e administrativa da Universidade de Hacettepe na Turquia, com idades entre 19 e 66 
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anos, foi observado maior comportamento de risco para Transtornos Alimentares (TA) 
e para Ortorexia Nervosa entre as mulheres.

Outro ponto interessante observado neste estudo foi de que o sentimento de cul-
pa ao consumir alimentos considerados não saudáveis não foi uma questão marcante 
para Ortorexia entre os estudantes analisados na cidade de São Carlos. No estudo de 
Koritar e Alvarenga (2017), com 472 estudantes de Nutrição em 23 cidades do estado 
de São Paulo, foi observado que 41,9% dos alunos atribuíram ao sentimento de cul-
pa quando consomem alimentos não saudáveis, o fato de cursar Nutrição. Conforme 
Bratman (2002), no comportamento ortoréxico há maior preocupação com a qualidade 
dos alimentos. Segundo o autor, os indivíduos passam também a se isolar a fim de con-
sumirem apenas alimentos saudáveis e, ao ingerirem qualquer alimento considerado 
impuro, sentem-se muito culpados.

No presente estudo, apesar da maioria ter assinalado a opção correta sobre ali-
mentação saudável, verificou-se a presença marcante de restrições alimentares entre 
os entrevistados, o que sugere que  mesmo o estudante adquirindo cada vez mais co-
nhecimento sobre alimentação e nutrição, não necessariamente a mesma é colocada 
em prática por ele. Para Martins et al. (2011), é necessário discutir e prevenir o com-
portamento ortoréxico entre alunos de Nutrição e nutricionistas, pois os mesmos po-
dem propagar esse comportamento para seus clientes e pacientes como sendo o mais 
recomendado. 

Os resultados encontrados no estudo, sobre o conceito de alimentação saudável 
entre os estudantes, foram, no entanto, positivos, uma vez que a interpretação correta 
deste conceito é muito importante e vem sendo difundido inclusive por alguns Guias 
desenvolvidos pelo Ministério da saúde. O atual Guia Alimentar para a População Bra-
sileira aborda passos para ter uma alimentação saudável, como alimentação baseada 
em alimentos in natura ou minimamente processados, o consumo de óleos vegetais, 
sal e açúcar em pequenas quantidades, o consumo moderado de alimentos processados 
e a restrição de alimentos ultraprocessados, levando também em consideração os rótu-
los dos alimentos fazendo sempre a escolha daqueles que contém menores quantidades 
de gordura trans, sendo também sempre críticas as mensagens sobre alimentação vin-
culadas pela mídia (BRASIL, 2014).

O conceito de alimentação saudável deve englobar a cultura, fatores sociais e 
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econômicos, psicológicos e ambientais para que dessa maneira evite propagar orienta-
ções que acabem tornando-se regras inflexíveis (MARTINS et al., 2011).

Conclusão

Com essa pesquisa verificou-se que 89% dos alunos do curso de Nutrição apresenta-
ram comportamento de risco para o desenvolvimento de Ortorexia Nervosa, resultado que 
merece ser analisado com atenção, sendo necessário o estabelecimento de estratégias que 
possam alertar os alunos da importância de adoção de práticas alimentares saudáveis, mas 
sem exageros e atitudes extremistas.  

Um ponto muito positivo foi que os alunos de maneira geral mostraram ter um con-
ceito interiorizado de alimentação saudável semelhante aos conceitos do Guia Alimentar e 
da Organização Mundial da Saúde.

É fundamental que os estudantes de Nutrição tenham espaço para trocar experiên-
cias e informações que são obtidas ao longo do curso, que influenciará a prática profissio-
nal. Sendo assim, recomenda-se a discussão entre alunos e docentes de forma crítica sobre 
o perfil do nutricionista no futuro e sua relação e entendimento de alimentação saudável, 
que engloba outros fatores, além da questão biológica, uma vez que a tentativa de tornar 
a alimentação meramente como ação fisiológica, sem ser um ato social e prazeroso, irá 
torná-la apenas voltada para busca pela perfeita forma física e aceitação social. 

Risk Eating Behavior in Nutrition Course Students

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the risk eating behavior of students of 
the Nutrition Course from a University Center of São Carlos – SP. The research subjects 
were 74 students from the first and fifth period of that Course. The Orto-15 questionnaire 
was applied to detect the risk behavior for the Orthorexia nervosa and some questions 
about age, weight and height were made for the calculation of the body mass index (BMI) 
and nutritional status classification. Besides that, some questions related to healthy eating, 
food considered healthy and eating restrictions done by those students were made. The 
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results showed the predominance of females, in the age range between 21 and 30 years 
old. The Risk behavior for Orthorexia nervosa was found in 89% of the subjects, being 
90% of the females and 97% between first period students. Therefore, it is concluded that 
it is necessary to develop intervention strategies to raise the nutrition students about risks 
associated the need of having an excessive healthy diet and the importance of a diet con-
tend containing all important nutrients for people’s bodies and that, at the same time, can 
provide pleasure, comfort and social interaction.

Key Words: Eating Behavior; Ingestion of food and Eating Disorders; Healthy Diet.
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CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES DE CÁLCIO E VITAMINA D EM ESTU-
DANTES DE GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP

Thaisi Rodrigues GRANZOTTI1
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Rafaella Batista Rosa HILDEBRAND3

Valéria Cristina SCHNEIDER4

RESUMO: Atualmente, a necessidade de adequação da ingestão do cálcio e de vitamina D tem 
despertado a atenção de inúmeros estudos, principalmente, quando relacionado com doenças 
crônicas não-transmissíveis (DCNTs). Nos últimos anos observa-se que a dieta da população 
brasileira se encontra inadequada em relação ao consumo de cálcio e vitamina D, sendo neces-
sária uma mudança para que ocorra uma otimização no consumo desse nutriente. O objetivo 
deste estudo transversal e descritivo foi avaliar o consumo de cálcio e vitamina D em estudan-
tes de graduação através da análise da frequência alimentar. A população foi composta por 140 
estudantes matriculados em três dos cursos de graduação, sendo, Fisioterapia, Enfermagem e 
Nutrição. Foi aplicado um questionário composto por variáveis sociodemográficas e um questio-
nário de frequência de consumo alimentar (QFA), contendo vários alimentos de todos os grupos 
alimentares, no qual foi enfatizado os alimentos fontes de cálcio e vitamina D.  Os dados foram 
tabulados e analisados em programa estatístico Excel for Windons. A idade média dos estudantes 
foi de 24,67 (DP±6,91). Dos 140 alunos avaliados,7,86% pertenciam ao sexo masculino (n=39) e 
72,14% ao feminino (n= 101). Destes, 49,29% (n=69) relataram praticar atividade física regular-
mente. O consumo de fontes alimentares de cálcio foi insatisfatório. Apenas 27,14% (n=38) dos 
estudantes relataram consumir leite 1x/dia e 20,71% (n=29) responderam raramente ou não con-
sumir este produto. 22,14% (n=31) da população revelou raramente consumir queijo branco e, 
20,71% (n=29), iogurtes. Os alimentos fontes de vitamina D mais raramente consumidos foram 
os mariscos (92,14%, n=129), vísceras (fígado) (80,00%, n=112) e peixes, (32,14%, n=45). Este 
estudo evidenciou uma ingestão insatisfatória de alimentos fontes de cálcio e vitamina D entre os 
estudantes de graduação do município de São Carlos/SP.

PALAVRAS-CHAVES: Cálcio, Vitamina D, Alimentação Saudável, Consumo Alimentar.

1 - Graduanda de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista/UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, S.P., 
Brasil. E-mail: bianca.azevedocordeiro@gmail.com
2 - Graduanda de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista/UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, S.P., 
Brasil. E-mail: jaqueliniamaral@hotmail.com 
3 -  Graduanda de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista/UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, 
S.P., Brasil. E-mail: tah.thomaz@hotmail.com
4 - Docente do Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São 
Carlos, S.P., Brasil. E-mail: vs.nutri09@gmail.com



Thaisi Rodrigues Granzotti, Roberta Malimpensa, Rafaella Batista Rosa Hildebrand e Valéria Cristina Schneider

108 Multiciência, São Carlos, 17: 107 - 124, 2018

Introdução

A diminuição das deficiências nutricionais essenciais ao longo dos anos, juntamente 
com a melhoria no tratamento de doenças infecciosas, contribuiu para o aumento da ex-
pectativa de vida da população. No entanto, nos últimos anos, as taxas de doenças crônicas 
relacionadas à nutrição, como obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) aumentaram, diminuindo a qualidade de vida da população (OLZA et al., 2017).

Assim como o baixo consumo de produtos lácteos, frutas e hortaliças, considerados 
fontes de vitaminas e minerais com papel fundamental na saúde humana, o aumento do 
consumo de alimentos com elevado teor energético, tais como açúcares, gorduras satura-
das, bebidas açucaradas e lanches do tipo fast-food, podem ocasionar efeitos deletérios 
para o sistema cardiovascular e para a saúde óssea. Entre as vitaminas e minerais associa-
dos a correta manutenção do organismo humano, em especial à saúde óssea, destaca-se o 
cálcio e a vitamina D (FERREIRA, 2010; ANDRADE et al., 2016).

Leite e seus derivados, são considerados fontes biodisponíveis de cálcio e vitami-
na D, entre outros nutrientes.  Alguns estudos demonstraram que o consumo de leite e 
produtos lácteos com baixo teor de gordura está inversamente associado ao risco de hi-
pertensão. Da mesma forma, vários estudos mostraram que um maior consumo de leite e 
produtos lácteos ricos em cálcio está associado a menor incidência de DM2 (STRUIJK et 
al., 2013). 

O cálcio é um elemento fundamental ao organismo. Sua importância está relacio-
nada às funções que desempenha na mineralização óssea, principalmente na saúde óssea, 
desde a formação, manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto. O baixo consumo de 
cálcio pode levar ao desenvolvimento de osteoporose que, embora não seja uma das prin-
cipais causas de mortalidade, é considerado um problema de saúde pública (PEREIRA et 
al., 2009).

 O alimento é uma fonte importante para a absorção de cálcio. Todavia, apenas 
25% do cálcio é de fato absorvido no organismo. Sua biodisponibilidade é caracterizada 
por uma sequência de eventos metabólicos que inclui digestibilidade, solubilidade, absor-
ção, retenção e utilização pelo organismo, transformação enzimática, secreção e excreção, 
além de ser influenciada por componentes exógenos que interferem na sua absorção e ex-
creção, também é controlada por fatores endógenos como idade, condições fisiológicas e 
regulação hormonal. Outros fatores que podem também influenciar na biodisponibilidade 
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de cálcio são a deficiência de vitamina D, a alta ingestão de fósforo, dietas em alto teor 
de fibras, fitatos, oxalato e sódio, o qual acarreta aumento da excreção renal de cálcio. 
(WHITNEY; ROLFES, 2008; PEREIRA et al., 2009).  

 Considera-se o cálcio o mineral mais abundante no corpo humano. Ele está envol-
vido em diversos processos de regularização metabólicas e orgânicas, como a excitabilia-
dade neuromuscular, coagulação sanguínea, processos secretórios, integridade e transporte 
através das membranas, reações enzimáticas, liberação de hormônios e neurotransmisso-
res, além da ação intracelular de diversos hormônios. Portanto, analisando todas as suas 
funções, é fundamental uma correta ingestão de cálcio durante a infância e adolescência 
para uma melhor densidade óssea, que leva na idade adulta e na terceira idade, um menor 
risco de fraturas ósseas (ORTEGA; JIMÉNEZ; LÓPEZ-SABATER, 2015).

A vitamina D, uma vitamina lipossolúvel, é o principal regulador da homeostase sé-
rica de cálcio. Também participa na diferenciação e proliferação celular e tem efeitos nas 
respostas do sistema imunitário e nervoso. Sua deficiência é prevalente em todo o mundo, 
mas as proporções variam entre as regiões. A principal forma de obtenção de vitamina D é a 
síntese endógena, a qual é obtida pela exposição diária ao sol. A vitamina D3 (colecalciferol) 
é produzida pela síntese cutânea, sendo que a exposição solar é responsável por 80% a 90% 
dos estoques de vitamina D. Poucos alimentos são considerados fontes de vitamina D, entre 
estes citamos a gema do ovo, fígado, produtos lácteos, óleo de fígado de peixes, salmão, 
sardinha e atum (SCHIEFERDECKER, THIEME, HAUSCHILD, 2016; OLZA, 2017).

 A deficiência de vitamina D afeta diretamente a absorção de cálcio. Portanto, o 
baixo consumo de alimentos fontes de vitamina D e insuficiente exposição solar podem 
interferir na absorção do cálcio (HOLICK, et al., 2011).

Diante do exposto, estudar a situação nutricional da população assim como os hábi-
tos de vida é fundamental para a elaboração de diretrizes nacionais e políticas públicas que 
visam atenuar estes problemas e possivelmente melhorar os padrões alimentares. Portanto, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar a frequência do consumo alimentar de alimentos fon-
tes de cálcio e vitamina D em estudantes de graduação no Munícipio de São Carlos/SP.
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Metodologia 

 O presente estudo foi realizado de acordo com a Resolução nº 466/2012 e da Nor-
ma Operacional 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde, do que diz respeito aos aspec-
tos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética 
do Centro Universitário Central Paulista sob o parecer CAAE 65395817.7.0000.5380.

 Estudo observacional, transversal e descritivo, com amostra não probabilística. 
A população de estudo foi composta por 149 estudantes, ambos os sexos, matriculados a 
partir do terceiro período de graduação, em três cursos de graduação em uma Instituição 
de Ensino Superior, localizada no Município de São Carlos/SP, sendo, Fisioterapia, Enfer-
magem e Nutrição. 

Foram estabelecidos critérios de exclusão, sendo, gestantes, lactantes, menores de 
18 anos e maiores de 60 anos. A participação dos estudantes na pesquisa foi voluntária e 
condicionada à assinatura do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido.

 Os dados foram coletados no mês de maio de 2017, através de um questionário au-
toaplicável, realizado em sala de aula, após a permissão do professor, no período noturno, 
sem prejuízo ao andamento das aulas. A equipe de pesquisadores distribuiu o questionário 
e o termo de consentimento para autorização e realização da pesquisa no início da aula 
noturna (aproximadamente às 19h), com breve explicação de preenchimento, recolhendo 
os mesmos após o horário de intervalo (aproximadamente às 21h). 

 O questionário foi subdividido em duas partes. A primeira, composta por variáveis 
sociodemográficas, prática de atividades físicas, tabagismo e consumo de álcool e a se-
gunda por um Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA), contendo uma 
lista de 68 alimentos, divididos em oito grupos, sendo, cereais, frutas e hortaliças, carnes e 
ovos, leite e derivados, leguminosas e oleaginosas, gorduras, açúcares e bebidas. No QFA, 
foi enfatizado os alimentos fontes de cálcio e vitamina D ao longo de todos os grupos. A 
escolha dos alimentos que compõe o QFCA foi embasada em dois estudos validados, pro-
posto por Uenishi, Ishida e Nakamura (2008) e Ribeiro et al., (2006).

 A opção pela utilização do QFCA, foi norteada por seu baixo custo e praticidade 
de aplicação. A frequência de consumo alimentar foi determinada pelo consumo diário (1 
vez por dia, 2 vezes por dia, 3 a 4 vezes por dia), semanal (1 vez na semana, 2 a 3 vezes na 
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semana. 4 a 5 vezes na semana), quinzenal (1 vez a cada 15 dias), mensal (1 vez ao mês) 
e raro (raramente/não consome). 

 A análise estatística dos dados foi realizada mediante análise descritiva com por-
centagem, média e desvio padrão caracterizando perfil sociodemográfico e hábitos usuais. 
As análises foram realizadas no programa estatístico Excel for Windows, versão 2010.

Resultados e Discussão

 A população foi composta por 149 estudantes universitários, todavia foram ex-
cluídos, na apuração dos dados, nove questionários dos participantes por omitirem deter-
minadas informações ou não completaram as questões. No total, foram considerados 140 
estudantes, sendo 27,86% do sexo masculino (n=39) e 72,14% do sexo feminino (n= 101). 
Destes, 38,57% (n=54) pertenciam ao curso de Fisioterapia, sendo 5,57% (n=8) homens 
e 32,86% (n=46) mulheres, 27,85% (n=39) cursavam Enfermagem, sendo 8,57% do sexo 
masculino (n=12) e 19,28% do feminino (n=27), e 33,57% (n=47) estavam cursando Nu-
trição, sendo 13,57% homens (n=19) e 20% mulheres (n=21) (Tabela 1).

 A média de idade geral dos estudantes foi de 24,67 (DP+ 6,91) anos. Em rela-
ção ao perfil sociodemográfico, 77,86% (n=109) dos estudantes declararam-se soltei-
ros, 11,43% (n=16) casados, 7,86% (n=11) união estável, 0,71% (n=1) viúvos e 1,43% 
(n=2) desquitados. A maior parte dos participantes não possuem filhos (86,43%, n=121), 
77,86%, (n=109) moram com a família (pai, mãe e irmãos) e possuem vínculo emprega-
tício (58,57%, n=82). Grande parte dos participantes residem na cidade de São Carlos/SP 
(67,14%, n=94) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Variáveis Sociodemográficas Participantes. São Carlos/SP, 2017.

Variáveis Fisioterapia Enfermagem Nutrição Total

Gêne-
ro Masculino 5,57% (n=8) 8,57%(n=12) 13,57 (n=19) 27,71% 

(n=39)

Feminino 32,86% 
(n=46) 19,28%(n=27) 20% (n=28) 72,14% 

(n=101)

Estado 
Civil Solteiros 29,29% 

(n=41) 21,43 (n=30) 27,14 (n=38) 77,86 
(n=109)

Casado 6,43% (n=9) 2,86(n=4) 2,14 (n=3) 11,43(n=16)

União 
Estável 2,86% (n=4) 1,43(n=2) 3,57(n=5) 7,86(n=11)

Viúvo 0,0% (n=0) 0,71(n=1) 0,0% (n=0) 0,71(n=1)

Desquitado 0,0% (n=0) 1,43(n=2) 0,71 (n=1) 2,14%(n=3)

Idade 23,76 
(DP+6,33)

26,67
(DP+8,278)

24,08
(DP+5,97)

24,67 
(DP+6,91)

Filhos Sim 2,86% (n=4) 6,43(n=9) 4,28 (n=6) 13,57 
(n=19)

Não 35,71% 
(n=50) 21,43(n=30) 29,28 (n=41) 86,42 

(n=121)

Resi-
dem Família 32,86% 

(n=45) 24,28(n=34) 32,14 (n=45) 89,28 
(n=124)

Sozinho 1,43% (n=2) 2,14(n=3) 0,71 (n=1) 4,28 (n=6)

Outros 13% (n=7) 1,43(n=2) 0,71 (n=1) 15,14(n=10)

Loca-
lidade

São Carlos 30%(n=42) 6,43(n=9) 19,28 (n=27) 55,71(n=78)

Região 8,57%(n=12) 21,43(n=30) 14,28 (n=20) 44,28 
(n=62)
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Ao avaliar a prática de atividade física, observou-se que, 49,29% (n=69) dos es-
tudantes são regularmente ativos, sendo que, 21,43% (n=13) praticam atividades físicas 
entre 2 a 3 vezes na semana, com duração de 1 hora e 27,86% (n=39) praticam atividades 
físicas entre 4 a 7 vezes na semana, com duração de 1 hora. A figura 1 revela a frequência 
de atividade física dos estudantes separada por curso.

Figura 1 – Avaliação da Frequência de Atividades Físicas por estudantes de graduação. São 
Carlos, 2017.

 

A prática regular de atividade físicas observada em 49,29% dos estudantes do pre-
sente estudo corroboram com Silva et al. (2007), os quais mostraram 44% de estudantes 
ativos em uma pesquisa com 194 estudantes cearenses. 

A prática regular de atividade física é um importante elemento na promoção da 
saúde e qualidade de vida da população. Vale ressaltar que o sedentarismo ou a falta de 
atividade física, juntamente com o tabagismo e a dieta inadequada, são fatores de risco de 
várias doenças, como cardiopatias, câncer, hipertensão, diabetes e obesidade (SILVA et 
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al., 2007). 

A maioria dos estudantes a maioria dos estudantes respondeu não ser adepto ao ta-
bagismo (97,14%, n=136), todavia, 31,43% (n=44) relataram consumir bebidas alcóolicas 
frequentemente (finais de semana), sendo a cerveja a mais consumida entre eles (72,73%, 
n=32). Vieira et al. (2007), encontraram um consumo de bebida alcoólica em 62,2%, dos 
estudantes. O consumo excessivo de álcool apresenta um fator de risco que contribui para 
o sobrepeso e a obesidade, visto que a bebida alcoólica possui elevado valor energético.

Os estudantes avaliados alegaram ter como hábito apenas 6h (DP+ 2,35) de sono por 
dia. A média geral de horas de sono da população em estudo foi inferior à média geral da 
população adulta brasileira (7-9 horas), e inferior à média de horas de sono da população 
mundial (6,5-8,5 horas) (CARDOSO et al., 2009).

Resultado similar foi encontrado por Araújo et al. (2013) em uma pesquisa com 
701 estudantes universitários do Ceará. Os autores observaram que, no geral, a duração 
de sono dos estudantes era de 6,3 horas diárias (DP±1,4 horas). Ainda neste estudo, repor-
tou-se que a curta duração do sono (inferior a sete horas) traz uma forte associação com a 
mortalidade em geral, principalmente por doenças cardiovasculares e DM2.

Em relação à exposição solar, os dados mostram que 63,57% dos estudantes analisa-
dos se expõem regularmente ao sol, todavia, apenas 42,86% (n=60) utilizam protetor solar. 
De acordo com Maeda et al. (2014), as fontes de vitamina D são: a exposição solar, a dieta 
e a suplementação. O uso de filtros solares pode reduzir significantemente a produção de 
vitamina D, mas o uso habitual não resulta em insuficiência de vitamina D. Todavia, o 
comportamento de fotoproteção, como por exemplo evitar ao máximo a exposição ao sol, 
utilizar mangas longas e bonés, pode contribuir para a insuficiência de vitamina D (MA-
EDA et al., 2014).

Referente à análise da frequência alimentar de leite e seus derivados, observou-
-se, no geral, consumo insatisfatório entre os estudantes. Uma pequena parcela (27,14%, 
n=38) relatou consumir leite 1x/dia e 29,71% (n=29) responderam raramente consumir 
ou simplesmente não consumir este produto. A regularidade de consumo de queijo branco 
(22,14%, n=31), assim como de queijos considerados amarelos (mussarela, prato e ched-
dar) (22,86%, n=32) e de iogurtes (20,71%, n=29) relatada pelos estudantes, foi também 
considerada baixa. O consumo total do grupo do leite pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 – Frequência de Consumo de Leite e Derivados. São Carlos, 2017.

Com base nos dados obtidos, observou-se que a frequência da ingestão de alimentos 
fonte de cálcio não foi satisfatória, todavia, em contrapartida com queijos e iogurtes, o lei-
te é ainda o alimento relatado com maior frequência de consumo pelos estudantes. Lucas, 
Costa e Barros (2005), avaliaram 1456 mulheres adultas, representativa da população fe-
minina residente na cidade do Porto e observaram que, o grupo etário com idade inferior a 
30 anos (41,0%) apresentou menor ingestão de cálcio (inferior a 900 mg/dia) provenientes 
de produtos lácteos.  

As recomendações nutricionais de cálcio variam muito durante a vida dos indivídu-
os, com maiores necessidades durante períodos de rápido crescimento, como na infância, 
adolescência e gravidez, também na lactação e na prática de exercícios que resultem em 
alta densidade óssea (BUENO; CZEPIELEWSKI; 2008).

 Para Pinheiro, Schuch e Genaro, (2009), a ingestão de cálcio no Brasil está muito 
abaixo dos valores considerados ideais. Em seu estudo, observaram que, 89% da popula-
ção estudada não ingeria a quantidade diária recomendada de cálcio. Segundo, Martini et 
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al. (2013), em seu estudo com 663 voluntários adolescentes e adultos, de ambos os sexos, 
na cidade de São Paulo, mais de 70% da amostra analisada apresentou prevalência de in-
gestão inadequada de cálcio. 

A associação das variáveis de estilo de vida com uma alimentação saudável torna-se 
fator indispensável a boa formação óssea, o consumo de leite e produtos lácteos é essen-
cial, não só devido ao valor proteico, mas por fornecer quantidades significativas de cálcio 
através de fontes biodisponíveis (ANDRADE et al., 2016). 

  Em relação aos alimentos considerados fontes dietéticas de vitamina D, notou-se 
que mariscos (92,14%, n=129), vísceras (fígado) (80%, n=112), estavam entre os alimen-
tos mais raramente consumidos ou não consumidos pelos participantes. Estes resultados já 
eram de certa forma esperados, já que estes alimentos normalmente não são muito aceitos 
por estudantes, principalmente jovens.

Figura 3 – Frequência de Consumo de Alimentos fontes de Vitamina D São Carlos, 2017.

Já os ovos são consumidos de 2 a 3x na semana por 20,00% (n=28) dos participantes 
e, a manteiga, 1x/dia por 30,00% (n=42) dos estudantes (Figura 3).

Outro ponto observado foi o consumo de peixes, raramente consumidos pelos estu-
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dantes (32,14%, n=45). Grande parte relatou também raramente consumir ou não consu-
mir (55,71%, n=78) peixes enlatados (Figura 3).

Os resultados encontrados e citados acima, sugerem uma baixa ingestão diária de 
vitamina D na população estudada. Assim como neste estudo, Pinheiro, Schuch e Ge-
naro (2009) verificaram que a ingestão média diária de alimentos fontes de vitamina D 
em indivíduos brasileiros acima de 30 anos foi baixa, correspondendo a apenas 42% das 
recomendações diárias de vitamina D. Um outro estudo, conduzido por Lucas, Costa e 
Barros (2005), os quais analisaram a ingestão diária de vitamina D em grupo de mulheres 
portuguesas com idade inferior a 30 anos, verificou um déficit de 70,5% da ingestão reco-
mendada, mostrando que não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo, a baixa 
ingestão de fontes de vitamina D em jovens e adultos é constante.

As recomendações nutricionais de vitamina D são difíceis de estabelecer com exa-
tidão, pois ela é produzida endogenamente e depositada no tecido adiposo.  suas necessi-
dades também dependem do gênero, da pigmentação da pele e do consumo dietético de 
cálcio e fósforo (BUENO, 2007). De acordo com a Dietary Reference Intakes (DRI), as re-
comendações de vitamina D (Adequate Intake (AI)) são, 5mg/dia dos 0 aos 50 anos, 10mg/
dia, dos 51 aos 60 anos e de 15mg/dia, para os indivíduos acima de 70 anos (IOM, 2011).

Como já relatado, observou-se neste estudo que ambos os consumos de alimentos 
fonte de cálcio e vitamina D foram insuficientes entre os estudantes universitários. Estes 
dados são preocupantes, pois a combinação entre baixos níveis séricos de vitamina D e in-
gestão inadequada de cálcio tem sido associada com fatores de risco cardiovascular como 
hipertensão, obesidade, síndrome metabólica (SM) e Diabetes Mellitos tipo 2 (DM2). Ob-
serva-se também, independentemente do estado nutricional do indivíduo, que a deficiência 
de alguns micronutrientes, tais como cálcio e a vitamina D, são muito comuns, não só no 
Brasil, mas em outras partes do mundo.

Existe uma enorme variação de consumo de cálcio entre países, que depende di-
retamente do consumo de leite e derivados. O consumo mais baixo de cálcio ocorre em 
países em desenvolvimento, como Ásia, América do Sul e África e o consumo mais alto é 
encontrado em países desenvolvidos como América do Norte e Europa. O decréscimo do 
consumo de cálcio e vitamina D em crianças, adolescentes e adultos jovens, está relacio-
nado à substituição de leite por refrigerantes e sucos de frutas. (BUENO, 2007).

 Portanto, a deficiência de alguns micronutrientes, tais como o cálcio e a vitamina 
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D, é comum em muitos países, independentemente do estado nutricional. Neste contexto, 
as preocupações sobre como a combinação de baixos níveis séricos de vitamina D e in-
gestão inadequada de cálcio tem sido associada com fatores de risco cardiovascular, como 
hipertensão, obesidade, síndrome metabólica (SM) e DM2 (SCHUCH; GARCIA; MAR-
TINI, 2009).

  Marcondelli, Costa e Schmitz (2008), assim como Maciel et al. (2012), avaliaram 
os hábitos alimentares de estudantes universitários brasileiros por meio de questionário 
de frequência alimentar. Os primeiros autores, os quais também selecionaram estudantes 
da área da saúde, observaram baixa ingestão de leite, frutas e vegetais e um elevado 
consumo de refrigerantes e doces. Da mesma forma, Maciel et al. (2012), os quais sele-
cionaram estudantes de diversas áreas, relataram um baixo consumo alimentar de frutas, 
legumes, verduras, cereais e leguminosas. Muitos destes alimentos pouco consumidos 
pelos estudantes são considerados fontes de cálcio, podendo indicar, por tanto, baixo 
consumo deste mineral. 

A vida acadêmica é marcada por intensas mudanças na vida do estudante. É um pe-
ríodo de estabelecimento de novos comportamentos e relações sociais e representa, muitas 
vezes, o momento em que terá que responsabilizar-se por sua alimentação e, para muitos, 
ter que conciliar o trabalho com os estudos. Dessa forma, vários fatores podem influen-
ciar o comportamento alimentar inadequado de estudantes universitários, resultando em 
práticas que podem gerar riscos à saúde. Alguns exemplos destas práticas são a omissão 
de refeições, realização de restrições alimentares e substituição de refeições completas 
por lanches práticos e rápidos. Outro ponto importante a se destacar e que tem influência 
na qualidade de vida do indivíduo é a pratica regular de atividade física (PEREIRA et al., 
2009; ALMEIDA et al., 2013). 

Todos estes fatores podem influenciar na deficiência de vitaminas e minerais, tais 
como cálcio e vitamina D, por isso, tamanha é a importância de se manter uma boa alimen-
tação, uma frequência regular de atividade física e de exposição solar, hábitos estes que 
devem estar presentes principalmente na vida do profissional da área da saúde (LUCAS; 
COSTA; BARROS, 2005).
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Conclusão

 Este estudo evidenciou uma ingestão insatisfatória de alimentos fontes de cálcio 
e vitamina D entre os estudantes de graduação do município de São Carlos/SP. Conside-
rando a importância do cálcio na aquisição de massa óssea e na prevenção de doenças 
como a hipertensão, o câncer de cólon e, possivelmente, a obesidade, torna-se necessário 
estimular o consumo de alimentos fontes desse mineral entre esta população.

 O déficit do consumo de alimentos fontes de vitmina D, devido ao fato de não 
serem hábitos comumente aceitos perante os estudantes, pode ser preocupante, todavia os 
estudantes relataram se expor ao sol frequentemente. 

As inadequações alimentares, constituem problema importante de saúde pública por 
sugerir uma possível associação do consumo de nutrientes com algumas enfermidades, in-
clusive as cardiovasculares e osteoporose. Neste sentido, fica um alerta para a necessidade 
de programas educativos capazes de aumentar o consumo de alimentos fontes de cálcio, 
vitamina D e fibras, melhorando assim o estado de saúde de jovens estudantes brasileiros

Consumption of calcium and vitamin D food sources in undergraduate students in the 
municipality of São Carlos-SP.

ABSTRAT: Currently, the need for adequate intake of calcium and vitamin D has aroused 
the attention of numerous studies, especially when related to chronic non-communicable 
diseases (NCD). It was shown in the last few years that the diet of Brazilian population 
has been inadequateconcerning the consumption of calcium and vitamin D, and, there-
fore, changes are necessary for an optimization of this nutrient’s consumption. The aim 
of this descriptive cross-sectional study was to evaluate the consumption of calcium and 
vitamin D in undergraduate students by means of food frequency analysis. The popula-
tion was composed of 140 students enrolled in three courses, Physiotherapy, Nursing and 
Nutrition. It was applied a questionnaire consisting of socio-demographic variables and 
a questionnaire of food consumption frequency (QFA), containing various foods from all 
food groups, in which, it was emphasized the food sources of calcium and vitamin d. the 
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data were tabulated and analysed in Excel for Windows statistical program. The average 
age of the students was 24.67 (±6.91). Of the 140 students evaluated, 7.86% were male 
(n=39) and 72.14% female (n=101). Of these, 49.29% (n=69) reported practicing physical 
activity regularly. The consumption of dietary sources of calcium was unsatisfactory. Only 
27.14% (n=38) of the students reported consuming milk 1x / day and 20.71% (n=29) ra-
rely responded or did not consume this product. 22.14% (n=31) of the population revealed 
rarely consuming white cheese and, 20.71% (n=29), yogurts. The most rarely consumed 
sources of vitamin D were shellfish (92,14%, n=129), viscera (liver) (80.00%, n=112) and 
fish, (32,14%, n=45).This study evidenced an unsatisfactory intake of food sources of cal-
cium and vitamin D among undergraduate students in the city of São Carlos / SP.

KEYWORDS: Calcium, vitamin D, healthy eating, food consumption
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RESUMO: O tema “resíduos de saúde” é polêmico e amplamente discutido. Os riscos am-
bientas e ocupacionais relacionados ao descarte de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), 
principalmente os resíduos relacionados a medicamentos, vêm aumentando com o passar do 
tempo. A contribuição da indústria farmacêutica nesse contexto se deve ao fato da mesma ter 
se tornado um lucrativo negócio reconhecido mundialmente, o que aumentou a produção e 
conseqüentemente, o descarte de seus produtos. Frente a isso, em nível nacional, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA) pretendem uniformizar o gerenciamento dos RSS, a fim de minimizar o impacto 
causado por eles na saúde humana e ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de Medicamentos, Descarte de Medicamentos, Legis-
lação, Impacto Ambiental.

1 INTRODUÇÃO

A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se atualmente 
em um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais, sobretudo nos 
grandes centros urbanos.

Tanto o uso e consumo quanto os descartes se tornaram um problema que foi sensi-
1 - Graduandos do 2o período do Curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário Central Paulista-UNICEP. 
2 -Docente do curso de direito UNICEP - Orientadora
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bilizando o homem até que no século XX percebeu-se a existência de uma crise ambiental 
que englobava os sistemas natural e produtivo, com escassez dos recursos naturais e a 
problemática da poluição. Desde então, o meio ambiente tem sido tema de discussões no 
âmbito acadêmico e também na sociedade em geral.

No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e 
o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA têm assumido o papel de orientar, 
definir regras e regular a conduta dos diferentes agentes, no que se refere à geração e ao 
manejo dos resíduos de serviços de saúde, com o objetivo de preservar a saúde e o meio 
ambiente, garantindo a sua sustentabilidade. Desde o início da década de 90 vêm empre-
gando esforços no sentido da correta gestão, do correto gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde e da responsabilização do gerador. Um marco deste esforço foi a publi-
cação da Resolução CONAMA no 005/93, que definiu a obrigatoriedade dos serviços de 
saúde elaborarem o Plano de Gerenciamento de seus resíduos. Este esforço se reflete, na 
atualidade, com as publicações da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA 
no 306/04 e CONAMA no 358/05.

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi apontar os principais responsáveis pelo descarte, en-
fatizando o consumo e a legislação ambiental vigente responsável pela normatização dos 
resíduos de medicamentos

3 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento nas principais bases de dados oficiais online como 
Medline-Pubmed, Science Direct, Lilacs, Google acadêmico e nos periódicos Capes, onde 
foram pesquisados os principais artigos relevantes sobre. As palavras-chaves utilizadas 
foram resíduos de medicamentos, medicamentos no meio ambiente, destino final de me-
dicamentos, resíduos de saúde, descarte de medicamentos, resíduos farmacêuticos e ge-
renciamento de resíduos de saúde. Foram ainda consultadas páginas eletrônicas da Orga-
nização Mundial de Saúde-OMS, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças-CDC, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA e do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, além de diversas portarias e normas referente ao descarte de subs-
tâncias sólidas.
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3 DESENVOLVIMENTO 

3.1. Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) e Legislação

Os RSS ganharam destaque legal no início da década de 90, quando foi aprovada a 
Resolução CONAMA no 006 de 19/09/1991 que desobrigou a incineração ou qualquer ou-
tro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde 
e de terminais de transporte e deu competência aos órgãos estaduais de meio ambiente 
para estabelecerem normas e procedimentos ao licenciamento ambiental do sistema de 
coleta, transporte, acondicionamento e disposição final dos resíduos, nos estados e municí-
pios que optaram pela não incineração. Posteriormente, a Resolução CONAMA no 005 de 
05/08/1993, fundamentada nas diretrizes da resolução citada anteriormente, estipula que 
os estabelecimentos prestadores de serviço de saúde e terminais de transporte devem ela-
borar o gerenciamento de seus resíduos, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposi-
ção final dos resíduos. Esta resolução sofreu um processo de aprimoramento e atualização, 
o qual originou a Resolução CONAMA no 283/01, publicada em 12 de julho de 2001. (7)

Esta resolução dispõe especificamente sobre o tratamento e destinação final dos 
RSS, não englobando mais os resíduos de terminais de transporte e modifica o termo Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Saúde para Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde – PGRSS (17).

A ANVISA, cumprindo sua missão de “regulamentar, controlar e fiscalizar os pro-
dutos e serviços que envolvam riscos à saúde pública” (Lei no 9.782/99, capítulo II, art. 
8º), também passou a promover um grande debate público para orientar a publicação de 
uma resolução específica. Em 2003 foi promulgada a Resolução de Diretoria Colegiada, 
RDC ANVISA no 33/03, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. A resolução passou a considerar os riscos aos trabalhadores, 
à saúde e ao meio ambiente. A adoção desta metodologia de análise de risco da manipu-
lação dos resíduos gerou divergência com as orientações estabelecidas pela Resolução 
CONAMA no 283/01 (7). Esta situação levou os dois órgãos a buscarem a harmonização 
das regulamentações. O entendimento foi alcançado com a revogação da RDC ANVISA 
no 33/03 e a publicação da RDC ANVISA no 306 em dezembro de 2004 e da Resolução 
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CONAMA no 358 em maio de 2005. A sincronização demandou um esforço de aproxima-
ção que se constituiu em avanço na definição de regras equânimes para o tratamento dos 
RSS, com o desafio de considerar as especificidades locais de cada Estado e Município (4).

A RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução CONAMA no 358/05 versam sobre o ge-
renciamento dos RSS em todas as suas etapas. Definem a conduta dos diferentes agentes 
da cadeia de responsabilidades pelos RSS. Refletem um processo de mudança de paradig-
ma no trato dos RSS, fundamentada na análise dos riscos envolvidos, em que a prevenção 
passa a ser eixo. Com isso, exigem que os resíduos recebam manejo específico, desde a 
sua geração até a disposição final, definindo competências e responsabilidades para tal (4).

A Resolução CONAMA no 358/05 trata do gerenciamento sob o prisma da preserva-
ção dos recursos naturais e do meio ambiente. Promove a competência aos órgãos ambien-
tais estaduais e municipais para estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental 
dos sistemas de tratamento e destinação final dos RSS. 

Por outro lado, a RDC ANVISA no 306/04 concentra sua regulação no controle 
dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 
disposição final. Estabelece procedimentos operacionais em função dos riscos envolvidos 
e concentra seu controle na inspeção dos serviços de saúde (6).

3.2. Gerenciamento e Descarte de Medicamentos

O descaso ou despreparo na questão do manejo de resíduos químicos farmacêuticos 
em muitos lugares do mundo leva a graves danos da natureza, os quais podem ter reper-
cussões negativas à saúde humana e ambiental. Tal fato tem motivado por parte de vários 
países, o desenvolvimento de planos de gerenciamento seguros e sustentáveis dos dife-
rentes resíduos gerados pela população, indústria e diversas instituições. Por outro lado, 
o advento da globalização mundial traz também necessidade de se estabelecer padrões 
aceitáveis no que diz respeito às questões ambientais (3).

Os riscos associados aos resíduos de origem químico-farmacêutica dependerão 
principalmente da inerente atividade biológica e/ou reatividade química. Quanto ao po-
tencial de risco, os resíduos químico-farmacêuticos poderiam ser divididos e subdivididos 
da seguinte forma: Fármacos, metabólitos e substâncias químicas residuais dos processos 
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de síntese ou purificação de fármacos (2;16).

Um ponto importante acerca da exposição ambiental por fármacos é que estes são 
idealmente planejados para que tenham boa estabilidade ou elevada meia vida prolongada. 
Tal fato somado a outras propriedades físico-químicas ótimas confere uma elevada ten-
dência a bioacumulação (14).

Quanto à identificação dos resíduos químico-farmacêuticos, deve-se utilizar a clas-
sificação dos resíduos de serviços e saúde segundo a legislação mais recente, no caso, a 
Resolução nº 306/04 da ANVISA. Estes resíduos apresentam risco potencial à saúde pú-
blica e ao meio ambiente devido, principalmente, às suas características químicas (2; 4).

3.3 Principais Geradores de Resíduos de Medicamentos

3.3.1 Indústrias Farmacêuticas

As indústrias farmacêuticas são geradoras de uma quantidade considerável de resí-
duos sólidos devido à devolução e recolhimento de medicamentos do mercado, ao descar-
te de medicamentos rejeitados pelo controle de qualidade e perdas inerentes ao processo 
(19).

 O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões ao ambiente. 
Nele estão incluídos produtos químicos (cianureto, pesticidas, solventes), metais (mer-
cúrio, cádmio, chumbo) e solventes químicos que ameaçam os ciclos naturais onde são 
despejados. Assim, a saúde do ambiente, e conseqüentemente, dos seres humanos que nele 
vivem, torna-se ameaçada (13). 

O risco industrial associado à emissão de resíduos pode variar muito, seja em função 
da capacidade produtiva ou dos mecanismos de segurança disponíveis (monitoração auto-
mática, segurança de armazenamento), seja em função da linha de produção de produtos, 
ou seja, das características das substâncias químicas geradas (13).

O inerente potencial dos riscos envolvidos no manejo de substâncias químicas, au-
menta a importância da implantação de programas de gerenciamento de resíduos eficazes, 
a fim de evitar o comprometimento da segurança e saúde de trabalhadores, população e 
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meio ambiente. Um exemplo seria a água com a prioridade é torná-la reutilizável após 
consumo. Assim, a água, uma vez poluída pelas atividades humanas, pode ser recuperada 
e reusada para fins benéficos diversos (1). 

3.3.2 Distribuidores, Farmácias, Drogarias e Hospitais

De acordo com um regulamento técnico descrito pela RDC n° 306/04 da ANVISA, 
são geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 
ou animal, drogarias e farmácias de manipulação e distribuidores de produtos farmacêu-
ticos. Devem, portanto, elaborar o PGRSS, a ser feito por profissional com registro ativo 
junto ao seu conselho de classe de forma a atender aos requisitos ambientais, de saúde pú-
blica e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização solitária de todos que, direta 
ou indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental.

Os resíduos gerados devem ser acondicionados atendendo às exigências legais re-
ferentes ao meio ambiente, saúde e limpeza urbana, em conformidade com as normas da 
ABNT ou, na ausência delas, segundo normas e critérios internacionalmente aceitos. É 
obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com 
suas características, garantindo proteção da saúde do meio ambiente (4).

3.4 Meio Ambiente e Resíduos de Medicamentos

A incidência de danos ambientais resultantes de resíduos de medicamentos é dire-
tamente proporcional aos aspectos quantitativos da produção, bem como a políticas de 
gerenciamento de resíduos normalmente conduzidos de forma inadequada.

As conseqüências dos fármacos no meio ambiente ainda não são muito conhecidas; 
entretanto, a grande preocupação em relação à presença na água, são os potenciais efeitos 
adversos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos.  Os riscos associados 
aos resíduos provenientes dos medicamentos dependerão da atividade biológica e/ou rea-
tividade química apresentada pelo(s) componente(s) químico do produto.  

Um impacto ambiental de relevância em saúde pública é o desenvolvimento da re-
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sistência. Estima-se que 55% de todos os microorganismos apresentam resistência a pelo 
menos um antibiótico. (20).

Quanto à classe dos hormônios, os estrógenos podem afetar adversamente o sistema 
reprodutivo de organismos aquáticos como, por exemplo, a feminização de peixes machos 
presentes em rios contaminados com descarte de efluentes de Estações de Tratamento de 
Esgoto. Mesmo o ibuprofeno, um antiinflamatório não esteroidal, muito consumido no 
mundo, pode apresentar efeito sobre a mutação de microorganismos (14).

  

3.5 Resíduos de Medicamentos e Riscos Ocupacionais

A exposição a resíduos de natureza químico-farmacêutica, leva a riscos ocupacio-
nais que são os riscos associados a uma função exercida rotineiramente em um trabalho. 
As substâncias químicas residuais dos processos de síntese ou purificação de fármacos, 
são os mais preocupantes do ponto de vista ocupacional.

Os riscos ocupacionais associados à exposição por agentes químicos variam como o 
grau de periculosidade, tempo de exposição, repercutindo em efeitos crônicos ou agudos. 
Isso pode gerar desde a casos leves de dermatites (ex. ácidos, oxidantes e solventes orgâ-
nicos), desenvolvimento de câncer (solventes clorados e aromáticos) ou morte (cianeto, 
arsênio) (22).

Todos os profissionais que trabalham no serviço, devem conhecer o sistema adota-
do para o gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, a prática de segregação de 
resíduos, reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a loca-
lização dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração 
ao Programa de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde.

3.6 Órgãos Responsáveis pela Normatização dos Resíduos de Medicamentos

O gerenciamento de resíduos e o descarte de medicamentos, bem como seus subpro-
dutos são de interesse para a saúde pública e vêm sendo tratados tanto pelo Ministério da 
Saúde quanto pelo Ministério do Meio Ambiente. 
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Os órgãos de vigilância sanitária e ambiental são responsáveis pelos instrumentos 
legais, pelo fomento de pesquisas e pela fiscalização, para garantir que as atividades gera-
doras de resíduos dessa natureza lhes dêem a destinação adequada. Cada órgão atua numa 
esfera de competência, porém ambos convergem para o mesmo objetivo, que é a preser-
vação da saúde pública e ambiental através de medidas de controle dos medicamentos 
oferecidos à população, de sua destinação e do tratamento dos resíduos gerados por eles.

O Ministério da Saúde preconiza que as ações em descarte de resíduos de medica-
mentos são realizadas através da ANVISA. Esta é uma agência reguladora criada pela Lei 
n 9.782, de 26 de janeiro de 1994, e é caracterizada pela independência administrativa, 
estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira (4).

O governo federal tem o dever de avaliar sistematicamente a qualidade dos produtos 
comercializados segundo critérios de importância e risco sanitário. Nesse sentido, é de 
obrigação da ANVISA proteger e promover a saúde da população garantindo a segurança 
sanitária de produtos e serviços, bem como participar da construção de seu acesso. A fis-
calização na fábrica é o meio de maior impacto e menor custo operacional para garantir a 
qualidade dos produtos (4).

Quanto ao Ministério do Meio Ambiente, em 1973 foi criada a Secretaria Especial 
do Meio Ambiente através do Decreto n 73.030, de 30 de outubro de 1967, no âmbito do 
Ministério do Interior. O CONAMA foi criado em 1981, através da Lei n 6.938 que insti-
tuiu a Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente apenas 
foi estruturada em 1992, quando a Secretaria Especial do Meio Ambiente foi transformada 
em Ministério do Meio Ambiente. Esse passou a ter atribuições ligadas à política de re-
cursos hídricos, de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, de 
biodiversidade e florestas, ligadas à proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos 
econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos re-
cursos naturais, políticas para a integração do meio ambiente e produção.

3.7 Leis Relacionadas ao Descarte de Medicamentos

Para que os medicamentos tenham sua plena ação, devem estar em condições ade-
quadas de uso e dentro do prazo de validade. Estes aspectos são importantes para a eficácia 
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do tratamento e segurança do usuário. Após expirar o prazo de validade os medicamentos 
vencidos devem ser inutilizados e descartados para evitar problemas relacionados com 
medicamentos, como intoxicações, uso sem necessidade ou sem indicação, falta de efeti-
vidade, reações adversas, entre outros.

A partir deste contexto, uma preocupação importante relaciona-se com a forma cor-
reta de descarte de medicamentos. Ainda não há coleta seletiva para medicamentos em 
vigor no país. No entanto, existe legislação que aborda esta questão. A ANVISA, através 
da RDC 306 de dezembro de 2004, dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de saúde, e 
a resolução 358 do CONAMA, dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos 
de serviços de saúde, entre outros. 

O regulamento técnico para o GRSS, publicado inicialmente por meio da RDC AN-
VISA nº 33 de 25 de fevereiro de 2003, submete-se agora a um processo de harmonização 
das normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente/CONAMA e da Saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária/ANVISA referentes ao gerenciamento de resíduos gerados nos serviços de saúde 
(RSS).

3.7.1 RDC ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004

Definem-se como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o aten-
dimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 
trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerais 
e serviços onde se realizem atividade de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconser-
vação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde; centros de controle de zoonoses; 
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 
materiais e controle para diagnóstico in vitro; unidade de móveis de atendimento à saúde; 
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, 
planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, 
com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, 
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um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus as-
pectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as 
seguintes etapas: Segregação; acondicionamento; identificação; transporte; armazenamen-
to;  tratamento; armazenamento externo; coleta e transporte externos e disposição final.

Compete aos serviços geradores de RSS a elaboração do PGRSS, obedecendo a 
critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais 
de limpeza urbana e outras orientações. Compete a estes serviços também manter cópia 
do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental 
competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. Os serviços geradores 
de RSS devem designar um profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Clas-
se, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Certificado de 
Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de 
Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.

O PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos 
resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção 
à saúde pública e ao meio ambiente.

3.7.2 Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005

A Resolução nº 358 do CONAMA, de 29 de abril de 2005, considera que a segre-
gação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de 
resíduos que necessitam de manejo diferenciado. E que as ações preventivas são menos 
onerosas do que as ações corretivas e minimizam com mais eficácia os danos causados à 
saúde pública e ao meio ambiente.

Ainda segundo a Resolução nº 358, há necessidade de ação integrada entre os ór-
gãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente, de saúde e de limpeza urbana 
com o objetivo de regulamentar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Esta 
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resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 
ou animal.

Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal referidos 
anteriormente, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de 
forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem 
prejuízo de responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, 
direta ou indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os 
transportadores e operadores de instalações e tratamento e disposição final.

Os geradores de resíduos de serviços de saúde devem elaborar e implantar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo com a legisla-
ção vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária.

 Aos órgãos ambientais competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, cabe a fixação de critérios para determinar quais serviços serão objetos de licencia-
mento ambiental, o qual deverá constar o PGRSS.

Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde devem 
estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e subme-
tidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licencia-
mento ambiental.

Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de 
saúde, para serem lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, devem aten-
der às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 
saneamento competentes.

É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acor-
do com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados 
e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente.

4 PROPOSTAS E AÇÕES PARA A CORRETA DESTINAÇÃO FINAL DE 
MEDICAMENTOS E SEUS RESÍDUOS

No Brasil os regulamentos técnicos federais que versam sobre RSS apresentam la-
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cunas nas legislações existentes quanto ao destino final de medicamentos e seus resíduos. 
Elas estabelecem responsabilidades para os fabricantes, distribuidores e serviços de saúde, 
mas não instituem ações para o descarte de medicamentos pelos usuários, nem determi-
nam o tipo de tratamento em função das diferentes classes de medicamentos, o que pode 
prejudicar o correto gerenciamento desses resíduos. A lei também obriga os municípios 
a proverem os instrumentos necessários e adequados ao tratamento e destino final dos 
resíduos domiciliares, mas grande parte dos municípios brasileiros não tem infraestrutura 
necessária, recursos humanos e materiais, para a adequada gestão destes resíduos (11). 

Não há definição quanto ao descarte de resíduos de medicamentos pelos usuários 
e isto fica a cargo dos estados e municípios que devem promover informações para os 
estabelecimentos de saúde acerca do tratamento mais indicado a ser dado aos resíduos de 
medicamentos. Dessa forma, destaca-se o papel dos estados para suprir a ausência de in-
formações ou de normatização para que os resíduos de medicamentos recebam tratamento 
adequado (10).

Como o Brasil encontra-se entre as dez nações que mais compram medicamentos e 
cerca de 20% é descartado em esgoto sanitário e lixo comum, torna-se necessário o preen-
chimento das lacunas nas legislações. Ao contrário do que se pensa o lixo comum, as pias 
e os sanitários não são locais indicados para o descarte deste tipo de resíduo (11).  

Existem políticas que podem auxiliar, como a Política Nacional de Medicamentos 
(8) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (5).

Na Política Nacional de Medicamentos as propostas para o uso racional de medi-
camentos incluem a venda fracionada, além do estímulo à diminuição da automedicação 
como forma de redução de resíduos gerados nos domicílios. Outra ação proposta seria 
uma melhoria no processo produtivo de seleção, programação, aquisição, armazenamento 
e distribuição de medicamentos por meio da reorientação da assistência farmacêutica, com 
geração de menos resíduos. Quanto ao desenvolvimento científico-tecnológico, estudos 
sobre os componentes químicos em medicamentos novos e a melhor forma de descartá-
-los, também poderia minimizar o impacto ambiental (8).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é mais recente e prima pela não geração, 
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos; redução do volume e da periculosidade dos 
resíduos perigosos; articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o 
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setor empresarial; capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; estímulo à 
implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, dentre outros. Na Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos há referência e diretrizes gerais para o gerenciamento de resíduo 
tóxico, no qual o resíduo de medicamento está inserido (5; 9).

Atualmente, programas de recolhimento de medicamentos em desuso são utiliza-
dos por países como Estados Unidos, Canadá, Itália e França. No Brasil, algumas ações, 
com o intuito de esclarecer a população e reduzir o descarte de medicamentos domici-
liares vencidos ou em desuso, apresentaram resultados satisfatórios (KLIGERMAN, 
2012).

A formação de um grupo interministerial que inclua representantes da indústria far-
macêutica e de universidades para discussão e proposição de alterações nas Resoluções 
ANVISA nº 306/04 e CONAMA nº 358/05 em relação ao destino dos resíduos de medi-
camentos, além da inclusão da logística reversa nos PGRSS para que os estabelecimentos 
de saúde, distribuidores e indústria recebam os resíduos domiciliares de medicamentos 
vencidos.

Como exemplo de proposta de logística reversa seria o retorno das embalagens ví-
treas de medicamentos para as indústrias farmacêuticas, que tratariam os resíduos de me-
dicamentos líquidos e fariam a descontaminação das embalagens com o desmembramento 
da parte plástica e metálica do frasco, seguida do encaminhamento das embalagens vítreas 
para a reciclagem com destino à indústria vidreira que irá incorporar os resíduos de vidro 
ou cacos de vidro no seu processo produtivo. As vantagens desse processo de logística re-
versa de bens de pós-consumo são os ganhos ambientais, econômico e da saúde dos seres 
vivos (12).

Conforme citado anteriormente, além da conscientização da população quanto à 
correta destinação final de medicamentos e dos problemas que podem ser ocasionados 
caso esta seja efetuada de forma incorreta, e da vontade política dos dirigentes para fazer 
valer as normas e recomendações sanitárias, seria também importante a divulgação, junto 
aos profissionais da saúde, da lista de medicamentos que não oferecem risco à saúde e ao 
meio ambiente e que podem ser descartados em sistemas de disposição final licenciados e 
na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, disponível na Gerência Geral de Medica-
mentos (GGMED) da ANVISA (15; 21). 
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5 CONCLUSÃO

Todo processo industrial está caracterizado pelo uso de insumos (matérias-primas, 
água, energia, entre outros) que, submetidos a uma transformação, produzem produtos, 
subprodutos e resíduos.

Os RSS, apesar de serem uma parcela de 2% no que se refere aos resíduos sólidos, 
apresentam um grande problema pelo grau de contaminação ao ambiente, então há a ne-
cessidade de se elaborar PGRSS que orientem e definam os procedimentos e ações a serem 
realizados, baseando-se para tanto, nas características dos resíduos e nos riscos associados.

A sincronização resolução no 358/05 do CONAMA e da RDC no 306/04 da ANVISA 
demandou um esforço de aproximação que se constituiu em avanço na definição de regras 
equânimes para o tratamento dos RSS no país, com o desafio de considerar as especifici-
dades locais de cada Estado e Município.

O Brasil tem uma Legislação Ambiental muito avançada no contexto dos países em 
desenvolvimento, traduzindo uma crescente preocupação com o meio ambiente e tendo a 
percepção de que o crescimento futuro dependerá das condições ecológicas preservadas. 
A RDC no 306/04 da ANVISA diz que o estabelecimento que não estiver adequado ao que 
a norma determina estará incorrendo em infração sanitária, sujeitando o infrator às penali-
dades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de Agosto de 1977.

Está plenamente evidenciado que toda a legislação atribui obrigação apenas aos res-
ponsáveis pela fabricação e distribuição à destinação final correta dos produtos existentes 
dentro do seu estabelecimento, não apresentando qualquer obrigação legal ao recolhimen-
to de fármacos que sobra dos produtos que vendem, nascendo o descarte incorreto de me-
dicamentos pela população. Para evitar a ocorrência desses problemas, a população e os 
governantes devem atuar de forma conjunta para a solução do problema ambiental, através 
da criação de pontos para coleta dos medicamentos para serem encaminhados ao descarte 
adequado, passando, assim, a ser responsabilidade das farmácias e drogarias a destinação 
também desses medicamentos.

A parte educacional também deve ser incentivada, devendo toda a população se mo-
bilizar para a redução da quantidade de medicamentos descartados, comprando apenas os 
medicamentos necessários ao tratamento e utilizando, para esse fim, a compra fracionada 
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do medicamento, permitida para muitos medicamentos. Esse também é o papel do farma-
cêutico que deve prestar orientações em relação ao descarte correto de medicamentos e 
incentivar a redução desse descarte.

Com isso, somente com a elaboração de normas eficientes e coercitivas que apresen-
te alternativas concretas para esse problema ambiental que o descarte correto de medica-
mentos poderá ser uma realidade no Brasil.

Management and Disposal of Medicinal Products Environmental Legislation

ABSTRACT: The theme “health waste” is controversial and widely discussed. The en-
vironmental and occupational risks related to the disposal of Health Care Waste (RSS), 
mainly the residues related to medicines, have been increasing with the passage of time. 
The contribution of the pharmaceutical industry in this context is due to the fact that it has 
become a lucrative business recognized worldwide, which has increased production and, 
consequently, the disposal of its products. Against this, at the national level, the National 
Sanitary Surveillance Agency (ANVISA) and the National Environmental Council (CO-
NAMA) intend to standardize the management of RSS in order to minimize the impact 
caused by them on human and environmental health.

KEYWORDS: Medication Management, Drug Disposal, Legislation, Environmental Impact.
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DOMINUS

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CÉLULA MODULAR EM MADEIRA DE 
REFLORESTAMENTO COM APLICAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

Mariana Svagera NEPOMUCENO1

Decio GONÇALVES2

RESUMO: O projeto de pesquisa aqui apresentado trata da concepção e desenvolvimento pro-
jetual de uma célula modular em madeira perfilada roliça de reflorestamento, bem como sua 
edificação, utilizando neste processo,o conceito de Arquitetura Bioclimática. Esta Arquitetura 
visa, em princípio, o conforto ambiental do ser humano e as suasconsequências no Planeta 
Terra, atentando para processos sustentáveis, incluindo o uso de energias naturais, como a 
energia eólica e, neste caso particular, a energia solar. A célula modular é definida por um 
sistema estrutural tradicional do tipo poste-e-viga composto por colunas e vigas de madeira 
perfilada roliça,da classificação botânica dicotiledônea, espécie eucalipto clonado, com den-
sidade aparente de 670 kg/m3 e com Classe de Resistência C40. As paredes laterais e frontais 
são em placas de compensadoplastificado, nas dimensões de 110 cm x 220cm e 18 mm de 
espessura. A cobertura é constituída por placas fotovoltaicas colocadas diretamente acima das 
vigas roliças longitudinais. O sistema construtivo prima pela sua simplicidade e racionalidade 
construtiva. Esta célula modular, ou simplesmente módulo é composto em suas faces frontal, 
posterior e laterais, por quatro placas de compensado plastificado e cinco pilares. O piso obe-
dece a ordenação e modulação da colocação das placas, quando projetadas no solo. Este módu-
lo,quando implantado de forma isolada permite a concepção de programas funcionais os mais 
variados, como centro de pesquisa, de recreação, entre outros. Quando conjugado com outros 
módulos na vertical, podem ter até dois andares, desta forma, ampliando o leque de opções de 
programas funcionais para canteiros de obras, residências unifamiliares, entre outros. O seu 
sistema estrutural em pilotis permite sua implantação em terrenos com declividades diversas, 
os “terrenos difíceis”.

1 -Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Centro Universitário Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13.563-
470, São Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: mariana.svagera@hotmail.com.
2 - Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 
13563-470 São Carlos, São Paulo, Brasil. Email: dguspbr@gmail.com.
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PALAVRAS-CHAVE:Projeto arquitetônico, modularidade, madeira roliça perfilada de reflo-
restamento, placas de madeira compensada plastificada, programas funcionais variados, racio-
nalidade construtiva, implantação do artefato no sítio com mínimo impacto ambiental.

Introdução

A célula modularem si, ou módulo, é um artefato arquitetônicoem madeira, dotado 
de um sistema estrutural tipo poste-e-viga, definido por colunas e vigas em madeira roliça 
perfilada de reflorestamento e com um sistema construtivo composto com vedos/paredes 
em madeira compensada plastificada, pisos no mesmo material, sendo a cobertura, não 
convencional, onde se exclui o uso de telhas, terças, caibros e ripas, substituindopor ape-
nas vigas roliças longitudinais, nas quais se fixam em sua parte superior as placas fotovol-
taicas, fazendo também o papel de telhas.

Figura 1: Planta Esquemática – estrutura do piso.
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Figura 2: Corte AA esquemático (com detalhe de implantação em variação de sítio).

Figura 3: Corte BB esquemático (mostrando a tela de aço – sem variação de sítio).

O projeto de pesquisa é permeado de predicados singulares tais como a aplicação 
dos conceitos de Arquitetura Bioclimática, princípios de sustentabilidade, modularidade e 
privilegiando técnicas de racionalidade construtiva em seu sistema.

A partir da década de 90 do século passado nota-se o renascimento de uma Arquite-
tura preocupada na sua integração do artefato construído com o clima local, visando uma 
edificaçãoque pautapelo conforto ambiental do ser humano e sua repercussão no planeta, 
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a Arquitetura Bioclimática. A Arquitetura Sustentável se torna uma consequência natural 
da Bioclimática, levando em conta a inserção do artefato arquitetônico ao meio ambiente, 
de forma a transformá-lo em um conjunto mais completo e consistente. Trata-se de uma 
Arquitetura que cria edificações com melhor qualidade do usuário no ambiente construído 
e no seu respectivo entorno, perfeitamente integrado com as características peculiares da 
biodiversidade e do clima local, desta forma, resultando um menor consumo de energia, 
conforme o conforto ambiental, com a intenção de deixar como legado às futuras gerações 
um mundo menos poluído. Eis aqui, descrito de forma bem sucinta o conceito de Sus-
tentabilidade, ou seja, aproveitar os recursos disponibilizados no momento, utilizando-os 
de forma lógica, racional e inteligente, não trazendo consequências nefastas às futuras 
gerações.

O módulo tem preocupação de sintetizar estes conceitos e princípios, dotando o pro-
jeto de itens como ventilação cruzada, efeito chaminé, de forma simples, porém efetiva, 
como por exemplo, o emprego de telas de aço adequadamente colocadas nas paredes fron-
tais e laterais acima da placa de madeira, propiciando a aeração natural dos gases quentes, 
ao mesmo tempo, protegendo o ambiente interno de insetos voadores.

O uso indiscriminado das energias disponibilizadas pelo ser humano atingiu níveis 
muito preocupantes, escassez, desperdício, mau uso são normalmente citados entre as cau-
sas mais graves da questão.

Energias poluentes, como as advindas de fosseis, que originam o petróleo, estão 
praticamente em seus estertores, assim como a originada pelo carvão. Plantações mono-
cultoras de produtos para extração de óleos e solúveis para alimentar frotas de máquinas 
agrícolas, ferroviárias e rodoviárias aumentam de forma exponencial em relação às dimen-
sões de solos finitos.

Daí, entra a relevância da reflexão sobre o uso de energias limpas e não poluentes, 
ao contrário das que disponibilizamos na situação caótica atual.

Edwards (2009) pensando sobre o tema propõe algumas “regras”, diretrizes que 
devem ser priorizadas nos projetos sustentáveis, e a partir delas, como se verifica na célula 
modular, priorizá-las nas concepções projetuais, como por exemplo: evitar especificida-
des funcionais; utilizar iluminação e ventilação naturais; utilizar energia renovável; entre 
outras.

Além disso, Edwards ressalta que é interessante tomar como base a Arquitetura 
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Neovernacular pela sua proximidade conceitual da Sustentável/Bioclimática, caracteri-
zada pelo uso de materiais de fontes locais de acordo com o clima típico de cada região, 
sabendo usufruir deles seus benefícios e vantagens. Este procedimento é adotado como 
norma no projeto do módulo.

A madeira perfilada roliça tem mostrado grande potencial de uso desde os primór-
dios da humanidade, pois a forma natural e original encontrada na Natureza, em suas 
florestas, nas árvores. Entretanto, apesar de o Brasil possuir uma das maiores reservas 
florestais do mundo, seu uso ainda é pouco significativo se comparado com a enorme 
quantidade de habitações unifamiliares produzidas em madeira nos Estados Unidos, por 
exemplo. No princípio, o uso da madeira se devia mais especificamente à sua trabalhabili-
dade e rapidez para construções, além de sua facilidade de obtenção. Atualmente, sabe-se 
que suas vantagens são muitas, como sua capacidade calórica, elevada inércia térmica, 
praticidade em contruções modulares e pré-fabricadas e, além disso, pode ser considerada 
uma opção para absorção de gás carbônico. Quando usada na construção civil, aumenta 
essa captura benéfica ao meio ambiente, contribuindo para a restituição da camada de 
ozônio (Gonçalves, 2014).

Diante de todas essas qualidades, não houve dúvidas quanto à escolha do material 
para a realização do projeto, já que o objetivo deste vai ao encontro da maior parte das 
características aqui destacadas.

A célula modular é feita basicamente a partir de peças em madeira perfilada roliça 
maciça e medirite plastificado. A energia fornecida caracteriza-se por ser um “telhado” em 
que são aplicadas placas fotovoltaicas diretamente sobre as vigas roliças.

O uso racional e responsável do material madeira apresenta diversas possibilidades 
e variações projetuais em edificações, tudo isso em função de suas características úni-
cas,resultando em um espaço construído agradável, de montagem prática e rápida. Quando 
aplicado de forma responsável o conceito de Sustentabilidade torna-se capaz de reduzir 
o desperdício de materiais e de gasto de energia. Daí, um passo na direção de um mundo 
mais consciente.

No que se refere ao sistema construtivo singular, a concepção e o desenvolvimento 
projetuais do módulo, procura à exaustão dotá-lo do conceito de modularidade, por meio 
de uma ordenação espacial, tanto no sentido vertical, como no horizontal, da utilização 
de elemento modulares como as placas de compensado plastificado. Esta configuração 
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remete à tradicional Arquitetura japonesa, com a similaridade dos tatames, como módu-
los construtivos. Esta resolução facilita a montagem do sistema, pois como o brinquedo 
LEGO, há uma sequencia lógica de agrupar as peças, que vêm pallets da carpintaria.

A célula modular é constituída em suas paredes e piso por placas de compensado 
plastificado, formando uma unidade, podendo compatibilizar programas funcionais dos 
mais diversos, voltados à pesquisa acadêmica e escolar em escolas, faculdades, onde alu-
nos, pesquisadores podem desenvolver seus projetos de pesquisa. Há uma carência destes 
ambientes que incentivem de forma criativa o surgimento de novas ideias voltadas para o 
bem-estarcomum e do modo de empreender projetos diversos para as indústrias de vários 
setores como alimentação, saúde e transporte.

Como alternativa projetual a célula modular pode ser aplicada para edificações de 
dois pavimentos, superpondo-os, resultando programas funcionais do tipo, residências 
unifamiliares de interesse social, canteiros de obras, centros de convivência, de recreação, 
entre outros.

Figura 4: Modelo 3D desenvolvido como habitação de interesse social com dois pavimentos a partir do 
sistema do DOMINUS.

Para uma melhor implantação do artefato no sítio, o sistema de fixação será feito no 
solo com blocos de concreto, que funcionam como uma fundação para as colunas estrutu-
rais em madeira. Toda a construção ficará acima do solo, protegendo assim o piso de ma-
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deira da umidade e microrganismos do próprio terreno. A partir desse sistema inicial, será 
possível adaptar a célula modular a diferentes desníveis topográficos, permitindo sua im-
plantação em qualquer área, apenas adaptando as dimensões dos pilares de madeira roliça.

As peças estruturais virão da carpintaria numeradas e acondicionadas em pallets, 
facilitando assim a montagem. Os parafusos autoatarraxantes fixarão as vigas e pilares 
entre si. As placas fotovoltaicas serão encaixadas lado a lado para formar a cobertura da 
edificação.

Está sendo construído um protótipo, desenvolvido para auxiliar nos testes relativos 
a estanqueidade da água nas células fotovoltaicas (feitos através de ensaios de jateamento 
de água sobre o protótipo, sendo que essa estanqueidade é conseguida através da inserção 
de “fitas” de borracha nos perfis metálicos que sustentam as placas), bem como aferir, por 
meio de sensores e um software específico, a temperatura interna do módulo, consideran-
do suas características (espera-se obter temperaturas em torno de 24 °C, como recomenda-
do pela Organização Mundial da Saúde para ambientes de uso humano).

Esse protótipo é composto por placas de madeira compensada plastificada e placas 
de poliuretano (como vedos), sendo seu piso também dessas placas compensadas. A estru-
tura, a título de teste, é fundamentada em perfis metálicos de aço de seção quadrada vazada 
de 30x30cm, formando uma “gaiola” estrutural (vide Figura 1).

Figura 5: Gaiola estrutural.
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Serão utilizadas duas placas fotovoltaicas de 100x200cm para a cobertura, substi-
tuindo, de forma singular e inédita, o sistema de cobertura convencional, que utiliza telhas 
dos mais variados tipos. Tal ato traz uma economia bastante consistente, pois o custo da 
cobertura fica apenas restrito ao valor das placas fotovoltaicas, tornando o custo benefício 
dessa construção bastante atraente. 

Avançando um pouco mais no desenvolvimento do projeto, constatou-se ser neces-
sário acrescer, visando a melhoria do conforto térmico no interior da edificação, uma “pa-
rede verde” por fora das placas de compensado, dotadas de uma simples estrutura metálica 
de apoio e forrada de grama artificial.

Figura 06: Detalhe dos elementos da parede verde.

Por fim, mas não menos relevante, o objetivo desta pesquisa é construir este artefa-
to, nas instalações do Campus da UNICEP em São Carlos, comprovando a eficácia do uso 
do sistema de energia solar para propiciar aos alunos e pesquisadores desta instituição de 
ensino condições de desenvolverem de forma criativa projetos que venham beneficiar, não 
apenas aos seus membros, mas também às comunidades carentes de seu entorno.
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Objetivo geral

O objetivo geral desse trabalho é a execução, dentro das condições disponíveis na 
época final desse trabalho, do projeto DOMINUS, uma célula modular na qual se aplica 
madeira de reflorestamento em sua construção e energia solar em seu funcionamento.

Objetivos específicos:

•	 Apresentar proposta de soluções sustentáveis para a construção 
prática e rápida de módulos, no caso, a célula modular, que podem ser usados 
para múltiplos fins, permitindo o mínimo desperdício de material;

•	 Contribuir para o estudo de tecnologia dos materiais e suas apli-
cabilidades;

•	 Auxiliar nas pesquisas sobre os benefícios do uso da madeira na 
construção civil;

•	 Propiciar aos alunos, aos pesquisadores e aos profissionais da área 
de Arquitetura informações úteis sobre a temática relevante da execução de obras 
em madeira e suas especificidades.

Relevâncias do projeto

O módulo, denominado DOMINUS, especificado neste projeto como um artefato 
arquitetônico, enquanto edificação de apenas um pavimento, uma célula isolada, pode ser 
implantada em instituições de ensino, de forma didática, para demonstrar a viabilidade de 
um artefato funcionar de maneira autônoma, por meio da aplicação de energia natural e 
limpa, no caso a solar, com possibilidades de programas funcionais diversos com já men-
cionado anteriormente.

Apresenta-se também, como uma alternativa projetual, a possibilidade de dotá-lo 
de dois pavimentos e neste caso, destaca-se o programa funcional, Canteiro de obras, um 
projeto modular e pré-fabricado. Também será elaborado um projeto arquitetônico deste 
programa funcional, como um estudo de caso.

Neste contexto, destacam-se as características exemplares deste projeto, a saber:

•	 Aplicação de conceitos de modularidade, de pré-fabricação e de 
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racionalidade construtiva, tornando o projeto e sua construção de fácil, prática e 
rápida montagem, diminuindo custos, pois elimina também desperdício de mate-
riais;

•	 Emprego de forma primordial de material renovável, a madeira 
roliça de reflorestamento. A madeira é um material que gera sensações de bem-
-estar, conforto e aconchego, além do mais é um material excelente para estrutura, 
devido a ser um material autoportante;

•	 Aplicação em terrenos com declividades variadas, devido aos ele-
mentos estruturais caracterizados como pilotis;

•	 Propicia uma variedade de programas funcionais;

•	 Presta-se ao uso em universidades, comunidades carentes,onde hou-
ver ausência de energia elétrica, locais afastados de grandes centros urbanos, possi-
bilidades de ensino prático sobre o emprego de energias limpas, neste caso, a solar;

•	 Chamar a atenção de autoridades governamentais e a população 
como um todo, da premência do emprego em escala da energia solar, entre outras.

Conclusões Parciais

Por meio das pesquisas já realizadas, verificou-se que já há critérios pré-estabele-
cidos que indicam, com certeza, que a questão da estanqueidade de água está plenamente 
atendida para o uso das placas quando se pensa um programa funcional voltado para a 
permanência de seres humanos no ambiente  interno do sistema.

O DOMINUS é um projeto viável devido aos seus seguintes aspectos singulares e 
específicos:

•	 Sua montagem é rápida e fácil;

•	 Não necessita de mão-de-obra especializada para montagem;

•	 É funcional e sustentável;

•	 Insere-se suavemente no terreno, sem necessidade de agredir o 
meio ambiente;

•	 É econômico, conforme já comprovado pela experiência anterior 
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no Sistema Estrutura Tipo Árvore - SET 2M, ou mais precisamente SETA, com 
Carta Patente pelo Instituto nacional de Propriedade Industrial – INPI, de setem-
bro de 2017, tendo a USP como Titular(Gonçalves, 2007);

•	 Pode ser reutilizado e realocado, sem danificar tanto o artefato 
como o próprio local de implantação, por sua estrutura ser um “LEGO” desmon-
tável;

•	 Por ser modular, é possível construir a partir dessa célula diversas 
edificações, com tamanhos e formas diferentes, além de permitir a instalação de 
mais um pavimento. Sua estrutura pode ser facilmente adaptada;

•	 As medidas comerciais das peças estruturais em madeira, a apli-
cação dos conceitos de modularidade e processos de pré-fabricação, bem como 
as placas de compensado plastificado e placas fotovoltaicas tornam a construção 
mais viável e de baixo custo.
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DOMINUS - ARCHITECTURAL DESIGN OF MODULAR CELLS IN WOOD REFO-
RESTATION WITH SOLAR ENERGY APPLICATION

ABSTRACT: This research project deals with the design and development of a modular 
cell made of profiledroundwoodfromreforestation, as well as its construction, using in this 
process the concept of Bioclimatic Architecture. This architecture aims, in principle, the 
environmental comfort of the human being and its consequences on the Planet Earth, fo-
cusing on sustainable processes, including the use of natural energies such as wind energy 
and in this particular case, solar energy. The modular cell is defined by a traditional post-
-and-beam type structural system composed by columns and beams of the dicotyledonous 
botanical classification, of cloned eucalyptus species, with an apparent density of 670 kg/ 
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m3 and with C40 Resistance Class. The side and front walls are in laminated plywood bo-
ards, with the dimensions of 110 cm x 220 cm and 18 mm in thickness. The roof consists 
of photovoltaic panels placed directly above longitudinal round beams. The constructive 
system excels by its simplicity and constructive rationality. This modular cell or simply 
module is composed on its front, side and back faces by four laminated plywood boards 
and fiveroundwoodpillars. The floor obeys the ordering and modulation of the placement 
of the boards, when projected onto the ground. This module can be deployed in isolation 
form with a variety of functional programs, such as a research center, recreation center, 
among others. When, combined with other modules vertically, they can have up to two flo-
ors, in this way, expanding the range of functional program options, for construction sites, 
single-family homes, among others. Its structural system in pilotis allows its implantation 
in terrains with diverse slopes, the “difficult terrains”.

KEY WORDS: Thematic architectural design, modularity, profile dround wood from re-
forestation, laminated plywood boards, functional programs, constructive rationality, im-
plantation of the artifact with minimum environmental impact.
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES 
NEURAIS ARTIFICIAIS PARA CALIBRAÇÃO DE FEIXE LASER APLICADOS 

À DERMATOLOGIA

Wesley PECORARO1

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um método alternativo para caracteriza-
ção de feixe de laser Nd:YAG(Neodymium-dopedYttriumAluminiumGarnet- 1064 nm) através 
de técnicas de processamento de imagem, baseado na ISO11146:2005. A eficácia nos tra-
tamentos dermatológicos depende diretamente da calibração do equipamento. Desse modo, 
o polímero poliacetal foi adotado para os registros do perfil transversal do feixe e a técnica 
knifeedge usada para os valores de referência que, posteriormente foram comparados com a 
técnica burnpaper. Embora o conjunto de amostras seja composto por 240 imagens, o método 
utilizado se mostrou encorajador para seu propósito, pois estabeleceu os parâmetros relaciona-
dos a área, circularidade, diâmetros, perfil da borda, textura (contraste e energia) e divergência 
de maneira promissora quando comparados aos valores referenciais. A rede neural artificial 
também apresentou valores significativos, classificando os padrões calibrados e descalibra-
dos com 91,2% de acertos. Espera-se que com a realização de testes com um número maior 
de amostras juntamente com a aquisição dos valores de referência com maior precisão, seja 
possível a consolidação de uma proposta para método de calibração alternativo na inspeção 
de qualidade, contribuindo na rapidez e exatidão das medições quando comparada as análises 
realizadas por meio da visualização humana.

PALAVRAS-CHAVE: processamento digital de imagens; redes neurais artificiais; calibração 
laser; dermatologia.

Introdução

Na área dermatológica o LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) tem sido cada vez mais utilizado devido a sua eficácia, rápida recuperação e 
por ser um tratamento não invasivo, ao contrário dos convencionais que podem ser dolo-
rosos, ineficazes ou muitas vezes deixam sequelas irreversíveis à pele. (CARROL, 2006). 
De acordo com Parrishe Anderson (1984) o feixe age diretamente na região a ser tratada 
1 -  Docente dos Cursos de Engenharia. Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua MiguelPetroni 5111, 13563-470 
São Carlos, São Paulo, Brasil. Email: wesley.pecoraro@gmail.com
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estimulando os cromóforos (hemoglobina, água, melanina etc.), que por sua vez absorvem 
o comprimento de onda específico emitido pelo mesmo. A sua ação terapêutica é determi-
nada basicamente por dois fatores: interação com os tecidos (alvos atingidos) e a emissão 
de luz. Segundo Kaminsky (2009),quanto mais uniforme (flat top) for a distribuição es-
pacial da energia do feixe em determinado diâmetro (spot), maior será a eficácia no trata-
mento, pois preserva as células vizinhas do calor provocado pela aplicação. Caso ocorra 
um acréscimo na concentração da energia em um pequeno ponto do spot, sua irradiância 
(W/cm²) e fluência (J/cm²) são aumentadas, podendo ocasionar a carbonização do tecido.

Existem dois processos conhecidos na literatura para medir a qualidade do feixe: 
energia e forma geométrica. A energia depende da potência, tempo de pulso, entre outros, 
enquanto a geométrica exige a determinação dos diâmetros do feixe (spot) e da cintura, 
divergência e o fator de qualidade M2. Segundo a norma ISO 11149:2005, para calibração 
por meio geométrico existem dois métodos que são os mais difundidos e utilizados: a téc-
nica de forma direta (aparelhos ópticos) e indireta (materiais fotossensíveis). A primeira 
conhecida como Laser Beam Profile, utiliza um sensor CCD (Charge Coupled Device) 
que capta o feixe emitido e determina sua forma através da variação dos níveis de pi-
xels(ROUNDY, 1994). Para a segunda, são utilizados materiais fotossensíveis, capaz de 
gravar informações quando estimulados por uma fonte de calor. Estes permitem a caracte-
rização do feixe, porém com algumas restrições, como por exemplo a ausência das infor-
mações do perfil tridimensional, além da aplicação de comprimento de ondas específicos. 
(FOLEY, 2010). 

Pressupostos Teóricos

Modo espacial do feixe

De acordo com Bagnato (2001) o laser possui características diferentes da luz in-
candescente comum, tais como monocromática, coerente, colimada a alta intensidade.Para 
que um feixe tenha sua saída colimada e coerente (flat top), o mesmo deve propagar-se 
no espaço sem que haja difração. Segundo BasseKoechener (2002) é possível determinar 
a distribuição espacial da energia do feixe decorrente da divergência e não coerência, por 
meio da sua propagação transversal no espaço descrito pelo polinômio de Laguerre, ou 
seja, pode-se obter a forma geométrica 2D e 3D do feixe através do Modo Transversal 
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Eletromagnético (TEM00) fundamental. 

Caracterização do feixe de laser

Para caracterizar um feixe laser torna-se necessário calcular os parâmetros em seu 
modo fundamental de oscilação TEM00, ou seja, um feixe com distribuição de energia 
Gaussiana tomado com referência. Em outras palavras, esse modo representa o caso ideal, 
e define-se os parâmetros referentes a sua qualidade tendo como padrão este caso.Segun-
do Meister et al. (2003), a caracterização do feixe de laser pode ser realizada de forma 
energética ou geométrica. A primeira depende de vários parâmetros tais como, energia, 
potência irradiância, fluência, entre outras.No entanto, para a segunda os parâmetros ne-
cessários para descrevê-lo segundo definições da ISO 11146:2005 são: diâmetro do feixe 

 como uma função da distância axial , diâmetro do feixe na cintura ( ), 
divergência do feixe Θ, distância Rayleigh  e o fator de qualidade M2. As definições 
das equações podem ser encontradas em ISO 11146:2005.

Circularidade - A norma ISO 11146:2005 afirma que um feixe é considerado circular 
se o mesmo possuir um valor inferior a 1,15 após o cálculo entre a razão de seus diâmetros.
Como alternativa desse processo, calculou-se a circularidade por meio da utilização das 
Eq.(1), Eq.(2) e Eq.(3) da seguinte maneira:

(1)

(2)

(3)

Em que, = circularidade da circunferência; = área da circunferência; 

 = perímetro da circunferência;  = circularidade da imagem; = área da 
imagem; = perímetro da imagem; Razao = razão dos diâmetros; abs = valor absoluto.

Técnicas para caracterização do feixe de laser - existem alguns métodos dos quais 
são realizados de forma direta e indireta.Segundo Kannatey (2009) a caracterização do 
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feixe de laser pode ser realizada com a utilização de papel fotossensível (burnpaper). No 
trabalho de Caristan (2004) é mencionada a técnica em queima de acrílico, sendo essa in-
dicada apenas para o laser CO2.No trabalho de Sheue Chang(2007) foi desenvolvida uma 
técnica para medir a distribuição de intensidade do feixe de He-Ne por meio da utilização 
de um pinholé. Segundo Rypma(2010), a técnica borda da lâmina (knifeedge), requer um 
anteparo (lâmina) fixado a uma mesa deslocadora com micrômetro eum detector de po-
tência ou energia localizado atrás da mesma. A lâmina é deslocada perpendicularmente ao 
eixo de propagação do feixe e a energia capturada pelo detector é registrada em função 
do deslocamento.Na medida em que a lâmina é deslocada no eixo transversal, a potência 
registrada é traduzida em uma função integral, descrevendo o perfil do feixe.Derivando a 
curva gerada nos eixos da intensidade versus deslocamento, obtêm-se a posição da lâmina 
que descreve os valores do diâmetro do feixe.

Materiais e Métodos

Visando determinar os parâmetros necessários para a calibração do feixe de laser, 
o desenvolvimento da metodologia proposta foi dividido em cinco partes ilustradas na 
Figura1. 

Figura1: Diagrama referente a metodologia.

(1) Pesquisa por materiais- Dentre os diversos materiais comerciais analisados 
(poliéster, filmes finos, filmesfotográficos, TetraPak etc.) investigou-se os que pos-
suem a capacidade de absorção igual a 1064 nm.Foram realizados vários testes empí-
ricos com diversos materiais comerciais. Na Figura2 pode-se constatar que o polímero 
poliacetal (POM) atendeu as características exigidas para a calibração, quando compa-
radas à técnica burnpaper.
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(a) (b)

Figura2: Poliacetal (POM) preto. Em (a) feixe laser calibrado e em (b) feixe laser descalibrado.

(2) Registro do feixe- Foi utilizado o laser pulsado Nd:YAG(Neodymium-dopedYt-
triumAluminiumGarnet) de 1064 nm. Os parâmetros referenciais do feixe foram adqui-
ridos por meio da técnica knifeedge com a seguinte parametrização:diâmetro do spot: 6 
mm; Frequência de pulso: 0,5 Hz; Tempo de pulso: 30 ms; Densidade de energia: 150J/
cm2.Para a coleta dos dados(empresaIndustraTechnologies - atualVydence Medical) foi 
utilizado o equipamento knifeedge cedido pelo instituto de Física da USP, São Carlos. A 
montagem experimental pode ser visualizada na Figura3.
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Figura3: Montagem da técnica knifeedge.

Na etapa seguinte, as amostras do POM foram cortadas e polidas (remover irregu-
laridades).Posteriormente, obteve-se o registro do feixe para o papel (40W/cm²) e para o 
POM (150W/cm2).
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Coleta dos dados–Inicialmente foi considerado a exposição total do feixe no detec-
tor de energia. A primeira medida realizada foi para Z(150mm) com o anteparo disposto 
de forma ortogonal em relação ao eixo das abscissas. Considerou-se a energia capturada 
a partir do quarto disparo, minimizando as oscilações internas decorridas das proprieda-
des físicas do laser.Entre um pulso e outro deslocou-se o anteparo em 5 mm, anotando 
os valores da energia. Esses dados foram normalizados e tabelados e com a utilização do 
MATLAB implementaram-se as formulações referentes ao diâmetro e divergência.A outra 
etapa foi elaborar a montagem do protótipo para a realização dos disparos nos materiais 
selecionados (POM e papel fotossensível), conforme Figura4. 

(a) (b)

Figura4: Montagem da aplicação do método: (a) aplicação no POM e (b) aplicação no papel 
fotossensível.

A distância (d) do POM e do papel em relação à ponteira do laser foi definida em 
(150 mm, 300 mm, 450 mm e 600 mm), porém somente as duas primeiras foram conside-
radas,pois as duas últimas se tornaram incapazes de registrar o feixe devido à baixa energia.

Os parâmetros ajustados foram os seguintes:Laser: Nd:YAG (1064 nm); Diâmetro 
do spot: 6 mm; Frequência de pulso: 0,5 Hz;Tempo de pulso: 30 ms;Densidade de energia 
para o POM: 150J/cm2;Densidade de energia para o papel fotossensível: 40J/cm2.

(3) Aquisição da imagem - Devido à cor escura do POM, o maior desafio nesta 
etapa foi a obtenção e distinção dos níveis de cinza na imagem. Para a solução desse 
problema foram realizados alguns testes através de equipamentos fotográficos, tais como, 
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câmeras digitais de alta resolução, flashes, luz de fundo e preenchimento, difusores, re-
batedores entre outros, e o melhor resultado obtido foi com difusores de luz translúcido. 
Sendo assim, construiu-se um miniestudio fotográfico com tais características semelhan-
tes, conforme Figura5.

LUMINÁRIA

TNT

AMOSTRA

RÉGUA
EVA

TRIPÉCÂMERA
DIGITAL

4 cm

(c) 

(b) 

(a) 

Figura5: Em (a) montagem do protótipo para aquisição das imagens; (b) imagem do registro do 
feixe no papel; (c) imagem do registro do feixe no POM.

Utilizou-se uma câmera digital de modelo Canon S5is com a função supermacro. 
A dimensão das imagens iguais a 2048 x1536 pixels, 8 bitse distância das amostras em 
relação à lente igual a 4 cm. Por último, tendo a finalidade de alinhar os registros dos fei-
xes no centro da lente, efetuaram-se deslocamentos nas amostras de forma manual. A base 
de dados é composta de 240 imagens entre feixes calibrados e descalibrados para as duas 
distâncias (150 mm e 300 mm) em ambos materiais, conforme Figura6.

Figura6: Fluxograma referente ao processo de separação dos dados do banco de imagem.
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(4) Pré-processamento- Os valores da ROI (RegionofInterest) foram fixados e ex-
traídos de maneira manual com dimensão igual a 300x300 pixels para as imagens captu-
radas com 150mm. Já para a distância de 300 mm, o valorfoi igual a 400x400 pixels.Após 
essa etapa realizou-se a conversão do espaço de cores RGB (redgreen blue) para a escala 
de cinza, função rgb2gray do MATLAB. Na Figura7 estão representados os resultados 
desse processo.

(a) (b) (c) (d)

Figura7: Imagens após pré-processamento. Em (a) Imagem do feixe calibrado no POM; (b) 
Imagem do feixe calibrado no papel; (c) Imagem do feixe descalibrado no POM; (d) Imagem do feixe 
descalibrado no papel.

(5) Segmentação- Para isolar o registro do feixe do fundo da imagem do POM uti-
lizou-se a técnica de entropia(entropyfiltdo MATLAB). Na Figura8 pode-se visualizar o 
resultado após a aplicação do método.GONZALEZ (2003).

(a) (b)

Figura8: (a) Entropia aplicada no feixe calibrado no POM; (b) Entropia aplicada no feixe desca-
librado no POM.

A próxima etapa foi binarizar a imagem pelo método de Otsu (graythreshdo 



UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA CALIBRAÇÃO DE 
FEIXE LASER APLICADOS À DERMATOLOGIA

Multiciência, São Carlos, 17: 157 - 180, 2018 165

MATLAB), conforme Figura9.

(a) (b) (c) (d)

Figura9: Limiar de corte realizado no histograma da imagem (a) imagem do POM com o feixe 
calibrado e em (b) para o POM com o feixe descalibrado; (c) imagem do papel com o feixe calibrado e 
em (d) para o papel com o feixe descalibrado.

No passo seguinte foi aplicada a técnica Flood (imfilldo MATLAB). Esta é res-
ponsável por “tapar buracos” presentes no interior da imagem binária.Depois removeu-se 
(bwareaopendo MATLAB) as áreas externas à ROI, conforme Figura10.

Calibrado POM Calibrado papel descalibrado POM

(a)

(b)

(c)

Calibrado POM

Calibrado POM

Calibrado papel

Calibrado papel

descalibrado POM

descalibrado POM

descalibrado papel

descalibrado papel

descalibrado papel

Figura10: Em (a) binarização: (b) aplicação Flood; (b) separação da ROI.

(6) Extração de características–Com os valores tabeladosatravés da técnica knifee-
dge, foi utilizada a função polyfitdo MATLAB. Na segunda etapa, foi calculada a derivada 
da função integral (polyder do MATLAB) do qual obteve-se os coeficientes do polinômio. 
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Posteriormente, determinou-se os pontos da curva (função polyval). Por último, a fim de 
determinar a FWHM (Full WidthatHalfMaximum), foi necessário realizar um “corte” na 
função referente ao eixo das ordenadas.AFigura11ilustra os resultados.

(a) (b) (c)

Figura11: extração de características (a) curva integral obtida pela técnica knifeedge; (b) curva 
derivada; (c) determinação do diâmetro FWHM.

Divergência - Foram considerados os quatro valores dos diâmetros referenciais e, 
em seguidarealizou-se a interpolação, determinando a reta que representa o aumento do 
diâmetro do feixe. E por fim, calculou-se o anglo de inclinação da mesma.

Circularidade–O centro de massa da imagem foi encontrado e na sequência utlizou-se 
a segmentação, determinando oseu diâmetro. Por último, criou-se uma circunferência ideal 
(magenta) a partir do mesmo raio estabelecido na etapa inicial, da qual serviu como referên-
cia (valor igual a 1,0) da circularidade (feixe colimado). A Figura12ilustra o resultado.

(a) (b) (c) (d)

Figura12: determinação da circularidade: (a) calibrado POM; (b) calibrado papel; (c) descalibra-
do POM; (d) descalibrado papel.
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Calibração do feixe–Utilizou-se aMultiLayerPerceptron (MLP), com arquitetura 
feedforward e treinamento supervisionado.(SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010).Após a 
extração de características, tornou-se necessário analisar as seguintes métricas (APÊNDI-
CE): área do feixe, circularidade, diâmetros X e Y, distância euclidiana (DE), erro qua-
drático médio (EQM), diferença entre a borda ideal e experimental (DIF), desvio padrão 
(DP), coeficiente de variação (CV), técnicas de textura (contraste (Con), correlação (C) e 
energia (En)). 

Resultados

Os valores referenciais(knifeedge) estão dispostos na tabela 1.

Tabela 1: Valores dos diâmetros referenciais

Valores dos diâmetros referenciais (knifeedge)

CalibradoDescalibrado

Distâncias Dx Dy Dx Dy

150 5,8051 5,8288 12,0692 15,2460

300 8,5556 7,2308 17,3887 16,6767

450 14,0170 8,4926 11,2449 12,1062

600 14,5680 10,4208 16,0037 12,2662

Analisando a tabela 1 toma-se como ponto de referência o primeiro valor do 
diâmetro no eixo X para o feixe calibrado (Dx = 5,8051). Pode-se observar que os de-
mais valores dos diâmetros se comportam de forma crescente, o que era esperado, pois 
com o aumento da distância durante a propagação pode ocorrer duas situações, o laser 
permanece colimado ou sofre divergência.Entretanto, para os feixes descalibrados não 
ocorreu o mesmo comportamento (vide os mesmos eixos). Essa discrepância nas me-
didas pode ter sido ocasionada devido as instabilidades internas do laser, ou até mesmo 
pela regulagem dos espelhos interno, já que o mesmo se encontra descalibrado. A fim 
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de obter o cálculo da divergência(método dos mínimos quadrados)as quatro distâncias 
foram consideradas, conformeFigura13.

(a)

(b)
Figura13: Em (a) Divergência referencial – calibrado; Em (b) Divergência re-

ferencial descalibrado

Observa-se na Figura13(a)que a curva em vermelho (eixo X) mostra que o per-
fil do feixe se comporta de maneira mais simétrica em relação a curva azul (eixo Y). 
Isso se justifica,poisos valores obtidos para os diâmetros se comportam de maneira 
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linear.Em contrapartida, a Figura13(b)evidencia oscilações nos valores do diâmetro 
do feixe, acarretando instabilidades no comportamento da curva bem como avarias 
nas medições dos parâmetros. Na tabela 2, foram obtidos outros parâmetros referen-
ciais(knifeedge).

Tabela 2: Valores dos parâmetros referenciais (knifeedge).

Valores dos parâmetros referenciais (knifeedge)
Calibrado ϴ (âng) Θ (div) cintura W0 Θ graus

Eixo X 0,0227 0,0454 0,0298 2,6014
Eixo y 0,0100 0,0200 0,0677 1,1460

Descalibrado
Eixo X 0,0030 0,0060 0,2258 0,3438
Eixo y 0,0090 0,0180 0,0753 1,0314

Observando os resultados para o eixo x calibrado, obteve-se Θ = 0,0454 e cin-
tura = 0,0298, enquanto que para o eixo y obteve-se um valor de Θ = 0,0200 e cintura 
= 0,0677, quase o dobro dos valores do eixo x. Isso mostra que feixes laser, mesmo 
considerados calibrados podem apresentar assimetria nas características de seu perfil, 
porém essa informação não será considerada, já que o objetivo principal é desenvolver 
e investigar métodos alternativos para calibração.

Processamento de imagem–Com os valores referenciais determinados, os mesmos 
foram utilizados para atingir o objetivo proposto. 

Parâmetros relacionados ao POM - O valor para cada diâmetro foi determinado 
pela média dos valores dos 30 feixes calibrados e 30 descalibrados. A tabela 3 mostra esse 
resultado.



Wesley Pecoraro 

170 Multiciência, São Carlos, 17: 157 - 180, 2018

Tabela 3: Valores dos diâmetros do POM.

Valores dos diâmetros do POM

                 Calibrado              Descalibrado  

Distâncias Dx Dy Dx Dy

150 7,5549 7,7747 7,1429 7,6648

300 9,3956 9,7527 9,4505 9,9176

Observando a tabela 3 e fazendo a mesma analogia aos valores dos diâmetros re-
ferências, constata-se que o diâmetro aumenta proporcionalmente para ambos os eixos. 
Estes resultados foram considerados encorajadores, permitindo comparar os próximos pa-
râmetros relacionados a calibração do feixe. Na Figura14 é mostrado o comportamento da 
reta para o feixe calibrado e descalibrado, respectivamente.

(a)

(b)
Figura 14: (a) Divergência no POM – calibrado; (b) Divergência no POM – descalibrado.
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Através da Figura 14 percebe-se que a divergência do feixe se comporta de maneira 
crescente e linear mesmo contendo algumas diferenças em seus resultados quando compa-
rados aos valores referenciais.Atabela 4 mostra os resultados dos parâmetros para o POM.

Tabela 4: Valores dos diâmetros do POM.

Valores dos parâmetros do POM

Calibrado ϴ (âng) Θ (div) cintura W0 Θ graus

Eixo X 0,0123 0,0246 0,0552 1,4096

Eixo y 0,0132 0,0264 0,0514 1,5127

Descalibrado

Eixo X 0,0154 0,0308 0,0440 1,7648

Eixo y 0,0150 0,0300 0,0451 1,7190

Parâmetros relacionados ao papel fotossensível - Os resultados (tabela 5) foram 
determinados de maneira semelhante ao do POM. 

Tabela 5: Valores dos diâmetros do papel.

Valores dos diâmetros do papel

CalibradoDescalibrado

Distâncias Dx Dy Dx Dy

150 6,2363 6,7582 6,6484 7,0604

300 6,3736 8,1044 7,1703 8,3791

NaFigura 15 tem-se a divergência para o feixe calibrado e descalibrado, respectiva-
mente.
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(a)

(b)
Figura 15: Divergência do feixe: (a) papel calibrado; (b) papel descalibrado

Observando a tabela 6, percebe-se que os valores do diâmetro se comportam de 
maneira semelhante aos referenciais. Por exemplo, observando os resultados para o eixo x 
calibrado, obteve-se (Dx = 6,2363), enquanto que para o eixo y obteve-se um valor de (Dy 
= 6,7582). Em contrapartida, quando os valores da divergência referentes ao eixo x para o 
feixe descalibrado são comparados em relação aos valores referenciais, estes apresentam 
uma discrepância em seus valores. Esta análise pode ser reforçada observando os resulta-
dos na tabela 2 para o eixo x calibrado, no qual obteve Θ = 0,0454, enquanto que para o 
eixo xcalibrado (tabela 6) obteve-se o valor Θ = 0,0180. Fazendo a mesma análise para o 
POM, verifica-se que os valores se encontram próximos aos referenciais. A partir dessas 
constatações e ressaltando que a circularidade foi considerada um dos fatores de maior 
relevância para o feixe laser, tais parâmetros do POM foram utilizados como entrada da 
rede neural artificial (RNA).
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Tabela 6: Valores dos parâmetros do papel.

Valores dos parâmetros do Papel

Calibrado ϴ (âng) Θ (div) cintura W0 Θ graus

Eixo X 0,0009 0,0018 0,7396 0,1031

Eixo y 0,0090 0,0180 0,0755 1,0314

Descalibrado

Eixo X 0,0035 0,0070 0,1947 0,4011

Eixo y 0,0088 0,0176 0,0771 1,0085

Calibração do feixe - Com base nos dados adquiridos nas etapas anteriores optou-se 
por testar as redes neurais, cujo objetivo é a classificação de padrões com aprendizagem 
supervisionada. Foram testadas empiricamente as redes Adaline, MLP (MultiLayerPer-
ceptron), RBF (Radial BasisFunction), e LVQ (Learning Vector Quantization), porém 
como critério de seleção, a rede MLP foi a escolhida, já que a mesma apresentou a melhor 
classificação quanto a taxa de acertos. As configurações (topologias) utilizadasassim como 
a topologia candidata foramapresentadas a seguir por meio de tabelas.Em caso de empa-
te, considerou-se o menor erro quadrático médio, o menor número de épocas e também 
o menor número de neurônios na camada intermediária, respectivamente.Para facilitar a 
análise dos resultados criaram-se algumas simbologias:Conjunto de treinamento: se refere 
as partes do conjunto de treinamento adquirido por meio da técnica 10-k-fold. Para todos 
os casos, existem 10 conjuntos com a mesma quantidade de amostra cada (numerados de 1 
a 10). Quando o treino ocorre para um deles, o que “sobrou” é referente ao conjunto de tes-
te para a validação da rede;TA: Taxa de Aprendizado; valores iguais a 0,05, 0,1 e 0,75;M: 
termo Momentum; valores iguais a 0,1, 0,5, 0,9;Topologia (a-b-c):a;b;c se referem ao nú-
mero de neurônio na camada de entrada, número de neurônio na camada intermediária e 
número de neurônio na camada de saída, respectivamente.A fim de simplificar as análises 
foram particionadas em três divisões.
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Divisão 1: 90% para o conjunto de treinamento e 10% para o conjunto de teste.

Tabela 7: Melhor topologia entre as três para conjunto validação igual a 10%.

Topologia TA M Época EQM % Acer-
tos

Conjunto de 
Treinamento

8-5-1 0,1 0,1 241 0,014 88,6 5

8-10-1 0,1 0,1 243 0,016 88,2 5

8-15-1 0,1 0,1 354 0,019 88,3 5

Verifica-se através da tabela 7 para as configurações (8-5-1), (8-10-1) e (8-15-1) o 
melhor desempenho obtido (marcado em cinza) foicom a taxa de aprendizagem de 0,1, e 
termo momentum igual a 0, já que fornece o maior valor de taxa de acertos (88,6 %).

Divisão 2: 85% para o conjunto de treinamento e 15% para o conjunto de teste.

Tabela 8: Melhor topologia entre as três para conjunto validação igual a 15%.

Topologia TA M Época EQM % Acertos Conjunto de 
Treinamento

8-5-1 0,1 0,1 462 0,031 85,1 3

8-10-1 0,05 0,1 606 0,031 84,5 3

8-15-1 0,75 0,9 609 0,016 84,1 9

Na tabela 8 observa-se que a topologia (8-5-1) identificou o melhor conjunto de 
treinamento (número 3) acarretando na melhor generalização da rede. Constata-se ainda 
que o valor de época foi o menor dentre as três, indicando menor esforço computacional.
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Divisão 3: 80% para o conjunto de treinamento e 20% para o conjunto de teste.

Tabela 9: Melhor topologia entre as três para conjunto validação igual a 20%.

Topologia TA M Época EQM % Acer-
tos

Conjunto de 
Treinamento

8-5-1 0,1 0,5 845 0,040 90,4 5

8-10-1 0,1 0,5 997 0,041 91,0 3

8-15-1 0,1 0,5 926 0,041 91,2 3

As análises para a divisão 3(tabela 9) são as mesmas das divisões anteriores. Sendo 
assim,os melhores resultados das topologiasanalisadasforam separados e inseridosna tabe-
la 10. Em seguida, de forma individual, todas foram treinadas com os respectivos conjun-
tos de treinamento. Para cada caso, foi utilizado o conjunto de teste nunca apresentado à 
rede (extraído na metodologia) com a função cvpartition eholdout do MATLAB, obtendo 
assim a classificação dos padrões esperados.

Tabela 10: Melhor topologia entre todas as candidatas.

% de treina-
mento Topologia TA M Época EQM % 

Acertos
Conjunto de 
Treinamento

90 8-5-1 0,1 0,1 241 0,014 88,6 5

85 8-5-1 0,1 0,1 462 0,031 85,1 3

80 8-15-1 0,1 0,5 926 0,041 91,2 3

Analisando atabela 10 nota-se que o melhor resultado apresentado quanto ao valor 
da taxa de acertos (destacado em cinza) foi a topologia (8-15-1), resultando em 91,2%.

Apesar do banco de imagens possuir 60 amostras (30 calibradas e 30 descalibradas) esse 
resultado se mostrou promissor, pois apresentou um bom poder de generalização da RNA, já 
que para evitar o overfitting foi realizada a validação cruzada no conjunto de amostras.
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A topologia (8-5-1) para 90% de treinamentoresultou na taxa de acertosigual a 88,6 
%, e dentre as três topologias foi a que obteve o menor esforço computacional por apre-
sentar menor valor de época. 

Para a topologia (8-5-1) com 85% de treinamento obteve-se 85,1 % de acertos, 
mostrando também boa capacidade de generalização da rede.Os valores de EQM para am-
bastopologias foram capazes de identificar a ausência de overfitting, já que não atingiram 
valores abaixo de .

Considerações finais

Neste trabalho foi apresentada a utilização de técnicas de PDIcom o objetivo do 
auxílioà calibração do feixe de laser Nd:YAG(1064nm), utilizado principalmente em apli-
cações dermatológicas. O perfil transversal do feixe foi caracterizado a partir do polímero 
poliacetal (POM), sendo este o elemento principal de registro devido ao comportamento 
linear durante a queima. O processo de aquisição das imagens dos registros foirealiza-
do por meio de uma câmera digital permitindo, posteriormentedeterminar os parâmetros 
para a calibração exigidos pela ISO 11146:2005.De acordo com os resultadosobtidos da 
circularidade (médias de 30 registros para calibrados e descalibrados)e apresentados no 
APÊNDICE pode-se constatar que o valor médio da circularidade acima de 0,85 tende a 
descrever o feixe calibrado e abaixo de 0,75 descalibrado. No entanto, para o papel fotos-
sensível esses valores se encontraram muito próximos (0,79 calibrado e 0,78 descalibra-
do), podendo ocorrer a subjetividade nas interpretações, além de não representar o perfil 
tridimensional do feixe.Embora o conjunto de amostras seja composto por 240 imagens, o 
método utilizado se mostrou encorajador para seu propósito, pois permitiudefinir os parâ-
metros relacionados a área, circularidade, diâmetros, perfil da borda, textura (contraste e 
energia) e divergência de maneira promissora quando comparada aos valores de referência 
(knifeedge). Em relação a rede neural artificial, pode-se concluir que a mesma atingiu va-
lores significativos, pois foi capaz de classificar os padrões calibrados e descalibrados com 
taxa de acertos igual a 91,2%.Espera-se que com a realização de testes com um número 
maior de amostras juntamente com a aquisição dos valores de referência com maior preci-
são, seja possível a consolidação de uma proposta para método de calibração alternativona 
inspeção de qualidade, contribuindo na rapidez eexatidão das medições quando compara-
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da as análises realizadas por meio da visualização humana.
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Use of Image Processing Techniques and Artificial Neural Networks for Laser Beam Ca-
libration Applied to Dermatology

ABSTRACT: This article aims to present an alternative method for the characterization 
of Nd:YAG(Neodymium-doped Yttrium Aluminium Garnet - 1064 nm)  laser beam using 
image processing techniques, based on ISO11146:2005. The efficacy of dermatological 
treatments depends directly on the calibration of the equipment. Thereby, the polyacetal 
polymer was assumed for the beam profile cross-sectional and the knife edge technique 
used for the reference values   which were later compared with the burn paper technique. 
Although the sample set consists of 240 images, the method used was encouraging for its 
purpose, since it established parameters related to area, circularity, diameters, edge profile, 
texture (contrast and energy) and divergence in a promising way when compared reference 
values. The artificial neural network also presented significant values, classifying calibra-
ted and out of calibrationstandards with 91.2% of correct hits. It is expected that by con-
ducting tests with a larger number of samples together with the acquisition of the reference 
values   with greater precision, it will be possible to consolidate a proposal for alternative 
calibration method in the quality inspection, contributing to the speed and accuracy of the 
compared to the analyzes performed through human visualization.

KEYWORDS: digital image processing; artificial neural networks; calibrationlaser; 
dermatology.
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APÊNDICE –métricas calculadas através dePDI

Tabela 1A: Valores calibrados e descalibrados POM

CALIBRADOS Área Cir Dx Dy DE EQM DIF DP CV Con En

(MÉDIA) 61212 0,85 275 283 101 0,029 3926 5,002 0,036 0,350 0,260

(mm)   7,554 7,775        

DESCALIBRA-
DOS Área Cir Dx Dy DE EQM DIF DP CV Con En

(MÉDIA) 58048 0,75 260 279 145 0,032 5436 7,038 0,052 0,270 0,370

(mm)   7,143 7,665        

Tabela 2A: Valores calibrados e descalibrados papel 

CALIBRADOS Área Cir Dx Dy DE EQM DIF DP CV Con En

(MÉDIA) 43982 0,79 227 246 139 0,030 4573 7,116 0,061 0,623 0,131

(mm)   6,236 6,758        

DESCALIBRADOS Área Cir Dx Dy DE EQM DIF DP CV Con En

(MÉDIA) 49275 0,78 242 257 158 0,094 5241 8,200 0,067 0,650 0,100

(mm)   6,648 7,060        


