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RESUMO: Este estudo procurou identificar a influência da atividade de natação no desenvol-
vimento de um adolescente com transtorno do espectro autista e avaliar os benefícios que esta 
proporciona no relacionamento interpessoal e redução de ecolalia. A pesquisa insere-se na 
abordagem qualitativa apresentando um delineamento descritivo-exploratório. Participaram 
deste um adolescente autista, 16 anos, aluno de uma instituição que atende indivíduos com 
necessidades educativas especiais, sua mãe, tia materna e professora de natação. Para a coleta 
de dados utilizou-se roteiros de entrevista semiestruturados aplicados com a mãe, tia materna e 
professora e um roteiro de observação do participante em atividade aquática. Os dados obtidos 
através das observações foram categorizados levantando-se as características observadas do 
participante em termos de aspectos comportamentais, bem como a evolução destas ao longo 
das intervenções. Estes eixos foram trabalhados por meio de estatística descritiva básica. As 
entrevistas foram trabalhadas por meio de Análise de Conteúdo Temática. Os dados obtidos re-
velaram o desenvolvimento de áreas pouco estimuladas ao longo das intervenções, bem como 
a diminuição da ecolalia. Estes aspectos foram observados também pela mãe, tia materna e 
professora do participante. Portanto, nota-se, que a intervenção aquática apresenta resultados 
positivos, tanto nas habilidades aquáticas quanto em termos de melhoras comportamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista; atividade aquática; atividade física 
adaptada; interação social; desenvolvimento.

1  Discente do Curso de Psicologia. Centro Universitário Central Paulista- UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São 
Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: priscilafernanda.desc@gmail.com 
2  Doutora pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- FFCLRP-USP, Ribeirão Preto, SP. Docente do Curso 
de Psicologia. Centro Universitário Central Paulista- UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo, 
Brasil. E-mail: elipratta@gmail.com 



Priscila Fernanda de Jesus - Elisângela Maria Machado Pratta

10 Multiciência, São Carlos, 18: 9 - 28, 2019

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Autism Spectrum Disorder – ASD) é um 
transtorno de neurodesenvolvimento que se caracteriza com distúrbios por déficits na in-
teração social, linguagem, usualmente combinando com alterações de comportamento. 
O espectro pode ser associado com deficiência intelectual, coordenação motora, atenção, 
podendo acarretar problemas à saúde física, como exemplo, sono, distúrbios gastrointesti-
nais, bem como vir a apresentar síndromes acompanhadas como, hiperatividade, dislexia, 
dispraxia, e déficit de atenção (WILSON, 2016). 

Para fins diagnósticos é importante ressaltar que o TEA é marcado por alterações 
presentes desde idades muito precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se 
caracteriza sempre por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso 
da imaginação (MATSUKURA, 1995). Sendo assim, o diagnóstico precoce é importante, 
para se poder proporcionar à criança autista a possibilidade de inclusão no sistema edu-
cativo regular ou de outra forma adequar o conteúdo as suas características educacionais 
especiais.

Neste sentido, o DSM V (2014) apresenta os seguintes critérios para diagnóstico 
do TEA na atualidade. Um deles refere-se ao déficit de comunicação social (reciprocida-
de, déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social, 
incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o 
estágio do desenvolvimento). O segundo diz respeito a comportamentos/interesses restri-
tos e repetitivos (comportamentos motores ou verbais estereotipados, comportamentos, 
comportamentos sensoriais incomuns, desordens sensoriais, excessivo apego a rotinas e 
padrões ritualizadores de comportamento, interesse restritos, fixos e intensos). É impor-
tante lembrar que, os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem 
não se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas 
capacidades. 

A idade de início do tratamento, bem como o tipo de tratamento são fatores deter-
minantes para a melhor evolução do quadro, uma vez que o tratamento do autismo é algo 
complexo. Considerando-se a questão do tratamento do TEA, identifica-se que este não se 
prende a uma única terapêutica. Segundo Gadia et al. (2004) o manejo dos autistas requer 
uma intervenção multidisciplinar. 
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Para os autores, as bases do tratamento envolvem técnicas de mudança de compor-
tamento, programas educacionais ou de trabalho e terapias de linguagem/comunicação. 
Considerando-se esses aspectos, Bosa (2006) salienta quatro alvos básicos de qualquer 
tratamento: a) estimular o desenvolvimento social e comunicativo; b) aprimorar o apren-
dizado e a capacidade de solucionar problemas; c) diminuir comportamentos que interfe-
rem no aprendizado e no acesso às oportunidades de experiências cotidianas; d) ajudar as 
famílias a lidarem com o espectro autista.

Além disso, conforme Sowa e Meulenbroek (2012), estudos mostram a redução de 
comportamentos inadequados e na condição de melhora física utilizando-se atividades físi-
cas com autista como a natação e a caminhada. Assim a água se tornou um ambiente facili-
tador de novas experiências, estimulando o desenvolvimento dos indivíduos diagnosticados 
com TEA, de forma a desenvolver suas capacidades físicas, sociais, psicológicas e afetivas 
(BUENO, 1997).

O ato de realizar atividades na água promove mudanças de atitudes, pensamentos e 
sentimentos; restabelece, de maneira sutil, o equilíbrio emocional e atua na estruturação da 
relação tempo-espaço. “É um fenômeno de envolvimento orgânico e é também, um meca-
nismo orientador profundamente relacionado ao processo real de percepção, pensamento, 
sentimento e intuição” (CARLO; BARTALOTTI, 2001, p.50).

Segundo Teixeira-Arroyo e Oliveira (2007), o ambiente aquático proporciona expe-
riências e vivências novas e variadas, favorece a percepção sensorial e motricidade, auxi-
liando no desenvolvimento das capacidades psicomotoras, como coordenação, equilíbrio, 
esquema corporal, orientação espacial e temporal. Tratando-se de pessoas com espectro 
autista, as características peculiares da água como alta viscosidade, espessura, eliminação 
da gravidade vêm contribuir para a realização de exercícios de educação e/ou reeducação 
motora, proporcionando-lhes maior segurança na execução dos movimentos (GRASSELI; 
PAULA, 2002).

Ferreira (2002, p. 114) ressalta, ainda, que “os comportamentos motores que carac-
terizam a patologia são os balanços, a contração de grupos musculares, a marcha na ponta 
dos pés, as flexões bruscas do corpo para frente e as automutilações que se manifestam 
por meio de mordidas, batidas de cabeça, etc”. Frente a esta realidade, por ser uma ativi-
dade física que ocorre no meio líquido propicia ao indivíduo utilizar todos os elementos 
psicomotores, auxiliando na construção do seu esquema corporal e o desenvolvimento de 
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conceitos básicos da aprendizagem. Para Boccardi (2003) tal vivência apresenta um espa-
ço inclusivo que utiliza da ludicidade para facilitar o desenvolvimento da criança autista, 
realizando atividades físicas diversificadas, para trabalhar o desenvolvimento motor em 
âmbitos globais.

Assim, torna-se fundamental compreender as contribuições da atividade de natação 
aos indivíduos autistas. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivos: a) iden-
tificar a influência da atividade de natação no desenvolvimento de um adolescente com 
transtorno do espectro de autismo; b) avaliar os benefícios que a atividade proporciona no 
relacionamento interpessoal e redução de ecolalia no paciente.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada na abordagem qualitativa. Um estudo de aborda-
gem qualitativa visa à coleta de dados associados ao contexto do indivíduo. Neste contex-
to, o tipo de pesquisa que foi realizado é de caráter descritivo-exploratório, a qual tem por 
finalidade explorar um conteúdo pouco conhecido, podendo construir hipóteses sobre este, 
ao mesmo tempo em que descreve, sem intervir, a realidade referente à questão em estudo 
(SANTOS, 2010). Neste âmbito, a técnica utilizada foi o estudo de caso que fornece infor-
mações detalhadas, com o objetivo de determinar características singulares de um sujeito 
ou de uma condição, por meio de um estudo aprofundado em um único caso representativo 
(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007). 

A pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Central Paulista – UNICEP e passou por avaliação (CAAE 56688416.3.0000.5380), tendo 
sido aprovado por este através do parecer número 1.612.987 na data de 26/07/2017. Desta-
ca-se que esta pesquisa foi realizada como um projeto de Iniciação Científica tendo o apoio 
financeiro da agência de fomento PIBIC/ CNPq. Após a aprovação do Comitê de Ética foi 
feito o contato com a escola com a finalidade de dar início ao processo de coleta de dados.

Participante

O estudo foi realizado com um adolescente com 16 anos, sexo masculino, que inte-
gra uma instituição que atende indivíduos com necessidades educativas especiais em uma 
cidade do interior paulista. Este foi diagnosticado com TEA, em 2007, quando tinha 6 anos 
de idade e foi escolhido para a presente pesquisa por ser o único aluno da sala dele que 
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participava da natação, uma vez que os demais se negam a entrar na água. 

Também participaram desta pesquisa a mãe do participante, uma tia materna, bem 
como a professora responsável pela prática da natação na instituição, as quais responde-
ram a um roteiro de entrevista sobre a vivência do participante, tanto em relação ao desen-
volvimento geral quanto no que se refere à atividade aquática. 

Instrumentos e Materiais

Os dados foram coletados por meio do uso de roteiros de entrevista semiestruturada, 
os quais foram aplicados com a mãe, tia materna e professora. O conteúdo das entrevistas 
foi gravado em áudio com o consentimento dos participantes. Também foi utilizado um 
roteiro de observação, referentes às sessões de natação realizadas com o participante em 
questão, o qual foi utilizado para registro em cada sessão realizada. Destaca-se que ambos 
os instrumentos foram baseados em pontos referentes à temática em foco e elaborados 
pelas pesquisadoras visando atender aos objetivos propostos no presente estudo. 

Para a realização desde estudo, foi entregue aos responsáveis um Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido. Como o estudo envolve menores de 21 anos também foi 
utilizado o Termo de Assentimento o qual foi assinado pelo adolescente. 

Procedimentos de coleta de dados

A partir desta formalização foram iniciadas as sessões de observação do participan-
te. Ao todo foram realizadas 11 sessões de observação, sendo feita uma sessão de obser-
vação por semana, cada qual com a duração aproximada de 45 minutos, tendo estas sido 
realizadas de Outubro de 2017 a Março de 2018. Os registros realizados a cada observação 
foram feitos de forma detalhada para o melhor aproveitamento dos dados, podendo-se 
traçar a evolução do participante ao longo do tempo.

As entrevistas, por sua vez, foram realizadas antes da intervenção, bem como depois 
da realização da mesma com a finalidade de verificar o que estas observaram em relação 
ao comportamento do adolescente com a participação deste na intervenção em foco. O lo-
cal de realização dos encontros, bem como os dias e horas para a realização da entrevista, 
foram definidos de acordo com as possibilidades da responsável, considerando os cuida-
dos éticos e técnicos para o processo.

Procedimentos de análise de dados

Para a análise de dados foram utilizadas categorias comportamentais pessoais do 
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participante. Sendo assim, estes dados foram trabalhados por meio de estatística descritiva 
básica (cálculo de frequência absoluta e relativa) e apresentados por meio de tabelas para 
melhor visualização dos resultados obtidos e interpretação dos mesmos. 

É importante destacar que os dados quantitativos são, muitas vezes, apresentados em 
pesquisas de caráter qualitativo sob a forma de estatística descritiva, oferecendo, portanto, 
informações descritivas sobre a amostra em foco (BOGDAN; BIKLEN, 1997). Além dis-
so, segundo os autores, os dados estatísticos no âmbito da abordagem qualitativa podem 
servir “como verificação para as ideias desenvolvidas durante a investigação” (p. 194).

As entrevistas realizadas, por sua vez, foram transcritas na íntegra. A partir disso, os 
dados obtidos foram analisados por meio de Análise de Conteúdo Temática que se carac-
teriza em descobrir os núcleos de sentido da comunicação sobre o objeto pesquisado. Esta 
análise consiste em três fases: a) Pré-Análise, na qual se faz uma organização e estabelece 
um esquema de trabalho; b) Exploração do Material, na qual consiste em classificar os con-
teúdos encontrados para buscar categorias que os organizem; c) Tratamento dos Resultados, 
na qual consiste em o pesquisador converter os resultados brutos em significativos e válidos 
(MINAYO, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, os resultados obtidos fo-
ram organizados em duas partes. Na parte 1 encontram-se os dados levantados por meio do 
acesso inicial ao prontuário do participante, bem como através das observações realizadas. 
Na segunda parte estão apresentados os dados evidenciados a partir das análises das entre-
vistas realizadas.

Parte 1. Características comportamentais do participante antes e após intervenção

As características comportamentais apresentadas na Tabela 1, levantadas no início da 
pesquisa, referem-se às informações coletadas a partir do acesso ao prontuário do participante, 
o que foi possível por meio da permissão da instituição. Destaca-se que, a caracterização dos 
comportamentos que o participante da pesquisa apresentava foi feita a partir de quatro possi-
bilidades de resposta sendo elas: SIM (S), NÃO (N), ÀS VEZES (AV), EM DESENVOLVI-
MENTO (D).
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Tabela 1. Características comportamentais do participante no início da pesquisa.

CATEGORIAS RESPOSTAS

Convive com pessoas do seu meio S
Tem habilidades em comunicar-se D

É capaz de controlar a impulsividade S
Respeita a vez do outro S

Participa em atividades em grupo S
Coopera com ideias e sugestões N

Apresenta comportamento de liderança N
Consegue se expressar perante um público S

Compreende estímulos novos e executa D
Percebe e reage diante de erros e modifica seu comportamento D

Do início da intervenção até o encerramento das observações efetuadas (11) foi 
possível observar mudanças em alguns dos itens avaliados, no que tange categorias com-
portamentais pessoais do participante, como revela a Figura 1 abaixo.  

Figura 1. Características comportamentais do participante da pesquisa após as 11 intervenções.
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 Observou-se mudanças nas categorias de respostas em “tem habilidades em co-
municar-se”, “apresenta comportamento de liderança” e “compreende estímulos novos e 
executa”, ao qual o participante a partir das intervenções saiu da fase de desenvolvimento 
e passou a apresentar estas categorias em seu repertório através de respostas observadas 
do mesmo nas práticas aquáticas. Vale ressaltar que, observando a Tabela 1 que consta 
as características comportamentais do participante antes das intervenções o mesmo não 
apresentava “cooperar com ideias e sugestões” e “apresenta comportamento de liderança”. 
Com o início da prática aquática até a 11ª intervenção o participante evolui nessas catego-
rias. Já em relação à categoria “é capaz de controlar a impulsividade” o mesmo teve uma 
regressão que pode ser explicada pelo falecimento de sua mãe e a vivência do processo 
de luto pelo participante, que envolveu se mudar de residência e sua tia materna assumir 
sua guarda. Esta regressão foi observada através de respostas do mesmo nas práticas aquá-
ticas, que envolveram falta de concentração nas atividades, impaciência e ecolalia, nas 
observações realizadas no período após o falecimento da mãe. 

Parte 2. Núcleos temáticos levantados por meios das entrevistas realizadas. 

 A realização das entrevistas possibilitou compreender as concepções sobre o aluno 
e a atividade aquática no olhar da professora de Educação Física e dos responsáveis pelo 
participante. A partir do conteúdo apresentado nas entrevistas, identificou-se 3 Núcleos Te-
máticos relativos aos tópicos em questão. Para o discernimento dos pontos sinalizados no 
quadro temático, se distingue nas descrições, as categorias em negrito e as subcategorias em 
sublinhado. 

 Além disso, como o estudo envolveu a participação dos responsáveis e da pro-
fessora de Educação Física, na última coluna do quadro temático, a qual aponta nas falas 
de quais participantes o aspecto em foco emergiu, os mesmos foram diferenciados pelas 
letras iniciais, sendo E.P: professora de Educação Física e E.R: os responsáveis pelo par-
ticipante.

a) Concepção sobre atividade aquática e desenvolvimento de habilidades de 
comunicação

 O primeiro núcleo, presente nas falas dos entrevistados, aludi sobre a habilidade 
de comunicação do participante no início e no final das intervenções realizadas. 
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Núcleo temático 1.  “Concepções sobre a atividade aquática e o desenvolvimento de habilidades de comunicação”.
Aspectos elencados pelos participantes sobre a atividade aquática, destacando-se os significados atribuídos ao participante, 

bem como os pontos observados.

Categoria Subcategoria Elementos
Emergiu nas 

falas de*:

1.1 A atividade 
aquática e seus 

significados

Aspectos que 
evidenciam os 

diversos signifi-
cados atribuídos à 
atividade aquática 
pelos participantes

A atividade aquática como ele-
mento de desenvolvimento

Pontos que demonstram a ativi-
dade como um ponto importante 
para o desenvolvimento do aluno 
no que diz respeito a questão da 

comunicação

Fazer pedidos
Informar como se sente

Cumprimentar e despedir-se das pessoas
Falar sobre a temperatura da água

Desenvolvimento de boas maneiras
Melhora no relacionamento interpessoal

Diminuição ecolalia

E. P
E. R

1.1.2 A atividade aquática como 
forma de independência e espon-

taneidade
Pontos que evidenciam que a 

atividade aquática é vista como 
fonte de independência e espon-

taneidade. 

Melhora na conduta física
Realiza as atividades com instruções verbais 

e visuais
Faz as atividades com espontaneidade logo 

após instrução do professor ao grupo

E.P

1.1.3 A atividade aquática como 
prazer e iniciativa

Pontos que evidenciam a ativi-
dade aquática como um fator 
que contribui com o prazer e 

iniciativa

Iniciativa nos exercícios
Compreensão da dinâmica da atividade

E.P

1.1.4 A atividade aquática como 
melhora na socialização

Pontos que evidenciam a ativida-
de como um fator que contribui 

para a socialização

Respeita a vez e o espaço do outro
Fala não repetitiva

E.P.
E.R

Quadro 1. Apresentação do Núcleo Temático 1, intitulado “Concepções sobre a atividade aquá-
tica: habilidades de comunicação”. 

 Considerando-se a questão da atividade aquática e seus significados, um primei-
ro eixo que se destacou nas falas dos entrevistados foi a atividade aquática como elemento 
de desenvolvimento. Considerando-se as participantes na entrevista, nota-se que tanto os 
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responsáveis pelo aluno quanto professora de Educação Física, pontuaram este aspecto, 
destacando ser possível identificar uma melhora nas habilidades de comunicação do parti-
cipante após a participação nas atividades aquáticas. 

 Outro aspecto foi da atividade aquática enquanto forma de independência e es-
pontaneidade. Considerando-se as participantes na entrevista, nota-se que a professora de 
Educação Física, pontuou este aspecto. Além disso, a mesma apontou a atividade aquática 
como prazer e iniciativa, no sentido de que o aluno demonstrou adaptação ao meio líquido, 
sentando-se a borda da piscina, jogava água no rosto, entrava na água utilizando as escadas 
e mergulhava a cabeça, e realização de movimentos. Considerando-se as participantes na 
entrevista, nota-se que a professora de Educação Física, pontuou este aspecto. 

 Outro ponto destacado foi à atividade aquática como ponto que melhora a sociali-
zação. Neste aspecto nota-se que tanto os responsáveis pelo aluno quanto a professora de 
Educação Física, pontuaram este aspecto. 

 Refletindo sobre esses elementos em relação a atividade aquática, nota-se pelas 
falas dos entrevistados que a atividade aquática possibilitou o desenvolvimento de habili-
dades importantes para o cotidiano do indivíduo passando desde a questão da comunica-
ção, bem como elementos ligados a socialização, iniciativa e adaptação ao  meio aquático. 
Pode-se pensar, então, que o uso da atividade aquática ocupa um lugar importante no 
tratamento de um indivíduo com TEA, sendo uma forma diferenciada de tratamento, con-
tribuindo para o desenvolvimento global do mesmo. 

 Tal dado vai ao encontro da literatura, uma vez que, segundo Yilmaz et al. (2004), 
o ambiente aquático é uma ótima possibilidade capaz de promover através da temperatura 
constante, flutuabilidade, densidade relativa, pressão e resistência da água uma diminuição 
na excitação, na ansiedade, nos comportamentos não funcionais, nos gestos estereotipados 
e na auto-estimulação de crianças e jovens com TEA. 

 Além disso, é importante lembrar que atividades terapêuticas e de natação também 
estão ligadas a facilitação no desenvolvimento da linguagem, conceito próprio e compor-
tamentos adaptativos além de criar um local benéfico para intervenção precoce (BEST; 
JONES, 2010).

b) Concepções sobre comportamento de liderança

 O segundo núcleo temático presente na fala dos entrevistados apresenta as con-
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cepções dos participantes sobre o desenvolvimento da liderança e da independência pelo 
participante no contexto aquático e fora deste. 

Núcleo temático 2.  “Concepções sobre a liderança e independência”. 
Aspectos elencados pelos participantes sobre a atividade aquática, destacando-se o desenvolvimento de 

liderança e da independência no participante ao longo das intervenções, comportamento que antes da prática 
o participante não demonstrava.  

Categoria Subcategoria Elementos
Emergiu 
nas falas 

de*:

2.1 A liderança no contexto 
aquático e fora dele

Aspectos que evidenciam os 
diversos pontos atribuídos 
à forma como a liderança 
é vivenciada no ambiente 

aquático e fora
 

2.1.1 Aspectos positivos
Pontos que demonstram 
a liderança como algo 

positivo

Iniciativa/ Autonomia
Dar início ao aquecimento 

Se oferecer na colocação e retira-
da das raias

Pegar seus trajes de banho e 
colocar na mochila

Pegar seus trajes próximo a 
piscina

Realização de auto-cuidados 
sozinho

E. P
E. R

2.2 A independência no con-
texto aquático e fora dele

2.2.1 Auto-cuidado
Pontos elencados pelos par-
ticipantes que representam 
o auto-cuidado do partici-
pante no ambiente familiar

Tomar banho sozinho
Escovar os dentes
Trocar-se sozinho

E.R

2.2.2 Alimentação 
Pontos elencados pelos par-
ticipantes que representam 
a alimentação do partici-

pante no ambiente familiar

Se alimenta sozinho, porém tem 
que colocar a comida no prato

Aprender o lugar correto da casa 
para se alimentar

E.R 

Quadro 2. Apresentação do Núcleo Temático 2, intitulado “Concepções sobre a liderança e in-
dependência”. 

 Sobre a liderança e o contexto aquático e fora dele, um primeiro eixo que se 
destacou nas falas dos participantes entrevistados foram os aspectos positivos observados 
em relação a este aspecto, sendo este observado como maior iniciativa nas atividades re-
ferentes ao âmbito aquático e fora deste, especialmente no que se refere a auto-cuidado. 
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Nota-se que tanto os responsáveis pelo participante quanto professora de Educação Física, 
pontuaram este aspecto. 

 Uma segunda categoria que emergiu foi a independência no contexto aquático 
e fora dele. Tal independência apareceu nas falas da responsável pelo adolescente sendo 
esta observada principalmente no que diz respeito a auto-cuidado e a alimentação.

 Ao analisar especificamente as atividades desenvolvidas para autistas no ambiente 
líquido, a literatura aponta que é possível criar situações pedagógicas de caráter lúdico que 
estimulem a ambientação aquática, ampliem interações sociais, promovam aprendizado 
dos gestos técnicos, práticas colaborativas, aceitação das diferenças e que contribuam para 
a organização socioafetiva e psicomotora da criança (CHICON et al., 2013). Estes elemen-
tos sendo trabalhados apresentam reflexos em outras esferas da vida do sujeito, como foi 
possível observar no caso em questão. 

c) Concepções sobre a compreensão de estímulos novos no ambiente 

 O terceiro núcleo temático presente na fala dos entrevistados traz as concepções 
das entrevistadas sobre a compreensão e aceitação de estímulos novos, bem como a apli-
cação destes na prática aquática, por parte do adolescente em questão.

Núcleo temático 3. “Concepções sobre a compreensão estímulos novos e aplicação destes por parte do 
adolescente em questão”. Aspectos elencados pelos participantes sobre a atividade aquática, destacando-se 

a importância no desenvolvimento do aluno nesta categoria ao longo das intervenções.  

Categoria Subcategoria Elementos
Emergiu 
nas falas 

de*:

3.1 Compreensão de 
estímulos novos e 

aplicação na prática 
aquática

Aspectos que evi-
denciam os impactos 
da compreensão de 

estímulos novos para 
a execução das ativi-

dades aquáticas. 

3.1.1 Aspectos positivos
                          

Pontos que demonstram a 
compreensão de estímulos 
novos como algo positivo. 

Entendimento de regras
Desenvolvimento nas modalidades de 

estilos de nado
Observa os colegas e realiza as ativi-

dades
Observa os estímulos verbais e físicos 

e executa

E. P
E. R

3.1.2 Aquisição de habilidades
Pontos que demonstram questões 

referentes à aquisição de habi-
lidades. 

Atenção
Desenvolvimento psicomotor

E. P
E. R

Quadro 3. Apresentação do Núcleo Temático 3, intitulado “Compreensão estímulos novos e execução”.
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 Sobre a categoria compreensão de estímulos novos e aplicação na prática aquá-
tica, um primeiro eixo que se destacou nas falas dos participantes entrevistados foram os 
aspectos positivos inerentes a este elemento. Tal aspecto se revelou por elementos como 
entendimento de regras, observação dos colegas entre outros. Considerando-se as parti-
cipantes na entrevista, nota-se que tanto os responsáveis pelo aluno quanto professora de 
Educação Física, pontuaram este aspecto

 Quanto à aquisição de habilidades, o contato com novos estímulos possibilitou 
trabalhar a atenção, bem como o desenvolvimento psicomotor do adolescente em questão. 
Considerando-se as participantes na entrevista, nota-se que tanto os responsáveis pelo 
aluno quanto professora de Educação Física, pontuaram este aspecto. 

 Segundo Fonseca (1992) as atividades com alunos autistas requerem um trabalho 
específico e direcionado para o desenvolvimento biopsicossocial, possibilitando ampliar as 
experiências e possibilidades do seu corpo. Tudo isto poderá fomentar o desenvolvimento 
psicomotor, o que ajudará na construção do esquema corporal e seu papel integrador no 
processo de maturação. Conforme Damasceno (1992) a aquisição de qualquer habilidade 
está, por sua vez, fortemente relacionada com o propósito do ato; logo o ato motor não é 
um processo isolado, pois sua significação emerge da totalidade da personalidade.

 A natação sendo uma das mais completas entre as atividades físicas por oferecer 
estímulo motor aquático permite, a partir do meio líquido, a experiência de um espaço 
motivador que permite uma diversidade de movimentação. Para Lô et al. (2009), a inclu-
são de autistas em atividades aquáticas pode acarretar mudanças nas características típicas 
deste grupo motivando a criança a vivenciar diversos estados emocionais.

Nesse sentido, a água se torna facilitadora, pois seu efeito de flutuação, provoca 
desafios levando a criança a realizar movimentos mais livres, independentes, que, em am-
biente terrestre, seriam difíceis de efetuar, favorecendo o desprendimento, a melhora da 
autoestima, a conquista do sentimento de confiança em si mesma, o desenvolvimento de 
ações colaborativas e da consciência corporal (SANTOS, 1996). 

No meio líquido é possível criar situações pedagógicas que tenham as ações lúdi-
cas como cerne para estimular a melhor ambientação da criança nesse espaço, ampliar as 
interações sociais, o aprendizado dos gestos técnicos, como flutuação, respiração, propul-
são, etc., a prática colaborativa e a aceitação das diferenças/diversidades de forma mais 
significativa para a criança. Assim, ao fazer isso, o professor contribui para a organização 
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socioafetiva e psicomotora da criança, em especial da criança com autismo (CHICON; 
SÁ; FONTES, 2014).

É importante lembrar que, pessoas com autismo seguem rotinas, por vezes de forma 
extremamente rígida, ficando muito perturbadas quando qualquer acontecimento impede 
ou modifica essas rotinas, sendo frequente o balançar do corpo, os gestos e os sons re-
petitivos em situações de maior ansiedade (SANTO; COELHO, 2006). Contudo, neste 
caso, o meio utilizado contribuiu para a aceitação de estímulos novos, o que implicou em 
mudanças. Como afirma Fontes (2012), o meio aquático oportuniza uma vivência em um 
ambiente estimulante, que possibilita uma variedade de movimentação, devido à inibição 
ou minimização da força de gravidade e à ação da força de empuxo que o corpo sofre ao 
ser imerso nesse meio. 

Pode-se dizer que, a exploração das possibilidades corporais frente ao meio e ao 
indivíduo no espaço aquático constitui um componente importante na construção da re-
presentação que a pessoa faz de si em seu processo de desenvolvimento, especialmente 
em se tratando de pessoas com espectro autista, contribuindo para a aquisição de novos 
comportamentos como foi observado na pesquisa em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O objetivo desta pesquisa foi descrever um trabalho individual com um indivíduo 
autista dentro de um contexto aquático, procurando avaliar os benefícios que a atividade 
de natação proporciona no relacionamento interpessoal e na redução de ecolalia no pa-
ciente. Através da análise dos resultados obtidos antes e após intervenção, foi possível 
constatar que houve evolução, tanto ao nível das competências aquáticas, quanto no que 
diz respeito ao nível de melhorias no relacionamento interpessoal, bem como redução da 
ecolalia.  

 De acordo com o estudo realizado, das dez categorias comportamentais avaliadas, 
percebeu-se uma evolução ao fim do estudo em três categorias em destaque: habilidades 
de comunicação, percepção de estímulos novos e comportamento de liderança. Antes das 
intervenções o aluno não apresentava em seu repertório tais elementos ou estes estavam 
em fase de desenvolvimento. As demais categorias avaliadas se mantiveram durante toda 
a fase do estudo não havendo regressão comportamental, com exceção da impulsividade. 
Esse aspecto se apresentou em decorrência de uma mudança no ambiente familiar que 
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envolveu a perda da mãe. Com isso, pode-se considerar que este ponto emergiu devido à 
mudança de rotina o que, para um indivíduo com autismo, pode gerar crises de ansiedade 
e maior impulsividade.  

  No relacionamento interpessoal, o referido participante teve um ajuste positivo 
na relação com a professora e colegas, participando ativamente das atividades que eram 
propostas, conseguindo estabelecer diálogo com os demais alunos que realizavam junto 
a ele a atividade, além do desenvolvimento de boas maneiras com os colegas, aceitação e 
entendimento de regras de conduta em ambiente aquático, orientação e atenção sem ne-
cessitar de muita ajuda da professora, autonomia, entendimento de que na hora da natação 
não era momento de brincar ou falar de temas fora da atividade, inteligência e capacidade 
de compreensão com as instruções da professora. 

 Na redução da ecolalia foi possível observar que falas repetitivas, bem como os 
movimentos estereotipados e ritualizados no momento da atividade diminuíram, con-
tribuindo com sua participação ativa nas aulas. Realizava as atividades com a ajuda da 
professora e colegas inicialmente e em seguida sozinho, permanecendo tranquilo e de-
monstrando compreender a dinâmica da atividade. Em alguns momentos de ecolalia, a 
professora fazia readequação comportamental e dialogava com o aluno que se ele fizesse 
a atividade corretamente ao final ele poderia escolher algo para brincar de seu interesse, 
contribuindo assim com os resultados positivos na atividade.

 Considerando-se os dados, pode-se dizer que a prática de atividades no meio aquá-
tico é uma alternativa de abordagem para pessoas com autismo, propiciando o desenvolvi-
mento de áreas pouco estimuladas. Assim, de acordo com Bueno (1997) a água, através de 
um meio de ação mais global, pode ser utilizada para trabalhar a relação deste indivíduo 
com o espaço, com o outro e consigo mesmo. A água torna-se um ambiente facilitador, 
estimulando e desenvolvendo capacidades físicas, orgânicas, psicológicas, sociais e emo-
cionais.

Além disso, outro aspecto a ser evidenciado refere-se a importância do professor de 
Educação Física neste contexto. Verificou-se que uma relação próxima com o aluno propi-
cia um bom relacionamento deste no ambiente. Nota-se, então, que o papel do professor se 
torna fundamental, uma vez que o olhar atento do professor colabora no sentido de guiar 
o aluno nas atividades propostas, utilizando recursos como a demonstração direta, visual 
e verbal.
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 Entretanto, refletindo sobre contribuições para o desenvolvimento do indivíduo 
com espectro autista, bem como pensando sobre o desenvolvimento de habilidades do-
centes, a atuação do psicólogo nesse meio torna-se um elemento crucial, uma vez que 
este pode auxiliar o professor de Educação Física acerca dos comportamentos do aluno 
para resultados positivos na atividade proposta. Contudo, sugere-se que, estudos futuros 
possam aprofundar a atuação do psicólogo neste contexto ampliando o aprendizado e en-
tendimento da atuação do mesmo nesse contexto.

 Tais elementos vão ao encontro da literatura da área, de acordo com Assumpção 
(2000) que evidencia que o tratamento do indivíduo autista exige um conjunto de ativida-
des diferenciadas e, consequentemente, a atuação de diversos profissionais, uma vez que, 
o uso de medicamentos, que antes desempenhava um papel de fundamental importância 
no tratamento devido à crença da relação do autismo com os quadros psicóticos do adulto, 
passa a ter a função de apenas aliviar determinados sintomas para que outras abordagens 
possam ser adotadas e tenham resultados eficazes. 

 Levando em conta o estudo em questão, é importante pontuar, ainda, que a me-
todologia adotada se mostrou adequada para atender aos objetivos propostos. Quanto às 
limitações do estudo, houve uma dificuldade em se concluir os números das observações 
previamente determinados por interferência de fatores técnicos específicos (problemas 
com a piscina na qual as atividades aquáticas eram realizadas). 

 A pesquisa mostra que a intervenção aquática apresenta resultados positivos tanto 
nas habilidades aquáticas quanto em termos de melhorias comportamentais. Portanto, tra-
zer o aluno para participação na atividade aquática é um exemplo positivo no desenvolvi-
mento do relacionamento interpessoal e na diminuição de ecolalia.

The use of aquatic activities with that present the Autistic Spectrum Disorder: Con-
tributions to the development- A case study

ABSTRACT: This project tried to identify the swimming activity’s influence on the deve-
loping process of a teenager with Autistic Spectrum Disorder and assess the benefits that 
it provides in the interpersonal relationship and echolalia’s reduction. This research is in-
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serted in the quality approach presenting a descriptive- exploratory design. An autistic boy 
participated in this research, 16 years old, student at an institution for children with special 
educational needs, his mother, a maternal aunt and the swimming teacher. To obtain data, 
it was used the interview’s scripts semi-structured applied to the mother, maternal aunt 
and teacher and an aquatic activity observation script of the participant. The data obtained 
through these interviews were categorized raising the observed features of the participant 
in terms of behavioral aspects, and his evolution along the interventions too. These axes 
were worked out through basic descriptive statistics. The interviews were worked out by 
theme content analysis. The obtained data revealed the development of slightly stimulated 
areas along the interventions, and also echolalia’s reduction. These aspects were observed 
by his mother, maternal aunt and participant’s teacher too. Thus, it is noticed that the aqua-
tic intervention presents positive results, both in the aquatic skills and in terms of behavior 
improvements.

KEYWORDS: Autistic Spectrum Disorder; aquatic activity; adapted physical acti-
vity; social interaction; development. 
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COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
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RESUMO: A falência renal tem manifestação lenta, variável e assintomática, levando à difi-
culdade da descoberta e acompanhamento preventivo, podendo ser ocasionada em decorrência 
de algumas doenças de base, como diabetes e hipertensão. O adoecimento ou perda da saúde 
é uma condição que gera sentimentos negativos, prejudicando de modo global a qualidade de 
vida. Este trabalho objetivou verificar a eficácia de um protocolo de 20 sessões de orientação 
psicológica com enfoque cognitivo-comportamental, sobre uma amostra de 7 participantes. 
Participaram deste trabalho pacientes de ambos os sexos e com idade entre 18 e 60 anos. Os 
pacientes foram submetidos ao seguinte protocolo: aplicação dos instrumentos BAI, BDI e 
BHS para constatação de ansiedade, depressão e mensuração da desesperança antes da inter-
venção (pré-intervenção), seguido de 20 sessões de orientação psicológica. Posteriormente 
foi realizada outra avaliação com os mesmos instrumentos (pós-intervenção) e após 30 dias 
desta última avaliação, foi executada a avaliação final (follow-up), para verificar a eficácia 
das intervenções. Os dados foram submetidos à análise quantitativa descritiva. Observou-se 
que não houve modificação nos níveis de ansiedade e desesperança após a intervenção. Mas 
destaca-se, entretanto, que o protocolo de orientação psicológica foi eficaz para diminuir os 
níveis de depressão da amostra. 

PALAVRAS-CHAVE: perdas; saúde; hemodiálise; coping; TCC.
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Introdução

 A perda da saúde leva a pessoa à condição de doente e, em última instância, à hos-
pitalização, que é permeada por diversos fatores de restrição, como o convívio familiar e 
social. Além disso, o paciente é submetido a diversas intervenções e

procedimentos invasivos, o que muda intensamente o contexto de vida do indivíduo 
(RUDNICKI e SANCHEZ, 2014). 

Pereira et al (2016) afirma que a Doença Renal Crônica (DRC) tem estatística de 
acometimento de 10% a 13% entre o público adulto e, dentre as modalidades de tratamen-
to (hemodiálise e diálise peritoneal), a mais utilizada é a hemodiálise. O censo da Socieda-
de Brasileira de Nefrologia estimou que em 2014 haviam cerca de 112.000 pacientes em 
diálise, com 91,4% destes pacientes seguindo o tratamento em hemodiálise.

 ADRC tem como principal característica a disfunção da filtragem de resíduos, 
regulação de água e outros elementos químicos, pois se trata de um processo complexo 
de diminuição progressiva da taxa de filtragem glomerular. Esta condição tem a sua ma-
nifestação lenta, variável e assintomática, o que é um fator que dificulta a descoberta e 
acompanhamento preventivo, aumentando a mortalidade precoce e a falência do funcio-
namento renal. A insuficiência renal crônica é ocasionada, muitas vezes, em decorrência 
de algumas doenças de base, como a diabetes e a hipertensão (CRUZ, TAGLIAMENTO e 
WANDERBROOCKE, 2016, GESUALDO et al 2016). Os sintomas são: inchaço, falta de 
apetite, indisposição, cansaço, palidez, fadiga e perda muscular (CRUZ, TAGLIAMEN-
TO e WANDERBROOCKE, 2016;FILHO et al, 2016).

Quando a função renal se encontra entre 15% e 10% da sua capacidade, o processo 
de filtragem precisa ser substituído. As possibilidades são: transplante através da doação 
de um órgão, a diálise peritoneal, que tem a sua aplicação no depósito do líquido de diálise 
na cavidade peritoneal (espaço entre os órgãos) e drenada através de um cateter (tubo fle-
xível biocompatível). A solução de diálise entra em contato com o sangue e, com isso, as 
substâncias que estão acumuladas (uréia, creatina, potássio, entre outras) são removidas, 
bem como o excesso de líquido que não esta sendo eliminado pelo rim. A terceira opção, 
e mais utilizada, é a hemodiálise, técnica que visa suplementar as falhas da função renal 
através de um equipamento que realiza a filtragem. Este equipamento tem a função de 
limpar e filtrar o sangue de sais e líquidos que seria realizado pelo rim se estivesse sadio 
(SBN, s.d.; CRUZ, TAGLIAMENTO e WANDERBROOCKE, 2016).
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O processo de hemodiálise tem impactos em aspectos físicos, psicológicos e sociais, 
implicando em determinadas limitações para o indivíduo. Por mais que a insuficiência re-
nal crônica não torne a pessoa imediatamente inválida para atividades laborais, por vezes 
é necessário fazer uso de benefícios sociais como o ‘auxílio-doença’ ou ‘aposentadoria 
por invalidez’, até mesmo porque a pessoa doente renal crônica precisa frequentar clínicas 
ou hospitais especializados, variando de duas a três vezes semanais, com sessões de duas 
a quatro horas, conforme a indicação médica (CRUZ, TAGLIAMENTO e WANDER-
BROOCKE, 2016).

Além da alta frequência às instituições especializadas, pesquisas apontam que há 
uma atenção rigorosa com a administração de medicamentos e dietas específicas. Epor 
conta do tratamento ser de longa duração desencadeia uma série de impactos físicos, psi-
cológicos e sociais em diversos contextos da vida, como por exemplo, as vivências de 
lazer que são reduzidas em frequência e modalidade, pois grande parte do dia o individuo 
se encontra debilitado fisicamente, limitando diversas atividades. Outro exemplo é na es-
fera laboral, atividade que precisa ser adaptada ou deixada temporariamente, afetando o 
padrão de vida da família, as condições de sustento e as oportunidades de lazer, pois o 
benefício recebido não é suficiente para suprir toda demanda. Além do impacto financeiro, 
é importante destacar as repercussões associadas à incapacidade de trabalhar, haja vistao 
significado do trabalho para cada indivíduo que, muitas vezes, está atrelado a autorrealiza-
ção.  (CRUZ, TAGLIAMENTO e WANDERBROOCKE, 2016).

A instituição hospitalar possui conotação de sofrimento e dor, pois o indivíduo se 
engaja em um contexto permeado pela vida e a morte. Estudos de O’Brien&Moorey, 2010 
apud Rudnicki e Sanchez (2014) mostram que há relação entre fatores da doença (tipo de 
enfermidade, localização, estágio e tipo de tratamento) e aspectos do indivíduo (persona-
lidade, estratégias de coping, apoio social, etc), os quais influenciam a vivência da doença 
e ajustamento emocional/comportamental a ela. O psicólogo trabalha o sentido de auxiliar 
a na flexibilização de pensamentos e crenças dos pacientes, com a finalidade de promover 
alterações nos padrões disfuncionais no campo emocional e comportamental associados 
à doença.

A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) fundamentada por Beck é uma psico-
terapia estruturada, de curta duração, voltada ao presente e focada na resolução de proble-
mas atuais, alterando pensamentos e comportamentos disfuncionais. Tem como premissa a 
interpretação que o sujeito faz do contexto, pois esta implica diretamente na maneira como 
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o indivíduose sente e se comporta na vida. Portanto se esta interpretação for disfuncional, 
consequentemente o comportamento do sujeito também será, e para isso desenvolvem-se 
recursos que têm a função de tornar o processo de interpretaçãomais adaptativo frente à 
realidade (BECK, 2013). 

 Coping é compreendido como um conjunto de estratégias flexíveis e propositais, 
utilizadas pelas pessoas para se adaptarem a situações adversas. Tratam-se de esforços 
despendidos pelo indivíduo para comportar-se diante de situações estressantes, crônicas 
ou agudas. (ANTONIAZZI, DELL’ AGLIO e BANDEIRA, 1998).

Folkman e Lazarus descrevem coping como uma relação de quatro conceitos: o 
primeiro é sobre a interação que acontece entre o indivíduo e o ambiente; o segundo sobre 
a função de administração ou manejo da situação ou do problema que as estratégias de co-
ping exercem. O terceiro conceito diz respeito à noção de avaliação de como o fenômeno 
é percebido, interpretado e cognitivamente representado para o indivíduo, avaliação essa 
que é dividida entre o nível primário e secundário; no primeiro, o coping vai se relacionar 
com os valores, compromissos e crenças que o indivíduo tem sobre si e sobre o mundo. 
O segundo nível de avaliação diz respeito ao processo cognitivo que envolve a reflexão 
dos fatores estressantes que se relacionam ao próprio indivíduo e seu ambiente. Por fim o 
quarto conceito é de engajamento de esforços cognitivos e comportamentais que o indiví-
duo vai dispender para lidar com as demandas internas e externas a partirda interação com 
o ambiente (ANTONIAZZI, DELL’ AGLIO e BANDEIRA, 1998; SOUSA et al, 2009).

De acordo com a perspectiva cognitivista dos autores Folkman e Lazarus, o coping 
pode ser dividido em duas categorias: o coping centrado no problema e o coping centrado 
na emoção. O coping centrado no problema consiste em se dirigir esforços para mudar a 
situação que deu origem ao mal estar, ou seja, modificar as contingências responsáveis 
pela tensão. O coping centrado na emoção representa esforços no sentido de regular o 
estado emocional em episódios estressantes; objetiva equilibrar emoções com o intuito de 
reduzir a tensão diante de um estressor. O coping focado nas emoções pode ser verificado 
em casos em que o indivíduo não tem controle sobre a situação, como por exemplo, o ado-
ecimento, a internação hospitalar de longa duração, a resistência à adesão ao tratamento e 
até mesmo a morte (LIPP, 2010).

Faustino e Seidl (2010) ressaltam que por ser de caráter psicoeducativo, a Terapia 
Cognitivo-Comportamental possibilita a aprendizagem de diversas habilidades (estraté-
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gias de coping, resolução de problemas)às pessoas com doenças crônicas, através do fator 
educativo. Este modelo sugere estratégias para aprimorar a capacidade de escolhas, auto-
controle diante da condição de saúde, administração do estilo de vida, auxilia na redução 
do estresse e possibilita o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. 
Essas habilidades têm sido relacionadas à maior busca por solução dos problemas de saú-
de através do levantamento de informações, aumento do senso de controle, expectativa de 
autoeficácia, aumentandoos cuidados com a saúde e adesão ao tratamento. 

A definição de Nezu e Nezu, (2008) para o repertório de habilidades de solução de 
problemas envolve a compreensão da natureza do problema e os objetivos que devem ser 
alcançados para a resolução do mesmo. Ou seja, a forma como a problemática se apresenta 
e o que pode ser feito diante de tal condição. Para tanto os autores estabelecem que pro-
blema é resultado da relação entre o individuo e o ambiente, que resulta em desequilíbrio. 
Deste modo a solução é definida como a resposta despendida para alterar a natureza da 
situação problemática e das emoções que a acompanham.

Para tanto, Nezu e Nezu (2008) estudaram o processo de solução de problemas 
e propuseram o modelo de protocolo para esta habilidade de competência social. Este 
processo conta com cinco etapas: orientação para o problema, definição e formulação do 
problema, levantamento de alternativas, tomada de decisões e prática da solução e verifi-
cação. 

Diversas pesquisas afirmam que a variável mais importante para o bom desempenho 
do protocolo terapêutico adotado, é o comportamento do paciente, ou seja, a adesão ao 
tratamento. Porém este paciente precisa lidar com uma série de perdas ao decorrer da vida, 
podendo emergir reações de raiva, revolta ou comportamentos depressivos, manifestando 
intensa dificuldade em manejar sua condição, agravando o quadro de saúde e prejudicando 
outros contextos, como as relações interpessoais. (CRUZ, TAGLIAMENTO e WANDER-
BROOCKE, 2016).

Em vista disto, este trabalho objetivou verificar a eficácia de um protocolo de 20 
(vinte) sessões de orientação psicológicacom enfoque cognitivo comportamental em pa-
cientes que frequentam o serviço de hemodiálise de um hospital gera em uma cidade do 
interior do estado de São Paulo.

Métodos

Este trabalho teve enfoque quantitativo que busca verificar/quantificar um determi-
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nado fenômeno. Para contemplar as diversas variáveis subjetivas presentes no contexto, 
utilizou-se a analise descritiva, que Miyazaki et al (2014) descrevem como uma coleta de 
informações sobre diversos conceitos e variáveis através de entrevistas ou estudos de caso.

Participantes: a amostra foi composta por 7 (sete) pacientes renais crônicos, que 
frequentam o hemocentro no setor de hemodiálise de um hospital geral localizado em uma 
cidade no interior de São Paulo.

Local: os dados foram coletados nossalões de procedimento de hemodiálisedurante 
o processo da filtragem na máquina.

Instrumentos

BAI (Beck Anxiety Inventory) – Inventário de Ansiedade de Beck

 O BAI é um instrumento de autorrelato que mensura a intensidade de sintomas 
de ansiedade de propriedades psicométricas. É constituído por 21 itens, com afirma-
ções descritivas de sintomas de ansiedade que são avaliados pelo próprio indivíduo 
com referência a si mesmo(CUNHA, 2001).

BDI (Beck Depression Inventory) – Inventário de Depressão de Beck 

 Instrumento utilizado para avaliar e mensurar a intensidade de sintomas depressivos. 
São 21 itens de autorrelato e foram baseados em observações, relatos de sintomas e atitudes 
frequentes em pacientes psiquiátricos com transtornos depressivos (CUNHA, 2001).

BHS (Beck Hopelessness Scale) – Escala de Desesperança de Beck

 BHS é um instrumento que mensura a dimensão do pessimismo ou da “extensão 
das atitudes negativas frente ao futuro”. Trata-se de uma escala dicotômica que envolve 20 
itens que são afirmações sobre cognições de desesperança(CUNHA, 2001). 

Procedimentos 

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
no qual constavam informações como o objetivo da pesquisa e possibilidade de desistên-
cia a qualquer momento sem nenhum tipo de prejuízo. 

Os participantes foram inicialmente submetidos à aplicação do BAI, BDI e BHS 
para constatação da presença ou não de ansiedade, depressão e mensuração da desespe-
rança, bem como da severidade dos sintomas (pré-intervenção). Na sequência da primeira 
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avaliação os participantes foram submetidos a um protocolo de 20 sessões semanais de 
orientação psicológica. Após o término do período de intervenção os participantes foram 
submetidos à segunda fase de avaliação com os instrumentos BAI, BDI e BHS para ve-
rificar os possíveis benefícios do protocolo aplicado (pós-intervenção). Após 30 dias da 
última avaliação, os pacientes passaram por nova avaliação com os instrumentos com o 
intuito de verificar se as possíveis alterações nos níveis de ansiedade, depressão e desespe-
rança induzidas pelo protocolo se mantinham ao longo do tempo (“follow-up”). 

Segundo a resolução 011/2012 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), atendi-
mentos que se restringem até um máximo de 20 encontros caracterizamorientação psi-
cológica e não psicoterapia. Todas as etapas deste estudo seguiram as recomendações da 
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados e Discussão

A figura 1 representa a média geral obtida após a aplicação dos instrumentos BAI, 
BDI e BHS no protocolo de pré-intervenção, pós-intevenção e follow-up, na amostra de 7 
pacientes  que participaram das 20 sessões de orientação psicológica. 

Figura 1. Média geral dos escores obtidos a partir da aplicação do BAI, BDI e BHS na pré, pós-
-intervenção e follow-up.
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Analisando os dados referentes à ansiedade, a média geral obtida na pré-inter-
venção foi de 14,83 o que caracteriza ansiedade leve; o resultado na fase de pós-inter-
venção foide 10,83 permanecendo no nível de ansiedade leve e na fase final do proto-
colo, os dados de follow-up apontaram um escore de 11,66, persistindo, portanto, grau 
leve de ansiedade. Observa-se, segundo a análise dos escores, quedo início até o fim 
do protocolo a média geral dos níveis de ansiedade permaneceu em nível leve. No que 
se refere à mensuração da depressão, na pré-intervenção o BDI indicouescore de 21,83 
caracterizando grau moderado de depressão. O resultado da pós-intervenção foi escore 
de 14 o que caracteriza redução para nível leve de depressão e os dados referente ao 
follow-up apontaram escore de 17,33 indicando, com isso, grau leve de depressão. 
Dessa forma, pode-se considerar que a diminuição no nível de depressão se manteve 
ao longo do tempo, mesmo passados 30 dias após a intervenção. No que se refere à 
desesperança, a pré-intervenção resultou no escore de 4,83 demonstrando que a amos-
tra apresentou grau leve de desesperança. Após a intervenção ocorreu diminuição no 
escore obtido para o BHS que foi de 3,83 indicando nível mínimo de desesperança. Na 
avaliação final (follow-up), os pacientes apresentaram média de escore de 5,5retornan-
do para o nível leve de desesperança. Os níveis de desesperança apresentam, portanto, 
singela oscilação, entre grau mínimo e leve. É importante destacar que logo após a 
intervenção, o nível de desesperança diminuiu, embora esta diminuição não tenha se 
mantido ao longo do tempo (follow-up).

No que se refere aos participantes deste estudo, observa-se grande ausência de ade-
são ao tratamento inicial de diabetes e hipertensão, que precederam a falência renal. Dessa 
forma, fica claro o quanto passaram a negligenciar os cuidados em relação à própria saúde, 
adotando práticas divergentes do que lhes foi prescrito, o que contribuiu para o surgimento 
de outros diagnósticos (deficiência visual e insuficiência renal crônica) e a necessidade 
de serem submetidos a outros procedimentos, inclusive cirúrgicos, acarretando diversas 
mudanças clínicas e sociais para o indivíduo e seus familiares. Como aponta Dewulf et al 
(2006), as doenças crônicas necessitam de uso contínuo de medicamentos e readequação 
nos hábitos para alcançar a eficácia terapêutica.  Assim, o baixo nível de adesão implica 
negativamente tanto na evolução do quadro clínico apresentado pelo paciente, quanto na 
qualidade de vida deste, que passa a vivenciar consequências pessoais, sociais, econômi-
cas e psíquicas. 

A maneira como o tratamento de diabetes foi administrado por 5 dos 6 pacientes 
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caracteriza além de negligência, imprudência também, considerando que a equipe pro-
fissional que os acompanhavam, orientava quanto aos riscos de não cuidar do quadro. Os 
pacientes demonstravam negação do diagnóstico, afirmando tomar a medicação apenas 
uma vez ao dia, justificando não ter necessidade de utilizar todas as vezes conforme a 
prescrição; também relatavam sentir-se bem sem a medicação.

Os elementos de orientação foram negligenciados pelos pacientes em função da 
crença de que consequências deletérias eram improváveis. Gusmão e Mion (2006) dis-
correm que ausência de sintomas significativos ou demasiadamente preocupantes, como é 
o caso do início da manifestação do quadro de insuficiência renal, pode contribuir para a 
crença de improbabilidade da consequência. A percepção social da seriedade do problema, 
desconhecimento e outras experiências familiares também podem levar o paciente a crer 
que tal consequência pode não acontecer.

Os pacientes apontaram também o quão impactante é ser definitivamente afasta-
do das atividades laborais por ‘invalidez’, evocando intenso afeto negativo relacionado a 
“sentir-se inútil”. Fatores que ilustram os impactos são descritos por Cruz, Tagliamento e 
Wanderbroocke (2016) afirmando que pacientes não são imediatamente impossibilitados 
de trabalhar por conta da insuficiência renal crônica. Entretanto, tendo em vista a grande 
frequência aos ambulatórios, diversos exames e os procedimentos que fazem parte da roti-
na de tratamento, fica pouco viável a continuidade no trabalho. Assim, por vezes é preciso 
fazer uso de benefícios como “auxílio doença” ou “aposentadoria por invalidez”. 

Deste modo, as queixas levantadas pelos pacientes se referem ao afastamento la-
boral definitivo; à dependência de outra pessoa para auxiliá-lo no dia-a-dia remetendo a 
“regressão” à infância e a impotência; à restrição alimentar; à debilidade física que o trata-
mento de hemodiálise proporciona e ao isolamento social por conta das condições atuais. 
As escassas vivências de prazer implicam diretamente na redução da qualidade de vida 
desses pacientes, ao passo em que o nível de qualidade de vida também tem relação com 
o baixo grau de adesão ao tratamento dos pacientes. Tais queixas corroboram os dados 
encontrados na literatura, os quais descrevem que o tratamento dialítico está relacionado 
à impactos nas áreas laboral, social e familiar, sendo necessária a reorganização de todos 
esses fatores (CRUZ, TAGLIAMENTO e WANDERBROOCKE , 2016)

Durante a intervenção foi trabalhado o coping centrado na emoção, considerando a 
cronicidade do quadro de saúde, que só é possível ser alterado com o transplante de rim, 
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o que é incerto. Lipp (2010) descreve que para o coping centrado na emoção o indivíduo 
deve despender esforços para regular seu estado emocional nos episódios mais estressan-
tes, objetivando reduzir a tensão ocasionada: 

“[...] Não é fácil simplesmente aceitar essa condição. Perdi meu emprego, 
não posso fazer várias coisas, não posso nem soltar pipa com os meus fi-
lhos. Mas também sei que esse é o único meio de permanecer um pouco 
mais e se Deus quiser, conseguir um transplante [...]”. 

Diante de um quadro de saúde bastante complexo e debilitado, os pacientes pas-
sam por algumas fases destacando, o luto pela perda da saúde e a aceitação de que o 
tratamento dialítico é uma forma de melhorar a qualidade de vida. Tais momentos de-
vem ser vistos como adaptativos, de modo que a percepção da fragilidade pode indicar 
a necessidade de cuidados e, portanto a adesão às terapêuticas propostas. 

O coping centrado no problema é utilizado em situações nas quais o indivíduo 
precisa direcionar esforços e comportar-se para alterar uma situação considerada pro-
blemática (LIPP, 2010). Esta técnica foi utilizada para condições pontuais, como a 
intensa dificuldade de compreensão demonstrada pelos pacientes, das instruções pas-
sadas pela equipe de saúde, como por exemplo, o resultado de exames e prescrições 
médicas. Os pacientes foram orientados à conversar de modo assertivo com os profis-
sionais a fim de obter todas as informações necessárias. Cruz, Tagliamento e Wander-
broocke (2016) destacam que a adesão ao tratamento envolve a relação estabelecida 
com a equipe de profissionais envolvidos, proporcionando segurança e integrando a 
rede de apoio necessária.  

Outra técnica trabalhada objetivando o coping centrado no problema foi a de re-
solução de problemas, a qual consiste na aquisição de respostas para mudar a natureza 
da situação problemática e consequentemente reduzir os níveis de afeto negativo. A 
partir desta técnica, cujos benefícios são percebidos a curto e longo prazo, as respostas 
adquiridas devem buscar maximizar consequências positivas e minimizar consequên-
cias negativas. Tal técnica compreende a integração de uma série de habilidades espe-
cíficas que devem ser aprendidas como, por exemplo: orientação para o problema, que 
consiste na identificação de reações cognitivo-afetivo-comportamentais imediatas que 
o sujeito apresenta ao se deparar com a situação problemática; definição e formulação 
do problema, que objetiva clarificar e compreender a natureza específica do problema, 
ou seja, consiste em uma reavaliação da situação; o levantamento de alternativas, pelo 
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qual o indivíduo vai perceber quais soluções estão disponíveis e assim reconhecer qual 
a melhor opção; a tomada de decisão, através da qual o indivíduo vai avaliar a melhor 
solução para ser aplicada e então a última habilidade, a prática da solução e verifi-
cação, que avalia a eficácia da solução escolhida, na tentativa de manejar a situação 
problema (CABALLO, 2008). 

Deste modo o protocolo seguiu a orientação dos autores com relação às cinco 
etapas para auxiliar na resolução dos problemas: 

“[...] Olha, foi difícil manter a calma e fazer tudo assim quando eu estava 
com o sangue fervendo, mas eu tentei respirar. Quando estava com a cabe-
ça mais fria consegui ver o que realmente aconteceu entre eu e ela, depois 
de um tempo aceitei que a melhor forma de resolver isso, seria pedindo 
desculpas, mas também me preparei se ela não quisesse me ouvir. Foi difí-
cil, mas por ela ser minha sogra e morar do meu lado, não tinha como viver 
daquele jeito. Já fazem três dias que isso aconteceu e até agora está tudo 
bem [...]”. 

Por conta da neutralidade da técnica, esta pode ser aplicada em vários contextos e a 
médio e longo prazo por apresentar redução significativa de emoções negativas: 

“[...] Eu sempre fui muito impulsiva e explosiva, mas nessa semana tam-
bém tentei manter a calma para resolver as coisas de outro jeito. Foi bom 
porque não me estressei tanto assim [...].”

A aquisição de novos comportamentos através da técnica de resolução de problemas 
permitiu que o paciente pudesse perceber a condição de escolher e decidir quais com-
portamentos deveria emitir a partir do novo repertório comportamental adquirido.  Com 
isso, a decisão de analisar as diferentes situações de vida cotidiana e a possibilidade de 
escolher qual seria o comportamento mais adaptado a cada contexto, pode ter favorecido 
a manutenção dos escores de ansiedade no nível leve, de modo que o paciente enxerga a 
possibilidade de colocar em prática o que escolheu fazer na busca de lidar melhor com a 
cronicidade da doença e as dificuldades do dia-a-dia.

“[...] Com muito custo eu achei melhor mesmo dividir as tarefas com a 
funcionária lá da oficina. Apesar de no começo ter que ficar explicando 
tudo e eu não ter paciência pra isso. Eu insisti um pouco e agora consigo 
fazer outras coisas, como aproveitar mais os meus filhos. Às vezes deixo o 
telefone desligado, porque tem dias que ela liga muito e sempre pergunta 
as mesmas coisas. Já avisei que se ela sabe, não precisa me ligar para con-
firmar [...]”. 
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Também é importante destacar que os sintomas de ansiedade já estavam baixos des-
de o começo do trabalho e o protocolo possuiu apenas 20 sessões. É importante ressaltar 
que este protocolo é caracterizado por ter caráter de orientação psicológica e não de um 
processo psicoterápico, o que também pode ter influenciado nos resultados obtidos em 
relação à ansiedade, haja vista que o manejo de sintomas de ansiedade tende a ser mais 
complexo e demandar mais tempo. 

Diante do exposto, sugere-se, ainda, que a ausência de modificação nos níveis de 
ansiedade pode estar atrelada a diversas variáveis, entre elas o fato de os pacientes convi-
verem com um quadro de saúde consideravelmente instável, bem como o desconforto do 
ambiente hospitalar instalado em rotina. 

“[...] Não é fácil conviver com tudo isso, mas o tratamento, por mais di-
fícil que seja, é a única forma de cuidado que tenho hoje. Sei que se eu 
não seguir a dieta, por exemplo, eu vou passar mal quando me ligarem na 
máquina. E como se não bastasse, ainda temos que lidar com as pessoas ao 
nosso redor [...]”. 

“[...] Eu sei que tenho que vir aqui mesmo, toda semana é a mesma coisa, 
então eu já acostumei [...]”.

Baptista, Carvalho e Lory (2015) propõe que a ansiedade deve ser compreendida 
como um mecanismo adaptativo do ser humano, podendo, portanto, estar mais alta ou 
mais baixa, conforme a interpretação que se faz da situação. O manejo da condição pro-
posto pelos autores leva em consideração o tratamento farmacológico (benzodiazepíni-
cos, antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina), bem 
como os protocolos de tratamentos psicológicos, visando a modificação da interpretação 
catastrófica, comportamentos de evitação ou fuga e consequentemente a diminuição da 
ativação fisiológica. 

Neste sentido é possível sugerir que o contexto hospitalar pode ser visto como um 
ambiente de proteção e não de ameaça, haja vista os baixos níveis de sintomas de ansie-
dade apresentados pelos pacientes da amostra. Outro aspecto importante de se considerar 
é a complexidade de dominar os recursos para lidar com as situações que eliciam mais 
ansiedade, sendo necessário, portanto, um protocolo específico para esta condição. 

Os resultados deste trabalho apontam para a possibilidadedos pacientes terem ad-
quirido repertório para regular emoções, gerando melhora no humor, visto que inicialmen-
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te os pacientes se encontravam com nível de depressão moderado, e ao fim do protocolo, 
apresentaram esta mesma condição em nível leve. Compreende-se que a execução do 
novo repertório de enfrentamento e o processo de redução do afeto negativo são os dados 
de destaque, confirmando a eficácia do protocolo utilizado. 

Nesse sentido, o protocolo foi eficaz para reduzir sintomas de uma condição (de-
pressão) que se encontrava mais acentuada. Portanto, pode-se inferir que através do proto-
colo os pacientes adquiriram repertório para regular emoções, principalmente no que diz 
respeito aos sentimentos de impotência, incapacidade e inutilidade em relação à cronicida-
de da doença. O coping centrado na emoção possibilitou a diminuição desses sentimentos, 
favorecendo a diminuição dos sintomas de depressão e melhorando o humor. A redução 
dos níveis de depressão (e consequentemente da vivência de afeto negativo) após as vinte 
sessões de orientação psicológica pode ser atribuído ao fato dos pacientes conseguirem 
adquirir recursos para lidar de forma mais adaptada com as problemáticas inter-relacionais 
do dia a dia: 

“[...] Eu sei que a minha condição não mudou, mas acho que a forma que 
vejo ela hoje não é mais como percebia antes, apesar de todas as coisas que 
aconteceram, ainda posso fazer alguma coisa [...]”; 

“[...] Hoje pretendo continuar a escrever meu livro, estou construindo uma 
loja de utilidades com a minha mãe na frente de casa [...]”.

Diversas variáveis estão atreladas à ausência de alteração nos indicadores de deses-
perança. Pode-se cogitar que os pacientes se encontram no processo inicial de colocar em 
prática as mudanças de comportamento, apresentando certa insegurança com a nova roti-
na, de modo que ainda não conseguiram experimentar os efeitos reforçadores do ambiente 
sobre a mudança de postura. Outro ponto que merece destaque e que pode estar relaciona-
do aos baixos níveis de desesperança é a intensa manifestação e apego à espiritualidade e 
à esperança pelo transplante pelos pacientes:

“[...]Do mesmo jeito que isso aconteceu de repente, posso melhorar e não 
precisar mais disso. Semana passada meus exames estavam melhores, eu 
acredito em um milagre [...]”; 

“[...]Se Deus quis assim, foi porque ele tem um propósito pra minha vida 
assim [...]”;

“[...] Quando eu era novo, tinha diabetes e não cuidava, desfrutava da 
vida como uma pessoa do mundo. Hoje não tenho mais a mesma visão, 
mas posso enxergar que a vida da gente tem outro propósito, que não é só 
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aproveitar as coisas boas. A vida aqui na terra vai passar e essa eu não 
vou enxergar com os olhos do mundo, mas agora eu enxergo com os olhos 
de Deus e tenho o foco na minha vida espiritual [...]”. 

A condição de desesperança apresentou-se sem alterações, já que a amostra apre-
sentou nível leve na pré-intervenção, passando a mínimo na pós-intervenção e finalizando 
o processo com grau leve no follow up. Destaca-se, entretanto, que os resultados de pré-
-intervenção e pós-intervenção permaneceram baixos, mas a sua crescente no follow up 
(nível mínimo para nível leve) pode indicar que o paciente necessite de mais apoio, o que 
seria possível através de um processo psicoterápico com maior tempo de duração. A de-
mora no acesso a reforçadores ambientais a partir da aquisição e prática de novo repertório 
comportamental também pode gerar incerteza, e até certo ponto negativismo: 

“[...] Estar com as pessoas é muito complicado. Geralmente quando chego 
em algum lugar e as pessoas me veem com uma bengala e com o braço 
desse jeito (se referindo à cirurgia de fístula), elas sentem pena de mim, 
quando eu falo da minha história sentem mais ainda. Parei de falar de mim 
para os outros, senão só vão me ver como coitado [...]”.

 “[...] Tudo isso é muito novo pra mim, eu nunca pensei que fosse precisar 
disso. As vezes fico tentando explicar o motivo porque isso aconteceu. Mas 
não adianta, eu tenho que vir mesmo (referindo-se à hemodiálise) até por-
que esse é o único tratamento que tem. Ainda tenho que agradecer, porque 
tem doenças que não tem tratamento [...]”

“[...] Não tem muito que fazer, a única saída é vir pra cá mesmo, então 
tenho que me acostumar. Brigar com as pessoas lá em casa não vai mudar 
minha condição [...]”.

Neste trabalho constatou-se que as vivências que envolvem a esperança, no contexto 
de insuficiência renal crônica, giram em torno de pensamentos mágicos, como o desejo de 
reversão do quadro através da espiritualidade e fé diante da possibilidade do transplante, 
que, embora incerta, pode acontecer a qualquer momento. Esse contexto explica, pelo me-
nos em parte, o baixo nível de desesperança em todas as etapas deste estudo. 

Conclusão

 Pode-se concluir que, apesar de não alterar os níveis de ansiedade e desesperança, 
o protocolo foi eficaz para a redução dos níveis de depressão na amostra. A utilização 
das técnicas de coping para o enfrentamento e de habilidades sociais para a resolução de 
problemas foi importante para a diminuição das manifestações de afeto negativo e melhor 
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posicionamento frente ao quadro de saúde, de maneira que os pacientes adquiriram maior 
repertório de comportamentos relacionados à qualidade de vida. 
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Directory development of confrontation with emphasis behavior-cognitive in chronic renal 
patients

ABSTRACT: Renal failure has a slow manifestation, variable and asymptomatic manifes-
tation, leading to the difficulty of the discovery that and preventive monitoring, and may 
be caused by some basis diseases, such as diabetes and hypertension. The sickness or loss 
of health is a condition that generates negative feelings, impairing overall the quality of 
life. This study aimed to verify the efficacy of a protocol of 20 sessions of psychologi-
cal orientation with cognitive-behavioral focus, on a sample of 7 participants. Patients of 
both genders and between the ages of 18 and 60 participated in this study. Patients were 
submitted to the following protocol: application of the BAI, BDI and BHS instruments to 
verify anxiety, depression and measurement of the hopelessness before the intervention, 
followed by 20 sessions of psychological orientation. Subsequently another evaluation 
was carried out with the same instruments and after 30 days of this last evaluation, the 
final evaluation (follow-up) to verify the effectiveness of the interventions. The data were 
submitted to descriptive quantitative analysis. It was observed that there was no change 
in the levels of anxiety and hopelessness after the intervention. However, it is noteworthy, 
however, that the psychological counseling protocol was effective in reducing the levels 
of depression in the sample.

KEY-WORDS: losings; health; hemodialysis; coping; TCC.
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INFLUÊNCIA DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA PACIENTES EM 
PÓS OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA
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RESUMO: A colecistectomia é a cirurgia para a retirada da vesícula biliar de pessoas que 
apresentam cálculos biliares. O tratamento da litíase biliar ocorre por cirurgia. Esta interven-
ção pode gerar desconfortos gástricos e aumento severo de episódios de diarreia no período 
pós-cirúrgico, sendo essencial orientações nutricionais. O estudo objetivou avaliar a influência 
de orientações nutricionais em pacientes submetidos à cirurgia de colecistectomia, em busca 
de prevenir complicações e melhorar o desconforto gastrointestinal após a cirurgia. Os parti-
cipantes da pesquisa foram 15 pacientes submetidos à colecistectomia. Na alta hospitalar, os 
pacientes receberam orientações nutricionais que foram realizadas por 15 a 20 dias, quando o 
mesmo retornou ao consultório médico para avaliação pós-cirurgia e, após consulta médica, 
respondeu outro questionário para análise do hábito intestinal, adesão às orientações nutricio-
nais e presença de sintomas gastrointestinais. Resultados da primeira entrevista apontaram a 
necessidade de mudanças em hábitos alimentares inadequados e hábitos intestinais alterados 
com tendência à diarreia. Após a realização da cirurgia, os participantes mencionaram que 
o hábito intestinal foi regularizado e não foi relatado episódios de diarreia. A maioria deles 
afirmaram ter seguido as orientações nutricionais recomendadas pós-cirurgia. Concluiu-se que 
as orientações nutricionais surtiram efeitos positivos na qualidade de vida de pacientes pós-
-operados. 
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Introdução

   

A principal função da vesícula biliar é armazenar e concentrar a bile, emulsão pro-
duzida pelo fígado, a uma taxa de 500 a 1500 ml/dia. No período de jejum, a vesícula fica 
completamente cheia e, após a refeição, a vesícula é estimulada, principalmente, pelo hor-
mônio colescistocinina que é liberado por células do intestino delgado. Em torno de 25% 
das pessoas com problemas na vesícula biliar, apresentam alterações anatômicas das vias 
biliares. A terceira causa mais comum de internação de emergência em serviços hospita-
lares, é a colecistite, definida como uma inflamação da parede da vesícula biliar, desenca-
deada pela obstrução do ducto cístico ou do infundíbulo vesicular, causada pela presença 
de cálculos biliares. Os fatores de riscos que estão envolvidos no desenvolvimento desta 
patologia são: pessoas acima dos 40 anos, com sobrepeso, sexo feminino, hábitos alimen-
tares, uso de anticoncepcionais e gestação prévia. O tratamento da litíase biliar ocorre, 
essencialmente, por cirurgia e para a retirada da vesícula, efetua-se a ligação do ducto 
cístico, tendo a bile direcionada diretamente para o duodeno. Esta intervenção ocasionará 
uma liberação irregular de bile, podendo gerar desconfortos gástricos e aumento severo de 
episódios de diarreia (CAMPOS et al., 2015).

 A colelitíase decorre de uma agrupação anormal de substâncias que compõem a 
bile, existindo três tipos de cálculos: cálculos pigmentados, cálculos de colesterol e cálcu-
los mistos. Oitenta por cento dos casos são devido à soma dos mistos com os de coleste-
rol. O que os diferencia é que o de colesterol é constituído por aproximadamente 70% de 
colesterol, já o misto abrange significada quantidade de pigmento como a bilirrubina. Os 
pigmentos são constituídos por proteínas, sais de cálcio e bilirrubina. Existem outros fato-
res que facilitam a formação dos cálculos como a alimentação parenteral total por estase 
biliar, jejum prolongado e cirurgia bariátrica pela perda de peso rápido como mencionado 
no parágrafo acima. Sobre o diabetes tipo II, a associação está entre a neuropatia diabética 
e a hiperinsulinemia, responsáveis por causar uma hipomobilidade da vesícula biliar por 
conta da supersaturação do colesterol na bile. A hipertrigliceridemia, baixas concentrações 
de HDL-c e a dislipidemia influenciam na supersaturação da bile com colesterol, elevando 
o risco de cálculos pigmentados e também de colesterol (SHIMABUKURO et al., 2017).

    Os sais biliares são detergentes biológicos presentes na bile, produzidos 
pelo fígado. Possuem muitas funções, facilitam a excreção biliar do colesterol e pela cir-
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culação entero-hepática circulam entre o fígado e os intestinos.  Os sais ajudam na solubi-
lização e a absorção de lipídeos, a maior parte dos sais circulantes retornam para o fígado 
após serem reabsorvidos no íleo terminal, apenas 500 mg por dia são excretados nas fezes 
sendo substituídos por novos sais (JUREIDINI; MATHEUS; PENTEADO, 2008).

Os cálculos biliares podem ser de três tipos como: 1-Cálculo de bilirrubinato de 
cálcio: cálculo preto ou pigmentado, prevalente em pessoas que apresentam hemólise crô-
nica, como anemia falciforme, esferocitose entre outras patologias e é o segundo cálculo 
mais encontrado.  Estima-se que a concentração excessiva de bilirrubina não conjugada 
insolúvel e a deficiência relativa de sais biliares para solubilizá-la pode ser a causa da 
formação destes cálculos. 2-Cálculo de colesterol: o mais comum entre os tipos encon-
trados, é formado devido à supersaturação da bile com colesterol, nucleação acelerada de 
mono-hidrato de colesterol e estase biliar, podendo ser subdividido em dois tipos: um com 
a composição de 90 a 100% de colesterol e outro com 50 a 90%. 3-Cálculo de pigmento 
marrom ou castanho: é formado no colédoco e não na vesícula biliar, gerando a coledo-
colitíase primária, é o mais raro deles. Desde que não haja contraindicação, a remoção da 
vesícula biliar através da colecistectomia é o único tratamento para a colelitíase sintomá-
tica. Por meio da alimentação não há tratamento específico, contudo, é constado que uma 
dieta isenta de alimentos fontes de lipídeos não é indicado, por serem necessários para a 
manutenção da contração vesicular, que por sua vez, evita a estase biliar. A recomendação 
é evitar gordura trans, consumo elevado de colesterol e gorduras saturadas (PAULA et al., 
2019).

    A colecistectomia é a cirurgia para a retirada da vesícula biliar de pessoas 
que apresentam cálculos biliares, com o objetivo de aliviar sintomas, tratar e/ou prevenir 
complicações. Por muito tempo, a colecistectomia foi feita por meio da laparotomia (ci-
rurgia aberta), mas já é usado um método por ser menos invasivo e resultar melhor e mais 
rápida recuperação, via laparoscópica feita por vídeo. Os cálculos formados no interior 
da vesícula são constituídos, principalmente, por colesterol, bilirrubina e sais de cálcio, 
com pequenas percentagens de proteínas e outros componentes. Quando a quantidade de 
colesterol na bile supera a capacidade da própria bile em continuar mantendo o colesterol 
em solução, ocorrerá à formação de cristais gerando os cálculos. Grande parte das pessoas 
com cálculos de vesícula é assintomática e os sintomas começam a aparecer após o primei-
ro ano, são eles: dor na parte superior direita do abdômen, irradiação da dor para o ombro 
direito, dorso ou outras áreas torácicas (SILVEIRA; MELO, 2003). 
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   Dos pacientes que realizaram a colecistectomia, de 10% a 50% dos casos, os sin-
tomas persistem ou são desenvolvidos novos sintomas. Essa persistência ou o desenvolvi-
mento de sintomas após o procedimento operatório é denominado de síndrome pós-cole-
cistectomia, sintomas que geralmente são leves e inespecíficos como flatulência, náuseas, 
indigestão e eructação. As desordens extra-biliares, doença ulcerosa péptica, doença do 
refluxo gastroesofagiano e síndrome do intestino irritável são as causa mais comuns da 
síndrome pós-colecistectomia. Somente na minoria dos casos esses sintomas são por conta 
da doença do trato biliar. Não há motivo válido para restringir alimentos fontes de lipídeos 
da dieta do paciente que passou por essa cirurgia, pois a vesícula apenas armazena a bile e 
não é responsável pela produção da mesma. Contudo, é considerado uma medida cautelar, 
limitar a ingestão de alimentos fontes de lipídeos nas primeiras semanas após a cirurgia, 
por ser uma forma de reduzir as chances de desenvolvimento de sintomas da síndrome 
pós-colecistectomia (MENESEZ et al., 2012).

 Posteriormente à colecistectomia, a alimentação pode progredir para uma dieta 
geral, de acordo com estado do paciente. Com a inexistência da vesícula biliar, a bile não 
fica armazenada e é secretada pelo fígado diretamente no intestino. Com o decorrer do 
tempo o sistema biliar forma uma “bolsa simulada” por conta da dilatação, para permitir 
que a bile fique armazenada de modo equivalente à vesícula biliar (HASSE; MATARESE, 
2018).

A quantidade e a qualidade da bile, o tônus do esfíncter de Oddi e a motilidade da 
vesícula são modificados pelos componentes dos alimentos, isso justifica que as alterações 
clínicas das doenças têm estreita relação com o hábito alimentar. Ademais, a composição 
da dieta influencia a produção de bile pelo fígado, alimentos ricos em carboidratos a di-
minuem e proteínas e gorduras estimulam a produção. As doenças das vias biliares apre-
sentam sintomas como: intolerância a alimentos gordurosos e frituras, vômitos e diarreias, 
meteorismo e eructações. No tratamento da colelitíase, caso a cirurgia de remoção da 
vesícula não seja indicado, é necessário seguir tais características: calorias são reduzidas 
apenas se o paciente necessitar perder peso, gorduras são os estimulantes das contrações 
da vesícula, então, é preciso diminuir de 20 a 30g por dia, posteriormente, pode-se aumen-
tar até que chegue em 50 a 60g para melhorar a palatabilidade da dieta. Era de conheci-
mento que o colesterol deveria ser restringido, mas o colesterol exógeno não influencia o 
colesterol endógeno que se precipita no órgão e formam os cálculos biliares, vale ressaltar 
que a ingestão do mesmo é limitada ao diminuir as gorduras totais. Já com a realização da 
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cirurgia, a princípio pode ser indicado uma dieta líquida, restringindo não apenas a quali-
dade, mas também a quantidade de alimentos, na maioria das vezes é indicado 500 ml de 
água por dia. Posteriormente, indica-se uma dieta levemente mais firme, fracionada em 
6 refeições, como por exemplo, biscoitos, purê de maçãs, clara de ovo e pão descascado. 
Ainda, na próxima etapa, acrescenta carnes brancas, peras, leite e iogurtes desnatados, e 
massas simples. Esta progressão é contínua, seguindo o modelo de uma dieta hipolipídica 
e que não seja estimulante intestinal. Geralmente, o indivíduo terá que seguir este plano 
por cerca de um mês (LONGO; NAVARRO, 2002).

 Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de orienta-
ções nutricionais para os pacientes submetidos à cirurgia de colecistectomia, em busca de 
prevenir complicações após a cirurgia e melhorar o desconforto gastrointestinal.

 

Metodologia 

 

População-alvo e Local da pesquisa

 Os participantes da pesquisa foram 15 pacientes de ambos os sexos, acima de 18 
anos, submetidos à cirurgia de colecistectomia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
São Carlos (SP) entre janeiro e maio de 2020. 

 Os critérios de inclusão adotados foram: ter mais de 18 anos, ser usuário do Sis-
tema Único de Saúde e internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Carlos 
(SP) e os critérios de exclusão foram: não se alimentar por via oral, não ter capacidade 
intelectual para seguir as orientações nutricionais pós-colecistectomia e nessa situação, 
não ter o apoio da família para segui-las e, paciente que apresentou complicações durante 
a cirurgia.     

 O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP sob o 
parecer n. 3.728.528 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Carlos sob o parecer n. 3.769.508. 

 Métodos

 Os participantes foram abordados na consulta médica de agendamento da cirurgia 
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para a retirada da vesícula biliar sobre o interesse em participar da pesquisa. Aqueles que 
aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e respon-
deram um questionário sobre seus hábitos alimentares e intestinal.

 Após a cirurgia colecistectomia, no momento da alta hospitalar, o paciente recebeu 
das pesquisadoras, orientações nutricionais que foram realizadas por 15 a 20 dias, quando 
o mesmo retornou ao consultório médico para avaliação pós-cirurgia e, após consulta mé-
dica, respondeu outro questionário para análise do hábito intestinal, adesão às orientações 
nutricionais e presença de sintomas gastrointestinais. 

 Todas as informações foram coletadas em ambiente fechado para garantia da pri-
vacidade do participante. 

 Resultados e Discussão

A pesquisa foi desenvolvida com 15 indivíduos, que realizaram a cirurgia eletiva 
de colecistectomia na cidade de São Carlos (SP). A maioria dos participantes do estudo 
apresentavam mais de 60 anos e 9 eram mulheres. Nove dos dezesseis participantes da 
pesquisa não mencionaram apresentar problemas de saúde e entre aqueles que confirma-
ram ter patologias, a mais frequente foi a Hipertensão Arterial. 

Os fatores de risco que predispõem à formação de cálculos biliares são sexo femi-
nino, obesidade, uso de anticoncepcionais e nutrição parenteral prolongada. A suscetibi-
lidade genética aumenta significativamente o risco em cinco vezes (WIDTH; REINARD, 
2018). 

Os resultados obtidos com as entrevistas realizadas por meio dos questionários estão 
descritos nas figuras e tabelas a seguir e divididos por tópicos para facilitar a visualização. 

             

Resultados do primeiro questionário aplicado

No primeiro questionário aplicado antes da cirurgia para remoção da vesícula biliar, 
cada entrevistado respondeu questões sobre frequência de evacuações intestinais, caracte-
rísticas e cor das fezes, número de refeições diárias realizadas e a frequência da ingestão 
de alimentos. Os resultados com as respostas obtidas estão descritos abaixo. 
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Figura 1 – Frequência de evacuações intestinais relatadas pelos participantes. São 
Carlos (2020).

  

  De acordo com a Figura 1, a maioria dos participantes referiu evacuar 1ou 2 vezes 
ao dia antes da cirurgia para retirada da vesícula biliar. 

A inflamação da vesícula biliar pode causar alguns sintomas característicos como 
aumento da temperatura corporal, dor intensa no quadrante superior direito até uma hora 
após as refeições, náusea, icterícia, anorexia e diarreia constante (SMELTZER et al., 2011).
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Figura 2 – Características das fezes dos participantes. São Carlos (2020).

Escala de Bristol

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 7

Legenda: Tipo 1: pequenos fragmentos duros, semelhantes a nozes; Tipo 2: em forma de salsi-
cha, mas com grumos; Tipo 3: em forma de salsicha, com fissuras à superfície; Tipo 4: em forma de 
salsicha ou cobra (mais finas), mas suaves e macias; Tipo 5: fezes fragmentadas, mas em pedaços com 
contornos bem definidos e macias; Tipo 6: em pedaços esfarrapados; Tipo 7: líquidas. 

 

A escala de Bristol foi utilizada para avaliar as características das fezes de cada pa-
ciente no pré e pós-colecistectomia. No primeiro questionário, a maioria dos participantes 
relataram apresentar fezes do Tipo 2 e do Tipo 6, oscilando bastante a consistência das 
fezes (Figura 2). 
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Figura 3 – Cor das fezes dos participantes. São Carlos (2020).

Pela Figura 3, foi possível observar que a maioria dos pacientes referiram que a cor 
das suas fezes era marrom antes da cirurgia e dois deles referiram fezes esbranquiçadas.

Segundo Salgado Júnior e Santos (2012), em alguns casos, a colelitíase pode apre-
sentar sinais como colúria, icterícia e até acolia fecal, ou seja, mudanças na cor das fezes, 
geralmente tornando-as mais claras ou esbranquiçadas. 
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Figura 4 – Número de refeições diárias relatadas pelos participantes. São Carlos 
(2020).

 Pela Figura 4, a maioria dos entrevistados realizavam 3 a 4 refeições diárias. 
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Figura 5 – Consumo diário de frutas pelos participantes. São Carlos (2020). 

 De acordo com as Figuras 5 e 6, quase metade dos candidatos à colecistectomia 
referiram não consumir 2 ou mais porções de frutas, por outro lado, a maioria relatou con-
sumir 2 ou mais porções de vegetais ao dia, respectivamente.  
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Figura 6 – Consumo diário de vegetais pelos participantes. São Carlos (2020).

Consumo de 2 ou mais porções de vegeiais ao 
dia

Sim

Não

 Figura 7 – Quantidade de água ingerida pelos participantes. São Carlos (2020).
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Pela Figura 7, mais da metade dos participantes mencionaram ingerir 3 a 5 copos de 
água por dia, seguido daqueles que ingeriram mais de cinco copos diários. 

Quadro 1 – Frequência alimentar relatadas pelos participantes. São Carlos (2020).

Alimentos ou prepa-
rações

Frequência Alimentar

Todos os 
dias

1 a 2 vezes por 
semana

Mais de duas 
vezes por se-

mana

Quinzenalmente ou 
mensalmente

Carnes gordurosas 3 3 3 6

Frituras 2 5 4 4

Leite integral 5 0 1 9

Queijos amarelos 2 6 3 4

Embutidos 2 5 0 8

Doces 6 3 3 3

Sucos industrializados 
e refrigerantes 7 4 0 4

Embutidos – salsicha, salame, mortadela, linguiça; Doces: chocolate, doces caseiros, tortas e 
bolos.

 De acordo com a frequência alimentar (Quadro 1), os entrevistados relataram ter 
uma alimentação saudável, com maior prevalência de consumo quinzenal ou mensal para 
os alimentos: carnes gordurosas, leite integral, embutidos, mas, por outro lado, relataram 
consumir queijos amarelos 1 a 2 vezes por semana, e doces e sucos industrializados e re-
frigerantes diariamente. 

 A colicistite crônica calculosa, também conhecida como colelitíase, é uma das 
mais comuns doenças do trato digestório. Seu tratamento é efetuado a partir da colecis-
tectomia (cirurgia de remoção da vesícula biliar). Pessoas obesas estão mais pré-dispostas 
a ter colitíase. O emagrecimento pode ajudar na redução do risco de desenvolvimento de 
pedras na vesícula, por outro lado, uma rápida perda de peso pode levar ao aparecimento 
dessas pedras por conta dos ácidos graxos circulantes em excesso. Uma alimentação rica 
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em ácidos graxos poli-insaturados ou monoinsaturados pode reduzir o risco de formação 
de cálculos, já um consumo exagerado de ácidos graxos saturados e ácidos graxos trans 
aumenta a incidência de pedras na vesícula. Com a remoção da vesícula, a bile não fica 
armazenada e alguns pacientes podem apresentar diarreia, dificuldade na digestão dos 
lipídeos, flatulência, indigestão, eructação e náuseas. Considerando uma medida cautelar, 
médicos e nutricionistas consideram a restrição do consumo de lipídeos nos primeiros 
dias após a cirurgia, no intuito de tentar reduzir ou prevenir o aparecimento de sintomas da 
síndrome pós-colecistectomia (REISSWITZ, 2018). 

 O hábito alimentar também interfere fortemente como gerador da litogênese. Ain-
da nestas circunstâncias, a literatura descreve que a qualidade dos carboidratos consu-
midos e a ingestão de fibras estão diretamente associadas aos riscos de aparecimento de 
cálculos biliares. Há fatores que interferem para que a litogênese não ocorra e envolvem 
a prática de atividades físicas que é responsável pelo aumento da motilidade intestinal e 
a diminuição da resistência à insulina, desta maneira diminuindo a absorção intestinal de 
colesterol da dieta. Além disso, outros fatores de prevenção dietéticos se relacionam à 
ingestão de cálcio, vitamina C, magnésio e fibras (SHIMABUKURO et al., 2017).

 

Resultados do segundo questionário aplicado 

No segundo questionário aplicado após a cirurgia para remoção da vesícula biliar, 
cada entrevistado respondeu questões sobre frequência de evacuações intestinais, caracte-
rísticas e cor das fezes e se seguiu as orientações nutricionais oferecidas na alta hospitalar. 

Os resultados com as respostas obtidas estão descritas abaixo. 
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Figura 8 – Frequência de evacuações intestinais relatadas pelos participantes.                                   
São Carlos (2020).

 A Figura 8 apontou que mesmo após a realização da cirurgia, para a maioria dos 
entrevistados a frequência de evacuação intestinal entre os participantes foram de 1 ou 2 
vezes ao dia.  
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Figura 9 – Características das fezes dos participantes de acordo com a escala de 
Bristol.  São Carlos (2020).

 Tipo 1: pequenos fragmentos duros, semelhantes a nozes; Tipo 2: em forma de salsicha, mas 
com grumos; Tipo 3: em forma de salsicha, com fissuras à superfície; Tipo 4: em forma de salsicha ou 
cobra (mais finas), mas suaves e macias; Tipo 5: fezes fragmentadas, mas em pedaços com contornos 
bem definidos e macias; Tipo 6: em pedaços esfarrapados; Tipo 7: líquidas. 

 De acordo com a Figura 9, a consistência das fezes sofreu modificações após a 
realização da colecistectomia, sendo mais prevalente o Tipo 3 e Tipo 4, ou seja, trânsito 
intestinal regular e não foi observado o Tipo 7, caracterizado como fezes líquidas. 
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Figura 10 – Cor das fezes dos participantes. São Carlos (2020).

Cor das fezes

Marrom

Brancas

Amareladas

Esverdeadas

A cor das fezes dos participantes continuaram sendo mais prevalente na cor marrom, mas foi 
relatada também fezes amareladas (Figura 10). 
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Figura 11 – Presença de sintomas de desconforto intestinal, diarreia e vômito após 
a colecistectomia. São Carlos (2020). 

Episódios de desconforto

Sim

Não

A Figura 11 mostrou que a maioria dos entrevistados não relataram apresentar sintomas como 
desconforto intestinal, diarreia e vômito após a realização da cirurgia. 

Quadro 2 – Adesão dos participantes às orientações nutricionais. São Carlos (2020).

Orientações nutricionais Sim Não

Não preparar ou adicionar óleo ou outra fonte de lipídeos em 
preparações de hortaliças e saladas 15 0

Consumir leite e iogurte desnatados e queijos brancos 12 3
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Não consumir frituras 14 1

Não consumir carnes gordurosas e retirar a gordura visível da 
carne e a pele de frango antes do preparo 15 0

Não consumir manteiga, azeite, linhaça, margarina, manteiga 
e requeijão adicionados às preparações 15 0

Não consumir embutidos por serem ricos em gorduras 13 2

Evitar o consumo de pizzas, lanches, salgadinhos, biscoitos 
recheados, bolos, chocolate, doces que contêm gordura na sua 

composição
13 2

Consumir mais alimentos naturais 15 0

Consumir carnes magras de vaca, peixe e ave grelhadas, cozi-
das, refogadas e assadas 14 1

Consumir todo tipo de frutas, com exceção de abacate e se-
mentes oleaginosas 12 3

Comer devagar e realizar seis refeições ao dia 12 3

Consumir diariamente 8 a 10 copos de água, evitando sua 
ingestão junto com as refeições 14 1

 No Quadro 2, observa-se a adesão às orientações nutricionais realizadas pós-cole-
cistectomia, avaliadas no retorno ao médico. A maioria dos participantes seguiram todas as 
recomendações e a menor adesão foram para as orientações: consumir alimentos e bebidas 
lácteas desnatados, consumir frutas variadas e comer devagar e realizar seus refeições ao 
dia.

Após a retirada da vesícula biliar, a alimentação desempenha papel importante, sen-
do necessária a restrição de alimentos ricos em gordura para evitar os sintomas que irão 
causar desconforto intestinal e mal-estar, bem como prevenção de complicações no pós-
-cirúrgico, o que justifica a necessidade de orientação nutricional adequada, auxiliando na 
melhor recuperação do paciente. 
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Após a cirurgia de remoção da vesícula biliar, algumas pessoas podem ter episó-
dios de náusea, diarreia, dor e distensão abdominal. Neste contexto, os pacientes podem 
aumentar o consumo de fibras, diminuir o consumo de gordura, diminuir o volume das 
refeições e aumentar o fracionamento. A cafeína, açúcar e bebidas e alimentos lácteos 
também podem ser evitados com o intuito de prevenir o agravamento destes casos. Para 
definição da conduta é necessário considerar cada paciente e se preocupar em atender suas 
necessidades nutricionais e às condições clínicas (PAULA et al., 2019).

Segundo Alvez e Gerude (2005), os alimentos a serem evitados são: salsicha, pele 
de galinha ou porco, carnes gordas de peixe, porco ou bovina, ganso, pato, peixes enlata-
dos em óleo, bacon e frios. A administração de suplementação vitamínica pode ser indica-
da, já que gordura e, por consequência, as vitaminas lipossolúveis são pouco absorvidas.

Após a remoção da vesícula biliar, os pacientes devem seguir uma dieta hipolipídica 
por vários meses, até que ocorra compensação hepática, com progressão gradual até a re-
comendação de uma alimentação normolipídica (WIDTH; REINARD, 2018). 

 

Conclusão

 

 Os resultados da primeira entrevista apontaram a necessidade de mudanças em 
hábitos alimentares inadequados e hábitos intestinais alterados com tendência à diarreia. 
Após a realização da cirurgia, os participantes mencionaram que hábito intestinal foi regu-
larizado e não foi relatado episódios de diarreia por nenhum dos entrevistados. A maioria 
deles afirmaram ter seguido as orientações nutricionais recomendadas pós-cirurgia. 

 Com base no presente trabalho, as orientações nutricionais surtiram efeitos posi-
tivos na qualidade de vida de pacientes pós-operados, uma vez que a maioria dos partici-
pantes não apresentaram desconforto no tratogastrointestinal.  

INFLUENCE OF NUTRITIONAL GUIDELINES FOR PATIENTS IN POST-OPERATIVE 
CHOLECYSTECTOMY
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Cholecystectomy is the surgery to remove the gallbladder from people who have stones in 
it. The treatment of bile lithiasis occurs by surgery. This intervention can generate gastric 
discomfort and a severe increase in diarrhea episodes post-surgery, is essential nutritional 
guidance. This study aimed to evaluate the influence of nutritional guidelines for patients 
undergoing cholecystectomy in order to prevent complications after surgery and improve 
gastrointestinal discomfort. The participants in the research were 15 patients, who unde-
rwent cholecystectomy. After the cholecystectomy surgery, at the time of discharge from 
hospital, the patient received from the researchers nutritional guidance that was performed 
for 15 to 20 days, when he returned to the doctor’s office for post-surgery evaluation and, 
after medical consultation, answered another questionnaire for analysis of intestinal habit, 
adherence to the nutritional guidance and presence of gastrointestinal symptoms. Results 
of the first interview pointed to the need for changes in inadequate eating habits and alte-
red bowel habits with a tendency to diarrhea. After the surgery, the participants mentioned 
that the intestinal habit was regularized, and no episodes of diarrhea were reported. Most 
of them claimed to have followed the recommended post-surgery nutritional guidelines. 
Concluded that nutritional guidelines had positive effects on the quality of life of posto-
perative patients.

Keywords: Cholecystectomy, nutritional guidelines, gallbladder.
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RESUMO: A combinação de exercícios vigorosos, variação na temperatura e umidade relativa 
do ar pode ocasionar aumento na sudorese, o que requer cuidadosa atenção,eis que pode levar 
a efeitos negativos ao desempenho físico e à saúde. O objetivo desta pesquisa foi investigar 
a temática do equilíbrio hídrico, estabelecer recomendações e estratégias de hidratação. Para 
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quisa visam um melhor entendimento do que é o equilíbrio hídrico e a importância da sua 
manutenção nos exercícios. A necessidade de uma orientação nutricional individualizada e 
planejada é fundamental para manutenção do desempenho e boa saúde dos praticantes, atletas 
e esportistas recreativos. Por se tratar de assunto complexo envolvendo situações variáveis 
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Introdução

A combinação de exercícios extenuantes, variação na temperatura e umidade re-
lativa do ar pode ocasionar aumento na sudorese - importante mecanismo regulador da 
temperatura corporal- com perda de água e eletrólitos, situação essa que requer cuida-
dosa atenção com vistas a efeitos negativos ao desempenho físico e à saúde naprática 
de exercícios de endurance. É portanto um contexto altamente favorável a desidratação, 
aumento da temperatura corporal e outros males associados ao calor, com evolução para 
quadros mais graves, entre eles o choque térmico, coma e até mesmo a morte (MCARD-
LE; KATCH; KATCH, 2011; HALL; GUYTON, 2017).

O termo endurance, também conhecido como “resistência aeróbica de longa du-
ração” é amplamente empregado e corresponde à capacidade de uma pessoa manter as 
contrações musculares por um período de tempo prolongado (~ 45-180 minutos) com 
intensidade de baixa a moderada(CLOSE et al., 2016). Uma característica incomum é que 
atletas de elite e esportistas recreativos, competindo na mesma modalidade, apresentam 
ampla variação de tempo para finalizar a competição,do que são exemploso ciclismo de 
estrada,ou o triathlon olímpico, meia maratona e maratonas(GARTH et al., 2013).

O corpo humano está constantemente produzindo calor por meio de fontes endó-
genas e recebendo calor do meio externo. A maior parte da energia produzida pelo corpo 
é perdida na forma de calor e só uma pequena parcela é utilizada para realizar atividade 
laboral, ai incluido o exercício físico(CAMARGO; FURLAN, 2011).

Conforme Sawka, Cheuvront e Kenefick (2012) o exercício físico extenuante rea-
lizado em condições quentes e/ou úmidas, associado aos efeitos de uma alta produção de 
calor metabólico e sua dissipação insuficiente, pode levar à desidratação durante exercí-
cios aeróbios.

Para Maughan, Otani e Watson(2012) a capacidade de realizar exercícios com inten-
sidade moderada em ambiente quente é progressivamente prejudicada na medida em que 
a umidade relativado araumenta.

Dentre os mecanismos termorregulatórios, o mais eficaz durante a prática do exer-
cício físico é a evaporação do suor, que possibilita o resfriamento do corpo com sua ca-
pacidade própria de manter a homeostasia em torno de 37ºC. É importante frisar que 
características do exercício fisico (volume e intensidade),condições ambientais (tempera-
tura, umidade relativa dor ar, velocidade do vento e período do dia) e individuais (idade, 
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composição corporal, sexo, nível de condicionamento físico e vestimentas) influenciam de 
forma significativa na evaporação do suor (BECKER et al., 2011; MCARDLE; KATCH; 
KATCH, 2011).

Carvalho e Mara (2010) constataram que o aumento da umidade relativa do ar di-
minui a taxa de evaporação do suor, determinando menor liberação do calor corporal. Os 
demais mecanismos, que são a condução, a irradiação e a convecção, têm importância 
menor na prática de exercícios, principalmente quando estes são mais intensos e prolonga-
dos. Na medida em que ocorre a elevação da temperatura externa, esses três mecanismos 
se tornam ainda menos efetivos.

Outro componente que exerce uma grande influência na termorregulação corporal 
são as vestimentas. Confeccionadas com materiais diferentes podem absorver ou não a 
água em velocidades diferentes (HALL; GUYTON, 2017).

De acordo com Mcdermott et al. (2017), quando o praticante apresenta sudorese ex-
cessiva pode sofrer um quadro de desidratação (hipohidratação), levando a consequências 
desagradáveis como fadiga, confusão mental, falta de energia, aumento do risco de cãibras 
e hipertermia, mas também pode ocorrer a ingestão excessiva de água (hiperhidratação) 
ocasionando a redução na concentração plasmática de sódio(hiponatremia). Ambas as si-
tuações comprometem o desempenho físico e aumentam riscos à saúde.

Segundo Singh (2010) e Thomas; Erdman e Burke (2016), a manutenção do equilí-
brio hídrico pode ser avaliadacomo garantia para a preservação de diversas funções vitais, 
sendo fundamental para o bom desempenho na prática de exercícios, além de auxiliar na 
sudorese com a dissipação do calor gerado como subproduto de trabalho muscular, com 
isso mantendo a temperatura corporal dentro de intervalos aceitáveis.

Uma revisão sistemática realizada por Ribeiro e Liberali (2010) expõe que a temáti-
ca da hidratação deve ser bem orientada para que não influencie negativamente no rendi-
mento e na saúde tanto de atletas quanto de indivíduos esportistas recreativos.

Mcdermott et al. (2017) afirmam que orientar as pessoas fisicamente ativas sobre 
os benefícios da reposição de fluidos antes, durante e após o exercício físico, e também 
indicar-lhes as estratégias de hidratação, pode otimizar o desempenho físico e a saúde para 
uma pratica segura.

Um número significativo de homens e mulheres se exercita regularmente com a fi-
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nalidade de obter aptidão física, controle de peso e boa saúde. Dados oriundos de estudos 
mostram que não apenas os atletas, mas também muitos esportistas recreativos passam 
pelomesmo nível relativo de estresse. Entretanto, observa-se uma carência de informações 
acerca dos exercícios exaustivos junto à população de não-atletas, quer pela escassez da li-
teratura científica, quer pela pouca abordagem dos pelos meios de comunicação acerca do 
desempenho no exercício recreativo. Ambos grupos, atletas e pessoas comuns fisicamente 
ativas, enfrentam desafios semelhantes de estresse levado a limite altamente preocupante, 
com sobrecarga muscular, depleção de energia, exaustão edesidratação. As necessidades 
nutricionais de um grupo refletem com frequência as do outro (MCARDLE; KATCH; 
KATCH, 2011).

O objetivo desta pesquisa foi investigar a temática do equilíbrio hídrico,estabelecer 
recomendações e estratégias de hidratação para a manutenção do desempenho e preser-
vação da saúdena prática de exercícios de endurance.

Revisão da literatura

Equilíbrio hídrico

Os líquidos corporais estão distribuídos nos compartimentos intracelular (65%)e 
extracelular (35%), este últimoformado pelo interstício celular e plasmasanguíneo.Pro-
porcionam a entrada e saída de eletrólitos responsáveis pela manutenção da homeostase, 
promovem um ambiente favorável às reações bioquímicas, participam de diversos pro-
cessos fisiológicos como a digestão, absorção, circulação sanguínea para transporte de 
nutrientes e excreção de substâncias, bom funcionamento cardíaco, controle da pressão 
arterial(WILLIAMS, 2002).

Por essa diversidade de funções, o equilíbrio hídrico no corpo humano é conside-
rado com destaque na pesquisa o elemento mediador da termorregulação na manutenção 
do desempenho físicoe preservação da saúde(KENNEY; WILMORE; COSTILL, 2012).

As fontes deáguapara o organismo originam-se nas formas exógenas (cerca de 2,5L) 
correspondentesa ingestão de água pura e aquela presentenos alimentos, mesmo quando 
sólidos; ena forma endógena(cerca de 0,3 L) decorrente de reações metabólicas que libe-
ram energia. A soma das fontes exógenas e endógenasde água precisa suprir o corpo hu-
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manocom a quantidade correspondente às perdas diárias que ocorrem pelos meios: urina 
(1 a 1,5 L), pele, como transpiração insensível (0,50 a 0,70 L), vaporno ar expirado (0,25 
a 0,30 L) e fezes (0,10 L) (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2011). 

As necessidades hídricas diáriaspara indivíduos saudáveis são influenciadas pelo 
tipo de exercício físico, no caso o aeróbio de forma prolongada (caminhadas extenuantes, 
corridas e ciclismo) e condições ambientais de temperatura e umidade relativa do ar (con-
teúdo hídrico do ar ambiente). Quando não repostas, asperdas hídricas causamo desequilí-
brio na homeostase corporal conhecido como desidratação (ENDO et al., 2012).

De acordo com Padovani et al. (2006), a ingestão adequada de água é 3,7 L/dia para 
homens e 2,7L/dia paramulheres, quantidade que representa a necessidade de água total 
(chás, cafés, suco, água e a umidade dos alimentos) para clima temperado.O exercício 
físico realizado em um clima quente eleva a demanda peloorganismo.

Eletrólitos

O suor, apesar de ser em sua maior parte composto por água, contémeletrólitos e 
nutrientes em quantidadesvariadas, uma vez que é um composto filtrado do plasmasangüí-
neo. Entretanto sua concentração desubstâncias é sempre menor que a dos líquidoscorpo-
rais, sendo, portanto, hipotônico emrelação a eles (WILLIAMS, 2002).

Alguns minerais, os eletrólitos, presentes no organismo são substâncias que atuam 
na membrana celular gerando e conduzindo corrente elétrica, como o impulso nervoso, 
ou ainda ativando enzimas para controlar inúmeras atividades metabólicas das células, 
além da troca de fluidos dentro dos vários receptores de líquidos do corpo, possibilitando, 
assim, o equilíbrio entre as trocas de nutrientes e de excreção entre as células ao meio 
externo. Os eletrólitos presentes nos líquidos corporais são sódio, potássio, cloreto, bicar-
bonato, sulfato, magnésio e cálcio (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2010).

Segundo Willians (2002) os três principais eletrólitos e suas funções são:sódio [Na+]
auxilia na manutenção do volume sanguíneo, transmissão de impulsos nervosos e contra-
ção muscular. Em exercícios físicos intensos sua concentração sanguínea aumenta, auxi-
liando a manter o volume do sangue, mas, também promovem a liberação dos hormônios 
(antidiurético e aldosterona) que auxiliam a conservação dos suprimentos de água e sódio 
do organismo por meio de mecanismos regulatórios. Segundo Padovani et al. (2006), a re-
comendação é de 1,5g/dia para homens e mulheres saudáveis; cloreto [Cl-]exerce o papel 
de regulador do equilíbrio de água e dos potenciais elétricos entre as membranas celula-
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res.No exercício físico as perdas de cloreto e de sódio por meio do suor são diretamente 
proporcionais, portanto os sintomas da perda de cloreto durante a desidratação excessiva 
são semelhantes aos da perda de sódio. Segundo Padovani et al. (2006), a recomendação 
é de 2,3g/dia para homens e mulheres saudáveis; potássio [K+]atua na conservação dos 
líquidos orgânicos e na formação de impulsos elétricos nervosos e musculares. Participa 
dos processos energéticos musculares, auxiliando no transporte de glicose para as células 
musculares, no armazenamento de glicogênio e na produção de compostos com alto teor 
energético. Segundo Padovani et al. (2006), a recomendação é de 4,7g/dia para homens e 
mulheres saudáveis.

Conforme observamBecker et al. (2011), exercícios fisicos realizados de forma in-
tensa e associados a temperaturas altas induzem a uma elevada taxa de sudorese e a de-
sidratação.A desidratação ocasiona um aumento dos níveis de eletrólitos nas glândulas 
sudoríparas écrinas (são as mais frequentes e encontram-se em quase toda a extensão da 
pele), enquanto a elevada taxa de sudorese induz a uma menor reabsorção dos eletrólitos 
que saem pelo suor, principlamente o sódio, cloreto e potássio.

Termorregulação

É o mecanismo que o corpo utiliza para manter a temperatura em condições normais. 
Durante o exercício físico, o calor produzido nos músculos durante repetidas contrações é 
transferido para o sangue e posteriormente para a superfície cutânea, onde é dissipado para 
o ambiente. Esse mecanismo é absolutamente necessário para diminuir a temperatura cor-
poral, mantendo-a próxima de 37oC (± 1oC) para a conservação das funções metabólicas.
Caso isso não aconteça, o organismo pode sofrer consequências negativas (MCARDLE; 
KATCH; KATCH, 2011).

A temperatura normal do corpo sofre variações de 36,1 a 37,8oC nas seguintes situ-
ações: exercícios físicos prolongados, quadros de febre devido a doenças, condições am-
bientais extremas de calor ou frio, situações essas que indicam a necessidade de equilíbrio 
entre produção e perda de calor. O corpo sempre reage quando ocorre o desequilíbrio em 
sua temperatura (KENNEY; WILMORE; COSTILL, 2012).

Aexposição do corpo abaixas temperaturas desencadeia mecanismos termorregula-
dores que geram e conservam calor e, em temperaturas elevadas, tendem a dissipar esse 
calor.A transferência de calor corporal para o meio externo, que protege o organismo con-
tra o superaquecimento, pode ocorrer por meio de quatro mecanismos básicos: radiação, 
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condução, convecção e evaporação (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2011).

A evaporação representa a principal defesa do organismo contra o superaqueci-
mento, poisrepresenta aproximadamente 80% da perda total de calor quando se está em 
exercício. O suor não esfria a pele; pelo contrário, o esfriamento da pele ocorre quando 
o suor evapora e o calor é irradiado para fora do organismo.  Sempre que a temperatura 
da pele é superior à temperatura do ambiente, o calor pode ser eliminado por radiação e 
condução, mas quando a temperatura do ambiente é superior à da pele, ao invés de perder 
calor, o corpo ganha calor, tanto por radiação como por condução. Nessas circunstâncias, 
o único meio do corpo perder calor é a evaporação.Portanto, quando a temperatura do am-
biente é maior do que a da pele, qualquer impedimento à evaporação adequada acarretará 
elevação da temperatura interna(WILLIAMS,2002; KENNEY; WILMORE; COSTILL, 
2012; HALL; GUYTON, 2017).

As vestimentas utilizadas nos exercícos físicos são importantes para o mecanismo 
de termorregulação. Podem auxiliar ou não no controle da temperatura corporal, depen-
dendo do material com que são confeccionadas. Materiais diferentes absorvem a água 
com velociadades diferentes, podendo inibir ou facilitar o controle da temperatura pela 
evaporação do suor. O ideal para climas quentes são roupas leves e claras (MCARDLE; 
KATCH; KATCH, 2011).A eficiência na manutenção da temperatura corporal é quase 
completamente perdida quando a roupa fica úmida, porque a alta condutividade da água 
aumenta a velocidade de transmissão do calor através das roupas 20 vezes ou mais. Por-
tanto, um dos fatores mais importantes na proteção do corpo contra o frio é o cuidado má-
ximo contra o umedecimento das roupas. Nesse sentido, deve-se evitar o calor excessivo, 
mesmo que temporário, porque a sudorese em contato com o tecido, faz com que as roupas 
fiquem menos eficientes como isolantes térmicos(HALL; GUYTON, 2017).

A aclimatação, que é o tempo deexposição contínua de um indivíduo em condi-
ções ambientais adversas àquelas em que ele está habituado, faz com que o organismo 
sofra alterações fisiológicas para se adaptar ao ambiente, melhorando a transferência 
do calor corporal central para a pele devido às consequentes alterações fisiológicas 
(CAMARGO; FURLAN, 2011).De acordo com Kenny et al. (2012), consegue-se a ac-
limatação ao ambiente quente por meio de exercícios de baixa a moderada intensi-
dade,realizados durante 1 hora ou mais por dia, em um periodo de 9 a 14 dias. Nos 
primeiros dias - de 1 a 3 dias -ocorrem adptações cardiovasculares e expansão do 
volume plasmático, porém as principais mudanças nos mecanismos de transpiração 
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geralmente ocorrem mais tarde, entre os dias 3 e 10.Diferentemente é a aclimatação do 
corpo do habitual para o frio, o que requer maiores estudos.

Desidratação

É o termo utilizado para descrever o processo de redução do total de água no corpo 
humano, ou seja, é o desequilíbrio na dinâmica dos líquidos do organismo, quando a in-
gestão destes não consegue repor a água perdida. Durante o exercício fisico a temperatura 
corporal pode aumentar e prejudicar as respostas fisiológicas, o desempenho físico, o sur-
gimento de males induzidos pelo calor e consequentes riscos à saúde(HALL; GUYTON, 
2017).

De modo geral os exercíciosfísicos moderadosproduzem perda de 0,5 a 1,5L de suor 
durante uma hora, porém em exercícios mais exaustivos essa perda pode aumentar dras-
ticamente (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2011).Caso essas perdas líquidas não forem 
repostas, pode ocorrer desidratação e hipertermia,afetando o desempenho físico e mental 
(SINGH, 2010).

Como o suor é hipotônico em relação ao sangue, a desidratação provocada pelo 
exercício pode resultar em aumento da osmolaridade sanguínea. A desidratação afeta ode-
sempenho aeróbio, diminui o volume de ejeção ventricular pela redução no volume san-
guíneo e aumenta a frequência cardíaca. São alterações acentuadas em climas quentes e 
úmidos, pois a maior vasodilatação cutânea transfere grande parte do fluxo sanguíneo para 
a periferia, e não para a musculatura esquelética, ocasionando importantes reduções da 
pressão arterial, do retorno venoso e do débito cardíaco. A reposição hídrica em volumes 
equivalentes aos das perdas de água pela sudorese, pode prevenir declínio no volume de 
ejeção ventricular, sendo também benéfica para a termorregulaçãoporque aumenta o fluxo 
sanguíneo periférico, facilitando a transferência de calor interno para a periferia (HER-
NANDEZ et al., 2009).

O grau de desidratação pode ser determinado pela massa corporal verificada ime-
diatamente antes e após a atividade física, tendo-se por base que a perda de cada 0,5kgde 
massa é correspondente a aproximadamente 480-500ml de líquido. A partir de certo ponto, 
a desidratação, que suga os compartimentos intracelular e extracelular, acarreta diminui-
ção do fluxo sanguíneo periférico e do ritmo da transpiração, podendo mesmo interromper 
a dissipação do calor. Os sinais e sintomas clínicos conforme o grau de desidratação são 
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leve: perda de até 3% do peso de massa corporal: diminuição de desempenho; moderada: 
perda entre 3 e 6% da massa corporal: prejuízo da termorregulação, câimbras, contraturas 
e colapso; severa: perda acima de 6% da massa corporal ocorrem as seguintes manifesta-
ções clínicas: convulsões, coma e óbito. Entretanto, nas atividades de longa duração nem 
sempre o total da perda de peso reflete o verdadeiro grau de desidratação, pois as altera-
ções de massa corporal do praticante representam um somatório de perdas hídricas e de 
fontes não hídricas (CARVALHO; MARA, 2010). 

Armstrong et al. (2010 , 2012), relatamuma maneira simples e acessívelparamensu-
rar os níveis de hidratação corporal verificando a coloração da urina, sendo que o ideal é 
a urina apresentar tom amarelo-claro, indicativo de que os níveis de fluidos estão equili-
brados.Porém, se a urina se apresentardetom amarelo-escuropara maisforte- como geral-
mente ocorre após exercícios longos com baixa ingestão de líquidos - é sinal de estado de 
desidratação.

Eventos de corrida e caminhada de longa distância (20-50km) possuem alto risco de 
desidratação em comparação aos demais eventos de atletismo (CASA et al., 2019).

Segundo Mcdermott et al. (2017), há indivíduos que não ingerem voluntariamente 
água suficiente para prevenir a desidratação durante exercício físico. Entretanto, a ex-
cessiva ingestão de líquidos deve ser evitada, uma vez que também pode comprometer o 
desempenho e a saúde.

Males induzidos pelo calor

A perda de água pelo corpono exercícioagrava a tensão fisiológica e perceptiva, es-
tando já estabelecido que essas alterações podem não apenas prejudicar o desempenho do 
praticante do exercício de resistência, principalmente em ambientes quentes, mas também 
aumentar o risco de doenças causadas pelo calor por esforço físico (BELVAL et al., 2019).

Especialmente no exercício físico de longa duração, água, eletrólitos e estoques 
de glicogênio são constantemente depletados e, a menos que esses elementos sejam re-
postos, podem ocorrer desidratação:desequilíbrio na dinâmica dos líquidos do organis-
mo; hipovolemia:condição caracterizada por níveis muito baixos da parte líquida do san-
gue (plasma); hipoglicemia:distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no 
sangue;hipertermia:temperatura do corpo elevada; incapacidade do corpo em manter a 
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temperatura normal entre36 a 37,4°C; câimbras: espasmos musculares involuntários que 
ocorrem durante ou após uma atividade física prolongada, habitualmente nos músculos 
específicos exercitados; exaustão:perda de força, mal mais comum em  pessoas fisica-
mente ativasquandodesidratadas, destreinadas e não aclimatadas; e intermação:conhecida 
como insolação, é a mais séria e complexa ocorrênciagerada pelo estresse térmico, fazen-
do com que a temperatura corporal alcance de 41,5oC ou mais, gerandoperigosasobrecarga 
no sistema cirulatório. Requer assistência médica imediata (CARVALHO; MARA, 2010; 
MCARDLE; KATCH; KATCH, 2011; HALL; GUYTON, 2017).

A inadequada reposição eletrolítica e a super-hidratação podem contribuir para a hi-
ponatremia, cujos sinais e sintomas, muitas vezes semelhantes aos da desidratação, exigem 
a dosagem de sódio sérico capilar e a pesagem de massa corporal antes e após a atividade 
física, para que se possa estabelecer o diagnóstico. Os sinais e sintomas clínicos conforme 
o nível de hiponatremia são leve: sódio plasmático entre 125 e 135mEql/l. Sintomas não 
perceptíveis ou distúrbios gastrintestinais moderados, como  distensão abdominal e náu-
sea; moderada: sódio plasmático < 125mEq/l. Sintomas e sinais: cefaleia latejante, vômi-
tos, sibilos, edema de mãos e pés, inquietação, fadiga incomum, confusão e desorientação; 
severa: sódio plasmático < 120mEq/l. Manifestações clínicas: crises convulsivas, parada 
respiratória, coma, danos cerebrais permanentes e morte (CARVALHO; MARA, 2010).

Maia et al. (2015) evidencia que o conhecimento do estado de hidratação antes, du-
rante e após corridas de rua torna-se importante para essa prática, sendo fundamental para 
evitar os danos decorrentes da desidratação. 

Metodologia

O presente artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa de revisão integrativa por 
meio das bases de dados SciELO, PubMed e livros acadêmicos dos últimos dez anos, a 
partir dos descritores: hidratação, equilíbrio hídrico, termoregulação e exercício de endu-
rance nos idiomas português e inglês. Foram identificados 68 artigos, os quais durante 
leitura, interpretação e triagem reduziram-se a 21 sendo 16 em inglês e 05 em português. 
Livros acadêmicos totalizam 06, sendo 03 em inglês e 03 em português. Trabalhos de 
Conclusão de Curso e Dissertações não entraram no resultado da pesquisa.

Resultados e Discussão

A água é uma boa opção para reidratação por ser facilmente disponível, barata e 
ocasionar esvaziamento gástrico relativamente rápido. Entretanto, para os exercícios com 
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duração acima de uma hora, pode apresentar desvantagens:é insípida, não contém quanti-
dades significativas de sódio e não contém carboidratos(HERNANDEZ et al., 2009). 

As bebidas esportivas possuem algumas características em destaque: velocidade de 
esvaziamento gástrico:é considerado o primeiro fator limitante para tornaro líquido in-
gerido disponível na circulação sanguínea. O estômago tem a função de “reservatório”, 
onde não ocorre nenhuma absorção significante e de onde o líquido deve ser liberado para 
o intestino. É controlado pelos fatores: intensidade e tipo do exercício, volume de líquido 
ingerido, densidade energética, osmolalidade, temperatura e tipo de carboidrato contido 
na solução (BIESEK et al., 2015); palatabilidade:um sabor de acordo com a preferência 
do indivíduo favorece a hidratação; temperatura: a ingestão de bebidas geladas em torno 
de 15 a 22oCinfluiapenas na palatabilidade que facilitaa ingestão. Não existem evidências 
atuais de que bebidas geladas facilitem a absorção da água e nutrientes, porém depende 
da condição climática em que o exercício está sendo realizado e da preferência do atleta; 
eletrólitos:em muitas situações de exercício intenso e prolongado e hábitos alimentares 
restritivos, justifica-se a adição de alguns eletrólitos às bebidas esportivas, principalmente 
o sódio, e também cloro e potássio. A inclusão de sódio nas bebidas reidratantes promove 
maior absorção de água e carboidratos pelo intestino durante e após o exercício. Isso se 
dá porque o transporte de glicose para a mucosa do enterócito é acoplado ao transporte 
de sódio, resultando maior absorção de água; eosmolaridade: partículas em solução(HER-
NANDEZ et al., 2009).

Concentrações elevadas de carboidrato retardam o esvaziamento gástrico, reduzem 
a quantidade de líquidos disponível para a absorção, mas aumentam a taxa de oferta de 
carboidrato. Isso pode aumentar o risco de desidratação e também pode causar distúrbios 
gastrintestinais. Por isso, em condição ambiental quente, orazoável é oferecer bebidas 
com uma concentração não muito alta de carboidrato (6 a 8 %); dessa forma não haverá 
retardo no esvaziamento gástrico. A bebida que contém sacarose e glicose promove maior 
absorção de água e sódio, porém, estimula a absorção de somente uma pequena quanti-
dade de carboidrato; já a bebida que contém glicose ou frutose, estimula absorção maior 
de carboidrato e moderada de água, mas muito pequena de sódio. O ideal é consumir uma 
bebida que contenha diferentes tipos de carboidrato para que a absorção intestinal seja 
mais rápida (BIESEK et al., 2015).

Bebidas diluídas em carboidratos e eletrólitos são as melhores para substituição de 
fluidos porque também fornecem algum substrato para os músculos em exercício. Mesmo 
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após o exercício, a sede pode não ser estímulo suficiente para garantir a reidratação com-
pleta. O que é ingerido durante a recuperação, especialmente nas primeiras 2 horas, tam-
bém poderia influenciar a taxa de recuperação e desempenho em um evento subsequente 
(SINGH, 2010).

Seguem-se as recomendações e estratégias de ‘quanto’, ‘quando’ e ‘com o que’ se 
hidratar para a manutenção do desempenho e preservação da saúdena prática de exercí-
cios de endurance.

Conforme Mcardle, Katch e Katch (2011),antes: 20 minutos, ingerir400 a 600 mL 
de água fria; durante:reposição de 150 a 250 mLde líquidos em intervalos de 15 minu-
tos,com acréscimo de 4 a 8%de carboidratos numa combinação de dois tipos diferentes: 
glicose, frutose, sacarose ou maltodextrina na proporção de 30-60g/h. A bebida, na tem-
peratura de 4oC, permite aumentodo consumo de líquidos e aprimora a endurance; após: 
reposição de líquidos com base na perda de peso - considere-se que 450g de perda de peso 
correspondem a 450 mL de desidratação -, salientando-se também a necessidade de veri-
ficar a coloração da urina para indicação qualitativa de hidratação. Beber pelo menos de 
125 a 150% da perda de líquido observada logo que possível após exercício. Bebida aro-
matizadacontendo carboidratos e eletrólitos, induz maior ingestão voluntária de líquidos, 
se comparada à água apenas aromatizada.

Para Thomas et al. (2016), antes: de 2 a 4h ingerir 5-10 ml/kg de peso corporal 
garante um nível adequado de hidratação; durante: a ingestão de 0,4 a 0,8 L/h de líquidos 
juntamente com carboidratos, por meio de bebidas frias a 5ºC contendo sabor para aumen-
tar a palatabilidade e consequente ingestão voluntária de líquidos; após: uma hidratação 
adequada restabelece o equilíbrio de água e eletrólitos, essencial no processo de recupera-
ção, desde que o volume a ser consumido seja maior,ao menos 50% a mais que o volume 
de suor perdido.

Mcdermott et al. (2017),antes:precedendo o exercício os atletas recreativos não pre-
cisam consumir líquidos com suplementos, mas devem estar hidratados e também atentos 
a manifestações individuais, como a sede, o peso corporal, cor da urina e frequência de 
micção. Atletas competitivos podem se beneficiar de sútilhiperidratação antes do exercício 
para evitar mais de 2% de déficit de massa corporal no exercício; durante:evitar perdas e 
consumo de líquidoexcessivo; após:beber pelo menos o equivalente a150% da perda de 
líquido observada durante um período de 4 horas. Avaliar a concentração e coloração da 
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urina para checagem da eficiência da hidratação.

Segundo Armstrong et al. (2014), beber de acordo com a sede é focar apenas na 
sensação de sede como único estímulo para ingerir líquidos, diferente de beber Ad libitum, 
-ingestão de fluidos de acordo com a vontade-,que tem apresentado melhores efeitos tanto 
na hidratação quanto no desempenho de atletas de endurance. Para Kenefick (2018), cada 
indivíduo tem sua própria percepção de quanto e quando se hidratar. Garth et al. (2013) 
relata que,se os atletas bebem Ad libitum, podem se concentrar no treinamento e na com-
petição, em vez de se distrair com a avaliação contínua das sensações de sede. Armstrong 
et al. (2016) afirma que é necessário considerar aspectos individuais de cada participante, 
além do sexo,para elaboração de planos de hidratação no exercício.

Considerações Finais

As estratégias e recomendações expostas ao longo da pesquisa visam um melhor 
entendimento do que é o equilíbrio hídrico e a importância da sua manutenção nos exer-
cícios. A necessidade de uma orientação nutricional individualizada e planejada é funda-
mental para manutenção do desempenho e boa saúde dos praticantes, atletas e esportistas 
recreativos. Por se tratar de assunto complexo envolvendo situações variáveis que interfe-
rem na termorregulação, há necessidade de aprofundamento na pesquisa.

ABSTRACT: The combination of vigorous exercise, temperature variation, and relative 
air variation can lead to weight gain, or require careful attention, and can lead to detri-
mental effects on physical performance and health. The objective of this research was 
to investigate a water balance theme, define restrictions and strategies of ‚how much‘, 
‚when‘ and ‚with whom to hydrate. Therefore, research literature search through SciELO, 
PubMed databases and academic books of the last ten years, from the descriptors: hydra-
tion, water balance, thermoregulation and resistance exercise in Portuguese and English. 
We identified 68 articles, which during reading, interpretation and reduced reduction, if 
21; academic books totaled 06. The strategies and recommendations presented throughout 
the research aim at a better understanding of what is the water balance and the importance 
of its maintenance in the exercises. The need for individualized and planned nutritional 
counseling is fundamental for maintaining the performance and good health of practitio-
ners, athletes and non-athletes. Because it is a complex subject involving variables that 
interfere with thermoregulation, there is a need for further research.
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RESUMO: Conceituar competência é uma atividade que tem sido realizada por autores de di-
ferentes áreas desde meados da década de 70, sendo que ao longo do tempo esse conceito pas-
sou a ser compreendido a partir da condição ética e social do sujeito e da sua utilização como 
estratégia para alcançar uma vantagem competitiva sustentável no contexto organizacional. O 
caráter interdisciplinar da Ciência da Informação possibilita reflexões sobre a convergência 
entre diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. O objetivo deste artigo foi identificar se 
há contribuição do tema Gestão por Competências na Ciência da Informação, mediante aná-
lise bibliométrica da produção científica internacional. A amostra analisada envolveu 98.917 
referências bibliográficas indexadas na base de dados Web of Science, no período de 1990 a 
2019, sendo que, 70 dessas referências relacionam as duas temáticas. Os resultados alcançados 
compreenderam um conjunto de indicadores: 1] evolução das publicações; 2] média de cita-
ções; e 3] ranking dos 10 países que mais publicaram. Concluiu-se que não há contribuições 
significativas da Gestão por Competências para o desenvolvimento da Ciência da Informação.
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Introdução

Verifica-se que nos anos 70 e 80, autores majoritariamente americanos, dentre eles 
McClelland e Dailey (1972), definiram ‘Competência’ como um conjunto de qualificações 
em certo trabalho ou situação. Na década de 90, Prahalad e Hamel (1990) salientaram as 
vantagens competitivas no contexto organizacional, através dos termos ‘Competência Es-
sencial’ ou ‘Core Competence’, que abarcam um conjunto de habilidades, competências e 
tecnologias no contexto empresarial que favorece o atendimento das demandas dos clien-
tes de uma forma diferenciada em relação aos concorrentes. 

Já nas décadas de 80 e 90, o fato do indivíduo deter as qualificações necessárias para 
um determinado trabalho, não assegurava que iria entregar o que lhe era demandado. Parry 
(1996) levantou o questionamento sobre o fato de ‘Competências’ incluírem ou não aspec-
tos relativos à personalidade, aos valores e estilos, denominadas Soft Competencies, e as 
Hard Competencies, que assinalam as habilidades exigidas para um trabalho específico. 
Nesse sentido, o autor defende que a gestão de recursos humanos foque no desempenho 
e não na personalidade, visto que esse aspecto não se desenvolve através de treinamento.

Com base nessas conceituações é possível inferir que diversas são as interpretações 
que ao longo dos últimos cinquenta anos se constituíram em torno da temática ‘Compe-
tência’. O fato de estar intimamente ligada a aspectos como carreira profissional, estrutura 
e desempenho organizacional, desenvolvimento e capacitação, potencialidades e fragili-
dades, equidade, salário e estrutura de cargos, esses se constituem como fatores condicio-
nantes para a gestão de pessoas e processos por competência.

Dutra (2001) aponta que as empresas utilizam meios para caracterizar ‘Competên-
cias’, considerando a evolução do processo organizacional. O autor destaca: a valorização 
humana; a gestão do conhecimento; a criação e distribuição do saber como caminho privi-
legiado para desenvolvimento das pessoas; o ambiente de trabalho como lugar de apren-
dizado. Ele também pondera a integração das expectativas de crescimento individual com 
as necessidades de crescimento institucional.

Por sua vez, os profissionais da Ciência da Informação (CI) tradicionalmente tra-
balham elaborando linguagens dos registros e implementando sistemas de recuperação da 
informação, desempenhando funções em gerenciamento de registros, de fontes, de pro-
dutos e serviços, além de promover o uso da informação pelos usuários (TRISKA, 2003).

No contexto empresarial os profissionais da informação têm sido solicitados a de-
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sempenhar funções estratégicas visando a competitividade da organização. Nesse sentido, 
esses profissionais também atuam em áreas relacionadas à gestão de informação e do 
conhecimento. Sabe-se que a Gestão da Informação e a Gestão do Conhecimento são sub-
campos de estudo da Ciência da Informação (WILMERS, 2019).

O caráter interdisciplinar da CI possibilita que reflexões sobre a convergência entre 
diferentes disciplinas e áreas do conhecimento ocorram, portanto, o objetivo deste artigo 
é identificar se a Gestão por Competências (GC) contribui para o desenvolvimento da 
Ciência da Informação.

Competências individuais e coletivas

O conceito de ‘Competência’ é percebido na abordagem de Mascarenhas (2008), ao 
definir que novas competências podem se formar progressivamente à medida que as pes-
soas interagem criativamente umas com as outras, formulam proposições e experimentam 
soluções, desenvolvem e utilizam recursos para resolver problemas e aproveitar oportuni-
dades, retendo conhecimentos em novas práticas organizacionais.

As inferências sobre ‘Competências’ consideram geralmente alguns pilares como:
“[...] conhecimento: o saber adquirido, ou seja, para o indivíduo é a com-
preensão de conceitos e técnicas que são necessários para atingir seus ob-
jetivos e que são adquiridos através de diferentes recursos, desde a simples 
observação, leituras, um treinamento realizado e sua própria formação aca-
dêmica; habilidade: o saber fazer ou poder fazer, ou seja, para o indivíduo 
representa a sua aptidão em atividade prática para o desempenho de sua 
missão e está associada à capacidade de produzir a partir do conhecimento 
adquirido, a experiência prática e o aprimoramento progressivo das apti-
dões desenvolvidas com o tempo; atitude: o ser ou querer fazer, ou seja, 
para o indivíduo é a decisão consciente e emocional de seu modo de agir 
e reagir no dia-a-dia em relação a fatos e outras pessoas de seu ambiente“ 
(MASCARENHAS, 2008, p. 184).

Na literatura é possível identificar dois extratos na investigação do conceito de 
competências: ‘Competências Individuais’ e as ‘Competências Coletivas’. Em relação às 
‘Competências Individuais’, além do estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes 
de um indivíduo, são considerados os resultados, a produção e a entrega decorrentes de 
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sua mobilização, ou seja, é incorporado o valor adicionado pelo empregado ao negócio 
(HIPÓLITO, 2001, p. 81).

Já sobre as ‘Competências Coletivas’, Retour e Krohmer (2011) argumentam que 
a criação ocorre por diversas fontes, sendo elas oriundas das pessoas que compõem as 
organizações ou das próprias organizações. Colin e Grasser (2011) destacam que ‘Compe-
tência Coletiva’ é resultado da aprendizagem, da heterogeneidade do grupo de trabalho, de 
certo nível de multilateralidade (cada ator implica redes de relações múltiplas) e do caráter 
de perenidade. Observa-se também que “as competências coletivas constituem o resultado 
de um processo e não sua causa. Uma competência organizacional é a consequência de um 
tipo específico de sinergia e de coordenação de competências individuais e, além disso, 
das interações de grupos e áreas da empresa” (LIBÂNEO, 2013, p. 80).

Outra abordagem que explica o conceito de ‘Competências Coletivas’ complementa 
o entendimento de que a agregação ou a justaposição de fenômenos de ordem individual, 
na direção de uma atividade comum, por si só não é ‘Competência Coletiva’. Para que se 
configure como tal “é preciso que esse encontro de competências individuais inicie uma 
dinâmica de compartilhamento, transformação e criação de uma competência nova, inse-
parável da coletividade que a viu emergir” (COLIN; GRASSER, 2011, p. 93).

Sobre o conceito de competência no contexto da CI, Maia (2020) argumenta que 
o indivíduo competente em informação tem conhecimentos, habilidades e atitudes que 
possibilitam identificar sua necessidade informacional para posterior uso de maneira res-
ponsável e crítica, ou seja, a Competência Informacional permite que os indivíduos se 
conscientizem a respeito da utilização de ferramentas de pesquisa, armazenamento, geren-
ciamento e compartilhamento, visando a construção de novos conhecimentos, o que gera 
independência no âmbito profissional.

Uma vez realizado o levantamento bibliográfico que define conceitualmente a Ges-
tão por Competências e introduz as atividades da Ciência da Informação, a próxima etapa 
do trabalho é analisar os artigos publicados na Web of Science (WoS).

Método e desenvolvimento

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza social aplicada, pois visa tornar 
o problema mais explícito, viabilizando uma maior compreensão da situação estudada 
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(GIL, 1999). Por envolver as técnicas de análise de informações bibliométricas (OKUBO, 
1997), trata-se de uma abordagem quantitativa (VANZ; STUMPF, 2010).

O método compreendeu o uso de ferramentas para analisar os artigos de periódicos 
da área de Ciência da Informação, que investigam o assunto Gestão por Competências, in-
dexados na Web of Science, publicados entre 1990 a 2019. Foi selecionada a base de dados 
WoS, por se tratar de uma base multidisciplinar, que disponibiliza acesso a mais de 33.000 
periódicos acadêmicos de âmbito global (ANALYTICS, 2019).

Os procedimentos metodológicos ocorreram em quatro etapas: 1] Recuperação da 
informação na WoS; 2] Elaboração e análise de indicadores, com o apoio do software Van-
tage Point; 3] Desenvolvimento de cálculos e gráficos no Microsoft Excel; 4] Criação de 
rede de coocorrência de palavras-chave no software VOSviewer.

 A Etapa 1 teve o intuito de recuperar apenas artigos de periódicos da área de Ciência 
da Informação, que abordam temas relacionados à Gestão por Competências, indexados 
na WoS. Foi elaborada e aplicada as estratégias de busca apresentadas pela Tabela 1.

Tabela 1: Estratégias de busca.

N° Expressão de busca Data Nº de Registros

1 SU=(Information Science & 
Library Science)

05/06/2020

98.917

2
TS=(“competency mana-

gement” OR “management 
skill*”)

3.280

3 1 AND 2 70

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir da aplicação da expressão de busca 1 foram recuperados 98.917 registros de 
artigos indexados na WoS referentes à Ciência da Informação, publicados no período de 
1990 a 2019. Vale salientar que foi utilizada a nomenclatura de Categoria de área atribuída 
pela base, portanto, o rótulo de campo ‘SU=’ se refere a área de pesquisa. Já a expressão 
2 recuperou 3.280 registros que abordam o assunto Gestão por Competências, utilizando 
para isso o rótulo de campo ‘TS=’, ao qual realiza uma busca por termos nos seguintes 
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campos em um registro: Título, Resumo, Palavras-chave de autor e Keywords Plus. Por 
fim, a expressão 3 teve por finalidade identificar artigos referentes aos resultados das bus-
cas das expressões 1 e 2. Nesse caso, foram retornados 70 artigos da área de Ciência da 
Informação relacionados com o tema Gestão por Competências, aos quais compõem parte 
da amostra recuperada para análise.

Utilizou-se o software Vantage Point (Etapa 2) para elaboração e análise de indica-
dores, o que possibilitou listar a quantidade de artigos e as respectivas citações por grupos 
(seis períodos) até a data da coleta na WoS, ou seja, dia 5 de junho de 2020. A Etapa 3 
envolveu cálculos no Microsoft Excel (como a média de citações, por períodos) e a gera-
ção de gráficos. Por fim, na Etapa 4 foi criada no VOSviewer uma rede de coocorrência de 
palavras-chave contidas nos artigos.

Resultados e discussões

Visando alcançar o objetivo deste artigo, que é identificar se o campo de Gestão por 
Competências contribui para a área de Ciência da Informação, foi elaborado um conjunto 
de indicadores bibliométricos.

Conforme mencionado na seção de método e desenvolvimento, pela busca realizada 
na WoS (Tabela 1) foi possível recuperar 70 artigos da área de Ciência da Informação rela-
cionados com o tema Gestão por Competências. Esses registros foram exportados em um 
arquivo no formato “txt” através da interface gráfica da Web of Science.

O indicador representado na Figura 1 permite visualizar de forma comparativa a 
evolução da produção científica da área de Ciência da Informação e do que é produzido na 
CI a respeito do campo de Gestão por Competências, ao longo do período de 1990 a 2019. 
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Figura 1: Evolução da produção científica da área de Ciência da Informação e da CI 
sobre Gestão por Competências.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a construção deste indicador, em um primeiro momento foi considerado o re-
sultado da expressão de busca 1, referente à produção da CI indexada na WoS de 1990 a 
2019, que recuperou 98.917 artigos. Os anos foram separados em seis grupos, 1990-1994; 
1995-1999; 2000-2004; 2005-2009; 2010-2014; 2015-2019. Em seguida foi possível iden-
tificar o total de artigos publicados em cada um desses grupos. 

Posteriormente, o mesmo procedimento foi realizado com os registros recuperados 
pela expressão de busca 3, que retornou o total de 70 artigos da CI relacionados com o 
campo de GC, ou seja, também foi realizada a divisão em períodos e feito o levantamento 
do número de artigos por grupo.

No indicador representado na Figura 1 é possível observar que as investigações da GC na 
CI não possuem o mesmo comportamento do desenvolvimento da Ciência da Informação, uma 
vez que há uma queda mais acentuada entre os períodos 1995-1999 e 2000-2004, como também 
contém curvas de crescimento menores nos períodos posteriores, se comparado com a CI.

A seguir, são mostradas análises referentes ao comportamento das publicações rela-
cionadas aos temas CI e GC, ao longo dos seis períodos estudados.
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No período de 1990-1994, as publicações só pertenciam a área de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação, abordando assuntos sobre acesso à informação e habilidades 
profissionais dos bibliotecários.

Entre 1995-1999, começam a aparecer estudos de outras áreas se relacionando com 
a CI, como a área de economia de negócios. Temas como gestão de projetos e de habilida-
des profissionais são explorados.

No período de 2000-2004, houve uma queda no número de artigos, onde as publica-
ções desse período não abordaram temas relacionados a gestão em âmbito organizacional. 
Houve uma tendência a exploração do tema Internet, em que os estudos buscaram compre-
ender o cenário das instituições frente a essa tecnologia e também a respeito de recursos 
eletrônicos, considerando as mudanças nas habilidades profissionais. É possível inferir 
que o interesse por esses temas esteja relacionado à consolidação da rede mundial de 
computadores World Wide Web (WWW) – ocorrida na década de 1990, que gerou impacto 
mundial, ou seja, o desconhecimento do novo cenário pode ter influenciado no interesse 
por esse tema. Vale salientar que as áreas do conhecimento desse período que contribuíram 
com a CI foram a Comunicação e a Ciência da Computação.  

De 2005 em diante os assuntos estão relacionados com a gestão organizacional, 
sendo que os principais temas no período de 2005-2009 foram: gerenciamento de proje-
tos, gestão organizacional, habilidades profissionais, e treinamentos profissionais. Neste 
período há contribuição das áreas de Ciência da Computação e Economia de Negócios. 
No período seguinte 2010-2014, a tendência dos temas segue a do período anterior, com o 
acréscimo de: gestão estratégica, segurança da informação, e gestão da informação.  

No último período (2015-2019), houve considerável crescimento no número de pu-
blicações na área de CI, se comparado com o período anterior. As publicações abordaram, 
principalmente, os temas: gestão da informação; gestão de conhecimento; gestão de dados; 
gestão de projetos; gestão de competências; habilidade profissional; gestão de pessoas; 
treinamento gerencial; treinamento de pessoas; competência gerencial; desenvolvimento 
profissional; desenvolvimento de habilidades; estratégia de ensino; serviço de entrega; e 
cultura organizacional. A exploração desses temas reforça a característica de atuação da 
GC no campo estratégico das organizações, explorando formas de viabilizar a sinergia en-
tre competências individuais e coletivas, com o intuito de alinhar os objetivos individuais 
e organizacionais (LIBÂNEO, 2013, p. 80), a fim de que a organização obtenha vantagem 
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competitiva. Estes temas também demonstram a relação da GC com os subcampos da CI 
como a Gestão da Informação e a Gestão do Conhecimento (WILMERS, 2019).

Ainda com os 70 registros retornados pela expressão de busca 3, foi criada uma rede 
de palavras-chave. Para tanto, foi feita a importação do arquivo “txt” da WoS no software 
VOSviewer, que é focado na visualização de amplas redes bibliométricas, apesar de pos-
suir algumas características especiais para mineração de texto (VAN ECK; WALTMAN, 
2014). Para a rede a seguir (Figura 2), considerou-se a coocorrência de palavras-chave (do 
autor e plus) presentes nos artigos da área de Ciência da Informação relacionados com o 
tema Gestão por Competências.

Figura 2: Rede de coocorrência de palavras-chave.

Fonte: Elaborada pelos autores.

No VOSviewer foram selecionadas as palavras-chave que apareceram pelo menos 3 
vezes (16 palavras), considerando a força de relação entre as elas (opção “Total link stren-
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gth” do parâmetro “Weights”) e utilizando o método de contagem “Full”. É importante 
notar o período dos artigos que contém essas palavras-chave (2010-2018). 

Com base na análise dos indicadores apresentados através das Figuras 1 e 2, é pos-
sível intuir que os estudos sobre GC na área da CI, exploram o desenvolvimento de habili-
dades profissionais em contextos de bibliotecas (libraries; academic libraries), no que se 
refere à Competência Informacional, as investigações versam sobre os aspectos de neces-
sidade informacional (needs) e de Alfabetização Informacional (literacy), corroborando 
com os resultados de Maia (2020). As temáticas exploradas no período de 2010-2018, na 
amostra analisada, como por exemplo: 1] estratégia de ensino; 2] treinamento de pessoas; 
3] treinamentos profissionais; 4] desenvolvimento de habilidades; e 5] serviço de entrega 
– denotam estratégias focadas no desenvolvimento de habilidades de profissionais, ne-
cessárias ao atendimento das necessidades informacionais dos usuários das bibliotecas. A 
GC, em especial o desenvolvimento de competências, é uma temática relacionada com a 
área de Administração, que se apresenta como uma das principais áreas do conhecimento 
que contribuem para a CI, conforme investigado por Lança, Amaral e Gracioso (2018).

Na Figura 3 é apresentado o indicador, envolvendo a análise de citações, que permi-
tiu comparar a média de citações dos artigos que relacionam CI com GC, com os artigos 
que tratam apenas de CI.
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Figura 3: Média de citações das publicações de CI e de GC & CI.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir do total de artigos recuperados na expressão de busca 1, os registros foram 
agrupados por períodos (1990-1999; 2000-2004; 2005-2009; 2010-2014; 2015-2019), a 
fim de identificar o número de publicações em cada período e as citações recebidas pe-
los artigos do dia em que eles passaram a ser indexados na WoS até a data da coleta 
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(05/06/2020). Por sua vez, o cálculo da média de citações é realizado por meio da divisão 
do número de citações pelo total de artigos do período. Esse procedimento também foi 
realizado para os registros recuperados pela expressão de busca 3.  

O indicador nos permite visualizar que os estudos de Ciência da Informação e GC 
& CI apresentam comportamentos parecidos no que se refere ao impacto de citações, pois 
é possível observar que os mesmos períodos que apresentam a média de citações abaixo 
do número de artigos (1990-1994; 2015-2019), é comum entre ambos. É notório que os 
estudos de GC & CI são incipientes, porém mostram tendência de desenvolvimento pelo 
comportamento crescente do número de publicações ao longo dos três últimos períodos 
(2005-2009; 2010-2014; 2015-2019). Com base nas médias de citações das publicações, 
não é possível intuir que a Gestão por Competências contribui para o desenvolvimento da 
Ciência da Informação.

Visando identificar em quais países se concentram os esforços de investigação da 
GC na CI, foi elaborado o indicador apresentado na Figura 4, compreendendo o ranking 
dos 10 primeiros países que mais investigaram a GC dentro da área de CI. Tal resultado 
poderá orientar futuros pesquisadores brasileiros na identificação e seleção de potenciais 
parcerias.

Figura 4: Ranking dos 10 países que mais publicaram sobre GC & CI.

Fonte: Elaborada pelos autores.
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O indicador da Figura 4 foi construído através da criação de uma lista de países, que 
posteriormente foi ordenada de forma decrescente, a fim de organizar os países do maior 
ao menor em número de publicações. Assim, foi possível visualizar que o país com maior 
número de publicação é o Estados Unidos, isso se deve ao fato de que a maior parte das 
publicações da Web of Science são americanas. Além disso, há uma forte tradição ameri-
cana no desenvolvimento da CI, especialmente no que se refere ao desenvolvimento tec-
nológico científico (GUIMARÃES; SALES; GRÁCIO, 2012). Existe também uma forte 
corrente americana no campo de GC (MCCLELLAND; DAILEY, 1972; PRAHALAD; 
HAMEL, 1990; PARRY, 1996). Há apenas uma publicação pertencente ao Brasil, um es-
tudo de caso publicado em 2017, onde foi realizada uma análise da importância da Gestão 
por Competências para a aplicação da Gestão do Conhecimento.

Conclusão

Mediante revisão bibliográfica, foi possível identificar que o domínio de determi-
nadas competências leva os profissionais e as organizações que os empregam a fazer a 
diferença no ambiente em que atuam.

Com o uso de intersecções entre diferentes expressões de busca, envolvendo a abor-
dagem das competências na área de CI, na base de dados multidisciplinar Web of Science, 
foi possível investigar a relação entre o conceito de GC com a área de CI. De um total de 
98.917 artigos da área de CI em 30 anos (1990 a 2019), apenas 70 versam sobre a temática 
da GC, o que corresponde a 0,07% do total. Além da pequena quantidade de artigos sobre 
GC na área de CI, em três dos seis períodos analisados esses artigos em média tiveram 
menos citações do que os artigos de CI nos mesmos períodos. Sendo assim, é possível 
constatar que até o momento não há contribuições significativas da GC na CI.

Cabe ressaltar que as escolas de CI deveriam investir no tema GC, especialmente 
nas vertentes cuja tônica se fundamenta na capacidade de exercer o domínio crítico sobre 
suas práticas, motivados pelo fato de que essa compreensão tende a complementar a atu-
ação do profissional de CI, pois tendo como objeto a informação, ele busca fixar canais, 
recursos e discursos diretos com os usuários. Por fim, esse profissional precisa se apoiar 
na aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes visando cumprir de modo adequado 
seu papel de mediador da informação e gestor de unidades de informações, entre outros, 
relacionados à sua atuação profissional e de pesquisa.
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Competency management by the perspective of information science

ABSTRACT: Conceptualizing competence is an activity that was carried out by authors 
from different areas since the mid-1970s, and over time this concept has come to be un-
derstood from the individual’s ethical and social condition and its use as a strategy for 
achieving a sustainable competitive advantage, in the organizational context. The inter-
disciplinary nature of Information Science allows reflections on the convergence between 
different disciplines and areas of knowledge. The purpose of this article was to identify 
whether there is a contribution from the theme Competency Management in the Infor-
mation Science, through bibliometric analysis of international scientific production. The 
analyzed sample involved 98,917 bibliographic references indexed in the Web of Science 
database, from 1990 to 2019, and 70 of these references relate the two themes. The results 
achieved comprised a set of indicators: 1] evolution of publications; 2] average of cita-
tions; and 3] ranking of the 10 countries that published the most. It was concluded that 
there are no significant contributions from Competency Management to the development 
of Information Science.

KEYWORDS: Competency Management; Information Science; Human Resources; Web 
of Science.
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EM PERÍODO PRÉ-ESCOLAR

Patrícia Renata Detomazi dos SANTOS1

Solange MEIRA2

Angélica de Moraes Manço RUBIATTI3

RESUMO: O pré-escolar é a fase caracterizada pela formação dos hábitos alimentares e a 
alimentação saudável desempenha papel decisivo para o crescimento e desenvolvimento da 
criança. Com a correria do dia a dia, os pais optam pela praticidade dos lanches rápidos como 
sucos de caixinha, pães e bolos industrializados, presunto, salgadinhos de pacote e biscoitos 
recheados para colocarem nas lancheiras dos seus filhos. Esses alimentos são ricos em conser-
vante, sódio, açúcar e gordura e podem comprometer a saúde das crianças. Nesse contexto, o 
objetivo do trabalho foi desenvolver exemplos de lanches que possam ser levados para escola, 
voltados para crianças na idade pré-escolar, auxiliando os pais e responsáveis no preparo e 
montagem das lancheiras. Para o desenvolvimento deste trabalho foram elaborados 10 exem-
plos de refeições para as lancheiras de pré-escolares de quatro a seis anos, contendo alimentos 
saudáveis de diferentes grupos alimentares com fotos e receitas de fácil preparo que poderão 
ser desenvolvidas em casa pelos pais, juntamente com as crianças. Um dos exemplos das 
opções foi torradinhas de pão integral, iogurte integral e salada de frutas. Conclui-se que a 
prevenção e tratamento da obesidade infantil é de responsabilidade de todos: família, escola, 
nutricionista e sociedade. 
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Introdução

As características biológicas do pré-escolar apontam que é a criança de 1 a 6 anos 
de idade, faixa etária em que se estabelece a formação dos hábitos alimentares, que se 
inicia com a bagagem genética e vai se modificando conforme o meio ambiente, tipo de 
aleitamento, introdução alimentar, hábitos alimentares dos familiares e condição socioe-
conômica. Apesar das recomendações nutricionais indicarem uma variedade de alimentos 
proporcionando todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e crescimen-
to, as necessidades nutricionais podem apresentar diferenças em crianças de uma mesma 
faixa etária. É natural a atenção maior em atividades como andar, correr e brincar, sendo 
desnecessário que os pais insistam para que as crianças comam, ou ainda, disfarcem os 
alimentos, causando prejuízos ao comportamento alimentar da criança (VITOLO; RAU-
BER, 2015).

       O período pré-escolar é marcado pelo lento crescimento, e a inapetência e 
a recusa de certos alimentos que eram aceitos anteriormente, mas esse é um período pas-
sageiro. É necessário que os pais ou adultos responsáveis ofereçam alimentos nutritivos e 
seguros às crianças, desenvolvendo preparações culinárias saudáveis distribuídas em re-
feições principais e lanches intermediários. As crianças nesta faixa etária têm uma menor 
capacidade do estômago, assim, os lanches são muito importantes no intervalo entre as 
principais refeições, pois contribuem na ingestão dos nutrientes diários e mantêm o nível 
de glicemia e concentração para o aprendizado (LUCAS; FEUCHT; OGATA, 2018). 

Para que o desenvolvimento e o crescimento da criança ocorra de forma saudável, é 
fundamental a ingestão de uma dieta balanceada, suprindo as necessidades do organismo 
para o crescimento e desenvolvimento, e prevenindo os distúrbios nutricionais como des-
nutrição, anemia ferropriva e a obesidade (BRASIL; DEVINCENZI; RIBEIRO, 2007).

       O excesso de peso em crianças pré-escolares e escolares vem aumentando, 
tornando-se um problema de saúde pública. A obesidade na infância está relacionada com 
a ingestão inadequada de alimentos e o baixo grau de atividade física. Não é uma condição 
benigna, pois uma criança terá mais chance de se tornar um adolescente ou adulto obeso. 
A família tem papel fundamental para a prevenção da obesidade na infância, influenciando 
no ambiente da criança, reduzindo comportamentos sedentários e tempo de tela, e promo-
vendo uma ingestão alimentar de melhor qualidade. Nos primeiros anos de vida da crian-
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ça, a educação alimentar e nutricional é essencial para o desenvolvimento da habilidade de 
assimilação de novos conceitos alimentares, podendo ser formal (oferecida nas escolas) ou 
informal tendo os pais como modelos, garantindo o consumo de uma maior variedade de 
alimentos (LUCAS; FEUCHT; OGATA, 2018).

As ações educativas em nutrição têm papel importante na criação de hábitos e cos-
tumes saudáveis às crianças, para assim mantê-los com uma boa saúde. Além dessas ações 
que promovam conhecimentos sobre alimentação saudável, um ambiente favorável, o en-
volvimento da família, escola, comunidade e a indústria alimentícia são estratégias favo-
ráveis para modificar o comportamento alimentar, o estado nutricional e a prevenção da 
obesidade (TRICHES; GIUGLIANI, 2005). 

Nesse contexto, os lanches intermediários nesta faixa etária exercem função funda-
mental na alimentação desse grupo, sendo uma ótima oportunidade para a ingestão de nu-
trientes. Segundo o Manual de Orientação do Departamento de Nutrologia da Sociedade 
Brasileira de pediatria (SBP), o fracionamento em seis refeições e o tamanho das porções 
são recomendações importantes na dieta das crianças nesta faixa etária, em especial. Sen-
do as principais refeições: café da manhã, almoço e jantar, e os intervalos das refeições 
principais entram os lanches intermediários com o intervalo de 2 a 3 horas, complemen-
tando assim as necessidades nutricionais das crianças (BARRETO et al., 2018).

Outro aspecto relevante na alimentação da criança em fase escolar é o papel da 
escola no incentivo à alimentação saudável, considerando que a escola é um espaço fun-
damental e privilegiado para essa ação, direcionada à educação alimentar e nutricional. 
Dessa forma, o alimento a ser oferecido deve ter qualidade e adequação nutricional e ser 
uma estratégia pedagógica na aquisição de conhecimentos de Nutrição para adoção de 
novos hábitos alimentares saudáveis (BARBOSA et al., 2013).

A oferta dos lanches escolares deve seguir as recomendações de incluir aos lanches, 
leite, queijo, bolachas, frutas, vegetais, iogurte, sanduíches de patês e cereal de grãos in-
tegrais. Para medir a qualidade da alimentação do estudante em idade escolar não deve 
ser levado em consideração somente o lanche consumido pela criança na escola, mas os 
hábitos alimentares da família em casa. Manter bons hábitos fora do ambiente escolar for-
talece e adequa às necessidades nutricionais diárias das crianças (GODOY; TEIXEIRA; 
RUBIATTI, 2013).

Uma alimentação adequada é de fundamental importância para as crianças em fase 
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escolar, pois interfere no desenvolvimento neurológico e no crescimento. Com a correria 
do dia a dia, os pais acabam optando pela praticidade dos lanches rápidos que, geralmente, 
são industrializados ultraprocessados para colocarem na lancheira dos filhos.

Esses alimentos são ricos em conservantes, açúcar, sódio e gorduras saturadas e 
trans que podem comprometer a saúde das crianças. Além disso, alguns pais ficam em 
dúvida de como combinar os grupos alimentares e como acondicionar devidamente os ali-
mentos na lancheira para que seu filho faça a ingestão de um alimento saudável e seguro, 
mesmo quando não está em casa. 

Dessa forma, a proposta do presente trabalho foi desenvolver exemplos de lanches 
que possam ser levados para escola, voltados para crianças na idade pré-escolar, auxilian-
do os pais e responsáveis no preparo e montagem das lancheiras. 

Desenvolvimento Bibliográfico 

 

 Crianças em idade pré-escolar e escolar fazem parte de um grupo vulnerável por 
dependerem integralmente de um responsável para lhes fornecer uma alimentação sau-
dável e equilibrada, contendo os nutrientes necessários para seu crescimento e desenvol-
vimento, sendo que quando esse fornecimento não supre as necessidades individuais da 
criança pode acarretar consequências graves e permanentes. Este período é caracterizado 
pelo lento crescimento, desenvolvimento das habilidades motoras e de fala, e de conhe-
cimento de novos alimentos. A criança nesta fase se distrai muito fácil com brinquedos e 
outras atividades, deixando de lado a alimentação, e por isso, os pais ou responsáveis têm 
papel fundamental na formação dos hábitos alimentares, podendo evitar o fornecimento 
de guloseimas ou alimentos que fornecerão desequilíbrio nos nutrientes. Uma má alimen-
tação na infância poderá trazer um resultado negativo quando adulto. A recomendação é 
ofertar uma alimentação variada e nutritiva, com diferentes formas de preparo, texturas, 
formas e sabores para promover o apetite e aumentar o conhecimento alimentar da criança 
(FREIBERG; FERREIRA, 2008).

            Nesta faixa etária é necessário que os pais tenham ciência de que se trata 
de uma fase transitória na vida das crianças e que o comportamento alimentar se torna 
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instável, por exemplo, alimentos favoritos até agora podem não ser aceitos amanhã, ou 
mesmo que a criança aceite um único alimento por semanas seguidas e depois rejeitá-lo. A 
alimentação do pré-escolar também é caracterizada pela dificuldade em aceitar alimentos 
novos ou desconhecidos (neofobia), o que pode dificultar a qualidade e a variedade da ali-
mentação ofertada pelos pais. As refeições ou lanches devem ser fracionadas em horários 
fixos e o tamanho das porções deve ser ajustadas de acordo com o grau de aceitação da 
criança, de modo a garantir energia suficiente até a próxima refeição. É importante que a 
alimentação da criança seja junto com a família, pois a aceitação de novos alimentos se dá 
pela repetição da oferta desse alimento, mas também pelo modelo que a família representa 
nesta fase de formação de hábitos alimentares (MORETZSOHN et al., 2018).

 A família exerce grande influência na aprendizagem da criança e também em sua 
alimentação, pois são responsáveis pela aquisição do alimento que será ofertado, sua pre-
paração e qualidade nutricional, repercutindo nos hábitos alimentares no futuro, além de 
servirem de modelo no comportamento alimentar. A disponibilidade e acessibilidade a 
frutas, verduras e legumes pode influenciar no consumo alimentar, mas para a aceitação 
de novos alimentos pode ser necessário ofertar várias vezes o mesmo alimento até que a 
criança o aceite. Percebe-se que quando as refeições são feitas em família há um maior 
consumo de cereais, vegetais, carnes, leite e derivados, mas quando as famílias fazem as 
refeições diante de televisores, tendem a consumir pizzas, refrigerantes e salgadinhos, 
podendo ocorrer deficiências nutricionais e ganho de peso (WEFFORT et al., 2011).

Os hábitos alimentares são formados por influências genéticas e ambientais e estão 
associados com a renda familiar, escolaridade, mídia e comportamento alimentar da famí-
lia do qual ela é dependente e exercem influência direta no desenvolvimento dos hábitos 
de seus filhos, podendo ter consequências duradouras até a vida adulta. Os hábitos alimen-
tares inadequados levam a uma alimentação de baixa qualidade, associada a deficiências 
nutricionais, se tornando um relevante problema de saúde pública. As necessidades nutri-
cionais se diferem entre crianças de um mesmo grupo e merecem uma análise individua-
lizada. Algumas características fisiológicas e comportamentais são comuns a esse grupo 
como volume gástrico pequeno e apetite inconstante, assim como a inapetência é comum 
nessa fase, porém não pode ser definida como diagnóstico, devendo a mesma ser avaliada 
considerando o crescimento e o desenvolvimento, bem como os hábitos alimentares e os 
parâmetros bioquímicos (VITOLO, 2015). 

 Os padrões alimentares brasileiros estão mudando e as principais mudanças estão 
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na substituição de alimentos in natura ou minimamente processados por produtos indus-
trializados ultraprocessados e prontos para o consumo. Essas mudanças contribuem para 
o desequilíbrio em relação à oferta de nutrientes e na exagerada ingestão de calorias, in-
fluenciando no crescimento e desenvolvimento infantil (BRASIL, 2014).

É recomendado que as calorias diárias necessárias sejam distribuídas em cinco ou 
seis refeições ao dia, sendo que os lanches intermediários (manhã e tarde) necessitam 
conter de 10 a 15% das necessidades nutricionais diárias, adequando sua quantidade e 
qualidade ingerida, como também a disponibilidade do alimento e aceitação individual. 
Deve-se limitar a ingestão de carboidratos simples, dando preferência para os alimentos 
integrais, hortaliças e frutas, evitando o excesso no consumo de sódio e gorduras totais 
(WEFFORT et al., 2011). 

 É responsabilidade do adulto oferecer à criança alimentos saudáveis ao invés de 
guloseimas, mas é recomendado o envolvimento da criança na escolha e no preparo das 
refeições, estimulando as práticas alimentares saudáveis e havendo maior conhecimento 
da variedade de alimentos, dependendo da cultura, acessibilidade e renda familiar. Cozi-
nhar é mais do que alimentar o corpo, é também fortalecer práticas alimentares, culturas 
e etnias familiares passadas por gerações. Para isso basta um planejamento de cardápio, 
que pode ser semanal e que facilite na hora das compras para que não haja desperdício 
de alimentos com compras desnecessárias. A habilidade de cozinhar é um conhecimento 
adquirido e as cores, texturas e aromas deixarão boas lembranças para a criança e para a 
família da comida preparada em casa (BRASIL, 2018).

 A oferta apenas dos alimentos favoritos pelas crianças pode favorecer aos hábitos 
alimentares inadequados que irão perdurar na adolescência e idade adulta, principalmente, 
quando esses alimentos são ultraprocessados (NERI, 2019). 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram elaborados 10 exemplos de refeições 
para as lancheiras de pré-escolares de quatro a seis anos, contendo alimentos saudáveis de 
diferentes grupos alimentares, ilustrados com fotos e receitas de fácil preparo que poderão 
ser desenvolvidas em casa pelos pais, juntamente com as crianças.
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Todos os alimentos preparados, a montagem das opções e as fotografias foram rea-
lizadas pelas pesquisadoras. 

 Resultados 

Foram elaboradas 10 opções de lanches saudáveis para que as crianças possam ter 
como alternativas para tornar esse momento na escola prazeroso e rico em alimentos mais 
saudáveis e nutritivos, contribuindo com a promoção da saúde e hábitos alimentares ade-
quados desde a infância.

 A seguir serão apresentadas as opções de lanches pelas Ilustrações 1 a 10.

Ilustração 1 – Opção 1 de lanche saudável: Torradinhas de pão integral com azeite e 
ervas, iogurte integral com mel e salada de frutas. 
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Ilustração 2 – Opção 2 de lanche saudável: Bolo de beterraba com laranja, queijo 
em palitinho e kiwi picado.
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Ilustração 3 – Opção 3 de lanche saudável: Pão de queijo, requeijão e suco de me-
lancia. 
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Ilustração 4 – Opção 4 de lanche saudável: Bolo de cenoura e iogurte natural de 
morango. 
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Ilustração 5 – Opção 5 de lanche saudável: Cookie de banana, frutas (uva e moran-
go) e iogurte probiótico.
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Ilustração 6 – Opção 6 de lanche saudável: Pão de forma integral com patê (frango 
+ requeijão + cenoura crua ralada) e suco de uva integral.
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Ilustração 7 – Opção 7 de lanche saudável: Esfirras de carne moída e suco de la-
ranja com cenoura. 
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Ilustração 8 – Opção 8 de lanche saudável: Bolinho de chocolate (cacau 100%), 
iogurte natural integral e abacaxi em cubos. 
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Ilustração 9 – Opção 9 de lanche saudável: Bisnaguinha caseira, queijo branco 
cremoso e caqui.
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Ilustração 10 – Opção 10 de lanche saudável: Empadinha de frango e suco de la-
ranja natural. 
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No Quadro 1 foram apresentadas as calorias de todas as opções de lanches, bem 
como a média de calorias de todos os lanches sugeridos.

Quadro 1 – Distribuição energética dos lanches propostos.

Opção Alimentos Valor energético
(Kcal) 

1 Torradinhas de pão integral com azeite e ervas, 
iogurte integral com mel e salada de frutas

266,8

2 Bolo de beterraba com laranja, queijo em paliti-
nho e kiwi picado

264,2

3 Pão de queijo, requeijão e suco de melancia 241,7
4 Bolo de cenoura e iogurte natural de morango 263,5
5 Cookie de banana, frutas (uva e morango) e 

iogurte probiótico
238,9

6 Pão de forma integral com patê (frango + requei-
jão + cenoura crua ralada) e suco de uva integral

248,9

7 Esfirras de carne moída e suco de laranja com 
cenoura

224,4

8 Bolinho de chocolate (cacau 100%), iogurte 
natural integral e abacaxi em cubos

260,9

9 Bisnaguinha caseira, queijo branco cremoso e 
caqui

224,4

10 Empadinha de frango e suco de laranja natural 254,8
Média 248,9
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 Discussão

Uma alimentação adequada e saudável é a melhor forma de prevenir o sobrepeso e 
obesidade, um dos principais problemas nutricionais de Saúde Pública, que vem crescen-
do no Brasil, aliada ao aumento da globalização e progresso do país, levando à chamada 
transição nutricional, com a substituição da desnutrição pelo excesso de peso acompanha-
da de comorbidades. Os fatores de risco que constituem a complexa cadeia de fatores que 
levam para a obesidade infantil são: crescimento acelerado nos primeiros anos de vida, 
pouco tempo de sono, menos de trinta minutos diários de atividade física e o consumo de 
alimentos e bebidas açucaradas. A obesidade dos pais, retardo de crescimento intrauterino, 
insegurança alimentar e baixo nível sócio econômico também devem ser considerados 
como fatores de risco. O aleitamento materno foi considerado um fator protetor da criança 
no que diz respeito à obesidade, assim como a prática de atividade física a longo prazo no 
tratamento e controle da obesidade, levando à manutenção do peso e redução da gordura 
corporal, preservando a massa isenta de gordura e garantindo a melhora no perfil lipídico 
e metabólico (VITOLO; CAMPAGNOLO, 2015). 

Outro fator importante no que diz respeito à alimentação do pré escolar e escolar 
é a deficiência de ferro. Apesar desse micronutriente estar presente em muitos alimentos, 
uma parte considerável da dieta é de ferro de baixa biodisponibilidade (hortaliças, cereais 
e leguminosas) e este déficit pode levar ao desenvolvimento da anemia ferropriva, que 
é a forma mais grave da deficiência de ferro. Repercutindo assim, no desenvolvimento 
psicomotor e cognitivo e rendimento intelectual de crianças em fase escolar (BRAGA; 
VITALLE, 2010).

 A escola tem grande importância na formação e melhora dos hábitos alimentares 
das crianças, pois contribui com a construção de conhecimento dos indivíduos, em relação 
aos alimentos e seus nutrientes, melhorando os hábitos alimentares da criança e da família. 
No ambiente escolar, os lanches devem atender a uma fração diária das recomendações 
nutricionais, contendo o equivalente à colação ou desjejum, não ultrapassando 20% da 
recomendação nutricional diária, seguindo as orientações do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) (WEFFORT et al., 2011). 

A Sociedade Brasileira de Pediatria propõe a distribuição energética dos lanches 
escolares por faixa etária e sexo (Quadro 2), orientando a quantidade dos alimentos ofere-
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cidos nessas refeições, o que auxilia o trabalho do nutricionista na oferta de opções ao pais 
ou de alimentos na própria escola.

Quadro 2 – Distribuição energética dos lanches escolares segundo grupo etário e 
sexo:

Grupo etário Valor energético 
diário

Valor energético lanche (10 
a 15% VET) kcal

6 a 11 meses 850 85 - 128

12 a 23 meses 1300 130 a 195

2 a 3 anos 1300 130 a 195
4 a 6 anos 1800 180 a 270
7 a 10 anos 200 200 a 300

11 a 14 anos e 15 a 18 anos 
(feminino)

2200 220 a 330

11 a 14 anos (masculino) 3000 250 a 375

15 a 18 anos (masculino) 2500 250 a 375

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012.

 Os exemplos de lanches escolares propostos no presente trabalho atenderam à 
recomendação nutricional especificada para a faixa etária entre 4 e 6 anos (180 a 270 calo-
rias), apresentando, em média, 260 calorias, como observado nos resultados do Quadro 1. 

 Miguel et al. (2017) reforçam que os lanches levados de casa pelos escolares são, 
em sua maioria, compostos por alimentos industrializados pela maior praticidade, sendo 
reforçada a necessidade de uma intervenção dos pais em melhorar os hábitos alimentares 
das crianças de forma a torná-la mais saudável. 

 Os alimentos passam por diversos processos de fabricação e o Guia Alimentar 
para a População Brasileira divide-os em 4 categorias: 1-alimentos in natura ou minima-
mente processados (passam por limpeza, moagem, remoção de partes indesejáveis, sem 
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adição de açúcares, sal ou gordura); 2-ingredientes culinários processados (são retirados 
de alimentos in natura e utilizados no preparo das refeições, como sal, açúcar e gorduras); 
3-processados (são alimentos fabricados à partir de alimentos in natura e acrescidos de 
sal ou açúcar como queijos e pães); e 4-ultraprocessados (produzidos pela indústria com 
adição de corantes, sal, gorduras, açúcares, aditivos e realçadores de sabor). Essa classi-
ficação dos alimentos permite orientar as pessoas e as famílias, que desde a infância, a 
prioridade seja a ingestão de alimentos mais naturais, evitando o consumo em excesso e 
frequente de alimentos ultraprocessados (BRASIL, 2018).

 Uma grande preocupação na alimentação dos pré-escolares é a oferta excessiva de 
bebidas açucaradas e alimentos ricos em gorduras, devendo ser no planejamento alimentar 
priorizado o consumo de preparações caseiras e em quantidades variáveis, de acordo com 
o apetite e idade das crianças (NERI, 2019).

 A alimentação na escola deve ter também a função pedagógica, tornando-se fun-
damental o desenvolvimento de ações que promovam a adoção de práticas alimentares 
saudáveis. Faz-se necessária a ação conjunta de pais, professores, profissionais da saúde, 
como o nutricionista, para promover ambientes e estratégias propícias à promoção de há-
bitos alimentares saudáveis entre os estudantes. O desenvolvimento de medidas como a 
oferta de opções variadas e atrativas no momento do lanche escolar, auxiliaria as crianças 
e os jovens a escolherem e consumirem alimentos que contribuam para o crescimento e o 
desenvolvimento saudáveis e com mais qualidade de vida (GABRIEL et al., 2011).

 Há a necessidade da implementação de programas de educação nutricional nas 
escolas para contribuir com melhorias na alimentação das crianças e os pais também pos-
suem total responsabilidade na formação de hábitos alimentares saudáveis que serão mais 
eficazes se forem reforçadas pelas instituições de ensino (MELLO; MORIMOTO; PA-
TERNEZ, 2016).

 Conclusão

 Com o desenvolvimento desse trabalho, conclui-se que a prevenção e o tratamento 
da obesidade infantil é de responsabilidade de todos: família, escola, nutricionista e socie-
dade.
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 A adoção de práticas alimentares e de estilo de vida mais saudáveis em casa e na 
escola com o apoio de todos os envolvidos poderá a facilitar a consolidação dessas práti-
cas, repercutindo na saúde atual, na adolescência e na idade adulta. 

 O incentivo ao consumo de alimentos mais naturais e nutritivos no ambiente es-
colar é mais uma estratégia que sustenta essas práticas saudáveis e pode ser realizado por 
meio da atuação de nutricionistas nas escolas. 

 A elaboração de opções de lanches mais saudáveis para fazerem parte dos lanches 
realizados pelos alunos na escola é uma maneira de contribuir com a diminuição da preva-
lência do excesso de peso e da má qualidade da alimentação na infância.

PREPARATION OF HEALTHY SNACKS OPTIONS FOR CHILDREN IN PRESCHOOL PE-
RIOD 

ABSTRACT: The preschool is the phase characterized by the eating habits formation, and the 
food healthy plays a decisive role for the child’s growth and development. With the everyday’s 
rush, parents opt for the convenience of quick snacks such as box juices, industrialized bread 
and cakes, ham, packaged snacks, and stuffed cookies, to put in their children’s lunchboxes. 
These foods are rich in additives, sodium, sugar, and fat, which can compromise children’s 
health. In this context, the objective of this work is to propose examples of snacks that can 
be taken to school, aimed at children of preschool age, assisting parents in the preparation 
and assembly of lunch boxes. For the development of this work, we prepared 10 examples of 
lunchboxes snacks for preschoolers aged four to six years old, containing healthy foods from 
different food groups, with photos and recipes that can be easily prepared at home by parents 
together with their children. One example of the options was toasted brown bread, wholegrain 
yogurt and fruit salad. We conclude that the prevention and treatment of childhood obesity are 
everyone’s responsibility: family, school, nutritionist and society.

Keywords: School snack, Healthy food, School nutrition
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ADULTOS E IDOSOS COM DO-
ENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NO MUNI-

CÍPIO DE PIRASSUNUNGA (SP)
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RESUMO: A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela deterioração progressiva 
da função renal, definida por anormalidades estruturais ou funcionais do rim. O objetivo do 
trabalho foi realizar avaliação nutricional de pacientes adultos e idosos com DRC em trata-
mento de hemodiálise. A pesquisa de caráter transversal observacional foi realizada com 30 
pacientes adultos e idosos com DRC no Centro de Hemodiálise no município de Pirassununga 
(SP). Peso, altura, circunferência do braço, circunferência abdominal e informações sobre 
hábitos alimentares foram coletados dos participantes para realização da avaliação nutricional. 
Os resultados apontaram que a maioria eram idosos do sexo masculino e realizavam hemo-
diálise há menos de 5 anos. Os avaliados eram, principalmente, eutróficos e mais da metade 
apresentaram risco muito elevado para doenças associadas à obesidade. A maior mudança na 
alimentação foi a diminuição da ingestão alimentar e a maior dificuldade de adesão à dieta 
foi nas modificações e restrições alimentares e hídrica. Quase metade dos pacientes aceitou o 
tratamento dialítico com tranquilidade. Conclui-se que a avaliação nutricional dos pacientes 
dialíticos permite identificar as mudanças necessárias na alimentação para garantia de mais 
saúde e qualidade de vida ao indivíduo.
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Introdução

A Insuficiência Renal Crônica é considerada um problema médico e de saúde públi-
ca global. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), há aproximadamente 15 
milhões de brasileiros que apresentam algum grau de insuficiência renal. Desse total, 90 
mil estão em estágio grave, dependendo de hemodiálise ou estão na fila de transplante. O 
desenvolvimento da doença é silenciosa e, quando os sinais se manifestam, a função renal 
já está bem comprometida (CUPPARI et al., 2014). 

A Doença Renal Crônica (DRC) é a diminuição lenta, progressiva e irreversível das 
funções renais, que pode levar perda total da função dos rins. Ela pode ser causada por: 
Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Glomerulonefrite, Pielonefrite e Rins Policísticos 
(SOCIEDADE BRASILEIRA BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA – ALBERT 
EINSTEIN, 2012). 

A DRC possui duas fases de tratamento: o tratamento conservador e a fase de terapia 
renal substitutiva (diálise) como a hemodiálise e a diálise peritoneal.

O tratamento conservador inicia-se no momento do diagnóstico e pode ser mantido 
em longo prazo, tendo como objetivos: conter a piora da função renal, diminuir sintomas e 
as complicações. Para isso, após avaliação médica, são utilizadas algumas medidas como 
o controle da pressão arterial e da glicemia, interrupção do tabagismo, uso de medicamen-
tos, tratamento das dislipidemias, da anemia, de distúrbios minerais e ósseos ligados à 
doença, da acidose sanguínea e da hipercalemia, utilização de uma dieta adequada e, por 
fim, o preparo do paciente para a terapia renal substitutiva (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEFROLOGIA - SBN, 2018).

A fase renal substitutiva ou diálise é uma forma de tratamento empregado para a re-
moção de solutos urêmicos anormalmente acumulados e do excesso de água, que permite 
o restabelecimento do equilíbrio eletrolítico e acidobásico do organismo. Na hemodiálise 
(HD) e na diálise peritoneal (DP), o plasma urêmico do paciente é colocado em contato 
com uma solução de diálise e separados por uma membrana permeável, em que ocorrem 
os processos de difusão, ultrafiltração e osmose (CUPPARI et al., 2014).

A terapêutica nutricional é um componente complexo, porém substancial, e deve ser 
feita por um nutricionista com experiência na área. Um dos maiores desafios relacionados 
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ao plano alimentar está na efetuação dos cálculos referentes, principalmente, à quantidade 
de energia e alguns nutrientes específicos. Devem ser avaliados o padrão de refeições e 
a estimativa da ingestão alimentar, as suas predileções e outras necessidades individuais 
específicas. Além disso, para que a intervenção nutricional seja completa e eficaz, o do-
ente deve ser incentivado e acolhido por toda a equipe multidisciplinar que o acompanha 
a aderir aos cuidados e ao plano alimentar prescrito. Na DRC, na fase de pré-diálise, a 
desnutrição é frequente nos pacientes, portanto é essencial o monitoramento periódico 
pelo nutricionista. Nesta patologia, há muitas restrições e alterações nutricionais exigidas 
ao paciente, tornando-se fundamental sua compreensão no recebimento de informações 
(MIRA et al., 2017). 

Diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho foi realizar avaliação nutricio-
nal de pacientes adultos e idosos com DRC em tratamento de hemodiálise. 

Metodologia

Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa e quantitativa, através de um estudo 
transversal observacional em 30 pacientes adultos e idosos com Doença Renal Crônica 
(DRC) no Centro de Hemodiálise no município de Pirassununga (SP).

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP sob o pare-
cer n. 3.226.566 e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido antes do início da coleta de dados. 

Foram coletadas dos prontuários os dados de peso pré e pós-dialítico e altura e foi 
realizada a aplicação de um questionário com questões referentes aos dados pessoais, 
presença de outras patologias, causa da DRC, dificuldades de aderir ao tratamento nutri-
cional, sentimentos associados ao tratamento da doença e nutricional, perda de peso após 
a descoberta da doença e tratamento dialítico e seguimento das orientações nutricionais 
recebidas. 

Foram obtidas as medidas de circunferência abdominal (CA) e circunferência de 
braço (CB) através de uma fita métrica de medida em (centímetros) em contato direto 
com a pele do paciente. A medida da CA foi realizada na altura da cicatriz umbilical e a 
CB foi aferida no ponto médio entre o ombro (acrômio) e o cotovelo (olécrano), cujo bra-
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ço, preferencialmente o não dominante, formou um ângulo de 90 gruas (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NUTROLOGIA – ABRAN, 2015).

A aplicação do questionário e as medidas das circunferências foram realizadas em 
uma sala de atendimento médico para garantia da privacidade do paciente. 

A partir dos dados antropométricos, foi calculado o Índice de Massa Corporal 
(IMC), cuja fórmula é o peso (quilogramas) dividido pela altura (metros) ao quadrado (kg/
m²) para determinação do estado nutricional, cuja classificação adotada foi da Organiza-
ção Mundial da Saúde (WHO, 1997) (Quadro 1). 

IMC Classificação

< 18,5 Baixo Peso

18,5 - 25,0 Eutrofia

25,0 - 30,0 Sobrepeso

30,0 - 35,0 Obesidade Grau I

35,0 - 40,0 Obesidade Grau II

≥ 40,0 Obesidade Grau III

Quadro 1 – Classificação do estado nutricional dos indivíduos a partir do Índice de Massa Cor-
poral. Fonte: WHO, 1997.

A avaliação do risco do desenvolvimento de doenças associadas à obesidade, ba-
seou-se na medida da circunferência abdominal, cuja classificação de risco seguiu a reco-
mendação da I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica 
(BRANDÃO et al., 2005) (Quadro 2).
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Sexo Risco elevado Risco muito elevado
Homens > 94 cm > 102 cm
Mulheres > 80 cm > 88 cm

Quadro 2 – Classificação do risco de doenças associadas à obesidade segundo Circunferên-
cia Abdominal. Fonte: BRANDAO et al., 2005.

A classificação do estado nutricional pela CB (Quadro 3) foi obtida pela medida 
do braço em centímetros dividida pelo valor da CB correspondente ao percentil 50 e 
multiplicado por 100 (BLACKBURN; THORNTON, 1979).

Porcentagem (%) Classificação
< 70 Desnutrição grave

70 – 80 Desnutrição moderada
80 – 90 Desnutrição leve
90 – 110 Eutrofia
110 – 120 Sobrepeso

> 120 Obesidade
Quadro 3 – Classificação do estado nutricional segundo a Circunferência Braquial. Fonte: Bla-

ckburn e Thornton, 1979.
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Resultados e Discussão

O estudo avaliado foi composto por 30 indivíduos com Doença Renal Crônica 
(DRC) em tratamento dialítico, sendo 13 adultos e 17 idosos. 

Os pacientes entrevistados apresentaram mais de 30 anos, sendo que a maioria tinha 
61 anos ou mais (56,70%). Esse achado se assemelha ao estudo de Silvano e Marcondes 
(2014), realizado na Clínica do Rim em Dourado/MS, com 50 pacientes em tratamento 
dialítico, em que 34,00% dos pacientes tinham idade superior a 61 anos.

O aumento de doenças crônicas e incapacitações na população idosa se associa ao 
aumento da realização de exames, uso de medicações, hospitalizações e institucionaliza-
ção, sobrecarregando financeiramente o sistema de saúde pública em todo o país. Ape-
sar do crescimento no número de idosos ter contribuído para o aumento da prevalência 
de DRC, a contribuição maior decorreu da presença de comorbidades, como diabetes, 
hipertensão e obesidade. Entretanto, até o momento, não há dados definitivos sobre a 
prevalência da DRC em idosos em todos os estágios da doença (BASTOS; OLIVEIRA; 
KIRSZTAJN, 2011). 

Sessenta por cento dos pacientes entrevistados relataram fazer hemodiálise há me-
nos de 5 anos (60,00%). Ribeiro et al. (2008) realizaram um estudo na cidade de São José 
do Rio Preto/SP, em uma unidade de nefrologia com 217 pacientes cadastrados no Pro-
grama Nefro Data, onde 86,60% entrevistados afirmaram estar em tratamento há menos 
de 5 anos. 

Quanto ao sexo, a maioria dos avaliados era do sexo masculino (66,70%) e esses 
achados estão de acordo com o estudo realizado por Dobner et al. (2014), em que 77,80% 
dos pacientes da amostra eram homens. O estudo foi realizado no setor de hemodiálise do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, em Recife, com 62 pacientes 
maiores de 18 anos, em programa regular de hemodiálise.  

Uma das justificativas para a maioria dos pacientes serem do sexo masculino é que 
estão mais expostos aos fatores de risco para a DRC como: excesso de peso, sedentarismo, 
tabagismo, consumo abusivo de bebida alcoólica, consumo de carne com gordura aparente. 
Além disso, vão ao médico com menor frequência, e acabam sendo diagnosticados tardia-
mente com hipertensão arterial e diabetes – comorbidades da doença renal (BRASIL, 2008).
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Segundo a Figura 1, a doença de base mais frequente entre os pacientes deste estudo 
foi o Diabetes Mellitus (DM) associado à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (23,4%), 
seguida de 20% de pessoas apenas diabéticas.

Figura 1 – Doenças associadas à DRC apresentadas pelos participantes da pesquisa. 
Pirassununga (2019).

Legenda: DM: Diabetes Mellitus; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; Outros (tireoide, lúpus, 
cirrose hepática). 

No estudo de Vieira Júnior e Suassuna (2013), desenvolvida na Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro/RJ, verificou-se que a principal doença de base também foi o DM, 
especialmente, em associação com a HA. 

A HA e função renal estão relacionadas de modo que as duas situações clínicas 
aumentam o risco cardiovascular. Os principais mecanismos da relação entre HA e DRC 
são: sobrecarga salina e de volume sanguíneo, além do aumento de atividade do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e disfunção endotelial (VIEIRA JÚNIOR; SU-
ASSUNA, 2013).  

Quanto às causas da DRC, evidenciou-se que os principais fatores foram DM 
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(23,40%) e uso de medicamentos (23,40%), seguido da HA (13,30%) (Figura 2).

Figura 2 – Causas da DRC relatadas pelos participantes da pesquisa. Pirassununga (2019).

Legenda: DCV: Doenças Cardiovasculares; DM: Diabetes Mellitus; HAS: Hiper-
tensão Arterial Sistêmica; Outros (radioterapia, obesidade, cirrose hepática).

No estudo de caso apresentado por Moreira et al. (2008), realizado com L.A., 42 
anos, sexo masculino, natural de São Paulo/SP, foi analisado que a nefropatia diabética 
representa a maior causa de insuficiência renal terminal em todo o mundo, sendo resultado 
da interação de fatores genéticos, ambientais, metabólicos e hemodinâmicos.

Ainda que a taxa de complicações crônicas relacionadas ao DM diminuiu drasti-
camente nas últimas duas décadas, a Diretrizes SBD aborda que ainda é muito grande o 
número de pacientes afetados pela Doença Renal do Diabetes (DRD), pois a incidência 
de DM continua aumentando. Por esse motivo, a DRD continua sendo a principal causa 
de doença renal crônica em pacientes ingressando em programas de diálise, inclusive no 
Brasil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

O uso inadequado de medicamentos foi observado como uma das maiores causas 
da DRC (23,40%). Este quadro pode ser explicado pela capacidade desses medicamentos 
causarem lesão nos rins, se administrados de modo inapropriado. Além da lesão direta 
das drogas nefrotóxicas – aquelas que apresentam potencial risco de prejudicar os rins, 
existe também um grupo de drogas que são seguras em pessoas sadias, mas que se tornam 
perigosas em pacientes com doenças renais, fazendo com que haja piora do quadro. As 
principais drogas nefrotóxicas são: anti-inflamatórios (tendo como principal efeito a redu-
ção da capacidade dos rins em filtrar o sangue); antibióticos (também são causa de nefrite 
intersticial); analgésicos; além de alguns medicamentos serem nefrotóxicos por natureza, 
como: Gentamicina, Amicacina, Estreptomicina, Tobramicina, Neomicina e Anfotericina 
B (HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, 2016). 

Quando analisadas as orientações alimentares concedidas pelo médico e/ou nutri-
cionista (Figura 3), a mais enfatizada pelos entrevistados foi a diminuição do consumo de 
carnes e alimentos ricos em sódio, fósforo e potássio (43,40%). 
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Figura 3 – Orientações nutricionais relatadas pelos participantes da pesquisa. Piras-
sununga (2019).

O resultado é semelhante ao encontrado por Javera e Salado (2008), um estudo 
realizado em uma unidade de diálise e transplante do município de Maringá/PR, com 42 
participantes em tratamento dialítico, em que 52,38% dos pacientes tinham consumo de 
alimentos ricos em fósforo abaixo do recomendado e 16,66% estavam com consumo de 
alimentos ricos em sódio e potássio acima do ideal.

A recomendação para diminuição de tais alimentos se deve a associação desses com 
o descontrole de pressão arterial, volume sanguíneo e glicemia e aumento da sede, o que 
constitui fatores importantes para o aumento do ganho no período interdialítico (BALBI et 
al., 2017). Sendo assim, orientações nutricionais se fazem necessárias, quando se tem uma 
doença crônica, que exige restrições alimentares específicas, já que a retirada de certos 
alimentos contribui com um menor risco nutricional aos pacientes, bem como os sintomas 
indesejados (ZAMBRA; HULT, 2010).   

Considerando que essas orientações eram oferecidas aos pacientes, foi questionado 
se eles conseguiam seguir o plano alimentar e as orientações nutricionais da nutricionista 
e/ou médico. A maioria (73,40%) respondeu que conseguia cumpri-las e o restante respon-
deu que nem sempre ou não seguia as orientações nutricionais. 
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Os resultados estabeleceram concordância com o estudo proposto por Ribeiro et al. 
(2013), realizado num Centro de Nefrologia em Teresina/PI, com 15 pacientes em trata-
mento hemodialítico, em que relataram que após o diagnóstico de DRC, houve algumas 
mudanças na alimentação e, ao longo do tempo, se acostumaram com essas modificações, 
dando continuidade ao tratamento nutricional. 

Seguir as recomendações é essencial para melhorar as condições nutricionais dos 
pacientes em hemodiálise. Sendo assim, a dieta e as recomendações são direcionadas para 
cada paciente. É de responsabilidade dos mesmos seguirem as orientações, garantindo 
um estado nutricional adequado e uma boa nutrição, influenciando no êxito do tratamento 
hemodialítico (JAVERA; SALADO, 2008). 

Mudanças na alimentação, após iniciar o tratamento de hemodiálise, foram rela-
tadas pelos participantes, sendo a mais prevalente, a diminuição da ingestão alimentar 
(36,40%), conforme aponta a Figura 4.

  Figura 4 – Mudanças na alimentação após tratamento de hemodiálise. Pirassunun-
ga (2019).

O estudo de Pinto et al. (2009) nos hospitais São Lucas, da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande Sul (HSL) e Moinhos de Vento (HMV), de Porto Alegre/RS, anali-
sou 26 pacientes no HSL e 46 no HMV com DRC em tratamento hemodialítico e mostrou 
que a ingestão alimentar diminuída foi observada em 61,60% dos participantes. As princi-
pais causas para a diminuição da ingestão foram a anorexia, restrições alimentares, renda 
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familiar e carência de informações sobre uma alimentação adequada.

Para Luz et al. (2017), esses resultados foram associados a piora no quadro clínico e 
nutricional do paciente dialítico, fazendo-se necessária a correção de mudanças na alimen-
tação de forma mais individualiza para a melhora da adesão e adequação às necessidades 
nutricionais.

Grande parte dos participantes revelou ter dificuldades com a alimentação e a res-
trição de líquido (36,60%), seguido daqueles na aceitação da doença (23,40%), conforme 
a Figura 5. 

Figura 5 – Dificuldade na adesão à dieta pelos participantes da pesquisa. Pirassu-
nunga (2019).

Em um estudo realizado por Pereira e Guedes (2009), com quatro pacientes porta-
dores de Insuficiência Renal Crônica em Baturité – CE, a dificuldade com a alimentação 
e restrição de líquidos também foi relatada. A dificuldade surge por conta da privação de 
um hábito já estabelecido há muitos anos. A fim de minimizar este obstáculo, ações educa-
tivas como o esclarecimento de dúvidas referentes à dieta e ingestão de líquidos, poderão 
estimular a adesão ao tratamento (CAMPOS; TURATO, 2010).

Além disso, a ingestão deficiente da restrição hídrica, pode ocasionar elevado ganho 
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de peso inderdialítico (GPI), resultando no aumento da mortalidade e morbilidade car-
diovascular. A avaliação da ingestão hídrica se baseia no cálculo do GPI em quilos ou na 
porcentagem do peso seco do indivíduo (CISTROVÃO, 2015). 

Quanto à ingestão hídrica, a maioria (66,70%) relatou ingerir entre 500 mililitros 
e 1 litro de líquidos por dia. Esse resultado foi semelhante aos do estudo realizado por 
Kirchner et al. (2011), com 32 pacientes de um centro de nefrologia da Fronteira Oeste do 
Rio Grande do Sul/RS, no qual 59,40% consome de forma moderada, 21,90% não con-
some ou praticamente não consome e 12,50% consome normalmente. O consumo de 500 
mililitros a 1 litro pode ser explicado através de uma conta realizada pela equipe de saúde, 
em que se calculam 500 mililitros mais volume urinário em 24 horas. Caso o paciente seja 
anúrico, a restrição será de 500 mililitros por dia. O ganho de peso interdialítico deve ser 
de 3 a 5% do peso pós hemodiálise, o ideal é não ganhar muito mais que dois quilos nesse 
intervalo, pois o excesso de líquidos pode acarretar em: falta de ar, aumento da pressão 
arterial, edema principalmente nos tornozelos, acúmulo de água no pulmão e sobrecarga 
do coração (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2019).  

No que diz respeito ao peso antes e após iniciar o tratamento dialítico, verificou-se 
a perda de peso em 73,40% dos participantes, 13,30% mantiveram o peso e o restante 
apresentaram ganho de peso. Os dados da alteração de peso após o início da hemodiálise 
foram semelhantes aos encontrados no estudo realizado por Coitinho et al. (2015), desen-
volvido com 77 pacientes em hemodiálise em uma Unidade de Nefrologia do noroeste 
do Rio Grande do Sul/RS. O resultado do estudo mostrou que houve uma perda de peso 
de (32,50%) entre os avaliados. Para os pesquisadores, essas variações de peso podem 
prejudicar a avalição do estado de saúde do paciente. Dessa forma, é necessário o auxílio 
adequado da equipe de saúde, com o intuito de impedir ou diminuir essas intercorrências.

A redução da função renal contribui para o surgimento de uma série de distúrbios 
que pode acarretar no desenvolvimento de um quadro nutricional de desnutrição energé-
tico-proteica. Porém, na última década, tem-se observado o aumento da prevalência de 
sobrepeso e obesidade na DRC (CUPPARI et al., 2019). 

No que concerne às expressões das emoções e envolvimento afetivo frente à doença, 
a maioria dos pacientes (43,30%) expressaram “aceitação/tranquilidade” e, como segundo 
sentimento mais relatado (16,60%), “irritação”, de acordo com a Figura 6.
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Figura 6 – Sentimentos dos participantes da pesquisa sobre o tratamento da DRC. 
Pirassununga (2019).

A tranquilidade relatada pelos pacientes revelou-se verdadeira no que diz respeito 
a aceitação da doença, pois o termo tranquilidade refere-se à ausência de perturbações 
de ordem psicológica e, muitas vezes, aceitar a doença não significa desprover-se destas 
perturbações. Há um reconhecimento de que a hemodiálise é o principal fator para a sua 
sobrevivência, apesar de ser um fardo e o paciente se sentir como um doente. Como forma 
de adquirir força para viver, o mesmo tende negar os sentimentos negativos para não de-
sanimar (PEREIRA; GUEDES, 2009).

Dados semelhantes foram encontrados no estudo Stumm et al. (2013), realizado 
com 15 idosos renais crônicos, em uma Unidade Renal Hospitalar do noroeste do Rio 
Grande do Sul/RS, demonstrando que os sujeitos que aceitam o diagnóstico, passam a 
respeitar melhor seus limites e restrições impostas pela hemodiálise, facilitando a adesão 
ao tratamento. Desse modo, a aceitação ocorre, porque o paciente necessita do tratamento 
para sobreviver, encarando o tratamento como recomeço.

O estudo realizado com 10 pacientes renais crônicos em hemodiálise, no Rio de 
Janeiro/RJ, visou identificar como são os comportamentos, atitudes e práticas destes pa-
cientes. Os resultados obtidos também apontaram aceitação por parte dos envolvidos na 
pesquisa, pois esses indivíduos reconheciam a necessidade de tratamento e a relevância da 
adesão para a garantia da saúde (BARBOSA; VALADARES, 2009). 
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Tabela 1 – Avaliação do estado nutricional dos participantes da pesquisa. Pirassu-
nunga (2019). 

Variáveis Categorias             N %
Estado nutricional segundo 
Índice de Massa Corporal 

Baixo Peso 3  10,0

Eutrofia 13  43,3
Sobrepeso 10  33,3

Obesidade Grau I 3  10,0
Obesidade Grau II 1  3,3

Risco de doenças as-
sociadas à obesidade 
pela circunferência 

abdominal

Baixo Risco 10  33,3

Risco Elevado 4  13,3

Estado nutricional se-
gundo circunferência 

do Braço 

Desnutrição Leve                                     10 33,3

Desnutrição Moderada 6 20

Desnutrição Grave                                        2 6,6

Eutrofia                                   
Sobrepeso                                    
Obesidade

8
2
2

26,6
6,6
6,6

A Tabela 1 indica a classificação do estado nutricional dos pacientes considerando 
três variáveis: Índice de Massa Corporal, circunferência do braço e a classificação do risco 
de doenças associadas à obesidade pela circunferência abdominal. A maioria dos partici-
pantes são eutróficos (43,30%) pelo IMC e desnutridos leves (33,30%) pela circunferência 
do braço. O risco muito elevado de doenças associadas à obesidade foi observado em 
53,30% dos participantes.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Koehnlein; Yamada e Giannasi 
(2008), em uma clínica de Maringá/PA, entre novembro de 2005 a fevereiro de 2006, 
em que avaliaram o estado nutricional de 31 pacientes através de seus prontuários, com 
54,84% de eutróficos pelo IMC e 25,81% pela classificação de circunferência de braço. 
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Stefanelli et al. (2010), em um estudo com 137 participantes no programa de hemodiálise 
da Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP, encontraram a prevalência de 54% de pa-
cientes com eutrofia. 

O baixo peso foi observado em 10% dos pacientes estudados em Pirassununga 
pelo IMC. Valores muito semelhantes foram encontrados por Stefanelli et al. (2010) com 
12,00% Koehnlein; Yamada e Giannasi (2008) com 12,90%. 

Quanto ao baixo peso, segundo Kirsztajn et al. (2014), a consideração para classifi-
car nessa categoria é feita através da perda de peso, que em período de três a seis meses, 
havendo perda de 5% a 10% desse peso, o paciente está em risco de desnutrição e, acima 
do valor de 10%, já ocorreu uma perda significativa.

A desnutrição relaciona-se de maneira direta com o aumento dos casos de morbi-
mortalidade. O IMC próximo do limite da normalidade poderia trazer benefícios aos pa-
cientes. Já a obesidade é um fator a ser visto com cautela por conta da intensa relação com 
doenças como o DM, HAS e coronariopatia (BATISTA; VIEIRA; AZEVEDO, 2004). En-
tretanto, segundo Mafra e Farage (2006), há controvérsias a este respeito, já que o excesso 
de peso é normalmente avaliado apenas pelo IMC e pode não haver distinção entre massa 
magra e massa gorda, ressaltando que este índice tem baixa sensibilidade na detecção da 
desnutrição nos pacientes em HD por conta da retenção de líquidos. 

Segundo Batista, Vieira e Azevedo (2004), em relação ao número de avaliados eu-
tróficos com desnutrição leve, há sugestão de depleção de massa muscular, podendo estar 
correlacionado ao hipercatabolismo protéico, fortemente evidenciado nos pacientes com 
IRC mantidos em diálise. 

Em relação à circunferência abdominal (CA), no estudo Freitas et al. (2013), rea-
lizado por meio de um estudo transversal com amostra estratificada proporcional de dez 
centros representativos da população em hemodiálise na cidade de Goiânia/GO, no perío-
do de maio de 2009 a março de 2010, foram avaliados 344 indivíduos por sorteio aleatório 
simples e foi demonstrado que esses indivíduos que realizam hemodiálise seguem a ten-
dência atual do que vem ocorrendo na população em geral, ou seja, aumento dessa circun-
ferência. Para esses pesquisadores, esse achado também está relacionado com o aumento 
da gordura abdominal, o que é uma desvantagem, já que a distribuição de gordura nessa 
região aumenta o risco de morte por doenças cardiovasculares. Além disso, alguns fatores 
como baixo nível de atividade física e ingestão alimentar diminuída podem contribuir com 
esse acúmulo de gordura.
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Conclusão

           Com essa pesquisa verificou-se que a maior parte dos indivíduos com Do-
ença Renal Crônica (DRC) apresentou-se em estado de eutrofia (43,30%), de acordo com 
o Índice de Massa Corporal (IMC); desnutrição leve (33,33%) segundo a circunferência 
do braço e risco muito aumentado de doenças relacionadas à obesidade (53,30%) pela 
circunferência abdominal. 

Após o início do tratamento de hemodiálise, a maior mudança na alimentação foi 
a diminuição da ingestão alimentar, o que contribuiu com a perda de peso do grupo; e a 
maior dificuldade de adesão à dieta foi nas modificações e restrições alimentares e hídrica.

         É de grande valia que a equipe multidisciplinar esteja presente durante to-
das as fases do tratamento da DRC, visto que as dificuldades não dizem respeito à apenas 
os aspectos nutricionais dos pacientes hemodialíticos mas, também, às suas sensações e 
envolvimento afetivo frente à doença. Com isso, o papel do nutricionista será contribuir 
para a mudança de hábitos alimentares, adotando uma postura mais acolhedora e mais 
humana, necessária para o aumento da adesão dos pacientes ao tratamento. 

Nutritional evaluation of adult and elderly patients with chronic kidney disease under-
going hemodialysis treatment in the city of Pirassununga (SP)

ABSTRACT: Chronic Kidney Disease (CKD) is characterized by progressive deteriora-
tion of renal function, defined by structural or functional kidney abnormalities. The ob-
jective of the present study was to perform a nutritional evaluation of adult and elderly 
patients with CKD undergoing hemodialysis treatment. The observacional cross-sectional 
research in 30 adult and elderly patients with CKD at the Hemodialysis Center in Piras-
sununga (SP). Weight, height, arm circumference, abdominal circumference and informa-
tion on eating habits were collected from the participants for nutritional assessment. It was 
observed that the majority were elderly men and underwent hemodialysis for less than 5 
years. Those evaluated were mainly eutrophic and more than half had a very high risk for 
diseases associated with obesity. The biggest change in diet was the decrease in food in-
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take and the greatest difficulty in adhering to the diet was in dietary and water changes and 
restrictions. Almost half of the patients calmly accept dialysis treatment. It is concluded 
that the nutritional assessment of dialysis patients allows to identify the necessary changes 
in food to guarantee more health and quality of life for the individual.

KEYWORDS: Chronic Kidney Disease; Hemodialysis; Nutricional Assessment.
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INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSI-
NO FUNDAMENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Laura Borges1

RESUMO: A inclusão escolar de alunos público alvo da educação especial (PAEE), apesar de não ser 
recente, ainda constitui um desafio aos educadores de todas as etapas da escolarização. Sendo assim, é 
importante que experiências inclusivas sejam disseminadas e divulgadas, de forma a ampliar o conhe-
cimento dos envolvidos sobre as possibilidades de favorecer esta prática. Neste sentido, esse trabalho 
foi elaborado com o objetivo de compartilhar e discutir a experiência de inclusão de uma aluna de 15 
anos com Deficiência intelectual em uma sala de aula comum de uma escola municipal de ensino fun-
damental I. Para a elaboração do relato foram utilizados dados coletados a partir de observações e regis-
tros em diários de campo, além de intervenções em suas atividades diárias. Compõem esse trabalho a 
descrição do ambiente escolar e da aluna, assim como reflexões sobre os fatos presenciados no decorrer 
da experiência, seguidas por análises e discussões das atividades, adaptações e métodos empregados, e 
a resposta da aluna às intervenções e ações colaborativas junto à professora regente. Desta forma, este 
estudo oferece ideias e sugestões que podem ser utilizadas na sala de aula com um público semelhante, 
ressaltando, contudo, a necessidade de se considerar as características de cada aluno no processo inclu-
sivo, respeitando suas singularidades e especificidades de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Educação especial. Inclusão. Deficiência intelectual. Público alvo da educação espe-
cial. Ensino fundamental.
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Seção III da Lei 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), o Ensino Fun-
damental tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e escrita e 
do cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; desenvolvimento da capacidade 
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação 
de atitudes e valores; o fortalecimento de vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Assim, o Ensino Fundamental abrange uma ampla gama de habilidades sociais e 
cognitivas, desde o domínio da leitura e escrita, até a compreensão dos sistemas políti-
cos, as quais são oferecidas ao aluno para que ele construa conceitos necessários para a 
convivência em sociedade, apontando a necessidade de promover o aprendizado de forma 
efetiva e produtiva (BRASIL, 1996).

Este processo se tornou ainda mais complexo e delicado com a presença, nas salas e 
escolas inclusivas, dos alunos do público alvo da educação especial (PAEE), os quais com-
preende aqueles com deficiência intelectual, física ou sensorial, Transtornos do Espectro 
do Autismo e/ou Superdotação/Altas habilidades (BRASIL, 2008).

Assim, todo a prática pedagógica necessita passar, continuamente, por planejamento 
e reorganização dos métodos, técnicas e procedimentos adotados pelo professor e demais 
profissionais da equipe escolar, para que as particularidades e individualidades de cada 
aluno sejam atendidas sem prejuízo ao seu processo de ensino e aprendizagem

Considerando favorecer a inclusão do aluno do PAEE nas escolas comuns, a propos-
ta de ensino colaborativo vem sendo bastante empregada e discutida, demonstrando resul-
tando interessantes e favoráveis ao processo (CAPELLINI, MENDES, 2007; FERREIRA 
et al, 2007; CASTRO; ALMEIDA; TOYODA, 2007). Esta é caracterizada pela parceria 
direta entre professores da educação comum e da educação especial (CAPELLINI, 2008). 
Para o sucesso desse trabalho colaborativo, é preciso capacidade para compartilhamento 
das habilidades únicas de cada educador, promoção de sentimentos positivos de interde-
pendência, desenvolvimento de estratégias criativas para a resolução de problemas, pro-
moção do apoio recíproco e compartilhamento de responsabilidades. Com essas práticas, 
a distinção entre os papéis dos profissionais envolvidos será minimizada, havendo, assim, 
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a possibilidade de que cada profissional ofereça seu conhecimento e habilidade em prol do 
sucesso escolar do aluno (MACHADO; ALMEIDA, 2010). 

Considerando a importância da formação inicial do profissional que atuará direta-
mente neste espaço, é essencial que cursos de graduação de licenciatura promovam expe-
riências colaborativas aos seus alunos, sendo o estágio curricular supervisionado, para este 
fim, uma possibilidade para que o discente tenha uma vivência com sua atuação futura, 
possibilitando uma análise real, pessoal e crítica sobre as questões culturais, sociais e pro-
fissionais que permeiam o ambiente. Os contatos e experiências no campo real de trabalho 
possibilitam ao graduando presenciar acontecimentos, problemas, práticas e estratégias, 
consolidando seus conhecimentos e profissionalismo. 

Desta forma, a partir desta oportunidade, é possível compreender o contexto escolar fre-
quentado, identificar fatores positivos e favoráveis à escolarização do aluno, assim como, possíveis 
problemáticas deste processo, a fim de intervir de forma colaborativa com a professora, visando 
favorecer a educação inclusiva em sala de aula.

Objetivo 

Compartilhar e discutir a experiência de inclusão de uma aluna de 15 anos com Deficiência 
intelectual em uma sala de aula comum de uma escola municipal de ensino fundamental I.

MÉTODO

 A atividade de estágio ocorreu em uma sala do quinto ano do Ensino Fundamental 
I de uma escola municipal localizada em um bairro periférico de uma cidade de médio 
porte do interior paulista. As sessões aconteceram no segundo semestre do ano letivo, duas 
vezes por semana, durante aproximadamente três meses e meio, totalizando 18 sessões. 
Foi alvo do estágio uma aluna de 15 anos com Deficiência Intelectual.

 Durante o período, foram realizadas observações e investigações sobre: (a) fun-
cionamento e rotina do contexto escolar; (b) funcionamento e rotina da sala de aula; e (c) 
características da aluna do público alvo da educação especial (PAEE). Após identificação 
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de alguns aspectos, foram realizadas intervenções com os colegas de sala, com a aluna do 
PAEE e com a professora.

 Caracterização da escola

A escola oferecia ensino do 1º ao 5º ano escolar, atendendo uma clientela heterogê-
nea social, econômica e culturalmente, em que grande parte dos alunos pertencia à zona 
rural. A unidade contava com uma Sala de Recursos Multifuncionais e oferecia atendi-
mento aos alunos do PAEE no contra turno do ensino comum.

Caracterização da sala de aula

A turma consistia em um 5º ano do período da manhã, composta por 27 alunos, 
sendo 12 meninas e 15 meninos, com idades variando entre dez e 17 anos. As alunas com 
maior idade eram A (17) e C (15), ambas do PAEE. A professora da turma possuía 55 anos 
e graduação em Pedagogia.

Caracterização da aluna

A aluna alvo do estágio foi C, de 15 anos e diagnosticada por uma instituição de 
educação especial da cidade com Deficiência Intelectual associada à Déficit de atenção e 
concentração, no ano de 2006. C era alfabetizada e fazia atendimento educacional espe-
cializado na Sala de Recursos Multifuncionais de outra escola no período da tarde, devido 
à proximidade à sua casa. O atendimento era feito pela mesma professora de educação 
especial da SRM da escola na qual ocorreu o estágio.

C era bastante organizada com seus pertences e com a rotina escolar. Possuía domí-
nio temporal, corporal e independência para realizar as atividades cotidianas de higiene, 
alimentação, utilização dos materiais escolares, dentre outras. Em relação à fala, a aluna 
possuía boa articulação, contudo, pronunciava as palavras vagarosamente e em baixo vo-
lume, o que costumava dificultar a compreensão e inibir tentativas de comunicação dos 
colegas e professora.
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RESULTADOS

Os dados descritos a seguir foram obtidos a partir de observações, participações, 
intervenções e experiências vivenciadas durante todo o período do estágio. Os mesmos 
serão apresentados por categorias.

A aluna “incluída”

C demonstrava-se demasiadamente reservada, tímida e raramente estabelecia inte-
ração com os outros, tendo mais contato com algumas alunas do 4º ano, quando brincavam 
de pega-pega ou cantigas coreografadas. Contudo, apesar da proximidade com estas, C 
ficava sozinha na maior parte do tempo, mesmo dentro ou fora da sala de aula. Diante das 
poucas tentativas de interação por parte dos colegas, ela apenas sorria e desviava o olhar, 
demostrando dificuldade em manter um diálogo. Nesses momentos, a aluna apresentava 
bastante nervosismo e ansiedade, contorcendo as mãos e respirando ofegantemente. 

A aluna era sempre interessada em realizar atividades individuais e esquiva-se de ati-
vidades interativas e em grupo. Desta forma, sua participação em sala de aula era restrita, 
mesmo que em momentos não dirigidos. Distraía-se frequentemente e não acompanha-
va os acontecimentos e as interações de seus colegas. Desconcentrava-se facilmente ao 
acompanhar as instruções dadas ou ao tentar segui-las. Esse fator prejudicava frequente-
mente o aprendizado de conteúdos curriculares e tornava as atividades exaustivas.

Seu desempenho em sala variava de acordo com as atividades propostas. Quanto 
à escrita, seu traçado era bem firme e grande, mas não demasiadamente lento. Contudo, 
como havia frequentes solicitações de cópias da lousa e da apostila, raramente a aluna 
conseguia copiar o conteúdo completo, pois se distraía e perdia a sequência do conteúdo.

Quando solicitada a escrever algo sem copiar, a aluna demonstrava bom repertório 
verbal e memória ortográfica, escrevendo corretamente as grafias que normalmente são 
dificultosas aos alunos (ss, ç, s, ch, x, etc.). Ao se deparar com palavras que possuía dificul-
dade, repetia a palavra para si mesma, na tentativa de identificar os fonemas e relacioná-los 
aos grafemas, descobrindo as letras corretas. Quando a palavra lhe era dita vagarosamente, 
obtinha êxito na escrita. C produzia textos quando necessário, porém, curtos, com voca-
bulário simples, sentenças repetitivas e sem estruturação, como paragrafação e pontuação.
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Em relação à leitura, possuía um bom desempenho, apresentando dificuldade apenas 
em encontros consonantais. Porém, pouco do que lia era compreendido e interpretado por 
si mesma, pois apenas decodificava a escrita - principalmente quando o assunto/tema era 
abstrato, complexo, fora de sua realidade cotidiana ou do seu interesse (textos pedagógi-
cos de História, textos sobre usinas hidrelétricas, notícias, histórias complexas, etc.). 

Ao ler textos muito longos, se mostrava desmotivada e desinteressada e, ao ser so-
licitada a acompanhar a leitura feita por outros, se perdia. Nas atividades que exigiam ra-
ciocínio, compreensão e interpretação, C tinha maior dificuldade, carecendo de estímulos 
e incentivo verbal para a compreensão, ainda que superficial. 

Quanto aos conteúdos matemáticos, os numerais conhecidos (nome/grafia) realmen-
te pela aluna iam até 30, sendo que do número 30 ao 99, ela reconhecia com dificuldade, 
contudo, C não conhecia a grandeza dos números e sua sequência numérica. Tal aspecto 
dificultava suas atividades básicas na sala de aula, como abrir o livro na página em que a 
professora solicitava. Quanto às operações matemáticas, a aluna utilizava recursos como 
os dedos ou desenhos de símbolos para realizar as contas de adição e subtração.

C possuía grande interesse por certos programas de televisão e cantores, assim como 
atração por esmaltes, decoração de unhas, cabelos, penteados, roupas e acessórios, o que 
auxiliou nas intervenções realizadas pela estagiária. A aluna também gostava de desenhar, 
decorava seu caderno e atividade com desenhos e frequentemente pedia para desenhar na 
sala de aula.

A proposta “inclusiva”

A sala não seguia uma rotina fixa de matérias diárias e/ou semanais, com exceção 
das aulas de educação física. Nos dias frequentados, presenciou-se aulas de Português e 
Matemática, sendo que conteúdos de História foram presenciados apenas uma vez e de 
Ciências, três, cabendo ressaltar que, apesar de haver dias fixos para as sessões de estágio, 
houve dias em que as mesmas ocorreram em outros dias da semana (devido a feriados e 
provas).

Quando trabalham em grupos, os alunos apresentavam bom desempenho e con-
seguiam lidar razoavelmente com os colegas, contudo, foram presenciadas situações de 
preconceito e discriminação para com alguns alunos da sala.
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Quanto à configuração da sala, percebia-se uma distribuição na qual os três alunos 
do PAEE eram alocados nas carteiras em frente à mesa da professora, contudo, nos dias de 
estágio, a professora os realocavam ao lado da estagiária, no fundo da sala.

As características que aluna alvo do estágio apresentava não demandavam adap-
tações no espaço físico da escola, contudo, a diminuição do número de alunos da sala 
favoreceria consideravelmente seu aprendizado, tornando possível que a professora se 
dedicasse mais à preparação de atividades adaptadas e aumentasse seu empenho e acom-
panhamento para com ela durante a aula.

O fato de a aluna não estar matriculada em um ano escolar correspondente a sua ida-
de cronológica acarretava efeitos positivos e negativos. C tinha dificuldade em acompa-
nhar os conteúdos trabalhados com os demais alunos, pois, não havia aprendido conceitos 
e habilidades iniciais de anos anteriores, enquanto o restante da sala realizava operações 
matemáticas extensas e complexas. Contudo, ela se sentia confortável naquele ambiente, 
apesar de não estabelecer relações e não ter amizade com colegas da mesma sala. 

Verificou-se também a necessidade de algumas adaptações curriculares para melho-
rar o desempenho da aluna, como um currículo mais maleável e flexível que permitisse a 
inserção de assuntos de interesse nas atividades, tornando-as mais estimulantes. Também, 
torná-lo mais funcional e relacionado ao seu cotidiano, para que ela pudesse estabelecer 
elos com suas experiências e adquirir as habilidades necessárias, aprendendo mais facil-
mente e rapidamente. 

Além disso, julgava-se necessário adequar os exercícios propostos a sua real neces-
sidade, pois, diversas vezes, estes foram discrepantes. Hora exigiam habilidades comple-
xas que a aluna não possuía, como intepretação de textos, operações complexas de divisão 
e multiplicação; hora eram muito simples e desmotivantes, como cruzadinhas, caça-pala-
vras e atividades para circular letras ou preencher lacunas com vogais.

Por diversas vezes, percebeu-se que a aluna não fazia nenhum tipo de atividade nos 
dias em que a estagiária não estava presente, pois as últimas atividades registradas em seu 
caderno se referiam às feitas na presença da estagiária, na última sessão. Tal fato se com-
provava quando a estagiária consultava o caderno dos colegas e verificava os conteúdos 
trabalhados nos dias anteriores e também quando, ao questionar a aluna sobre, a mesma 
relatava que havia feito desenhos durante a aula. 

Algumas das modificações necessárias dependem de ações externas à sala de aula, 
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como a parceria com os pais para identificar os interesses e vivências do aluno, com a 
finalidade de adequar o currículo a ele. Além disso, também necessitam da autorização e 
assistência dos gestores para implementar tais modificações e também o auxílio e instru-
ção do educador especial e demais profissionais para nortear essas ações.

DISCUSSÃO

Analisando de forma geral, o processo inclusivo da aluna no 5º ano da rede comum 
de ensino, é possível fazer algumas considerações.

Se tratando dos aspectos sociais e de interação com os pares, muito pouco é favore-
cido pelo ambiente. Os professores e os próprios alunos da sala mostram-se indiferentes 
à presença da aluna e raramente buscaram estabelecer um diálogo ou proximidade. Até 
mesmo nos momentos da entrega de atividades, livros ou contagem e separação dos alunos 
para atividades, alunos e professores esqueciam-se de C. De acordo com Drago e Rodri-
gues (2008), para efetivar a inclusão é necessário entender que a essa é uma barreira que 
precisa ser transposta, revisar métodos e técnicas para que o ensino colaborativo se torne 
um meio de inclusão para os alunos que estão na escola, mas que ainda não fazem parte 
dela como sujeito ativo.

Por dar falta da aluna durante o recreio no primeiro dia de estágio, a estagiária 
descobriu que a aluna passava todos os recreios e horários de almoço escondida dentro 
de uma das cabines do banheiro.  Ao ser questionada, sobre o acontecimento, a aluna 
disse que estava com problemas intestinais, mas ao conversar com outras colegas da sala, 
soube-se que esse comportamento acontecia todos os dias. A estagiária conversou com a 
professora, que lhe informou que várias tentativas já foram feitas, mas que a aluna se re-
cusava a almoçar e até a permanecer no refeitório durante o almoço. Após uma conversa 
acolhedora e esclarecedora entre estagiária e a aluna, esta passou a frequentar o refeitório 
no horário do almoço, sentando-se ao lado da estagiária quando esta estava presente. A 
aluna, com incentivo e mediação da estagiária, também passou a prolongar os contatos 
com os colegas e diminuiu sua esquiva diante das tentativas de interação e, mesmo que 
timidamente, respondia aos questionamentos.
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Em relação aos aspectos de aprendizagem, os conteúdos trabalhados pela sala eram  
discrepantes de suas possibilidades. Alguns conceitos básicos para a realização de ativi-
dades não eram dominados pela aluna, contudo, também já não faziam parte do currículo 
do 5º ano. Sendo assim, a professora prosseguia o programa curricular pré-estabelecido e 
a aluna permanecia cada vez mais afastada das atividades. Para garantir o acesso do aluno 
do PAEE aos conteúdos escolares, o professor carece de sensibilidade para identificar as 
especificidades do aluno e criar um currículo adequado. Segundo Miranda (2000), um 
currículo aberto e flexível é um dos instrumentos mais valiosos para oferecer uma resposta 
educativa ante à diversidade.

Os problemas de acompanhamento escolar destes alunos deveriam ser analisados cui-
dadosamente. Falhas nas práticas pedagógicas dos professores, falhas no sistema e organi-
zação escolar em âmbito micro, meso, exo ou marcossistêmico, ou dificuldades de aprendi-
zagem da aluna podem ser algumas causas, e tais identificações seriam válidas para planejar 
ações futuras, visando o aprendizado da aluna. Para realizar as atividades solicitadas em sala 
de aula, a aluna necessitava de estímulos e constante reforço positivo. Com práticas de ensi-
no e estimulação próprias a cada limitação e a cada potencialidade do aluno com deficiência 
intelectual, torna-se possível atingir objetivos escolares fundamentais (SANTOS, 2012). 

Além disso, seria cabível uma avaliação processual do desempenho e aprendizagem 
da aluna, a fim de verificar suas características, suas habilidades e suas dificuldades. Este 
acompanhamento possibilitaria ao professor a identificação dos conteúdos que precisa-
riam ser retomados ou aprofundados.

Este acompanhamento próximo possibilitou à estagiária identificar em quais passos 
a aluna possuía dificuldade e planejar pequenas intervenções diárias. Foram realizadas 
adequações e adaptações simples, como: cobrir parte do texto durante a leitura, deixando 
somente trechos importantes à mostra; utilização de régua para acompanhar e realizar a 
leitura; treino da escrita por meio da dicção pausada; estímulo à criatividade para a cons-
trução de frases e textos por meio de indagações e retomada e releitura do que já havia sido 
produzido; inserção de assuntos e temas de interesse da aluna nas atividades; confecção 
de figuras geométricas fragmentadas para exemplificação das frações; confecção de régua 
com sequência numérica para noção de sequenciação; ensino de técnicas de soma e sub-
tração com números maiores que dez (“guardar na cabeça”), dentre outras.

 Por meio dessas estratégias e adaptações, a aluna conseguiu adquirir novas ha-
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bilidades, principalmente de matemática. Realizou adições e subtrações corretamente e 
aos poucos deixou de utilizar o concreto para usar o raciocínio abstrato na resolução das 
operações de adição e subtração. Também foi possível iniciar a resolução de operações 
de multiplicação utilizando o concreto (objetos ou pequenos símbolos, como tracinhos ou 
bolinhas). Tais êxitos ressalta o afirmado por Rossit e Goyos (2009) de que, muitas vezes, 
a questão do repertório pobre deve-se mais às falhas no programa instrucional do que às 
características da deficiência intelectual.

Quanto às notas bimestrais as de C variavam entre 5 e 6, sendo este o valor orientado 
pela gestão escolar, segundo a professora. Essa média de notas é a necessária para que o 
aluno seja aprovado na série e progrida para o próximo ano escolar. Contudo, vale discu-
tir até que ponto é válido e benéfico inserir no 6º ano uma aluna que não compreende os 
conteúdos do 5º ano. Ressaltando o fato de que essa “aprovação” pode ser um dos motivos 
de C estar em um 5º ano sem possuir habilidades e conceitos básicos ensinados nas séries 
anteriores. Em contraponto, é necessário averiguar o quão viável é para uma aluna de 15 
anos frequentar uma sala com alunos de 11 anos, em média.

Tal questão é uma das mais polêmicas quando se trata da inclusão de alunos com de-
ficiência. A progressão continuada pode favorecer a inclusão, pois parte do pressuposto do 
respeito às diferenças sem padronização e comparação. Contudo, constata-se o contrário, 
já que alunos têm avançado de série sem a construção de aprendizagens, o que não condiz 
com a inclusão (WAGNER; LEBEDEFF, 2007).

Outra questão relevante é utilização, por iniciativa da aluna, de uma rede social para 
estabelecimento de contato com a estagiária, favorecendo a comunicação, a aproximação 
e a confiança entre as mesmas, pois, nas conversas na rede social, a aluna era mais segura 
e extrovertida. Este mecanismo é uma ferramenta que pode promover não apenas a socia-
lização e interação, como também ser útil para o exercício e treino da leitura, da escrita, 
do raciocínio, da atenção e da memorização. 

Em seu estudo, Bassani e Heidrich (2008) ressaltam o importante papel que as re-
des sociais vêm desempenhando na comunicação de pessoas com deficiência, oferecendo 
diversos suportes tecnológicos para a sociabilidade, diferentes de outras maneiras de in-
teração, mas não inferiores a elas. Foi possível, por este meio, identificar os assuntos de 
interesse da aluna, inserindo-os nas atividades em sala de aula como forma de despertar 
seu interesse, manter sua atenção e concentração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de todas as observações, participações e intervenções, foram presenciados fatos 
importantes que possibilitaram compreender a organização escolar, a prática docente e conhecer 
afundo as características e singularidades do aluno com Deficiência Intelectual, as necessidades que 
podem apresentar, assim como algumas causas e fatores que contribuem com seu desempenho 
escolar. 

O dilema sobre o ano escolar mais adequado para o aluno do PAEE ainda se mostra pertinen-
te. A discussão é sobre seguir a idade cronológica ou a etapa de aprendizagem e desenvolvimento 
que o aluno se encontra. Também em questão, as falhas constantes nos processos e métodos de en-
sinagem, falhas na organização escolar e curricular e falhas no sistema educacional, que se mostram, 
diversas vezes, despreparados para receber esse alunado. Há muito o que ser feito, tanto em âmbito 
tanto externo, quanto externo ao espaço escolar. Porém, é identificando os erros existentes que se 
torna possível iniciar ações que os modifiquem. 

Entretanto, essa vivência na sala de aula e na unidade escolar constituem experiências ímpa-
res no que tange ao conhecimento sobre a rotina, organização, práticas, métodos, características e 
funcionamento da escola, da proposta de inclusão de alunos do PAEE e sobre o que é feito (ou não) 
para efetivá-la.

Os progressos da aluna a partir do acompanhamento da estagiária, apesar de discretos, fo-
ram visíveis e percebidos pelos colegas e professores de outras salas. O desenvolvimento da aluna, 
apesar de sutil, ocorreu em vários âmbitos, como educacional, comportamental e social, indicando 
as múltiplas áreas de intervenção de um profissional da educação especial.

Em posse destas experiências, foi possível à estagiária estabelecer um elo com 
os conteúdos aprendidos nas disciplinas da graduação, garantindo melhor compre-
ensão da prática docente. Na medida do possível, os conteúdos contemplados no cur-
so foram colocados em práticas e, combinados com as situações vivenciadas, possi-
bilitaram grande carga de conhecimento prático na área profissional do educador 
especial.

Inclusion of a Student with Intellectual Disability in Fundamental Education: Experience 
Report
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ABSTRACT: School inclusion of students targeting special education (PAEE), although 
not recent, still constitutes a challenge for educators at all stages of schooling. There: fore, 
it is important that inclusive experiences are disseminated and disseminated, in order to 
expand the knowledge of those involved about the possibilities of favoring this practice. In 
this sense, this work was developed with the objective of share and discuss the experience 
of including a 15-year-old student with Intellectual disability in a common classroom of a 
municipal elementary school I. For the elaboration of the report, data collected were used 
from observations and records in field diaries, in addition to interventions in their daily 
activities. This work comprises the description of the school environment and the student, 
as well as reflections on the facts witnessed during the experience, followed by analyzes 
and discussions of the activities, adaptations and methods employed, and the student’s re-
sponse to the interventions. In this way, this study offers ideas and suggestions that can be 
used in the classroom with a similar audience, emphasizing, however, the need to consider 
the characteristics of each student in the inclusive process, respecting their singularities 
and specificities of teaching and learning.

Keywords: Special education. Inclusion. Intellectual disability. Target public of special education. Ele-
mentary School.
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA ERGONÔMICA RULA. ESTUDO DE CASO 
EM UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.
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RESUMO: O setor automotivo apresenta problemas relacionados a diversos fatores que afe-
tam a segurança e saúde dos trabalhadores. Acidentes do trabalho, queixas de cansaço físico e 
doenças ocupacionais como LER/DORT atingem diversas áreas. Como consequência há uma 
redução da produtividade, aumento dos custos com indenizações, aumento do absenteísmo 
médico, com o comprometimento da capacidade produtiva das áreas operacionais, reduzindo a 
qualidade de vida do trabalhador. O objetivo deste trabalho foi aplicar uma análise ergonômica 
do trabalho em uma operação de corte em serra de fita. O método escolhido foi o RULA, que 
apresentou-se como um método fácil, barato e eficaz durante a operação analisada. Pontuações 
foram mensuradas, através do registro fotográfico de grupos musculares presentes em braços 
e punhos, pescoço, tronco e pernas. A força e a utilização dos músculos também entraram na 
análise. Após a aplicação do método durante a operação de corte, medidas corretivas foram 
realizadas. O método foi aplicado novamente e a operação passou a ser realizada de maneira 
mais segura, adequada e confiável.
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Introdução

O Brasil possui a maior taxa de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho da 
América Latina (ROTHSTEIN, 2013), responsáveis por elevados custos previdenciários 
e pela redução da produtividade. Deste índice de acidentes de trabalho, 32% a 40% dos 
acidentes de trabalho típicos são diretamente decorrentes de más condições ergonômicas 
(COUTO, 2012). Os impactos para as organizações em virtude das LER/DORT (Lesões 
por Esforço Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) atingem 
diversas áreas, reduzindo a produtividade, aumentando custos, comprometendo a capaci-
dade produtiva das áreas operacionais, resultando assim em menor qualidade de vida ao 
trabalhador, aposentadorias precoces e indenizações. (COUTO, 2000)

Röhm e Tirelli (2020, no prelo) definem ergonomia como uma disciplina científica 
relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou 
sistemas, e à aplicação de teorias, princípios e métodos a projetos, a fim de otimizar o bem 
estar humano e o desempenho global do sistema. 

De acordo com Couto (2013), quando bem aplicada no ambiente laboral, a ergo-
nomia gera muitos benefícios ao passo que é capaz de evitar lesões e diminuir a fadiga, e 
como consequência, pode aumentar a disposição do trabalhador. Além dos funcionários, 
as empresas também são contempladas pelas vantagens oferecidas por ações ergonômicas. 
Pessoas trabalhando em boas condições ergonômicas têm dinâmica corporal melhor e, por 
isso, produzem mais, geram menos absenteísmo.

Ferramenta Ergonômica RULA 

RULA – Rapid Upper Limb Assessment, é uma ferramenta de avaliação do risco 
de DORT desenvolvida por McAtammey e Corlett (1993). A metodologia do RULA não 
utiliza equipamentos especiais e  é realizada feita através do registro das diferentes pos-
turas de trabalho observadas que são classificadas por meio de um sistema de pontuação 
(scores). A ferramenta usa diagramas de posturas do corpo e tabelas que avaliam o risco de 
exposição à fatores de carga externos. Cada parte do corpo é dividida em seções e recebe 
scoresnuméricos a partir de 1, que é o score da postura com menor risco de lesão possível. 
O score aumenta conforme aumenta o risco.

Grupo A: Braços, Antebraços e Punhos - Scores para o braço:
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Adotar 1 – para 15° de extensão até 15° de flexão, 2 - para extensão maior que 15° 
ou entre 15° e 45° de flexão, 3 – entre 45° a 90° de flexão, no caso de ombro elevado – adi-
cionar mais 1 ao score da postura, para antebraço em abdução – adicionar mais 1 e reduzir 
do score da postura se o operador ou seus braços estão apoiados.

Scores para os antebraços:

Adotar valor 1 – para 0° a 90° de flexão, 2 – para mais de 90° de flexão, no caso de 
rotação externa – adicionar mais 1 e, se antebraços trabalham a linha sagital do corpo – 
adicionar mais 1;

Scores para o punho:

Adotar valor 1 – para postura neutra, 2 entre 0° a 15° de flexão dorsal ou palmar, 3 
– para mais de 15° de flexão dorsal ou palmar, se o punho está em desvio radial ou ulnar – 
adicionar mais 1, se o punho está na metade da pronação ou da supinação – adicionar mais 
1 e se o punho está no final da pronação ou da supinação – adicionar mais 2.

Grupo B: Pescoço, tronco e pernas - Scores para o pescoço:

1 – 0 GRUPO A: Braços, Antebraços e Punhos

Scores para o braço:

Adotar valor 1 – 0° a 10° de flexão e 2 - para 10° a 20° de flexão, 3 – para mais de 
20° de flexão e - 4 – para hiperextensão, caso o pescoço estiver em rotação lateral – adi-
cionar mais 1, e se o pescoço estiver inclinado lateralmente – adicionar mais 1;

Scores para o tronco:

Adotar valor 1 – em pé ereto ou sentado bem apoiado e, caso o tronco estiver fletido 
até 20° – adicionar mais 2. Se o tronco estiver fletido de 20 a 60° - adicionar mais 3, se o 
tronco estiver com mais de 60° de flexão – adicionar mais 4, se o tronco estiver em rotação 
– adicionar mais 1 e se estiver inclinado para o lado – adicionar mais 1;

Scores para as pernas:

- Se as pernas e pés bem apoiados e o peso está bem distribuído – adicionar mais 
1, se as pernas e pés não apoiados ou se o peso está mal distribuído – adicionar mais 2 
e se combinação destes scores é obtida a partir das tabelas 1e 2(Avaliação A) e Figura 1 
(Avaliação B), a seguir. 
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Tabela 1: Avaliação A – score punho, braço e antebraço.

Fonte: McAtammey & Corlett (1993)

Tabela 2: Avaliação B – score tronco, pernas e pescoço.

Fonte: McAtammey e Corlett (1993)

Aos resultados dos grupos A e B, são acrescentados scores relativos ao tipo de tra-
balho muscular e à repetitividade e em relação ao nível de esforço. O score final é obtido 
através da tabela 3 (Avaliação C). Este score final vai determinar as condições de priorida-
des de ação através de uma graduação que vai de 1 (aceitável) a 7 (posturas próximas dos 
extremos, onde medidas imediatas e urgentes devem ser tomadas).
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Tabela 3: Avaliação C - Score final.

Fonte: McAtammey e Corlett (1993)

A interpretação dos resultados, segundo a Ferramenta RULA, segue a pontuação da 
seguinte forma:

1 ou 2: aceitável, 3 ou 4: investigar, 5 ou 6: investigar e mudar logo e, 7: investigar 
e mudar imediatamente.

 Segundo McAtamney e Corlett (1993) e LIGEIRO (2010), a aplicação do RULA 
é dividida em três etapas:

 Etapa 1 – Observar e selecionar a (s) postura (s)

 A avaliação representa um momento no ciclo de trabalho e, é importante observar 
as posturas adotadas na realização das tarefas antes de selecionar a (s) postura (s) para a 
avaliação. Segundo o tipo de estudo, a postura selecionada pode ser aquela que é mantida 
por mais tempo ou a que parece ser a (s) pior (es) postura (s). Em casos, quando o ciclo 
de trabalho é longo ou as posturas são variadas, pode ser mais apropriado realizar uma 
avaliação periódica.

 Depois de uma observação criteriosa da atividade do trabalho durante vários ci-
clos, a seleção das posturas a serem analisadas referem-se às posturas mantidas durante o 
maior tempo no ciclo de trabalho, ou seja, posturas onde ocorrem as maiores cargas/forças 
e a postura mais exigente assumida (com a presença de ângulos articulares extremos). Em 
seguida a este estudo detalhado e o registro da seleção da atividade e das posturas preten-
didas, o RULA pode ser aplicado preenchendo o registro/avaliação de risco.

 Etapa 2 – Score e registro da postura

 A ferramenta permite avaliação unilateral, entretanto, se existir vários fatores de 
risco relativos à postura assumida ou atividade exercida para ambos lados é importante 
avaliar cada um deles separadamente. Pode-se também, executar vários registros para um 
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mesmo ambiente de trabalho e consequentemente obter várias classificações das compo-
nentes principais da atividade de cada posto avaliado.O formulário de registro/avaliação 
do RULA é separado em duas divisões corporais: grupo A (membro superior – braço, 
antebraço e punho – direito ou esquerdo) e grupo B (região cervical, tronco e membros in-
feriores). O número de movimentos em cada segmento corporal é apresentado em seções, 
de acordo com os critérios descritos para as diferentes zonas corporais e o resultado final 
é obtido pela soma desses resultados, conforme observou-se anteriormente.

 Etapa 3 – Nível de ação

 A pontuação final pode ser comparada com o nível de ação a ser tomada, porém, 
deve ser lembrado que, uma vez que o corpo humano é um sistema complexo e adaptativo, 
requer cautela para novas ações. Na maioria dos casos, com o intuito de garantir, conside-
rar a variabilidade humana, como a ajuda no controle eficiente e eficaz de quaisquer riscos 
identificados e nas ações a conduzir uma investigação mais detalhada.

A Interpretação da avaliação de risco é derivada dos resultados parciais do grupo A 
que preenche a Tabela 3 e do grupo B que preenche a Tabela 4, nos quais são inseridos na 
Tabela 5, juntamente com os resultados de esforço muscular, de força exercida e da repeti-
tividade individualmente, e assim, obtêm-se o score final de risco para a ferramenta RULA.

- A classificação final apresenta-se com os seguintes valores:

1 ou 2 – ambiente de trabalho aceitável (área verde), 3 ou 4 – ambiente de trabalho à 
investigar (área amarela), 5 ou 6 – ambiente de trabalho à investigar e alterar rapidamente 
(área laranja) 7 – ambiente de trabalho à investigar e alterar urgentemente (área vermelha).

Materiais e Métodos

De acordo com Lakatos & Marconi (2001), a pesquisa exploratória pode considerar 
tanto a avaliação quantitativa quanto a qualitativa. Reforçando os aspectos exploratórios 
no sentido de dar suporte à manipulação do objeto e ao incremento de novas variáveis du-
rante o seu desenvolvimento. Segundo o mesmo autor, a pesquisa exploratória tem como 
objetivo possibilitar que ao pesquisador melhorar sua compreensão acerca do problema, 
para permitir a identificação de cursos de ação relevantes e obtenção de dados adicionais 
que complementem a abordagem de análise. Becker (1997) aborda que o observador rea-
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liza a coleta dos dados através da vivência junto ao grupo ou organização que estuda. Ele 
observa as pessoas que está estudando para ver as situações com que se deparam normal-
mente e como se comportam diante delas. 

Condução do estudo de caso

O estudo de caso foi conduzido dentro de uma indústria automobilística (TIRELLI, 
2014), no laboratório de metalurgia de uma grande empresa no ABC Paulista. As opera-
ções de corte de peças metálicas e não metálicas estão entre as mais perigosas do departa-
mento. Equipamentos de corte, como serra de fita e máquinas de corte de disco abrasivo 
podem provocar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais a nível postural.

Como não se trata de um setor de produção, a frequência em que são realizadas 
operações de corte são baixas, cerca de 1 a 5 vezes por dia, dependendo da demanda de 
peças para análises. O tamanho e peso das peças a serem analisadas também é variado. O 
tempo de corte também é variado e dependerá do tamanho, material e tipo das regiões que 
devem ser cortadas para análises.

Com o objetivo de analisar o comportamento postural durante operações de corte de 
peças metálicas, dentro de um laboratório metalúrgico de uma grande indústria automo-
bilística, foi aplicada a ferramenta de avaliação ergonômica RULA durante a operação de 
corte de um eixo traseiro de um carro de passeio, utilizando uma serra de fita. A peça e o 
equipamento de corte são mostrados nas figuras 3.6 e 3.7. A frequência de análises deste 
tipo de peça é baixa e depende muito da demanda de análises da empresa. Entretanto, o 
corte de um eixo traseiro foi escolhido por se tratar de uma peça pesada (mais de 10 Kg) e 
de elevada complexidade de corte, apresentando regiões maciças de diâmetros que variam 
de 2 (chapas) a 30 mm (barra de torção). 

O departamento médico da empresa foi consultado para verificar se houveram aci-
dentes e queixas com relação a postura durante as operações de corte. Foram encontrados 
apenas relatos oficiais de acidentes de trabalho referentes a cortes superficiais nos dedos.
Apesar de não existirem queixas concretas de problemas de postura no departamento mé-
dico, queixas posturais foram levantadas durante as reuniões do comitê de ergonomia. 
Relatos de cansaço físico foram levantados pelos empregados. 

O período de análise correspondeu a operação de corte de 1 eixo traseiro em serra 
de fita em aproximadamente 15 minutos.Apenas um funcionário foi avaliado. O mesmo é 
devidamente treinado em operações de corte e possui um grau de escolaridade superior. O 
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cansaço físico é a principal queixa do empregado neste tipo de operação. Outra reclama-
ção é o fato de ser uma peça muito grande e complexa, exigindo um esforço para segurá-la 
e manuseá-la durante o corte. 

Sequência de análise durante a operação de corte em serra de fita: ANTES e 
APÓS as ações corretivas.

 A análise postural utilizando a ferramenta RULA foi realizada durante a operação 
de corte do eixo traseiro na serra de fita.

 Para a aplicação do método foi utilizada uma planilha desenvolvida pelo Dr. Alan 
Hedge em 2001, que é baseada na metodologia RULA (ERGO-PLUS, 2020).

 Durante a avaliação foram feitos: a) registros fotográficos e do tempo das posturas 
em todas as etapas. Somente foram contabilizadas as posturas de maior tempo; 2) Levanta-
mento da pontuação utilizando o método RULA para cada postura. A aplicação do método 
foi realizada em duas etapas: ANTES e APÓS as implementações corretivas.      

Resultados e Discussões

A seguir são apresentados os registros fotográficos durante a operação de corte do 
eixo de traseiro na serra de fita antes das ações corretivas a serem tomadas após a aplica-
ção da ferramenta. Para cada registro foram levantadas as pontuações seguindo o método 
RULA para braços, punhos, pescoço, tronco e pernas. O tempo para a operação foi de 
aproximadamente 15 minutos

– Análise dos Braços e Punhos

- Passo 1: posição do braço / Passo 1a: ajustar.
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Figura 1: Avaliação da posição do braço segundo método RULA

- Passo 2: posição do antebraço / Passo 2a: ajustar 

Figura 2: Avaliação da posição do antebraço segundo método RULA.

 - Passo 3: posição do punho / Passo 3a: ajustar 
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Figura 3: Avaliação da posição do punho segundo método RULA.

- Passo 4: giro do punho

Figura 4: Avaliação da posição do giro do punho segundo método RULA.

- Passo 5: Encontrar a pontuação da postura na Tabela A



APLICAÇÃO DA FERRAMENTA ERGONÔMICA RULA. ESTUDO DE CASO EM UMA 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.

Multiciência, São Carlos, 18: 159 - 178, 2019 169

Figura 5: Passo 5 para encontrar a pontuação da tabela A do método RULA.

Através dos valores obtidos nos passos 1, 2, 3 e 4, encontramos um valor na 
Tabela A do método RULA. 

- Passo 6: Adicionar pontuação do uso dos músculos

 De acordo com o método RULA, se a postura for predominantemente estática 
(segurar por mais de 10 minutos) ou se a ação ocorre repetidamente 4 ou mais vezes por 
minuto, atribui-se a pontuação 1. Caso não, computa-se 0. Como a operação ocorre em 
mais de 10 minutos, atribui-se a pontuação 1.

- Passo 7: Adicionar pontuação da força ou carga.

 Como a peça pesa aproximadamente 10 kg e o movimento de corte é predominan-
temente estático, quantifica-se o valor 2, segundo o método.

- Passo 8: Encontrar a linha na tabela C do método RULA
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Figura 6: Passos 5 a 8: encontrar a linha na tabela C do método RULA.

– Análise de pescoço, tronco e pernas

- Passo 9: posição do pescoço / Passo 9a: ajustar.

Figura 7: Avaliação da posição do pescoço segundo método RULA

- Passo 10: posição do tronco / Passo 10a: ajustar.
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Figura 8: Avaliação da posição do giro do punho segundo método RULA.

- Passo 11: pernas

Figura 9: Avaliação da posição do giro do punho segundo método RULA 

- Passo 12: Adicionar pontuação da postura na tabela B
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Figura 10: Avaliação da pontuação da postura na tabela B segundo método RULA.

Com o cruzamento dos valores encontrados nos passos 9, 9a, 10, 10a e 11, encontra-
-se o valor 2 na tabela B do método RULA (seta pontilhada).

- Passo 13: Adicionar pontuação do uso dos músculos.

 Se a postura for predominantemente estática (segurar por mais de 10 minutos) 
ou se a ação ocorre repetidamente 4 ou mais vezes por minuto, atribui-se a pontuação 1 
ou 0. Como mostrado na figura 10, o eixo traseiro é apoiado na mesa da serra de fita. No 
entanto, a postura do lado esquerdo do empregado é exigida para manter o eixo na mesa. 
Atribuiu-se a pontuação 1.

- Passo 14: Adicionar pontuação da força / carga

 Com o apoio de parte do eixo traseiro na mesa da serra de fita, o peso da peça é 
bem menor que os 10 Kg. No entanto, como o apoio não é total, foi considerado um peso 
entre 2 e 10 Kg. Atribuiu-se a pontuação 2.

- Passo 15: Encontrar a coluna na tabela C do método RULA
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Figura 11: Passos 8, 12, 13 e 14: encontrar a coluna na tabela C

No passo 15, encontra-se a coluna 5, que é a somatória dos passos 12, 13 e 14, no 
caso. Com o cruzamento do valor encontrado no passo 8 que determinou a linha 5 e com a 
coluna 5 encontrada, define-se a pontuação final na tabela c, no caso 6. (Seta pontilhada).

De acordo com o item 4.1.2, passo 15, a tabela C apresentou uma pontuação 6. Da 
revisão da literatura, item 2.3.2.1, o método RULA define o resultado final da seguinte 
forma:

- 1 ou 2: aceitável;

- 3 ou 4: investigar;

- 5 ou 6: investigar e mudar logo e,

- 7: investigar e mudar imediatamente.

 A pontuação final encontrada no passo 15 foi 6. Portanto, define-se o nível de 
ação “investigar e mudar logo”. Conforme mostrado na figura 12, destacado pela seta 
pontilhada.
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Figura 12: Nível de ação 6, “mudar logo”

Analisando o resultado apresentado no item 4.1, tornou-se necessário tomar uma 
ação “investigar e mudar logo” na operação de corte do eixo traseiro em serra de fita.

 A solução encontrada foi construir uma mesa de apoio na mesma altura da bancada 
da serra, para auxiliar no corte de peças grandes, como é o caso da peça analisada. Essa 
solução impacta diretamente no registro dos dados dos passos 13 (uso dos músculos) e 
passo 14 (pontuação da força), afetando consequentemente a pontuação final.

 Na figura 13, é apresentada a mesa fabricada com esse propósito, que apoia o eixo 
traseiro durante a operação de corte.
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Figura 13: Operação de corte de eixo traseiro utilizando uma mesa de aço na mesma altura da 
bancada da serra.

Com a mudança adotada, a pontuação dos passos 6 a 15 sofreram alteração, pois são 
os passos que tratam principalmente dos músculos e da força empregada na operação. No 
passo 6, atribuiu-se a pontuação para os músculos como 0. O mesmo para o passo 7, onde 
a carga é menor que 2 Kg, já que é utilizada foi utilizada a mesa de aço.

No passo 13, a utilização dos músculos ficou computada como 0 e no passo 14, o uso 
da força também como 0. Dessa forma, o resultado final foi 2 e o nível de ação empregado 
foi 2, descrito como aceitável. Dessa forma a operação da serra de fita com a utilização da 
mesa de apoio tornou-se aceitável, com uma diminuição dos riscos posturais. O cansaço 
físico também foi diminuído como foi relatado pelo próprio empregado.

 A figura 14 apresenta o resultado final após a utilização da mesa de apoio.
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Figura 14: Nível de ação 2, “aceitável”

Vale lembrar que apesar do nível de ação ter sido “aceitável”, essa operação foi 
aplicada somente no momento do corte da peça. Para que a operação continue aceitável 
é necessário o levantamento da peça com talha apropriada. Caso não, as entradas de pon-
tuação relativas à músculos e força aparecerão no resultado final, tornando a operação 
novamente como “mudar logo”.

Conclusões

O método de avaliação ergonômico RULA se mostrou adequado para a operação de 
corte do eixo traseiro em uma serra de fita. Este método poderá ser aplicado quando for 
necessário a operação de corte para peças maiores, como é o caso do eixo traseiro.

O RULA é uma ferramenta de fácil aplicação, além de rápida, que poderá ser aplica-
da por qualquer operador desde que devidamente treinado sobre o uso do método.
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Registros fotográficos pontuais são necessários durante aplicação do método, para 
mensurar a utilização da postura de braços, punhos, pescoço, tronco e pernas. A medição 
do tempo em cada análise pelo RULA se faz necessária. Para o estudo de caso, foi men-
surado um tempo de 15 minutos para a região de corte. Contudo, caso existam tempos 
diferentes para cada grupo de membros, estes devem ser computados.

Soluções simples podem ser adotadas para prevenir acidentes do trabalho, fadiga e 
problemas posturais. A mesa construída após a aplicação do método RULA além de solu-
cionar tornar a operação mais segura, reduziu consideravelmente os esforços empregados 
na operação. Além disso, como a mesa foi construída com materiais e mão de obra da 
própria empresa, conclui-se que a ergonomia pode ser aplicada de maneira eficaz, fácil e 
com custos bem reduzidos.

Application of the RULA ergonomic tool. Case study in an automobilistic industry.

ABSTRACT: 

The automotive sector has problems related to several factors that affect the safety and 
health of workers. Accidents at work, complaints of physical tiredness and occupational 
diseases such as RSI / WMSD affect several areas. As a consequence, there is a reduction in 
productivity, an increase in compensation costs, an increase in medical absenteeism, with the 
impairment of the productive capacity of the operational areas, reducing the quality of life 
of the worker. The objective of this work was to apply an ergonomic analysis of the work in 
a band saw cutting operation. The method chosen was RULA, which presented itself as an 
easy, inexpensive and effective method during the analyzed operation. Scores were measu-
red through the photographic record of muscle groups present in arms and wrists, neck, torso 
and legs. The strength and use of the muscles were also included in the analysis.

After applying the method during the cutting operation, corrective measures were taken. 
The method was applied again and the operation started to be performed in a more secure, 
adequate and reliable way.

KEYWORDS: Ergonomic; Ergonomic assessment tools; Automobile industry; RULA.
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INDIVÍDUOS ENQUANTO PRODUTORES DE CULTURA: COMO A ANTRO-
POLOGIA PODE CONTRIBUIR PARA ESTUDAR CULTURAS ORGANIZA-

CIONAIS

Letícia Pauletto FRAGALLE1

RESUMO: A cultura organizacional é considerada atualmente um tema de grande destaque 
enquanto objeto da administração. O conceito de cultura organizacional tem sua origem ba-
seada no conceito antropológico de cultura, porém, com o decorrer do desenvolvimento da 
área houve um distanciamento teórico da antropologia e um aporte mais prático e pragmático. 
O presente artigo pretende apresentar como a antropologia e seu método clássico de pesquisa, 
a etnografia, podem contribuir para os estudos sobre as organizações e para o entendimento e 
mapeamento de culturas organizacionais visando obter resultados mais profundos e verdadei-
ros sobre a realidade das organizações.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; cultura organizacional; etnografia; antropologia

1 Departamento, Centro Universitário Central Paulista, UNICEP, Rua Miguel Petroni 5111, 13563-470, São Carlos, São Paulo, 
Brasil. E-mail: leticiafragalle@gmail.com



Letícia Pauletto Fragalle 

180 Multiciência, São Carlos, 18: 179 - 194, 2019

Introdução

 A cultura organizacional enquanto temática de pesquisa ganhou destaque como 
objeto de grande interesse na área da administração e dos estudos organizacionais a partir 
da década de 1970. De acordo com Omar Aktouf (1994), neste período, é possível notar 
um aumento significativo de produções acadêmicas e pesquisas sobre o assunto.

Esta corrente da teoria da gestão continuou a se afirmar e a crescer até 
constituir, nos dias de hoje, quase uma área disciplinar específica, com seus 
especialistas, suas escolhas, suas tendências, seus clássicos. (p. 40).

 A discussão sobre cultura organizacional é fomentada com base em conceitos 
que são, originalmente, da área da antropologia, porém, na administração, os mesmos 
passam a ser abordados com um certo distanciamento do enfoque antropológico e a 
partir de uma perspectiva mais instrumental e pragmática (MASCARENHAS, 2002).

 Este trabalho tem como objetivo principal propor que pensar a questão da cul-
tura organizacional aproximando-se novamente do viés antropológico pode contribuir 
para a realização de análises mais profundas sobre a temática e chegar em resultados 
mais próximos da dinâmica das relações socioculturais de uma organização. Outra 
intenção desta reflexão é mostrar como a utilização do método clássico de pesquisa 
antropológica, a etnografia, pode ser uma ferramenta relevante para a realização de sua 
análise.

 O presente artigo se estrutura, em um primeiro momento, considerando a neces-
sidade de realizar uma análise bibliográfica do conceito de cultura na antropologia, uma 
vez que há uma grande quantidade de correntes de pensamento e autores que definiram a 
temática, principalmente durante a primeira metade do século XX. Em um segundo mo-
mento é analisado como o conceito de cultura foi introduzido na administração e nos es-
tudos organizacionais e quais foram os novos significados dados a ele. Em seguida, é feito 
um comparativo para identificar as semelhanças e os distanciamentos teóricos do conceito 
entre as duas áreas de conhecimento. Além disso, se produz uma descrição do método et-
nográfico e uma explanação de como empregar a etnografia enquanto uma ferramenta para 
compreensão e mapeamento da cultura organizacional.
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 O conteúdo deste artigo aponta reflexões relevantes que visam contribuir com a in-
terdisciplinaridade para se pensar as organizações e compreender a cultura organizacional 
considerando e analisando profundamente todos os seus aspectos.

O conceito de cultura na Antropologia 

 No senso comum é atribuído ao termo cultura diferentes significados, podendo 
ser considerado como sinônimo de “civilidade” ou “bons modos”; conjunto de elementos 
e pensamentos mais elitizados, como erudição; características de um determinado grupo 
social ou ainda atributos comuns à uma nação, Estado ou região.

 Enquanto objeto de estudo científico das ciências humanas, o conceito de cultura 
começa a ser formulado no século XIX com o surgimento da antropologia enquanto ciência.

 Nas primeiras análises sobre o assunto, a ideia de cultura é permeada pelas noções 
de determinismo geográfico e biológico (LARAIA, 1988). Tais teses, refutadas pela antro-
pologia moderna, sustentam que as características geográficas e/ou biológicas justificam 
as diferenças culturais entre as sociedades.

 A primeira definição científica e antropológica consolidada para cultura é 
apresentada em 1871. De acordo com um levantamento realizado por Alfred Kroeber e 
Clyde Kluckhohn (1952) uma segunda definição antropológica explícita do conceito de 
cultura só foi feita após 32 anos, em 1903. Entre 1903 e 1950, foram identificadas 163 
novas definições para este conceito. A partir do trabalho realizado pelos autores que refle-
tiram a respeito do tema, pode-se dizer que, desde meados do século XX, as teorias sobre 
cultura já estavam em processo de consolidação e já haviam estudos que propunham fun-
damentar e delimitar seus aspectos.

 A primeira definição de cultura foi elaborada pelo antropólogo Edward Tylor, que 
em 1871 a definiu como

(...) todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 
costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo ho-
mem como membro de uma sociedade. (TYLOR, 1871, p. 1)2.

2  Tradução livre realizada pela autora.
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 O autor trata a cultura como algo socialmente adquirido e não como uma he-
rança genética, porém, o mesmo faz uma análise a partir de uma perspectiva evolucio-
nista3, segundo a qual haveria uma “escala de civilização” que definiria o progresso 
cultural. Há uma preocupação com a igualdade existente entre as sociedades – e não 
com as diferenças. Nessa perspectiva, a cultura é apresentada com um sentido universal, 
etnocêntrico e como parte de um projeto colonialista (GONÇALVES, 2010), apontando 
a sociedade ocidental como destino final e ápice do desenvolvimento sóciocultural.

 Uma das principais críticas feitas à ideia da cultura enquanto processo evolutivo 
é elaborada por Franz Boas (1940, 2004, 2010, 2017), antropólogo alemão naturaliza-
do americano, que enfatiza o relativismo cultural4 e as particularidades das sociedades 
ao assegurar a individualidade de cada cultura. O autor também introduz uma nova 
dimensão ao conceito: não mais o define no singular, mas no plural, como culturas.

(...) [no] lugar de uma simples linha de evolução, aparece uma multiplici-
dade de linhas (convergentes e divergentes) difíceis de serem unidas num 
sistema. Em vez de uniformidade, a característica notável parece ser a sua 
diversidade (BOAS, 2004, p. 54).

 Boas (2004) destaca as especificidades históricas de cada cultura, sendo a sua 
transformação um processo que ocorre de maneira dinâmica e diacrônica, não haven-
do uma linearidade ou concepção universal de desenvolvimento, como proposto no 
evolucionismo. O conceito de cultura é também descrito por Boas (2004) como uma 
estrutura plural e condicionada historicamente.

Pode-se definir a cultura como a totalidade das reações e atividades mentais 
e físicas que caracterizam a conduta dos indivíduos que compõem um gru-
po social, coletiva e individualmente, em relação ao seu ambiente natural, 
a outros grupos, a membros do mesmo grupo e de cada indivíduo para con-
sigo mesmo. Também inclui os produtos destas atividades e sua função na 
vida dos grupos. A simples enumeração destes vários aspectos da vida não 
constitui, no entanto, a cultura. Ela é algo mais que tudo isso, pois seus ele-
mentos não são independentes, têm uma estrutura (BOAS, 2017, p. 113).

3 Tylor é um dos principais representantes da escola de pensamento antropológico, conhecida como evolucionismo cultural que 
foi muito influenciada pelas pesquisas de Charles Darwin e a Teoria da Evolução apresentada no livro “A origem das espécies”, 
publicado em 1859.
4 O relativismo cultural (ou culturalismo) é uma corrente crítica ao evolucionismo cultural do final do século XIX e início do 
século XX que diz que não há um processo de evolução das culturas.
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 Para Boas (2004) o comportamento dos indivíduos é condicionado pelas rela-
ções entre eles e, além disso, os indivíduos são constituintes e influenciadores de suas 
próprias culturas.

 Kroeber (1993) complementa a perspectiva de Boas e rompe de vez com a 
ligação entre o cultural e o biológico, pleiteando a hegemonia da cultura sobre a bio-
logia. O autor aponta que a diferença entre o ser humano e os animais é a capacidade 
de comunicação oral e a de transformação da natureza para seu benefício próprio. 
Essas duas capacidades são consideradas as especificidades que possibilitam o ser 
humano a ser o único ser vivo possuidor de cultura. Portanto, a cultura é apontada 
como o resultado do processo de acúmulo de experiências diversas transmitidas pela 
comunicação.

 Kroeber (1993) afirma, também, que cada cultura é uma forma de adaptação 
da sociedade em relação aos diversos ambientes, apontando que não seria o biológi-
co determinante da cultura, mas ao contrário, uma vez que a adaptação social exige 
mudanças do “orgânico”. No decorrer da sua história, o ser humano sobreviveu e se 
adaptou à diferentes condições, libertando-se da natureza (KROEBER, 1993).

 As antropólogas americanas Margaret Mead (1969) e Ruth Benedict (1972 e 
2000) acrescentam que os comportamentos dos indivíduos são moldados socialmen-
te. Nessa perspectiva é apresentada também a noção de “comportamento desviante”. 

 O comportamento desviante pressupõe um padrão cultural determinado pela 
sociedade e, basicamente, o desviante é aquele que segue uma direção diferente do 
que o esperado (GONÇALVES, 2010). Neste desvio há o sentimento de desajuste 
dentro do contexto social. Esta abordagem é relevante para entender que a cultura é 
relativa, assim como são os padrões e tradições reconhecidos culturalmente.

 Também na crítica ao evolucionismo, Bronislaw Malinowski (1975 e 1978) 
propõe em 1922 compreender a sociedade como constituída por partes, cada uma 
com uma função5, para garantir a estabilidade social como um todo. A partir de uma 
visão sistêmica, observa quais os fatores que unem as diferentes partes que com-
põem a sociedade como um grande sistema, como um corpo humano.

 Nessa mesma direção, no mesmo ano, Alfred Radcliffe-Brown (1973), além de 
abordar as partes do sistema social que se interligam, apresenta que não tem interesse 
5 Essa vertente é conhecida como funcionalismo. A mesma ganhou muita relevância nos anos 1960, porém, atualmente sofre 
fortes críticas por ser considerada uma análise estática da cultura.
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em saber apenas como as sociedades funcionam, mas também como as estruturas se 
integram para dar continuidade ao sistema social.

 Após todo esse debate, o antropólogo americano Leslie White (1949) retoma o 
evolucionismo, porém através de um novo viés6 e diz que a cultura é o conjunto de ob-
jetos, atos, crenças e atitudes que funcionam em contextos específicos e que recebem 
significados através de símbolos (WHITE, 1949). Essa capacidade de criar símbolos e 
dar significados e valores aos mesmos seria o resultado da evolução do ser humano.

 Marshall Sahlins (1988), apoiado também no evolucionismo e junto ao marxis-
mo, aponta que a cultura se desenvolve conforme o avanço das relações de produção. 
A análise é feita através da base material da sociedade (progresso tecnológico) e pela 
distribuição do poder. Em sua fase mais madura, Sahlins (1979) se afasta do neoe-
volucionismo e se aproxima do culturalismo, afirmando que é o projeto cultural que 
ordena e orienta as relações de produção – e não o contrário. O autor passa a considerar 
a cultura não como resultado de atividades práticas, mas como significação. Assim, o 
ser humano explora a natureza com o objetivo de satisfazer suas necessidades e a ma-
neira como isso é realizado é através de um projeto cultural; o ser humano se apropria 
simbolicamente da natureza (SAHLINS, 1979).

 Também na linha de pensamento de que o conhecimento antropológico surge 
das práticas simbólicas do neoevolucionismo e com a pluralidade de discursos e di-
ferenças culturais do culturalismo, Clifford Geertz (1989) propõe a intepretação7 das 
experiências para chegar a conclusões sobre a cultura. O objetivo da interpretação é 
transformar em conhecimento científico todas as implicações mais gerais de símbolos, 
concepções e formas que informam os atos dos indivíduos (GEERTZ, 1989).

 Para Geertz há diversas definições de cultura e essa amplitude do conceito pre-
cisa passar por uma contração para ser um instrumento mais especializado e com força 
teórica, sempre a partir de uma perspectiva antropológica. Portanto, acaba definindo-o 
como teias de significados tecidos pelos indivíduos (GEERTZ, 1989). A questão em 
torno da cultura é o que ela transmite naquela experiência ou ação específica e qual é 
o seu significado – a cultura é apresentada enquanto um contexto e não o resultado de 
uma relação de causa e efeito (GEERTZ, 1989).

6 O neoevolucionismo é uma corrente que retoma o evolucionismo de Tylor, porém com a crítica do culturalismo de que não há 
uma cultura universal.
7 A antropologia interpretativa, ao invés de procurar regularidades e estruturas gerais.
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 Na segunda metade do século XX emerge uma crítica ao conceito de cultura e 
essa corrente fica conhecida como estudos culturais e que é responsável por articular 
teoria e ação política (GONÇALVES, 2010). Nos estudos culturais há uma valorização 
das culturas populares e a associação entre diferenças culturais e desigualdades sociais. 
A cultura não é constituída por símbolos homogêneos, mas sim pelo sincretismo, mistura 
e constante ressignificação (GONÇALVES, 2010). Um dos principais expoentes desse 
vertente é Stuart Hall (2003) que diz que o ser humano está em constante processo de 
formação cultural, porque cultura não é questão de ser, mas sim de se tornar.

 Adam Kuper (2002), pesquisador sul africano, faz uma crítica à antropologia, 
alegando que pontuar as diferenças entre as culturas é uma forma de segregar e julgar 
as culturas não dominantes. O autor prefere buscar pelas semelhanças.

 Com isso, nota-se que na antropologia pós-moderna, emerge um movimento 
de aproximação com as primeiras questões que fundaram a antropologia enquanto 
ciência – as semelhanças entre as culturas – e a necessidade de se pensar os diferentes 
tipos de culturas que coexistem.

O conceito de cultura organizacional

 As questões culturais começaram a ser abordadas dentro da área da adminis-
tração desde o início do século XX, porém, é nas décadas de 1970 e 1980 que o termo 
“cultura organizacional8” começa a ganhar notoriedade. Um dos fatores que contribuiu 
para o crescimento do interesse nessa temática foi o sucesso dos modelos de produção 
e o alto desempenho das organizações orientais9 em paralelo com a crise da indústria 
americana e a crise do petróleo (AKTOUF, 1994).

 Assim como o conceito de cultura na antropologia, cultura na administração tam-
bém ganhou diversas definições, porém, a maioria das análises no campo não são feitas 
através de uma perspectiva crítica, mas de uma abordagem funcionalista, técnica e neutra.

 O tema cultura organizacional é, comumente, abordado na administração através 
de “estudos comparativos, esquemas classificatórios e metodologias de intervenção e mu-

8  O conceito também é empregado como cultura corporativa ou ainda cultura empresarial.
9 O desenvolvimento da cultura japonesa estava pautado na incorporação da ideia de qualidade total e redução dos custos de 
produção.
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dança” (MASCARENHAS, 2002, p. 89). Susan Wright (1994), identifica que na admi-
nistração há quatro principais formas de empregar o conceito de cultura: (1) diz respeito 
ao gerenciamento de problemas das organizações; (2) tentativa por parte da gerência de 
integração de pessoas de diferentes etnias como força de trabalho; (3) conceitos, atitudes e 
valores da força de trabalho; e (4) valores e práticas organizacionais impostas pela gerên-
cia que serve como “cola” para segurar os empregados unidos.

 A quarta forma é destacada como a mais recorrente na literatura e um dos princi-
pais expoentes a fomentar essa discussão é Edgar Schein (2009) que enfatiza a existência 
de culturas organizacionais diferenciadas e o papel fundamental dos líderes na modelagem 
dessa cultura, com o foco no gerenciamento da mesma.

 Nesse contexto, cultura organizacional é vista a partir de uma perspectiva inte-
gralizada e homogênea, como um sistema de valores e crenças que criam significados às 
práticas organizacionais através de um consenso entre todos os empregados que fazem 
parte dessa organização (SCHEIN, 2009).

Cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, sendo 
constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros e 
moldada por comportamento de liderança, em um conjunto de estruturas, 
rotinas, regras e normas. Quando alguém introduz a cultura no plano que 
orientam e restringem o comportamento da organização e de seus grupos 
internos, pode-se ver claramente como a cultura é criada, inserida, envolvi-
da e, finalmente, manipulada e, ao mesmo tempo, como restringe, estabili-
za e fornece estrutura e significado aos membros do grupo. Esses processos 
dinâmicos da criação e do gerenciamento da cultura são a essência da lide-
rança e fazem-nos perceber que a liderança e cultura constituem lados da 
mesma moeda. (SCHEIN, 2009, p. 1).

 A cultura organizacional é definida por Schein (2009) como o conjunto de repre-
sentações e ideias formadas pelos líderes, que é validado, aceito e ensinado aos emprega-
dos. É o padrão de suposições que funciona bem o suficiente para ser aceito e comparti-
lhado por todos, que é pensado pelo autor a partir de três níveis.

 O primeiro é o nível dos artefatos, que são as primeiras visualizações e percep-
ções das características da organização. São representações linguísticas ou físicas – é o 
que se sente, se vê e se escuta. É fácil notar os artefatos nas relações, porém, as vezes é 
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difícil compreendê-los. O segundo é o nível dos valores e crenças, que são combinados e 
não explícitos, e que fazem referência à missão, visão, valores e são passados para toda a 
organização. O terceiro nível é o dos pressupostos, feito, mesmo que inconscientemente, 
e que leva os indivíduos a fazerem escolhas – são as percepções e os modos como a or-
ganização funciona; é o nível mais profundo e que representa a essência da organização, 
por exemplo: se um indivíduo não souber os pressupostos que estão operando, não saberá 
como interpretar os artefatos e não dará crédito aos valores e crenças. Entendendo os pres-
supostos, pode-se interpretar com mais facilidade os outros dois níveis (SCHEIN, 2009).

 Para Geertz Hofstede “todos os membros de um grupo têm a cultura dentro de si” 
(2003, p.19), uma vez que ela é uma programação coletiva que distingue quem faz parte do 
grupo. O autor se debruça no estudo da interação entre cultura organizacional e cultura na-
cional. Através da análise de 40 países, ele determinou quatro dimensões que explicariam 
as diferenças dos padrões de valores organizacionais. Para o autor, essa análise possibilita 
o controle cultural das organizações multinacionais a partir do conhecimento das dimen-
sões características de cada país.

 Dentro da própria área da administração e estudos organizacionais nasce uma crí-
tica referente ao papel dos indivíduos dentro da organização e do controle exercido pelas 
lideranças. Fleury et al (2007) introduzem uma crítica à cultura organizacional enquanto 
algo imposto e controlado pelas lideranças, que incluem ao conceito um aspecto de poder 
e domínio como uma forma de limitar o comportamento dos indivíduos, apresentando a 
cultura como

(...) conjunto de valores e pressupostos básicos expressos em elementos 
simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, cons-
truir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de comuni-
cação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de domi-
nação (p.22).

 Joel Dutra aponta que cabe às organizações criar o espaço e dar as condições ne-
cessárias para uma relação simbiótica entre expectativas e necessidades entre organização 
e indivíduos (DUTRA, 2009). Para o autor, a competitividade de uma organização só 
existe com a interação e a relação das pessoas.

 As organizações e os empregados estão em constante interação e mudança, de 
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acordo com Chiavenato (2009). O desenvolvimento das organizações é apresentado pelo 
autor através de uma visão sistêmica que deve ser programada e só ocorre com a mudança da 
cultura, isto é, a mudança dos sistemas dentro dos quais os empregados trabalham e vivem.

A cultura organizacional significa o modo de vida, o sistema de crenças, 
expectativas e valores, a forma de interação e relacionamento típicos de 
cada organização. A organização é um sistema complexo e humano, com 
características próprias, com sua própria cultura e com um sistema único de 
valores. Todo esse conjunto de variáveis deve ser continuamente observa-
do, analisado e interpretado (CHIAVENATO, 2010, p. 160).

 O autor aponta que há diferenças entre sistemas mecânicos e orgânicos. O pri-
meiro tipo tem ênfase individual, os relacionamentos são autoritários, as formas de obe-
diência, hierarquia e divisão do trabalho são rígidas, as decisões são centralizadas e as 
atividades são rotineiras e conservadoras. No segundo tipo a ênfase é nos relacionamentos 
entre os grupos, há confiança e reciprocidade, as responsabilidades são compartilhadas e 
as atividades são criativas e inovadoras.

 Chiavenato (2010) concorda que os líderes são influentes no comportamento dos 
liderados, porém, aponta que as organizações, para serem bem-sucedidas, devem incen-
tivar e privilegiar a participação dos empregados em relação aos valores e objetivos da 
organização.

Antropologia x Administração

 A partir da análise do conceito de cultura organizacional, nota-se que há duas 
abordagens principais dentro da administração: uma vê a cultura como uma variável da 
organização, que pode e deve ser controlada e alterada pela liderança e a outra que inter-
preta a cultura como parte da essência da organização (SMIRCICH, 1983).

 A cultura enquanto variável pode ser vista como um objeto funcional de posse e 
manipulação de poder dos líderes.  De acordo com Michel Foucault (2012) o poder não é 
algo natural, mas sim uma prática social que está diluída no olhar hierárquico, na sanção 
normalizadora, na maneira de ser, como se portar, sendo uma técnica que visa normalizar 
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e classificar os indivíduos. Portanto, pensar a cultura dessa maneira é ir na contramão de 
todo o desenvolvimento do conceito antropológico de cultura, que mostra os indivíduos e 
as subculturas como sujeitos ativos na composição de saberes e conhecimentos.

 Já a cultura enquanto parte da essência é compreendida como metáfora e o resulta-
do de construção social de significação, sendo maior do que o pensamento de seus líderes. 
Nesse sentido, a cultura organizacional é resultado de construção e interação social entre 
os indivíduos e não como objeto de dominação.

 Ao analisar uma cultura organizacional com esse viés emancipador é possível vi-
sualizar melhor os detalhes, símbolos e significados que podem (co)existir dentro da orga-
nização. Mas como deve ser feita essa análise para a obtenção de tais resultados efetivos?

 Assim como é necessário aproximar-se das definições teóricas antropológicas de 
cultura, é necessário também compreender seu método clássico: a etnografia, que é a ob-
servação participante de quem analisa a sociedade ou grupo social.

 A etnografia é o “relato honesto de todos os dados” (MALINOWSKI, 1978, p. 2). 
Para o Malinowski (1978) a etnografia deve estabelecer o contorno claro da configuração 
da sociedade ou grupo social observado, e seu principal recurso é coletar dados concretos 
sobre todos os fatos, interações e situações observados, para em cima desses dados, for-
mular inferências.

 Os princípios metodológicos, para o autor, estão agrupados em três unidades: (1) o 
pesquisador deve possuir objetivos científicos; (2) deve viver mesmo entre o grupo anali-
sado, sem depender de terceiros que façam a mediação; (3) deve aplicar métodos de coleta 
e registro de evidência. 

 O etnógrafo deve, também, saber diferenciar o senso comum do tratamento cien-
tífico, fornecendo sempre o maior número de detalhes sobre o organismo social. Além 
da observação participante, o etnógrafo pode também realizar análise de documentos e 
registros que circulam entre o grupo social e realizar entrevistas com indivíduos que fa-
zem parte da cultura. No entanto, não é aconselhável realizar as entrevistas nos moldes 
de survey10 de levantamento de dados, pois, através desse método “aprendemos muito a 

10 Investigação quantitativa definida como uma forma de coletar dados e infor-
mações a partir de grupos de indivíduos. O resultado encontrado, desde que o grupo 
seja representativo da população, pode ser extrapolado para todo o universo em estu-
do.
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respeito da estrutura social nativa, mas não conseguimos perceber ou imaginar a realidade 
da vida humana.” (MALINOWSKI, 1978, p. 27) e nem ficar preso somente a análise de 
documentos – entrevistas com perguntas fechadas e documentos são vão transmitir dados 
reais de comportamentos.

 Por fim, o autor ainda recomenda que o etnógrafo também participe da cultura 
observada, ou seja, mergulhe na vivência dos observados e participe de momentos de in-
teração social. Pensando na questão da cultura organizacional, seria ter a participação em 
reuniões, festas, happy hours, almoços e outros momentos em que haja interação social, 
não como observador, mas como participante ativo.

 Malinowski (1978) aponta que a capacidade de levantar problemas é uma das 
maiores virtudes do etnógrafo e, na hora de colocar no papel tudo o que foi analisado, 
deve ser possível diferenciar o que é relato do resultado da observação direta, declarações 
dos indivíduos e interpretações dos observados daquilo que é a posição do etnógrafo, suas 
interferências e intuições. Na hora de analisar os dados e reunir os resultados obtidos, pode 
ser que apareçam lacunas e falhas na investigação. Para Malinowski (1978), quando e se 
isso ocorrer, deve-se retomar ao campo com novas perguntas e novos olhares. Através de 
uma análise de campo bem realizada e detalhada, pode-se apresentar a anatomia da cultura 
e constituição social do grupo (MALINOWSKI, 1978).

Conclusão

 A partir do panorama teórico apresentado nesse artigo, tanto na área da administra-
ção, quanto na antropologia, pode-se concluir que o conceito de cultura dentro da adminis-
tração, se utilizado mais próximo da antropologia, pode trazer um maior aprofundamento 
e conhecimento efetivo sobre a cultura da organização e os indivíduos que a formam.

 Na maioria das abordagens da administração a cultura é separada de seu contexto 
real exatamente por não ser a propriedade de um grupo coeso, limitado e uniforme, dei-
xando de ser algo que a organização é em vias de se tornar algo que a organização tem. 
Não considerar os indivíduos que fazem parte da cultura enquanto sujeitos de conheci-
mento e produtores de saberes é uma forma de bloquear o potencial humano e com isso, a 
própria organização pode sair no prejuízo.
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 Assim como descrito pelos estudos culturais, há subculturas que convivem com a 
cultura “oficial”. No caso das organizações, os empregados são também fonte de produção 
de conhecimentos que lhe são próprios e podem contribuir para o desenvolvimento da 
organização. Neste sentido, dá para pensar a questão da cultura organizacional através da 
dialética, ou seja, a contraposição e contradição de ideias levam a novas ideias, ou seja, 
o que o empregado trás de bagagem, experiência, conhecimentos e valores, ao interagir 
com a cultura da organização, pode gerar e agregar novas interações e significados para a 
organização.

 Após ter essa concepção da cultura como pluralidade, a etnografia passa a ser 
uma metodologia relevante para mapeamento da cultura organizacional. Com a análise 
profunda da cultura levantada pela etnografia, a organização pode pensar em estratégias 
e gestão de negócio que conversem com a cultura real ou utilizar dos conhecimentos dos 
próprios indivíduos para, juntos, proporem alterações comportamentais. As imposições da 
mudança de cultura para atingir estratégias não terão os resultados desejados, uma vez que 
os indivíduos não são apenas reprodutores. A organização terá apenas uma cultura formal, 
que não será vista na prática.

Individuals as producers of culture: how Anthropology can contribute to the Study of Or-
ganizational Cultures

ABSTRACT: Organizational Culture is currently considered a major theme as an object of 
business studies. The origin of the concept of organizational is based on the anthropologi-
cal concept of culture, however, with the development of the area there was a theoretical 
departure from Anthropology and a more practical and pragmatic contribution. This paper 
intends to present how Anthropology and the classical research method, ethnography, can 
contribute to the Study of Organizations and to the understanding and mapping of orga-
nizational cultures in order to obtain deeper and more truthful results about the reality of 
organizations.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar a relevância e o alcance dos pro-
tocolos de vacinação e fornecer dados sobre a incidência de doenças infecciosas em cães 
no Hospital Veterinário Universitário da UNICEP. Desta forma, questões importantes sobre 
determinados fatores como a importância da vacinação; a responsabilidade dos tutores no ofe-
recimento dessas vacinas; a disposição das legislações do município de São Carlos e o estudo 
comparativo entre os custos médios dos tratamentos e da profilaxia serão apresentadas neste 
trabalho a partir de uma leitura qualitativa dos dados, resultados desta pesquisa, coletados no 
período de agosto de 2018 a maio de 2019.  
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Introdução

Manter as vacinas dos cães em dia é um ato que faz toda a diferença para a saúde, 
o bem-estar e a qualidade de vida dos animais, assim como daqueles que convivem com 
eles. Os cães são dependentes de seus tutores, que devem prover seus cuidados básicos, 
como alimentação, segurança, conforto, higiene e a realização de protocolos de vacinação 
contra doenças infecciosas (SUHETT et al., 2013). Em muitos casos, o processo da vaci-
nação é o primeiro contato entre veterinários e tutores. O principal objetivo da vacinação é 
proteger o indivíduo contra determinadas infecções, interromper a transmissão ou prevenir 
os sinais clínicos e sintomas de uma doença (AMARO et al., 2016). 

Apesar da importância de manter as vacinações dos cães atualizadas, ainda é alto 
o número de tutores que, pelos mais diversos motivos, não seguem à risca os protoco-
los de vacinação de seus animais domésticos, abrindo de maneira significativa os riscos 
para doenças infecciosas, como a cinomose, a parvovirose e a leptospirose, como poderão 
acompanhar mais adiante.

Grande parte da população tem ciência da importância da vacinação antirrábica, 
cuja campanha é realizada anualmente pelos Centros de Controle de Zoonoses (CCZ) de 
todo o país desde 1973, ano em que o Ministério da Saúde criou o programa de profilaxia 
da raiva, que é considerada a mais temida entre todas as zoonoses, sendo o cão o principal 
transmissor para o homem (PELISARI et al., 2010). É indiscutível e satisfatório o comba-
te à raiva em nosso país, mas, também, é preocupante a falta de informação dos tutores a 
respeito de outras doenças infecciosas que podem acometer seus animais e de como eles 
podem atuar de forma preventiva para que elas possam ser evitadas. 

Para definir o melhor protocolo de vacinação, três fatores devem ser observados: os 
que se referem à vacina, os relacionados à enfermidade, e os que concernem ao próprio 
hospedeiro (AMARO et al., 2016). Além da importância do protocolo de vacinação, deve-
-se ter em conta também que, dependendo da marca da vacina, do fabricante e do país de 
origem, podem ocorrer variações nas porcentagens de imunização e proteção contra essas 
doenças (TIZARD, 2014).

Segundo Angélico e Pereira (2012), uma vacina ideal deve proporcionar imunidade 
efetiva e prolongada. Vários fatores influenciam na duração e na proteção conferida pelas 
vacinas, dentre elas: a concentração e a imunogenicidade dos antígenos utilizados pelos 
fabricantes; o respeito às recomendações de conservação e uso; a presença e o tipo de ad-
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juvante empregado; e, no caso das vacinas fabricadas com vírus ativos ou as bacterianas, 
o grau de atenuação do microrganismo.

Neste trabalho, serão abordadas as três moléstias citadas mais acima devido ao seu 
grau de incidência e ao seu alto grau de mortalidade entre os cães acometidos. Essas três 
patologias seriam prevenidas, segundo os protocolos de vacinação em cães, com a aplicação 
da vacina polivalente (V8, V10 ou V11), que, além da proteção contra essas doenças, ainda 
contempla a imunização contra o adenovírus tipo 2, o coronavírus e a parainfluenza. 

Nas diretrizes para a vacinação canina, criada em 2007 e reeditada em 2011 pelo 
Grupo de Diretrizes de Vacinação (VGG) e pela Associação Veterinária Mundial de Pe-
quenos Animais (WSAVA), estipulam-se as vacinas que são consideradas essenciais, não 
essenciais e não recomendadas. 

O VGG considera que uma vacina essencial é aquela que todos os cães em 
todo o mundo devem receber, nos intervalos recomendados, para fornecer 
proteção por toda a vida contra doenças infecciosas de significância global. 
As vacinas essenciais para o cão são aquelas que conferem proteção con-
tra a infecção pelo vírus da cinomose canina (CDV), o adenovírus canino 
(CAV; tipos 1 e 2) e o parvovírus canino tipo 2 (CPV-2) e suas variantes. O 
VGG reconhece que alguns países, em particular, podem identificar outras 
vacinas adicionais e as considerarem como essenciais. (...) As vacinas não 
essenciais são aquelas cujo uso é determinado com base nos riscos da ex-
posição geográfica ou do estilo de vida do indivíduo e em uma avaliação da 
relação risco-benefício (isto é, o risco de não ser vacinado e ser suscetível 
ou o risco de ser vacinado e apresentar uma reação adversa comparado 
ao benefício de ser protegido contra a infecção em questão). As vacinas 
não recomendadas são aquelas para as quais há pouca justificativa cien-
tífica (base de evidências insuficiente) para seu uso. (DAY; HORZINEK; 
SCHULTZ; SQUIRE, 2016).

As vacinas contra a cinomose e a parvovirose estão no quadro das vacinas essen-
ciais. Segundo o documento, a leptospirose encaixa-se no perfil das vacinas não essen-
ciais, por não ser observada, em nível global, nos cães, cabendo às autoridades competen-
tes determinar o protocolo a ser seguido, observando-se a exposição geográfica, o estilo 
de vida do cão e o grau de incidência desse tipo de infecção no país (DAY et al., 2016).

As vacinas existentes no mercado são divididas em duas classes: vacinas replicativas, 
ou seja, as que possuem o antígeno vivo na forma atenuada, ou as vacinas não replicativas, 
aquelas compostas por microrganismos inativados; por frações ou proteínas extraídas dos 
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microrganismos; por proteínas virais recombinantes; por DNA ou RNA que codificam a 
proteína de interesse, entre outros. As vacinas não replicativas são consideradas as mais 
seguras, pois não há riscos de o agente vacinal retornar ao seu estado patogênico e de 
virulência, posto que se trata do antígeno em sua forma inativada (FLORES, 2007 apud 
AMARO et al., 2016).

Devido à importância do tema tratado, e no sentido de contribuir para sua reflexão, 
esta pesquisa tem como finalidade comparar a média dos custos nos tratamentos dessas 
doenças com a média dos custos na profilaxia (ou seja, caso os protocolos de vacinação 
fossem adotados e respeitados pelos tutores). Será que há uma conscientização dos tutores 
dos cães sobre todos esses aspectos? Há conhecimento da população sobre essas doenças 
que tanto acometem os animais de estimação? Como essas patologias são abordadas pelas 
políticas públicas no município de São Carlos? Há leis que fiscalizam ou pelo menos bus-
cam fiscalizar os protocolos de vacinação?  Essas são algumas das questões que julgamos 
importantes e que procuraremos responder no decorrer deste trabalho.

Importante ressaltar que os dados colhidos no âmbito hospitalar destinam-se justamente 
a descobrir o número de afecções dessas doenças no Hospital Veterinário Universitário – UNI-
CEP (HVU-UNICEP); os protocolos utilizados; os tipos de tratamento e terapia; o número 
de vacinas polivalentes administradas nesse período, e a relação dos custos no momento da 
profilaxia e/ou no tratamento, não importando para esta pesquisa a identidade de seus tutores. 

O presente estudo não analisará e nem apresentará caso a caso, mas, sim, mostrará 
uma média estatística de casos atendidos no HVU-UNICEP pelo período de dez meses, 
com a finalidade de responder às questões observadas mais acima e chegar a conclusões 
que informarão se os protocolos de vacinação estão sendo respeitados pelos tutores e se há 
eficácia na proteção dos pacientes.

Resultados e discussões

Embora não seja possível estabelecer esquemas exatos para todas as vacinas veteri-
nárias disponíveis no mercado, determinados fundamentos são comuns a todos os métodos 
de imunização ativa. A maioria das vacinas requer um estímulo inicial, no qual a imunida-
de protetora é iniciada, seguida pela revacinação (reforço) em intervalos que garantam a 
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proteção adequada e duradoura (TIZARTD, 2014).

O protocolo mais utilizado pelas médicas e médicos veterinários no HVU-UNI-
CEP na utilização da vacina polivalente é o seguinte: 1ª dose aos 45 dias de vida, sendo 
necessária a aplicação dos reforços entre 21 e 30 dias após a primeira administração, até 
completar três ou quatro doses para os filhotes. Nos adultos que nunca foram vacinados, 
são necessárias duas doses da vacina, separadas por um período entre 21 e 30 dias. A ad-
ministração da vacina antirrábica nos dois casos é feita juntamente com a última dose da 
vacina polivalente. Em ambos os casos, o retorno para aplicação de novas doses após a 
finalização do protocolo inicial é de um ano a partir da última dose administrada. 

Cada município estabelece as suas leis no que concerne aos protocolos de vacina-
ção e à obrigatoriedade dos tutores acerca dessa responsabilidade. No município de São 
Carlos, situado no estado de São Paulo, onde reside o HVU-UNICEP, a Lei Nº 18.059/16 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, 2016), que estabelece o código muni-
cipal de proteção animal e dá outras providencias, institui, em seu capítulo XII – artigo 50, 
a obrigatoriedade de todo proprietário, possuidor ou detentor de animal fornecer a vaci-
nação contra a raiva, devendo também obedecer ao período de revacinação recomentado 
pelo laboratório responsável pela fabricação da vacina. A vacinação será oferecida gratui-
tamente nas campanhas anuais promovidas pela Secretária Municipal de Saúde em locais 
estrategicamente selecionados pelos órgãos responsáveis e competentes. No documento 
citado acima, não há nenhuma regulamentação explícita às vacinas polivalentes, ou até 
mesmo esclarecimentos sobre a prevenção e profilaxia de outras doenças infecciosas que 
possam acometer os cães e gatos. 

Atendimentos realizados no HVU-UNICEP

Entre os meses de agosto de 2018 e maio de 2019, foram coletadas informações 
pertinentes aos atendimentos totais realizados pelo HVU-UNICEP por um período de dez 
meses. Esses atendimentos foram divididos em: (a) atendimentos totais no HVU-UNICEP, 
ou seja, todos os atendimentos realizados no âmbito hospitalar, incluindo a realização de 
vacinação em cães, seja para a iniciação do protocolo vacinal, como também na realização 
do reforço anual; e (b) atendimentos que tinham como foco, exclusivamente, a realização 
de vacinas (polivalentes ou antirrábicas) em cães no HVU-UNICEP.
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O resultado dessa primeira análise demonstra que nesse período foram realizados 
um total de 5.660 atendimentos, dos quais 407 atendimentos foram realizados exclusi-
vamente para a realização do protocolo vacinal em cães ou para a aplicação de reforços 
anuais, o que representou um total de 7% dos atendimentos totais realizados pelo HVU-
-UNICEP (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Atendimentos realizados no HVU UNICEP entre AGO/2018 e MAI/2019

Controle do protocolo vacinal no HVU-UNICEP

Pelo mesmo período citado acima, foram coletadas informações que garantiam a fis-
calização do cumprimento ou não da finalização do protocolo vacinal realizado no HVU-
-UNICEP, como também dos cães que procuravam o pronto atendimento para a realização 
do reforço anual, tanto pela vacina polivalente como também pela vacina antirrábica, por 
pacientes atendidos e imunizados durante a realização desta pesquisa. 

Nesse período de dez meses, 276 cães foram atendidos para a realização do proto-
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colo vacinal inicial, como também para a aplicação dos reforços anuais exigidos para a 
efetivação e manutenção da proteção contra diversas doenças infecciosas.

Dentre os 276 pacientes atendidos, 82 finalizaram o protocolo vacinal inicial, ou 
seja, esses pacientes realizaram as três doses da vacina polivalente e uma dose da vacina 
antirrábica, nos casos dos filhotes; e duas doses da vacina polivalente e uma dose da vaci-
na antirrábica para os adultos nunca antes imunizados. Esse número representa 30% dos 
casos, dentre os 276 pacientes acompanhados. Já os pacientes que procuraram atendimen-
to do HVU-UNICEP para a realização do reforço anual, atingiram a marca de 50% dos 
nossos atendimentos totais, ou seja, 139 casos, o que indica a evidente preocupação e a 
conscientização dos tutores em garantir a proteção efetiva aos seus animais de estimação, 
respeitando os prazos estipulados entre os reforços. 

Os tutores que abandonaram o protocolo vacinal de seus animais, ou seja, não com-
pletaram o número de doses adequadas para garantir a proteção efetiva contra essas doen-
ças, atingiram um número de 16%, ou seja, 45 pacientes que, por motivos desconhecidos, 
interromperam as recomendações dos médicos veterinários, não retornando ao hospital 
para a finalização do protocolo. 

Esse é um número preocupante, pois a interrupção do protocolo vacinal em cães não 
assegura proteção a esses animais, deixando-os em risco iminente de infecção por diversos 
patógenos como se poderá acompanhar mais adiante pela incidência de casos atendidos no 
HVU-UNICEP de animais infectados, mesmo possuindo algumas doses da vacina poliva-
lente, mas não as recomendadas. 

Já os animais que ainda não haviam finalizado o protocolo vacinal, devido à data do 
término da coleta de dados desta pesquisa, atingiram um baixo índice de 4%, totalizando 
dez casos (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Controle do protocolo vacinal no HVU-UNICEP entre AGO/2018 e MAI/2019

Durante toda a pesquisa  foram administradas nos 276 cães atendidos um total de 
546 doses, que se dividem em: 386 doses da vacina polivalente V 10 e 160 doses da va-
cina antirrábica, totalizando as 546 doses fornecidas aos pacientes acompanhados. Segue 
abaixo a descrição das doses administradas nesse período, com o número exato de vacinas 
aplicadas em cada mês da pesquisa (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Número específico de doses administradas no HVU-UNICEP entre AGO/2018 e 
MAI/2019

Doenças infecciosas: cinomose, parvovirose e leptospirose

Apresentaremos a seguir, de uma maneira generalizada, a incidência dessas pato-
logias no pronto atendimento do HVU-UNICEP nesse período de dez meses e os casos 
decorrentes de óbitos por essas patologias (Gráficos 4 e 5).
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Gráfico  4 - Incidência de doenças infecciosas (cinomose, parvovirose e leptospirose) entre 
AGO/2018 e MAI/2019 no HVU-UNICEP

Durante todo o período da coleta de dados e do acompanhamento dos casos clínicos 
da rotina do HVU-UNICEP, constatou-se o aparecimento de 31 casos relacionados com 
as patologias alvos desta pesquisa. Dentre esses 31 casos, chegamos a um número de sete 
casos de pacientes diagnosticados com cinomose, 24 casos de cães diagnosticados com 
parvovirose e nenhum caso diagnosticado ou relatado de cães infectados por leptospirose. 
Importante ressaltar que essas patologias surgiram ao longo de todo o tempo da pesquisa, 
com exceção dos meses de agosto de 2018, março e abril de 2019, nos quais nenhum caso 
foi registrado.
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Gráfico 5 - Óbitos por doenças infecciosas (cinomose, parvovirose e leptospirose) entre 
AGO/2018 e MAI/2019 no HVU-UNICEP

Dentre os sete casos de cães acometidos pelo vírus da cinomose entre agosto de 
2018 e maio de 2019, foram registrados quatro casos de óbitos, sendo dois deles devido 
a causas naturais e os outros dois em que houve a necessidade da realização da eutaná-
sia devido às condições críticas do paciente, o prognóstico totalmente desfavorável e o 
sofrimento visível dos animais. Os óbitos por cinomose representaram uma taxa de 57% 
do total dos casos, reforçando a alta mortalidade pela patologia, já que não existe, até o 
momento, a cura para a doença e o tratamento é apenas para suporte do paciente.

A cinomose pode afetar cães de qualquer idade, mas há uma maior incidência em 
cães não vacinados ou que estão no momento da perda da imunidade passiva adquirida 
pela mãe. Essa foi uma informação observada entre os casos atendidos no HVU-UNICEP, 
pois, dentre os sete cães afetados pela patologia, um deles era idoso, na faixa dos catorze 
anos de idade, com vacinas atrasadas há mais de dois anos, e seis deles eram filhotes, entre 
dois e nove meses de idade, dos quais dois deles já haviam recebido o protocolo vacinal 
completo, mas com vacinas ditas como “não éticas”, ou seja, vacinas adquiridas pelos 
próprios tutores em locais como casas de ração, pet shops ou agropecuárias, que foram 
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administradas pelo próprio tutor ou por algum funcionário desses estabelecimentos, sem 
que houvesse o acompanhamento e a indicação de um médico veterinário. 

Já nos casos referentes à parvovirose, dentre o 24 casos ocorridos pelo mesmo pe-
ríodo citado acima, foram registrados seis óbitos, sendo cinco deles por causas naturais, 
relativos às complicações da doença, e um deles pela realização da eutanásia, também pe-
las condições críticas do paciente e prognóstico desfavorável. A taxa percentual de óbitos 
por parvovirose no HVU-UNICEP foi de 25% do total dos casos acompanhados. É, com 
certeza, uma doença com prognóstico mais favorável em comparação com a cinomose, 
mas que, ainda assim, se diagnosticada e tratada tardiamente, pode levar o paciente a óbito 
devido a inúmeras complicações. 

Durante a pesquisa observamos que dos 24 casos registrados no HVU-UNICEP, 
todos estão relacionados a animais jovens ou filhotes, com idades que registraram a faixa 
entre cinquenta dias e doze meses de idade. Dentre os 24 pacientes afetados, oito deles já 
haviam recebido pelo menos uma dose da vacina polivalente antes da infecção pelo vírus 
e três deles haviam recebido o protocolo vacinal com vacinas “não éticas”, já explicitadas 
anteriormente. Esse dado reforça a importância de se respeitar o número de doses e os 
intervalos recomendados pela médica ou médico veterinário, para garantir a proteção total 
e efetiva contra diversas doenças infecciosas.

Média de custos: profilaxia vs. tratamento

Durante o período da pesquisa, muitas outras informações importantes foram le-
vantadas e analisadas no intuito de responder a questionamentos importantes. Um desses 
questionamentos era descobrir o que desmotiva os tutores em aderir aos protocolos de 
vacinação de seus animais de estimação ou abandoná-los antes de seu término.

 Durante a pesquisa, pode-se constatar que, na grande maioria dos casos, a não rea-
lização do protocolo vacinal nos cães deve-se a alguns fatores consideráveis e que foram 
levantados por alguns tutores durante esta pesquisa, tais como: aspectos financeiros, que 
acreditamos estar relacionados aos altos custos, devido ao número de doses necessárias 
para a finalização do primeiro protoloco; ou até mesmo a falta de conhecimento de alguns 
tutores em relação à existência de outras vacinas necessárias para a promoção da saúde de 
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seus animais de estimação, além da antirrábica, oferecida pelos órgãos públicos gratuita-
mente e anualmente. Na maioria dos casos observados na rotina do HVU-UNICEP, o não 
conhecimento sobre o risco de exposição a outras patologias prevalece em relação aos as-
pectos financeiros, mas é claro que essa não é a realidade da grande maioria da população 
são-carlense, já que grande parte da sociedade ainda procura órgãos que ofereçam serviços 
veterinários gratuitos devido à impossibilidade de arcar com diversos tratamentos para 
seus animais. Esta pesquisa abarca um recorte muito pequeno da população da cidade, 
centralizada a apenas um centro veterinário específico, diante de muitos outros existentes 
na cidade.

Ainda assim, sabe-se que atualmente os tutores estão muito mais preocupados com 
a saúde de seus animais, visto que antigamente os animais estavam nos quintais das casas, 
delimitados ao seu espaço de convivência, afastados do convívio familiar, e hoje estão na 
cama de seus tutores e compartilhando espaços que até então eram frequentados somente 
por humanos, como centros comerciais, cafés, restaurantes, lojas, entre outros. 

O levantamento feito durante a pesquisa demonstrou dados importantes que revelam 
que a profilaxia, por mais que pareça cara para muitos tutores, ainda compensa os custos 
dos tratamentos em casos de enfermidades por alguma dessas doenças (Tabela 1).

Tabela 1 - Média de custos da profilaxia em comparação ao tratamento

DESCRIÇÃO
FILHOTES

(Três doses V-10 e Uma Antir-
rábica)

ADULTOS
(Duas doses V-10 e Uma 

Antirrábica)

Custos com pro-
filaxia R$ 250,00 R$ 180,00

Custo médio do 
tratamento R$ 399,29

Os custos médios com o tratamento para a cinomose e a parvovirose observados 
nos dez meses de pesquisa, incluindo a primeira consulta, exames complementares, trata-
mento medicamentoso e internação, chegam a custar de 38 a 55% a mais do que custaria 
a profilaxia.  O custo médio com o tratamento para os casos registrados no HVU-UNICEP 
foi de R$ 399,29, sendo que o tratamento com o custo mais elevado registrado foi de R$ 
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1.525,00 e o mais baixo com um valor de R$ 160,00.

Esse dado fortalece o ditado popular de que “é melhor prevenir do que remediar”, 
visto que os custos com a profilaxia seriam mais vantajosos financeiramente e toda a 
preocupação e angústia passada pelos tutores no período de internação de seus animais 
de estimação e os altos custos com os tratamentos seriam evitados caso os protocolos de 
vacinação fossem respeitados, prevenindo possíveis infecções ou até mesmo mortes pro-
vocadas por doenças passíveis de controle. 

Considerações finais

Os atendimentos realizados para a profilaxia de cães representaram cerca de 7% do 
movimento geral do HVU-UNICEP. Há uma incidência ainda muito relevante no abando-
no do protocolo vacinal (16% dos 276 pacientes atendidos em busca de atendimento va-
cinal), abrindo de maneira significativa a oportunidade para uma possível infecção desses 
animais e na disseminação de doenças infecciosas entre os cães. 

O número de casos de doenças infecciosas, alvo desta pesquisa, correspondeu a 
um baixo índice de 0,54% do total dos casos atendidos no pronto atendimento (31 dos 
5.660 casos atendidos), o que nos faz acreditar em duas hipóteses: (1) que há uma grande 
conscientização dos tutores sobre a importância da profilaxia dos animais, respeitando o 
número de doses aplicadas e o intervalo entre elas; ou (2) de que os animais estão ficando 
doentes, mas os tutores não os estão trazendo para tratamento. Não houve nenhum registro 
de infecção por leptospirose no período de desenvolvimento desta pesquisa. 

A taxa de mortalidade entre os casos registrados foi de 32%, o que demonstra que 
a parvovirose (25%) e, principalmente a cinomose (57%), quando têm seu tratamento ini-
ciado na fase crônica da enfermidade, ainda representa um grande risco de óbito entre os 
animais acometidos.

A média de custos com a profilaxia mostrou-se mais vantajosa em comparação aos 
custos com o tratamento dos pacientes acometidos por cinomose e parvovirose, reforçan-
do a ideia de que a prevenção é, nesses casos, o melhor remédio. Tanto para os animais, 
que disporão de mais saúde e proteção contra futuras infecções, como, também para os 
tutores responsáveis, que economizariam financeiramente nos valores gastos com futuras 
internações e tratamentos para essas enfermidades.
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Relevance and scope of vaccination protocols in dogs. Case study of the incidence of in-
fectious diseases in dogs in HVU-UNICEP: distemper, parvovirus and leptospirosis

ABSTRACT: This work aims to present the relevance and scope of vaccination proto-
cols and provide data about the incidence of infectious diseases in dogs at the University 
Veterinary Hospital UNICEP. Thus, important questions about certain factors such as: the 
importance of vaccination; guardians’ responsibility in offering these vaccines; the dispo-
sition of the laws of the municipality of São Carlos and the comparative study between the 
average costs of treatments and prophylaxis, will be presented in this work from a qualita-
tive reading of the data, results of this research, collected from August 2018 to May 2019.

KEYWORDS: infectious diseases in dogs; prophylaxis; vaccination protocols; treatment 
of infectious diseases in dogs, multipurpose vaccine.
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A CARGA TRIBUTÁRIA DO BRASIL E OS IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS

Caroline Aparecida VICENZOTTI1
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RESUMO: Esta pesquisa teve como propósito destacar a complexidade da carga tributária do 
Brasil e como ela afeta os processos nas organizações. Procurou-se evidenciar a importância 
do conhecimento sobre o sistema tributário, viabilizando os gestores a buscarem trabalhar 
dentro das normas e buscar alternativas legais que possibilitem dispender menos dinheiro da 
empresa. Foi realizado um estudo de campo em uma organização de grande porte do setor 
agrícola da cidade de Matão-SP. Através das demonstrações contábeis e financeiras diagnosti-
cou-se os valores que a empresa gasta com tributos e por meio de um questionário aplicado ao 
responsável pelo setor tributário foi possível investigar as políticas que a mesma utiliza para 
lidar com a tributação. Foi possível mostrar as dificuldades que a empresa possui em traba-
lhar com a carga tributária e como isso impacta a sua administração e a tomada de decisões. 
A análise dos dados resultou em reconhecer os tributos que mais demandam atenção e tempo 
da empresa, bem como a principal dificuldade relacionada à gestão tributária. Também foi 
possível identificar que a eficiência do setor tributário está atrelada a um bom planejamento, 
gestão e administração.

PALAVRAS-CHAVE: Carga Tributária; Sistema Tributário; Gestão Tributária; Administração 
de Empresas. 
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Introdução

A carga tributária é um assunto de significativa importância econômica no Brasil e 
se encontra em evidência nos últimos anos por corresponder a um dos maiores índices do 
mundo, atingindo uma porcentagem relativamente elevada sobre o PIB, o que faz com que 
ocorra comparações com países altamente desenvolvidos no que diz respeito ao grau de 
retorno em benefícios à população. 

Os tributos desde a sua criação tiveram a finalidade de levantar recursos para o 
governo. A receita adquirida com a arrecadação também passou a ter a destinação para 
serviços de interesse público, segundo o garantido na Constituição Federal de 1988.

Na teoria, o Brasil tem capacidade de oferecer serviços de qualidade aos cidadãos, 
visto os altos valores arrecadados com tributos. No entanto, a realidade do país é diferente 
aos olhares dos cidadãos, pois, alegando a necessidade de suprir a negligência do governo, 
muitos recorrem aos serviços pagos, como ensino privado, plano de saúde, entre outros. 

Em 2018 a Receita Federal realizou uma pesquisa que destacou que, em 2017, a tri-
butação sobre bens e serviços foi a que mais contribuiu com o peso da carga tributária. Em 
segundo lugar ficou a folha de salários, em terceiro a tributação sobre a renda, em quarto 
sobre a propriedade e em quinto sobre as transações financeiras. 

Para Breda (2018), presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a for-
ma de tributação do Brasil é considerada injusta, visto que a maior parte da carga tributária 
está sobre bens e serviços (consumo), consequentemente a população mais pobre fica em 
desvantagem, pois tal tributação tem a mesma proporção para todas as classes sociais. 
Para a sociedade brasileira, segundo ele, o ideal seria fazer como alguns países desenvol-
vidos e ter como principal fonte de arrecadação a tributação sobre a renda. 

Além das questões sociais, o sistema tributário do Brasil é considerado complexo e 
as alíquotas dos tributos são elevadas, tornando as organizações sobrecarregadas de obri-
gações fiscais, além de demandar muito tempo e atenção por parte dos empresários e um 
quadro de funcionários específicos.

Na concepção de Pêgas (2018), a excessiva complexidade da legislação tributária 
faz com que o contribuinte acabe pagando mais do que devia ou acabe deixando de pagar 
tributos devidos, em razão de não conhecer adequadamente a aplicação da legislação.

Diante de tanta complexidade e da necessidade de trabalhar dentro das normas le-
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gais, as empresas precisam conhecer a estrutura tributária e, para isso, necessitam de pes-
soas qualificadas para auxiliar os gestores nas questões tributárias a fim de influenciar a 
correta tomada de decisão nos negócios.

As empresas precisam conhecer a estrutura tributária do Brasil de uma forma abran-
gente, bem como a aplicação da legislação tributária nas operações existentes na orga-
nização, a fim de agregar conhecimento e não prejudicar a organização com possíveis 
multas decorrentes de erros ou até mesmo buscar alternativas legais para reduzir a carga 
de tributos e maximizar os lucros.

Métodos

O objetivo geral da pesquisa é descrever alguns dos impactos que as empresas en-
frentam com a complexa e elevada carga tributária brasileira, bem como identificar de 
que forma as decisões dos administradores são influenciadas pela mesma. Para isso são 
traçados os seguintes objetivos específicos: apresentar a composição do sistema tributário 
do Brasil e sua complexidade para as empresas; apresentar dados sobre a carga tributária 
na economia brasileira; identificar os tributos que mais impactam no orçamento de uma 
grande empresa do setor agrícola da cidade de Matão-SP e o quanto eles representam em 
relação ao faturamento da mesma; analisar as principais dificuldades que o administrador 
e os gestores da empresa analisada possuem em lidar com a carga tributária.  

Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa envolvendo um estudo 
de campo (GIL, 2008) que caracteriza o problema de pesquisa. Em relação aos objetivos, 
desenvolveu-se um estudo exploratório, pois permite ao pesquisador maior familiaridade 
com o tema de estudo e o levantamento de hipóteses para melhor compreensão da reali-
dade analisada.

Durante a realização da pesquisa foram levantadas algumas obras na literatura sobre 
a temática pesquisada, além de artigos científicos e documentos de portais institucionais 
na Internet que abordassem o conteúdo de impostos e tributos. Buscas foram realizadas 
na biblioteca do Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior (Immes) de Matão-SP, 
repositórios científicos de universidades brasileiras e Google Acadêmico3, sempre utili-
zando como palavras-chave: tributos, impostos e carga tributária. Foram selecionados os 
trabalhos mais voltados para a área de Administração, os quais traziam um detalhamento 
próximo do proposto por esta pesquisa.
3  O Google Acadêmico é um portal de pesquisas acadêmicas, onde são encontrados livros, artigos científicos, teses e dissertações 
de mestrados e doutorados, etc. Disponível em: https://scholar.google.com.br. Acesso em: 04 jun. 2019.
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O estudo de campo foi realizado em uma empresa de grande porte e de sociedade 
empresária limitada, estabelecida na cidade de Matão-SP, através da coleta e análise de 
dados obtidos por meio de análise documental (GIL, 2008), utilizando a Demonstração 
de Resultado do Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial, que foram adquiridos junto à 
organização por meio de autorização da coordenadora tributária. Os valores apresentados 
correspondem ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, mesma época dos dados da Receita 
Federal expostos neste artigo. Foi decidido adotar este período para a realização da pesqui-
sa por tratarem-se do mesmo momento econômico do Brasil.

 Também foi realizada uma entrevista direcionada à coordenadora tributária com 
base em um questionário, para melhor compreender o dia a dia da função e as principais 
influências externas e internas que podem dificultar os processos e fazer com que os tribu-
tos sejam um problema para a empresa.

Sobre a carga tributária do Brasil  

O Código Tributário Nacional (CTN) através dos Artigos 3a e 5a da Lei nº 5.172 
conceitua que: 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada [...]. 
Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria (BRASIL, 1966).

Conforme destacado por Machado (2017), a função dos tributos é levantar recursos 
financeiros ao país, com o objetivo de alavancar a economia, estimular atividades, setores 
econômicos e regiões. 

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) de 2019 mos-
tram que o sistema tributário brasileiro consiste em 3.790 normas que sofrem alterações 
frequentemente,  63 tributos e 97 obrigações acessórias, com as quais as empresas preci-
sam lidar todos os dias.

 Frente a esse fato, segundo a pesquisa de Causa Mortis do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no ano de 2014 cerca de 6% das empre-
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sas fecharam as portas no 1º ano de atividade por questões relacionadas à carga tributária. 
 Segundo levantamento realizado pela Receita Federal (2018), o Brasil é um dos 
países que possui a maior carga tributária do mundo (32,29% do PIB - Produto Inter-
no Bruto), sendo, em 2016, o 23º país com a maior carga tributária entre os países da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para efeito de 
comparação, a média dos países é de 34,3% do PIB. À frente do Brasil se encontram os 
países europeus, os Estados Unidos aparecem na 30a posição com 26% e o próximo país 
sul-americano é o Chile, com 20,4%. 

A carga tributária do Brasil é maior que a de alguns países com alto Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH). De acordo com dados do IBPT (2017) e do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2015), enquanto, em 2014 a Suíça pos-
suía uma carga tributária de 26,90% e um IDH de 0,930, o Brasil no mesmo ano, possuía 
uma carga tributária de 31,84% e um IDH de 0,755. 

Frente a estes dados, o último estudo do Índice de Retorno de Bem-Estar à Socie-
dade (IRBES), realizado pelo IBPT em 2014, apontou que, entre os 30 países com maior 
carga tributária, o Brasil é o país que menos proporciona retorno em serviços públicos de 
qualidade à população. O estudo analisa a carga tributária e o IDH. Em primeiro lugar se 
destacou a Suíça, da qual, conforme apresentado anteriormente, possui uma carga tribu-
tária menor que a do Brasil e melhor aplicada. O Brasil, mesmo com uma carga tributária 
alta, aparentemente, não consegue alocar os recursos de forma eficiente.  Ainda de 
acordo com o IBPT, em 2018 o brasileiro trabalhou, em média, 153 dias do ano somente 
para pagar impostos, taxas e contribuições. A Figura 1 mostra a variação da carga tributá-
ria nos últimos 15 anos.
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Figura 1 - Evolução da Carga Tributária no Brasil - 2002 a 2017 (% PIB) (2018).

 

Percebe-se que nem sempre a carga tributária foi crescente de um ano para ou-
tro. Nos últimos 15 anos, 2007 foi o ano que registrou maior índice (33,64%). Em to-
dos esses anos houveram variações, mas é preciso estudar o momento econômico do 
país em cada ano para melhor compreender os índices, pois as mudanças podem ser de-
correntes de alterações de alíquotas, crises econômicas, situação da inflação, etc.  
 De acordo com a Receita Federal (2018), os tributos que mais contribuíram para 
o aumento da carga tributária em 2017, foram, no âmbito federal, as contribuições para 
o PIS/PASEP (Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), 
cujas alíquotas foram elevadas sobre a tributação de combustíveis e, no âmbito estadual, o 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Trans-
porte e de Comunicação). 

Segundo a pesquisa Doing Business realizada pelo Banco Mundial (2019), da qual 
analisa os países em termos de melhores economias para se fazer negócios, numa análi-
se de 190 países, o Brasil é o 109º colocado no ranking. Um dos motivos apontados é o 
tempo que se perde com tributos. O relatório mostra que, em média, os brasileiros gastam 
1.958 horas por ano com obrigações tributárias, classificando-o em 184º em quesito de 
pagamento de impostos. 
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Diante dos dados apresentados, nota-se que o sistema tributário do Brasil deman-
da atenção e dedicação das organizações. Portanto, é essencial reforçar a importância da 
administração dos tributos dentro das empresas, com o propósito de conhecerem a com-
posição tributária, a fim de adequar-se às normas e não sofrerem com infrações pesadas 
consequentes da má gestão dessa área.

Sobre a empresa analisada

A organização analisada na pesquisa é uma empresa de grande porte da cidade de 
Matão-SP, que atua no mercado do agronegócio brasileiro a mais de 90 anos, sendo uma 
grande produtora de citros do Brasil.

Sua principal atividade econômica é a citricultura, mas possui como atividades se-
cundárias o cultivo de seringueira, cana-de-açúcar, café, soja e outras plantas que são 
distribuídas em mais de 14.000 hectares em área contínua.

A estrutura organizacional da empresa é composta por três áreas, denominadas agrí-
cola, mecanizada e administrativo. A área agrícola é constituída por um grupo de gestores 
especializados em cada cultura agrícola e pela equipe operacional que atua diretamente 
no manejo das culturas. A área de mecanizada é formada pela equipe de mecânicos e ope-
radores que atuam na operacionalização das máquinas, tratores e implementos agrícolas, 
dando suporte à produção. O setor administrativo é composto pelas áreas de contabilidade, 
tributário, fiscal, financeiro, departamento pessoal, recursos humanos, tecnologia da infor-
mação e custo. 

O município de Matão-SP, onde a empresa está instalada, é um local totalmente pro-
pício para a ascensão da empresa, pois é uma cidade que se desenvolve economicamente 
através do agronegócio, pautado principalmente na citricultura. 

Dentre os quatro tipos de regimes de tributação, o que a empresa utiliza para apurar 
seus tributos é o regime do lucro real, que consiste em chegar na base de cálculo através 
da diferença entre a receita bruta e as despesas operacionais (SABBAG, 2014). A mesma 
utiliza-se deste método por ser uma empresa de grande porte e com característica conser-
vadora, possibilitando maior vantagem financeira.

O cargo de coordenador tributário surgiu na empresa a partir da demanda de gerir 
as informações tributárias do setor de forma organizada, a fim de direcionar a tomada de 
decisões para os níveis de interesse. Este profissional é considerado importantíssimo, pois 
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as questões tributárias intervêm diretamente nas finanças da empresa, o que o faz impres-
cindível para desempenhar o papel de intermediador entre as atividades da empresa e as 
burocracias acerca dos tributos.    

Na data de realização da pesquisa, a função é desenvolvida por uma mulher, funcio-
nária da empresa há nove anos graduada em administração de empresas e ciências contá-
beis e pós-graduada em planejamento tributário. 

A coordenadora tributária atua na área de controle e gestão dos tributos. Ela de-
senvolve o papel de liderar e acompanhar as atividades da equipe do departamento no 
atendimento às obrigações tributárias, ou seja, apuração de tributos, entrega de obrigações 
acessórias ao governo e, o mais importante, o atendimento à legislação tributária. O setor 
tributário possui seis funcionários e trabalha em conjunto com a contabilidade, que pos-
suem mais seis funcionários, totalizando 12 pessoas.

Além disso, sua função é de acompanhar o impacto tributário nas atividades da 
organização. Por isso, está constantemente desenvolvendo planejamento e estratégias e 
discutindo juntamente com o gerente de controladoria as melhores opções, com vistas a 
otimizar a carga tributária e minimizar os riscos fiscais. 

Discussão dos resultados

A pesquisa realizada com a coordenadora tributária destaca alguns pontos precisos 
em relação aos métodos utilizados para administrar a alta carga tributária. A mesma aponta 
que o tributário detém a função de apurar os tributos de acordo com as operações que ocor-
rem na empresa, entregar as obrigações acessórias e, o mais importante, estudar o impacto 
que a carga tributária tem nas atividades da empresa. 

Aponta também que o dia a dia do departamento é bem agitado, visto que todos os 
dias é necessário analisar as leis para adequar as operações de acordo com o sistema tribu-
tário brasileiro, sempre com o intuito de buscar melhorias para otimizar a carga tributária 
e agregar vantagem competitiva no mercado. 

Foi levantado o valor do faturamento da empresa no ano de 2017 e o valor total dos 
tributos apurados neste período. De acordo com os dados, observa-se que o valor total dos 
tributos representa 17,04% no total do faturamento da empresa, evidenciando o impacto 
da carga tributária conforme destacado na revisão da literatura. Este percentual pode ser 
considerado baixo quando comparado com a média de tributos recolhidos pelo setor agro-
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pecuário, que pode chegar a cerca de 30% do faturamento, segundo pesquisa realizada 
pelo Canal Rural (2017). 

Para a coordenadora tributária da empresa analisada, é difícil manter esse número, 
visto que o sistema tributário do Brasil é bastante complexo, afirmação que corrobora o 
mencionado por Pêgas (2018). Por isso é necessário fazer um planejamento tributário, 
desenvolvendo estratégias específicas que atendam ao setor. 

Ainda de acordo com a coordenadora, a empresa faz o planejamento tributário atra-
vés da análise e interpretação das leis, onde, objetivando a economia, são analisadas possí-
veis formas de creditar impostos na entrada para reduzir os encargos nas saídas, através do 
regime da não cumulatividade que, de acordo com Martins (2013), consiste em compensar 
os débitos dos impostos das operações de saída com os créditos dos mesmos impostos nas 
operações de entrada. São verificadas também as possibilidades de não incidência de tri-
butos em algumas operações, sempre verificando se possui embasamento legal. Além dis-
so, todo ano, antes de começar um novo exercício fiscal, os gestores tributários analisam 
os regimes de apuração para verificar qual é mais viável para a empresa de acordo com o 
momento que ela está vivendo.

Dessa forma, na visão da coordenadora, é importantíssima a gestão tributária, pois 
permite à empresa conhecer seus custos com tributos e planejar para que não se torne um 
problema. Essa prática é chamada de elisão fiscal, onde são verificadas as medidas e pro-
cedimentos legais a serem adotados com vistas a diminuir a carga tributária. Toda empresa 
precisa ter essa gestão para garantir diferencial competitivo no mercado, visto que a carga 
tributária interfere na eficácia das operações, em termos de custos.   

Pela análise dos documentos e confirmado pela coordenadora tributária da empresa, 
o PIS e COFINS são dois dos quatro tributos que mais demandam atenção e tempo do de-
partamento, por possuírem peculiaridades e envolverem praticamente todas as operações 
da empresa. Pêgas (2018) classifica estes tributos como incidentes sobre a cadeia produti-
va, ou seja, sobre o consumo, pois são repassados nos preços dos produtos ao consumidor 
final.

A profissional destaca ainda que, em comparação ao mercado, a empresa recolhe 
pouco desse tributo, visto que o governo oferece vários benefícios para esses impostos 
dentro do setor agrícola. Destaca ainda que, para chegar ao resultado, é necessária uma 
profunda análise da legislação tributária. 
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Em relação ao IPI, a empresa não contribui com o imposto, pois, conforme mencio-
nado por Pêgas (2018), ele incide sobre a industrialização de produtos, o qual a empresa 
não faz. O IE e II a empresa não recolhe, pois não trabalha com comércio exterior. E tam-
bém não recolhe ISS sobre o faturamento, pois não presta serviços.

Há ainda o ICMS, que é um dos tributos que mais possuem expressividade na ar-
recadação dos estados.  Em relação a este imposto, a empresa analisada acumula muito 
crédito, fazendo com que ela não precise recolher o débito da saída de seus produtos. O 
crédito é acumulado em decorrência da legislação do ICMS que oferece muitos benefícios 
para os produtos agrícolas, a fim de desenvolver cada vez mais a economia do setor.

Os tributos sobre a renda (IR e CSLL) também possuem significativa importância 
no orçamento da empresa. Conforme apontado por Greco e Arend (2016), o IR e CSLL 
são apurados sobre o lucro da empresa. Sabbag (2014), Machado (2017) e Pêgas (2018) 
citaram que existem três opções de regimes que podem ser utilizados para apurar estes 
impostos, sendo que a empresa em questão utiliza o regime do lucro real, que consiste na 
diferença entre a receita bruta e as despesas operacionais. 

Na concepção da coordenadora tributária, estes dois tributos são os que também 
demandam uma expressiva atenção do departamento, juntamente como o PIS e COFINS 
relatados anteriormente, pelo fato de serem impostos incidentes sobre o lucro e, por isso, 
exigem um trabalho árduo para apurar da forma correta e não aumentar ainda mais a carga 
sobre a organização.

Os encargos sociais têm grande participação nos custos com tributos na empresa. 
Estes tributos englobam também as contribuições sociais do sistema S, que conforme 
Pêgas (2018), são tributos destinados às entidades privadas que se dedicam ao ensino 
fundamental profissionalizante e à prestação de serviços de esfera social e econômica, das 
quais são recolhidas através de uma porcentagem do INSS.

Para a coordenadora responsável, os encargos sociais representam um entrave para a 
empresa e, conforme pesquisa realizada pela Engeplus (2019), sobre a alta carga tributária 
e burocracia, 41% dos empresários entrevistados reclamaram do problema para contratar 
funcionários, devido ao alto custo com os tributos sobre a folha de pagamento. 

Os impostos sobre a propriedade variam de acordo com as posses da pessoa jurídica. 
Esses impostos possuem características análogas e obtém o mesmo conceito técnico, sen-
do o ITR sobre propriedade rural, o IPTU sobre propriedade urbana e o IPVA sobre a pro-
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priedade de veículos automotores. Para o setor tributário, o ITR é o mais difícil de apurar, 
pois envolve vários cadastros e obrigações acessórias, demandando um tempo relevante 
de trabalho. Nesse caso, a propriedade rural da empresa consiste em uma extensa área de 
mais de 14 mil hectares de terra, por isso apresenta valor elevado de ITR.

Quando a empresa contrata serviços, em alguns casos, não é a prestadora de serviços 
que arca com os impostos, e sim a tomadora dos serviços. Isso acontece porque o governo 
transfere a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos para o contratante, a fim de 
acelerar o recolhimento e obter mais controle. Embora sejam impostos com pouca rele-
vância no contexto dos custos da empresa, esses tributos exigem um tempo significativo 
de trabalho do departamento, pois, além de apura-los, há obrigações acessórias que devem 
ser entregues decorrentes desta responsabilidade.

Além de todos os tributos citados, a empresa ainda recolhe outros tributos e algumas 
taxas gerais que não representam valores relevantes na composição dos tributos em geral. 
Estes referem-se à pagamentos de taxas públicas e contribuições municipais compulsórias. 

A Figura 2 representa os percentuais gerais dos tributos recolhidos pela empresa.  

Figura 2 - Gráfico representativo do total de tributos da empresa (em %) (2017).
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Embora o sistema tributário brasileiro em geral prevê maior tributação sobre o con-
sumo (faturamento), conforme destacado por Breda (2018) e pela Receita Federal (2018), 
o cenário da empresa analisada é diferente.

Pelo gráfico, percebe-se que a empresa possui maior concentração de gastos com 
tributos sobre a renda, com uma porcentagem de 50,13%, ou seja, mais da metade de todos 
os tributos recolhidos por ela ficou por conta da tributação sobre o lucro, sendo destinado 
aos cofres da União.

Em segundo lugar, a empresa arcou com uma porcentagem de 31,14% com as obri-
gações trabalhistas que também foram arrecadados para o governo federal. E em terceiro 
lugar, aparecem os tributos sobre as propriedades, que representou 10,93% sobre o total 
recolhido, destinados à União, estados e municípios. 

Em quarto lugar, com uma porcentagem de 6,70% aparecem os tributos sobre o fa-
turamento recolhidos para a União. O fato de a empresa não sofrer grandes consequências 
com os tributos sobre o consumo é devido ao seu ramo de atividade, o agronegócio que, 
de acordo com o Agrishow Digital (2018), é o setor econômico que mais dá produtividade 
e visibilidade para o Brasil, sendo o principal motivo do governo disponibilizar benefícios 
fiscais, especialmente na área do ICMS, PIS e COFINS com a finalidade de desenvolver 
cada vez mais o setor. 

Frente a esses dados, a coordenadora tributária alega que a principal dificuldade da 
gestão tributária está relacionada à complexidade do sistema brasileiro, que, por possuir 
muitas normas, muitas vezes dificulta o entendimento, afetando o atendimento das obriga-
ções tributárias, fato este exposto por Pêgas (2018). 

Tais normas e obrigações geram um processo um tanto burocrático. Por isso o tra-
balho do departamento exige muito planejamento, análises, pessoas envolvidas e tempo. 
Esse fato comprova o relatório Doing Business (2019) do Banco Mundial, do qual alega 
que no Brasil consome-se 1.958 horas por ano com as obrigações tributárias.

A coordenadora diz que tudo deve ser muito bem estudado para otimizar os custos 
da empresa, não dispender dinheiro sem necessidade e não prejudicar sua performance no 
mercado. A má administração dos tributos pode gerar problemas à empresa, como autua-
ções do governo e multas. 

Outro fator é a tomada de decisão por parte dos gestores. Sempre que a empresa 
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deseja realizar uma nova operação, os gerentes das áreas operacionais consultam o depar-
tamento tributário para verificar os custos com tributos que envolvem tal operação. São 
analisadas as legislações e verificadas as possibilidades que tornam a operação viável para 
a empresa. 

A tributação interfere no preço dos produtos e isso consequentemente é repassado 
aos compradores. Muitas vezes, é necessária uma dedicação à conscientização dos gesto-
res das demais áreas no que diz respeito às obrigações tributárias, já que alguns por não 
conhecerem o tema a fundo questionam e não entendem a burocracia. 

Além disso, sempre que a empresa deseja fazer um novo investimento, devem ser 
analisados os impactos tributários acerca de determinadas aquisições, para se ter conheci-
mento dos custos. Dessa forma, nota-se que todos os processos da empresa são afetados 
pela carga tributária.

Para auxiliar o departamento em todo esse importante trabalho e garantir que seja 
realizado da forma mais correta possível, a empresa conta com a colaboração de uma 
consultoria tributária externa, que comparece à empresa todos os anos, para analisar o 
trabalho de cada exercício fiscal (Janeiro a Dezembro). A coordenadora tributária declara 
que a consultoria age positivamente na área, pois auxilia na tomada de decisões envol-
vendo alternativas que possam reduzir a carga tributária e minimizar os riscos fiscais. Por 
ser um instrumento essencial para a boa realização das tarefas tributárias, a consultoria é 
uma exigência dos sócios, para sentirem-se assegurados de que a empresa está trabalhando 
corretamente.

Além da consultoria, a empresa recebe também todos os anos uma auditoria contábil 
externa, que, conforme relatado pela coordenadoria tributária, colabora com o departa-
mento tributário na forma da veracidade e segurança das informações, pois todos os valo-
res para a realização das apurações são obtidos através dos registros contábeis.

Conclusão

A presente pesquisa teve o objetivo de apresentar a alta carga tributária e a comple-
xidade do sistema tributário do Brasil, destacando a maneira como eles afetam a admi-
nistração das empresas frente ao cenário econômico que as rodeia. Para isso realizou-se 
um estudo de campo em uma empresa do setor agrícola de cidade de Matão-SP, contando 
com a análise de documentos da empresa e uma entrevista com a responsável pelo setor 
tributário da mesma. 
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A análise a partir das demonstrações contábeis da empresa do ano de 2017 permitiu 
identificar que os tributos significaram uma porcentagem de 17,04% sobre o faturamento. 
Frente ao cenário econômico do ramo de atividade da empresa, que diz que os tributos 
comprometem 30% do faturamento, pode-se considerar que a empresa teve uma boa per-
formance. 

No entanto, para que a organização consiga esse resultado, ela precisa ter planeja-
mento e desenvolver estratégias, além de trabalhar arduamente em busca da otimização 
dos custos com tributos, gastando várias horas de trabalho para conseguir esse desempe-
nho, podendo-se comprovar o apontado pelo Banco Mundial no relatório Doing Business 
que trata sobre as inúmeras horas que as empresas gastam para atender as obrigações 
tributárias. 

Verifica-se que os tributos que mais pesam no orçamento da empresa são os tribu-
tos sobre a renda (IR e CSLL), o que apresenta desacordo com o apresentado por Breda 
(2018) e pela Receita Federal (2018) que dizem que a maior tributação do Brasil está 
sobre bens e serviços (consumo). Mas essa ocorrência é explicada pelo fato de o governo 
disponibilizar muitos benefícios fiscais sobre ICMS, PIS e COFINS para o setor agrícola.

Identifica-se também que as principais dificuldades que a carga tributária traz à em-
presa dizem respeito à complexidade do sistema tributário brasileiro, pois as diversas le-
gislações existentes abrem margem para a interpretação, gerando, muitas vezes, um difícil 
entendimento das normas, o que afeta o atendimento das obrigações tributárias e a tomada 
de decisões.

Percebe-se que a empresa consegue ter um bom desempenho financeiro com os 
tributos, porém os processos são demorados e burocráticos. Observa-se que é necessário 
desenvolver estratégias que otimizem o tempo e facilitem o dia a dia do departamento tri-
butário. No entanto, ele por si só, não conseguirá essa otimização se não houver alterações 
e reformas no sistema tributário brasileiro.

De acordo com o Jornal do Comércio (2019) em entrevista com o economista Edu-
ardo Moreira, para melhorar os índices de performance com a carga tributária das empre-
sas brasileiras, entende-se que é importante que o Brasil realize uma reforma tributária, 
desde que aumente a tributação sobre a renda e diminua a incidência sobre o consumo. 
A reforma já está atualmente em discussão pelo poder Executivo e Legislativo, porém as 
propostas parecem não promover mudanças na forma de incidência. 



A CARGA TRIBUTÁRIA DO BRASIL E OS IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Multiciência, São Carlos, 18: 211 - 229, 2019 225

De acordo com Calgaro (2019), o intuito do governo com a reforma não é diminuir 
a carga tributária, mas simplificar o sistema. Por isso, está em discussão a criação do 
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) que visa transformar os impostos sobre o consumo 
ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS em um único imposto. Também está em pauta a criação do 
IU (Imposto Único) que visa substituir vários outros tributos e até reformular uma nova 
CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira), tributo extinto em 
2007, o que está gerando bastante controvérsia. 

O conteúdo abordado neste trabalho colaborou a compreender aspectos econômicos 
do Brasil e contribuiu para entender a relevância do planejamento financeiro e estratégico 
nas organizações, bem como, a importância para a empresa de possuir profissionais quali-
ficados e que possuam conhecimento técnico em sua área de atuação. 

Este estudo não tem a finalidade de abranger seus resultados para todas as organiza-
ções, pois cada uma possui suas peculiaridades, mas pode contribuir com futuras pesqui-
sas que busquem estudar a carga tributária do Brasil a partir da problemática construída 
com a empresa analisada nesta pesquisa.

Brazil’s tax load and the impacts on business administration

ABSTRACT: This research aimed to highlight the complexity of the tax burden in Brazil 
and how it affects the processes in organizations. We sought to highlight the importance 
of knowledge about the tax system, enabling managers to seek to work within the rules 
and seek legal alternatives that make it possible to spend less money from the company. 
A field study was carried out in a large organization in the agricultural sector in the city 
of Matão-SP. Through the accounting and financial statements, the amounts that the com-
pany spends on taxes were diagnosed and through a questionnaire applied to the person 
in charge of the tax sector, it was possible to investigate the policies that the company 
uses to deal with taxation. It was possible to show the difficulties that the company has in 
working with the tax burden and how it impacts its administration and decision making. 
Data analysis resulted in recognizing the taxes that demand the most attention and time 
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from the company, as well as the main difficulty related to tax management. It was also 
possible to identify that the efficiency of the tax sector is linked to good planning, mana-
gement and administration.

KEYWORDS: Tax Burden; Tax System; Tax Management; Business Administration.
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CONHECIMENTO E PRÁTICA DO AUTOEXAME DAS MAMAS EM ACADÊ-
MICOS DE FISIOTERAPIA
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RESUMO:O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete a população feminina,que 
apesar de raro, também pode acometer homens. É  considerado um grave problema de saúde 
pública, devido as  altas taxas de morbidade e mortalidade, principalmente em casos de diag-
nóstico tardio. O autoexame da mama (AEM) é um instrumento simples e indolor que permite o 
indivíduo reconhecer sua anatomia, percebendo precocemente mudanças estruturais. O presen-
te estudo trata-se de umcorte transversal, quantitativo, de caráter descritivo-exploratório,com 
aplicação de um questionário desenvolvido para o estudo, em acadêmicos dos cursos de Fisio-
terapia. Como critério de inclusão, os acadêmicos deveriam ter idade igual ou maior à 18 anos e 
estarem matriculados no curso. Foram incluídos74 acadêmicos, sendo 81% (60) do sexo femi-
nino e 18.91% (14) do sexo masculino.Com a aplicação do questionário, pode se observar que 
82,43% responderam que ambos os sexos devem realizar o AEM, mas apenas as mulheres costu-
mam realiza-lo regularmente.Conclui- se que a maioria não o desenvolve como método preven-
tivo, tornando-se necessário que os profissionais de saúde sejam alvo de ações educativas sobre 
o AEM, uma vez que os mesmos possuem função de promoção à saúde e ao autocuidado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer de mama; autoexame das mamas; prevenção.
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Introdução

 O câncer de mama (CM) ocorre devido à multiplicação desordenada de células anor-
mais no tecido mamário, podendo se apresentar de inúmeras formasclínicas e morfológicas. 
É o tipo de câncer que mais acomete a população feminina, e o segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo, sendo responsável por alterações emocionais e físicas em mulheres 
acometidas (INCA, 2014; FARIA, 2010). Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), es-
tima-se cerca de 66.280 novos casos para cada ano triênio 2020 – 2022, com risco estimado 
de 61,61 novos casos para cada 100 mil mulheres. Apesar de raro, também acomete a popu-
lação masculina, no ano de 2017 foi responsável por 16.927 óbitos, sendo 16.724 mulheres 
(equivalente à 16,16 casos para 100 mil mulheres) e 203 homens (INCA, 2020). 

A etiologia do CM é composta por múltiplos fatores, como histórico familiar de 
câncer envolvendo parentes de primeiro grau,a menopausa após os 55 anos, idade de 
menarca menor que 12 anos, primeira gestação após 30 anos ou mulheres nuligestas, a 
falta de lactação, terapia de reposição hormonal (THR) por um longo período, uso de 
alguns anticoncepcionais, exposição a radiação ionizante, sedentarismo, dietas hipercaló-
ricas, consumo de álcool e tabagismo (FERNANDES et al., 2007).

A patologia é considerada um grave problema de saúde pública, sendo responsável 
por altas taxas de morbidade e mortalidade, principalmente em casos de diagnóstico tardio 
(MOURA et al., 2010; SILVA et al., 2010). O diagnóstico precoce do CM é de grande 
importância para diminuição dos altos índices da doença. Os métodos que devem ser ado-
tados como ferramenta de diagnóstico precoce são o autoexame da mama (AEM), exame 
clínico (ECM), ultrassonografia e a mamografia (ZAPPONI et al., 2012).

 O AEM é um procedimento simples e indolor que auxilia na detecção do câncer de 
mama, permitindo o indivíduo reconhecer sua anatomia, percebendo precocemente mudan-
ças estruturais. O CM pode se manifestar de diversas formas, podendo este aparecer na for-
ma de pequeno nódulofixo, geralmente indolor, presente em 90% dos casos detectados pela 
própria mulher, além de alterações da pele da mama, como vermelhidão, retração e aspecto 
de casca de laranja, alteração no mamilo, pequenos nódulos em axila ou pescoço e saída de 
líquido anormal dos mamilos (FRASSON, SAGGIN, HERMES, 2000; INCA, 2018). 

O método é realizado em três etapas constituídas de: inspeção em frente ao espelho 
(cujo objetivo é procurar alterações de coloração, alterações do mamilo, textura e configura-
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ção da pele), onde deve ser realizada com os braços ao longo do corpo, braços em flexão de 
180º, e em leve flexão de cotovelo com as mãos nos quadris. A palpação durante o banho e a 
palpação com a paciente em decúbito dorsal, com um travesseiro embaixo do ombro do lado 
a ser examinado também fazem parte do exame (MARQUES, SILVA, AMARAL, 2011). 

Recomendado pelo Ministério da Saúde o AEM não possui caráter preventivo, mas 
auxilia, sendo um instrumento básico para detecção do câncer (MONTENEGRO et al., 
2011). Em um estudo sobre o conhecimento de doenças oncológicas, 54% da população 
estudada referiu desconhecer as doenças, apontando a necessidade de desenvolvimento de 
ações de orientação, prevenção e educação (VIDAL et al., 2012).Para Souza et al., (2012) o 
desconhecimento sobre a doença e a não detecção precoce aumenta a chances de sequelas 
funcionais e estéticas, podendo causar consequências para o paciente e para os serviços de 
saúde,pois o diagnóstico tardio impossibilita a cura, aumentando as taxas de mortalidade.

Sendo assim, faz-se necessário conhecer mais sobre a patologia e seus métodos de 
diagnósticos, onde a desinformação gera um impacto negativo no diagnóstico precoce 
e eficácia do tratamento do CM. Esses fatores nos levam a refletir sobre os níveis de in-
formação dos acadêmicos de fisioterapia, uma vez que estes serão os responsáveis pela 
divulgação do conhecimento, independentemente da especialidade a ser seguida no futuro 
(PIVETTA, 2004; NETO, PAZ, 2011). Assim, oobjetivo deste estudo foi avaliar o conhe-
cimentoe prática do AEM em acadêmicos do curso de fisioterapia.  

 
 
Métodos

O presente estudo, foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa sob parecer CAAE 
90498618.1.0000.5380, de acordo com a Resolução nº 466/2010 e da Norma Operacional 
001/2013 do Conselho Nacional de Saúde.Trata-se de um corte transversal, quantitativo, 
de caráter descritivo-exploratório,composto por 74 acadêmicosde ambos os sexos do cur-
so de Fisioterapia (2º, 4º, 8ª e 10 período). O cálculo amostral foi baseado em uma amostra 
de conveniência. A coleta de dados foi realizada em uma escola de ensino superior, no 
município de Rio Claro, no ano de 2018 em um período de dois meses. Como critério de 
inclusão, os acadêmicos deveriam ter idade igual ou maior à 18 anos, estar matriculado, e 
aceitar participar voluntariamente do estudo. Foram excluídos do estudoacadêmicos com 
histórico pessoal e familiar de câncer de mama.
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Como instrumentos de coleta de dados, foi utilizado dois questionáriosautoaplicáveis, 
elaborados para o estudo, o primeiro com questões relacionadas aos aspectos socioeconô-
micos e culturais, e o segundo, com6 questões fechadas para detectar o conhecimento e a 
prática do AEM.A coleta dos dados foi realizada de acordo com as seguintes situações: es-
clarecimento dos objetivos do estudo e metodologia a ser utilizada, adesão à participação do 
estudo, leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE). Após 
assinatura do TCLE, foi iniciada a aplicação dos questionários. Para aplicação dos mesmos, 
houve autorização prévia do professor responsável pela disciplina ministrada no momento.

Para a análise estatística foi utilizado o programa estatístico Excel Windows (2016), 
por análise descritiva com porcentagem, média e desvio padrão.

Resultados e Discussão

A população do estudo foi composta por 91 acadêmicos, porém, durante a análise 
dos questionários aplicados, 17 acadêmicos foram excluídos por rasura ou por não com-
pletarem os mesmos. Foram considerados no total 74 acadêmicos, onde a amostra não 
demonstrou homogeneidade quanto ao sexo, sendo 81.08% do sexo feminino (n=60) e 
18.91% do sexo masculino (n=14), mostrando a maior prevalência de acadêmicos do sexo 
feminino matriculadas no momento do estudo. (Tabela 1)

Os participantes do estudo se concentraram em uma faixa etária jovem, onde a média 
de idade foi de 25.01 (±7,66) (Tabela 1). Segundo alguns autores a frequência do câncer 
de mama tem aumentado nesta população. O uso de alguns anticontraceptivos hormonal, 
consumo de álcool e tabaco na adolescência podem ser os responsáveis pelo aumento da 
incidência (NASAJON E BALEM,1999). Reforça-se a importância de abranger mulheres 
mais jovens nos programas de prevenção de câncer de mama, pois apesar de serem menos 
acometidas, quando diagnosticadas com a doença, a taxa de sobrevida é menor (BOR-
GHESAN, et al., 2003).

Em relação aos dados sociodemográficos, 68.8% dos acadêmicos, relataram ser 
brancos (n=51), 10.84% negros (n=8), 1,35% amarelo (n=1) e 18.91% pardo (n=14), ne-
nhum acadêmico, declarou ser indígena. Quando a atividade remunerada, 56,75% dos 
acadêmicos (n=42) declarou estar empregado, ou ter uma fonte de renda no momento do 
estudo (tabela 1).O CM acomete, em maior frequência as populações brancas em países 
urbanizados e industrializados, cujo padrão socioeconômico é mais elevado (BORGUE-
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SAN; PELLOSO; CARVALHO, 2008).

Sabemos que ambos os sexos devem realizar o AEM, 82.43% (n=61) dos acadêmi-
cos, responderam corretamente à questão, em relação a 17.56% (n=13) que acreditam que 
apenas as mulheres devem realizar o AEM (Tabela 2), porém quando comparamos a infor-
mação da realização do AEM por sexo, vemos que apenas mulheres costumam realiza-lo 
regularmente (33.78 (n=25)). (Tabela 1)

No caso do CM masculino, a doença ocorre de forma insidiosa, com alteração do 
tecido glandular da mama, geralmente na região retroareolar. Quando sintomático, pode 
aparecer em forma de nódulo sólido, retração da pele e secreção, que pode ser ou não 
sanguinolenta, podendo evoluir para úlcera no local. O conhecimento dos homens e a 
detecção precoce para o CMmasculino, auxiliaria na eficácia do tratamento, uma vez que 
quando mais precoce o diagnóstico, melhor seu prognóstico (SALOMON et al., 2015).

Tabela 1. Características dos acadêmicos.
Variáveis Total
Sexo (%)

    Feminino 81.08 (60)
    Masculino 18.91 (14)

Idade 25.01 ± 7.66
Cor (%)

    Branca 68.8 (51)
    Negra 10.84 (8)

    Amarelo 1.35 (1)
    Pardo 18.91 (14)

    Indígena 0 (0)
Atividade remunerada (%) 56.75 (42)
Realização do AEM regular

Feminino 33.78 (25)
Masculino 0 (0)

Os valores foram obtidos por meio do cálculo de média e desvio padrão. 
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Quando questionados sobre a prática do AEM 89.18% (n=66) acadêmicos relataram 
saber do que se tratava, em relação à 4.05% (n=3) aos acadêmicos que não sabem do que 
se trata. Ainda nesta questão, 6.75% (n=5) dos acadêmicos relataram que já ouviram falar 
sobre a técnica, porém não sabem do se que trata. Quando perguntado sobre a realização 
do AEM, apenas 25.67% dos acadêmicos (n=19) realizam o exame regularmente, em re-
lação à 66.21% (n=49) que não realizam, mostrando que o conhecimento sobre a técnica 
não está ligado à sua prática. (Tabela 2)

O AEM auxilia na detecção do CM, quando questionados sobre o que deve ser feito 
ao encontrar alterações no exame, a maioria dos estudantes (97.29% (n=72)) marcaram a 
resposta de que se deve procurar o serviço de saúde mais rápido possível,  apenas 1.35% 
(n=1) relatou que a alteração deve ser escondida e 1.35% (n=1) não sabe o que deve ser 
feito caso o exame seja positivo. (Tabela 2)

Em um estudo feito por Mendes, Elias e Silva, (2017) no município de Uberaba 
em MG, sobre o conhecimento e prática da autopalpação das mamas entre estudantes de 
escolas públicas do período noturno, que contou com a  participação de 540 alunas ma-
triculadas no ensino médio, na modalidade de ensino de jovens e adultos ou magistério, 
aplicou-se um instrumento para verificar o conhecimento prévio sobre o tema, em seguida, 
realizou-se  uma atividade educativa relativa à autopalpação das mamas e após, o instru-
mento foi reaplicado, e comparado com o prévio. Foi observado que antes da atividade 
de educação, 8,2% das participantes relataram que ao detectar alguma alteração durante o 
exame se deve esperar para ver se a alteração desapareça sem tratamento, e 91,1% relatou 
que se deve procurar o serviço de saúde, e 0,7% que se deve esconder o problema. Após 
a atividade de educação o percentil de alunos que responderam que se deve procurar um 
serviço de saúde aumentou para 96,1%. O que mostra o quão importante a informação 
correta se torna para o diagnóstico precoce.

Quando questionados sobre os meios de obtenção de informação sobre o AEM 
74.32% (n=55) relataram que a faculdade ou mídias sociais (internet, rádio, televisão) fo-
ram os responsáveis pelo conhecimento adquirido, em segundo lugar, 18.41% (n=14) re-
lataram que os profissionais da saúde foram responsáveis pela informação e apenas 5.40% 
(n=4) não souberam relatar. 

Os resultados deste estudo foi semelhante a pesquisa de Brito et al., (2010)  que 
avaliou o conhecimento, prática e atitude sobre o autoexame das mamas de mulheres de 
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uma cidade do Nordeste do Brasil. Diferentemente de uma pesquisa realizada na região 
Sudeste, onde prevaleceu a informação através dos centros de saúde, sugerindo que foram  
passadas através de profissionais da saúde  (MARINHO et al., 2003; MENDES; ELIAS; 
SILVA, 20017).Segundo Brito et al., (2010) provavelmente o profissional de saúde tenha 
mais influência na disseminação de informações relacionadas AEM, pois imagina-se que 
os mesmos possuem um melhor conhecimento científico. 

Apesar do conhecimento e meios de informação, quando questionados sobre a prin-
cipal barreira para a não realização do AEM, 40.54% (n=30) acreditam que a população 
não realiza por não saber se a técnica esta correta, a maioria, 55.40% (n=41), acredita que 
apesar de saber a técnica, a falta de tempo impede a sua realização e apenas 4.05% (n=3) 
não souberam o motivo da não realização do exame. (Tabela 2).Possivelmente, o não reali-
zar se deve ao fato de que elas são jovens, em uma fase em que a preocupação com câncer 
de mama ainda não é presente (NETO; PAZ; 2011).

Para Gomes et al., (2012), a principal barreira apontada em sua pesquisa para a não 
realização do AEM é o esquecimento (63,95%) e o não saber a técnica correta (5,9%). 
Segundo a pesquisa de Silva; Rocha; Sanches (2009) avaliou as barreiras para a prática 
do autoexame das mamas entre acadêmicas da área de saúde, o esquecimento e a falta de 
atenção à saúde são as barreiras relatadas por elas em (53,3%) e (43,3%).  Isso sugere que 
apenas transmitir a informação não é suficiente, paraque haja uma mudança no comporta-
mento. A prática do AEM depende de se tomar uma decisão, a partir do momento em que 
se compreende e interpreta a possibilidade de se prevenir e ser responsável pela própria 
saúde (MONTEIRO, et al., 2003).
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Tabela 2. Respostas obtidas a partir do questionário autoaplicável.

Questões e Respostas Total
Pergunta 1 Você sabe o que é o AEM? % N

Sim. 89.18 66
Respostas Já ouvi dizer, porém não sei do que se trata. 6.75 5

Não. 4.05 3
Pergunta 2 Você realiza o AEM regularmente?

Sim. 25.67 19
Respostas Sim, porém não sei se está correto. 8.10 6

Não. 66.21 49
Pergunta 3 Quem deve realizar o AEM?

Somente mulheres 17.56 13
Respostas Somente homens 0 0

Ambos os sexos. 82.43 61

Pergunta 4 O que deve ser feito caso o AEM mostre 
alguma alteração?

Procurar serviço de saúde o mais rápido pos-
sível. 97.29 72

Respostas Esconder a alteração. 1.35 1
Não sei. 1.35 1

Pergunta 5 As suas informações sobre AEM foram 
obtidas por qual meio?

Faculdade e/ou mídias sociais. 74.32 55
Respostas Profissionais da saúde. 18.91 14

Não sei. 5.40 4

Pergunta 6 Qual a principal barreira para a não reali-
zação do AEM?

Não saber se a técnica está correta. 40.54 30
Respostas Saber, mas não ter tempo para realizar. 55.40 41

Não sei. 4.05 3

Os valores foram obtidos por meio do cálculo da média.
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Pacientes que nunca realizaram o autoexame, geralmente apresentam tumores maio-
res, comparados à aqueles que realizam regularmente. Cerca de 60% dos casos de CM 
são detectados pela própria mulher, que quando diagnosticado precocemente apresenta 
melhores possibilidades de tratamento. Quando se fala sobre diagnóstico precoce, também 
existe diferença da porcentagem em mulheres que realizam o AEM, comconsequentemen-
te menor acometimento de linfonodos axilares e menores comorbidades decorrentes do 
tratamento (FILIPACK et al., 1993; IGISKI, SANT’ANA, 2000).

Vale lembrar que o AEM não deve substituir o exame clínicorealizado pelo 
profissional capacitado para a atividade, mas acredita-se que o AEM feito pela própria 
mulher e homem, permitirá um melhor conhecimento do próprio corpo, podendo detectar 
alterações caso presentes (SILVA et al., 2015). Um estudo australiano analisou o impacto 
da mídia ao relatar o diagnóstico de CM em uma artista, onde se observou  aumento de 
40% na ida a serviços públicos, aumento na cobertura sobre a doença, e manteve-se à pro-
cura das pacientes mesmo com a cessação do assunto (CHAPMAN et al., 2005).

Para Borghesan et al., (2003), qualquer profissional de saúde que atue com pacien-
tes, que conheça o perfil epidemiológicoda população, pode estabelecer estratégias de 
prevenção destinadas à população em geral, já que a técnica do AEM é de fácil execução, 
barata, de fácil aprendizado e não necessita de equipamentos sofisticados. Segundo Ur-
banetz, Oliveira e Hatschbach (1992) o ensino do AEM deve ser de responsabilidade dos 
profissionais da saúde, em reuniões educativas ou durante consultas ginecológicas. Deve 
considerar a prática do AEM como uma atividade de saúde. É necessário entende-la como 
um hábito a ser criado, e estimulado durante a vida, que não pode ser visto como algo 
impossível. Para isso, torna-se necessário a união de todos os profissionais de saúde, com 
visão preventiva para que possam atuar na detecção precoce dessa doença que tem levado 
a morte várias mulheres (BORGHESAN, et al., 2003).

Considerações finais

Apesar dos acadêmicos conhecerem o AEM a maioria não o desenvolve como mé-
todo preventivo. Com a aplicação do questionário, pode se observar que há necessidade 
de ações que informem a maneira correta de realizar o AEM. A faculdade e mídia desem-
penharam papel importante na divulgação da técnica, o que nos permite refletir sobre a 
importância das divulgações corretas do AEM nesse meio. Portanto, torna-se necessário 



Mayeme Fernanda Rodrigues - Mirian Vieira Fraga - Dra. Kelly Cristina dos Santos Berni

 

238 Multiciência, São Carlos, 18: 229 - 240, 2019

que os fisioterapeutas sejam alvo de ações educativas, uma vez que os mesmos possuem 
função de promoção à saúde e ao autocuidado.

ABSTRACT: Breastcanceristhetypeofcancerthatmostaffectsthefemalepopulation, whichal-
thoughrare, canalsoaffectmen. It isconsidered a seriouspublichealthproblemduetomorbidi-
tyandmortality rates, especially in cases of late diagnosis.Breast self-examination (BSE) is 
a simpleandpainlessinstrument, thatallowsthe individual torecognizetheiranatomy, realizin-
gearlystructuralchanges. Thisis a cross-sectional, quantitative, descriptive-exploratorystudy, 
withapplicationof a questionnairedeveloped for thestudy, in thecourseofPhysiotherapy. As 
inclusioncriteria, academicsshouldbe 18 yearsof age orolderandbeenrolled. 74 studentswe-
reincluded, 81% (60) ofwhomwerefemaleand 18.91% (14) ofwhomwere male. Withthea-
pplicationofthequestionnaire, it canbeseenthat 82.43% answeredthatbothsexesshouldperfor-
mtheBSE, butonlywomenusually do it regularly. It isconcludedthatmost do notdevelop it as 
a preventivemethod, making it necessary for healthprofessionalstobethetargetofeducationa-
lactionsonBSE, sincetheyhavethefunctionofpromotinghealthand self-care.

KEYWORDS: breastcancer; breast self-examination; prevention.
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RESUMO: O comportamento das pessoas com relação a alimentação na sociedade e a valo-
rização da alimentação fora de casa têm sido pesquisadas para que as tendências das pessoas 
com relação a alimentação sejam identificadas. O método AQPC auxilia o profissional na 
construção de um cardápio mais adequado do ponto de vista nutricional e sensorial. Portanto, 
objetivou-se avaliar qualitativamente as preparações do cardápio de um restaurante comer-
cial de uma cidade no interior do Estado de São Paulo, utilizando o método AQPC-bufê. A 
pesquisa consistiu em uma análise qualitativa do cardápio de um restaurante comercial com 
bufê self-service à quilo, com apenas almoço. Foram adaptados formulários para o método 
Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio para Bufês (AQPC-bufê), proposto por 
Proença et al. (2008). Analisou-se os cardápios oferecidos pelo restaurante, durante 12 dias. 
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métodos de cocção considerados saudáveis, todavia, alta incidência de carnes gordurosas e 
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Introdução

A alimentação humana é um indicador essencial de qualidade de vida, além de afe-
tar os indivíduos de diversas formas, em virtude da importância de proteínas, vitaminas, 
minerais e nutrientes que são necessários para o perfeito funcionamento do corpo (MO-
RATOYA, et al., 2013).

No Brasil, embora a realização de refeições dentro de casa ainda responda pela 
maior parcela da alimentação, o consumo de alimentos fora do lar tem aumentado con-
forme é observado pelo crescimento do percentual de gastos com alimentação fora do 
domicílio (IBGE, 2010). 

O comportamento das pessoas com relação a alimentação na sociedade, sua autono-
mia, a conveniência, a desestruturação das refeições, o convívio, a valorização da alimen-
tação fora de casa têm sido pesquisados para que as tendências das pessoas com relação a 
alimentação sejam identificadas (DEFANTE et al., 2012)

Os locais que possuem maior frequência de aquisição de alimentos para consumo 
fora do lar são os restaurantes e as lanchonetes. Os restaurantes são apontados como lo-
cais que possibilitam escolhas alimentares mais saudáveis, sendo geralmente frequentados 
quando há impossibilidade de realizar rotineiramente refeições dentro do lar (BEZERRA 
et al., 2017).

O restaurante por peso constitui-se em um modelo denominado self service ou au-
tosserviço, onde as pessoas escolhem o que desejam consumir pagando o equivalente ao 
peso das preparações culinárias que colocou em seu prato. Esta modalidade de empresa 
gastronômica oferece uma variedade de alimentos e difere das redes de comida rápida, de 
refeições prontas e de serviços com cardápio à la carte, pelo fato de os pratos serem sele-
cionados e servidos pelos próprios comensais (CONCEIÇÃO; AMORIM, 2014).

De cada dez restaurantes de pequeno porte no Brasil, seis adotam o sistema de aten-
dimento self-service. Este é um dos resultados de uma pesquisa nacional realizada pelo 
SEBRAE (2017), sobre o perfil de pequenos negócios do segmento de alimentação fora do 
lar. O levantamento revela que 61% desses estabelecimentos trabalham com a modalidade 
de atendimento self-service em algum momento do dia, sendo que 47% atendem exclusi-
vamente com esse tipo de serviço.
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Esse tipo de modalidade confronta o cliente do restaurante por peso com o dilema 
de ter que decidir “o que e o quanto comer”, já que em casa a escolha é determinada pelo 
responsável da alimentação da família. Nesse sentido, as escolhas do comensal vão depen-
der de seus hábitos e práticas alimentares estabelecidas ao longo da vida (CONCEIÇÃO; 
AMORIM, 2014). 

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014), uma 
alimentação saudável deve conter alimentos variados, com quantidades e tipos adequados 
às necessidades de cada momento da vida, é composta por refeições coloridas e saborosas 
que incluam alimentos tanto de origem animal como vegetal.

Segundo Philippi (2006), o cardápio é definido como sendo uma lista de prepara-
ções culinárias que compõem uma refeição ou que compõem todas as refeições de um dia 
ou de período determinado. 

No Brasil, ocorre a busca pela diminuição dos efeitos do consumo de refeições de-
sestruturadas com a popularização dos restaurantes que servem alimentação por peso que 
permite que o consumidor tenha liberdade de escolha e acesso a uma alimentação comple-
ta com um custo semelhante à de um lanche (PROENÇA, 2008).

Os consumidores buscam nos restaurantes diversas opções de alimentos, variedade 
de itens no cardápio, além de flexibilidade nas refeições (NRA, 2004; SANCHES; SA-
LAY, 2011; ANJOS, et al., 2014).

O cardápio, precisa apresentar variedade nos alimentos, nas combinações, nas pre-
parações, nos temperos, de cores, formas, cortes, técnicas de preparo e apresentação e/ou 
decoração. Um cardápio monótono, repetitivo e sem alterações, não agrada os comensais 
para um consumo diário ou frequente no mesmo restaurante. O nutricionista deve se preo-
cupar com a criação e ousadia não esquecendo da promoção a saúde, ele deve utilizar téc-
nicas para que consiga atingir as recomendações nutricionais a partir dos alimentos que ele 
utilizar. Os consumidores apresentam uma necessidade de opções e de escolhas que são 
algo cada vez mais importantes ao ser humano, significando as possibilidades de decidir 
o que prefere consumir, como e onde (PROENÇA, 2008; SANCHES M.; SALAY, 2011).

As Unidades Produtoras de Refeições (UPRs) podem ser segmentadas em alimenta-
ção coletiva ou comercial, essa diferenciação é referente ao grau de autonomia do indiví-
duo em relação a unidade, o que quer dizer o quanto o cliente, pode escolher entre alimen-
tar-se ali ou não. Na alimentação coletiva o cliente vai apresentar uma relação cativa com a 
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UPR, sendo esta designada Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), que varia desde a 
dependência quase total até a dependência relativa. Já as UPRs comerciais necessitam que 
a sua clientela seja conquistada a cada momento pela falta de obrigatoriedade em relação 
à unidade (PROENÇA, 2008).

Os restaurantes comerciais podem se encaixar nas chamadas Unidades Produtoras 
de Refeições (UPRs), que possuem como um dos principais objetivos fornecerem refei-
ções nutricionalmente equilibradas que apresentem boas condições de sanidade, que man-
tenham ou recuperem a saúde e segurança alimentar daqueles que as consomem (POPO-
LIM, 2006).

É o cardápio, que define cada etapa do fluxo de uma UPR, sendo muito importante a 
sua estruturação, o planejamento da refeição, para obter um resultado, tanto em termos de 
nutrição como da impressão que ocasiona (NOVELLETTO; PROENÇA, 2014).

A adequação da composição química dos alimentos que compõem um cardápio ge-
ralmente não se constitui em atrativo suficiente para despertar nas pessoas a vontade de 
consumi-los, ou seja, não basta ser suficientemente bom nutricionalmente, mas também 
bom em aspectos que façam os alimentos serem desejados pelo comensal (BARROS; 
FEITOSA; SANT’ANNA, 2016).

Ainda que as pessoas cada vez mais têm se preocupado com a qualidade de vida, 
na hora da escolha alimentar alguns fatores podem competir com a vontade de comer de 
forma saudável. Nossas escolhas alimentares são influenciadas por uma variedade de me-
canismos fisiológicos, além dos socioculturais, antropológicas e econômicas, que afetam 
não apenas nossa fome e saciedade, mas também nossa motivação para comer determina-
dos nutrientes e a recompensa que sentimos ao comer. Alguns determinantes da escolha 
alimentar em locais que comercializam alimentos seriam o preço, o sabor, a variedade, o 
valor nutricional, a aparência e a higiene como variáveis relacionadas ao alimento (LENG 
et al., 2017).

O valor monetário e o nutricional são duas dimensões importantes relacionadas à 
escolha dos alimentos. Todavia, o valor nutricional dos alimentos parece apresentar menor 
relevância do que o preço, estratégias de redução de preço podem ser uma boa forma para 
estimular a promoção de hábitos alimentares saudáveis (SANTOS et al., 2011).

Com isso, foi justamente buscando analisar os itens pertinentes a uma avaliação na 
qualidade do cardápio elaborado, considerando todos os aspectos, como os nutricionais, 
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econômicos e os sensoriais, que surgiu o método de Avaliação Qualitativa das Preparações 
do Cardápio (AQPC), proposta em Veiros (2002) e Veiros e Proença (2003).

O método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio para Bufê (AQPC-
-bufê) consiste em uma adaptação do AQPC de Veiros (2008) e Veiros e Proença (2003), 
propostos por Kraemer, Oliveira e Proença (2011). É um método que auxilia o nutricio-
nista no planejamento de cardápios, é a avaliação qualitativa das preparações do cardápio 
(AQPC), que propõe a avaliação de cores, técnicas de preparo, repetições, combinações, 
oferta de folhosos, frutas e tipos de carnes, além do teor de enxofre dos alimentos (VEI-
ROS, 2002; VEIROS; PROENÇA, 2010). 

O método pode ser utilizado em duas modalidades, tudo vai depender do tipo de 
UPR: AQPC e AQPC-bufê. A AQPC se adapta mais a restaurantes institucionais, que não 
apresentam um cardápio com menores números de opções e que controlam o número de 
porções. Já a AQPC-bufê, foi desenvolvida para restaurantes que trabalham com o ser-
viço de bufê, independentemente do tipo de serviço, mas que apresentam uma variedade 
de opções e de liberdade de escolha das preparações, quantidades e tipos de alimento ao 
comensal (PROENÇA, 2008).

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar qualitativamente as preparações do 
cardápio de um restaurante comercial em uma cidade do interior do estado de São Paulo, 
através do método AQPC-bufê.

Métodos

O estudo consistiu em uma análise qualitativa do cardápio de um restaurante comer-
cial com bufê self-service à quilo, localizado em uma cidade no interior do Estado de São 
Paulo.  

As refeições analisadas foram os almoços, o que consistia em aproximadamente 100 
refeições/dia distribuídas através de autosserviço por peso, sistema self-service. O local 
possuía a supervisão de um nutricionista que planejava os cardápios quinzenalmente e 
efetuava ajustes diários, de acordo a disponibilidade e variedade de gêneros alimentícios 
do restaurante.

Para a avaliação qualitativa dos cardápios no restaurante comercial, foram adaptados 
os formulários propostos por Proença et al. (2008) para aplicação do método AQPC-bufê, 
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aplicado em 3 etapas, representadas pela análise do cardápio diário, da compilação do 
cardápio da semana com o agrupamento de informações, resultando na avaliação semanal. 

Foram analisados os cardápios oferecidos pelo restaurante, durante 12 dias, sendo 
de terça-feira à domingo, perfazendo ao total 12 cardápios. Para viabilizar a análise, as 
preparações foram divididas em quatro grupos (grupo das carnes, acompanhamentos, sa-
ladas e sobremesas) (Quadro 1), o que possibilitou avaliar características específicas dos 
alimentos: tipo e variedade, técnicas de preparo empregadas, cores, molhos e qualidade 
nutricionais, como propõe os autores do método. Ao final destas, alguns percentuais e in-
dicativos da avaliação demonstraram um panorama do cardápio.

Quadro 1. Grupos de alimentos por Proença (2008) e utilizados para a aplicação do método 
AQPC-bufê na Unidade Produtora de Refeições analisada.

GRUPOS

Saladas Acompanhamentos
1 (AC1)

Acompanhamen-
tos

2 (AC2)
Carnes

Alimen-
tos

Verduras, 
legumes e 

frutas ofere-
cidas como 

salada

Cereais, massas, 
leguminosas, raízes e 

tubérculos

Legumes e verdu-
ras quentes

Bovina, de ave, 
suína, de peixe, 
miúdos e embu-

tidos,

Na avaliação diária do cardápio, foram inseridas colunas de nome da preparação, 
tipo, técnica de preparo, cor, molho (presença e tipo) e observações. As avaliações da 
semana reuniram as avaliações diárias quanto ao número de dias em que: apareceram fri-
turas no cardápio, repetições de preparações, técnicas de preparo, frutas como sobremesa, 
doces industrializados ou preparados como sobremesa, oferta de doces na sobremesa e 
fritura no mesmo dia, carne gordurosa, jogo de cores do cardápio, número de dias em que 
foram oferecidas preparações ricas em enxofre, oferta de folhosos ou conserva nas opções 
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de ofertas de saladas e repetição das técnicas de preparo das opções de carnes.

Essa avaliação semanal foi posteriormente tabulada em percentuais com relação ao 
total de dias dos cardápios investigados. A coleta de dados aconteceu no período diurno, 
precisamente no horário almoço.  Os dados coletados foram compilados e analisados atra-
vés de ferramenta estatística utilizando o software Excel for Windows, versão 2010.

Resultados e discussões

O cardápio oferecido no restaurante era composto por 4 opções de salada, sendo, 
2 tipos de folhagem, 8 tipos de vegetais cozidos, 7 tipos de vegetais crus e 2 tipos de sa-
ladas elaboradas ou mistas. Houve 8 opções diárias de pratos principais variando entre 
carne branca, carne vermelha, peixe e ovos, 6 guarnições e 5 acompanhamentos, sendo, 
2 opções de arroz e 2 tipos de feijão e 1 opção de massa, além de 2 variedades de frutas 
para sobremesa.

Na análise qualitativa das preparações oferecidos no restaurante, foi identificado 
que, das 343 preparações analisadas nos 12 dias da pesquisa, 96 eram à base de carnes, 
sendo 57 preparações na primeira semana e 39 na segunda semana. As preparações va-
riavam entre os tipos de carnes bovina, aves, peixes, suínas, vísceras e embutidos, dados 
melhor observado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Aplicação do método Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC-
-bufê) – carnes do cardápio da semana. Porto Ferreira, 2018.

AVALIAÇÃO DA SEMANA
RESULTADOS

 1º SEMANA 
(6 DIAS)

RESUL-
TADOS 2º 
SEMANA           
(6 DIAS)

Nº total de preparações à base de carne (todos os 
tipos) 57 39

% de carne bovina 33% 25%
% de carne ave 24% 28%

% de carne peixe 16% 17%
% de carne suína 22% 25%

% de outras como vísceras, miúdos ou embuti-
dos 2% 3%

% de carnes gordurosas 19% 17%
% de carnes brancas 40% 46%

% de carnes brancas não fritas 33% 36%
% carnes cozidas, refogadas, grelhadas, enso-
padas, assadas, chapeadas (recomendadas do 

ponto de vista nutricional)
84% 87%

% carnes fritas, empanadas (controladas do 
ponto de vista nutricional) 5% 12%

% frango e peixe preparados sem pele 28% 18%

Variedade de técnicas de cocção nos 12 dias

6 tipos de téc-
nicas (grelhado, 
chapeado, assa-

do, cozido, frito e 
refogado).

Segundo com a FAO (2012), o consumo mundial de carne é de aproximadamente 
43,11 kg/habitante/ano, e está totalmente correlacionado ao desenvolvimento econômico 
da população. No Brasil, o consumo per capita de carne é de aproximadamente 92 kg, 
sendo que desses, 40 kg é de carne bovina. 
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Embora a carne seja um item que deva estar presente em uma dieta equilibrada, o 
alto consumo deste alimento, principalmente se contiver excesso de gordura, tem sido 
apontado como um fator preocupante, possuem alta concentração de colesterol, ácidos 
graxos saturados e sódio, estando assim associadas à incidência de doenças cardiovascu-
lares e até mesmo de câncer (INCA, 2010).

Observou-se que 19% das preparações servidas no restaurante na primeira semana e 
17% na segunda semana, eram de carnes gordurosas, um valor não expressivo, quando compa-
rados com o estudo de Ramos et al., (2013), onde 52,4% das preparações do cardápio, eram de 
carnes gordurosas. Costa (2012) observou a ocorrência de 50% de carnes gordurosas, todavia, 
utilizou-se métodos de cocção com pouca gordura (assados, cozidos e grelhados). De acordo 
com Proença e Veiros (2008) são consideradas carnes gordurosas aquelas em que a quantidade 
de gorduras ultrapassa 50% das calorias totais (contra-filé, picanha, entre outros).

Para a World Health Organization (WHO, 2008), o consumo diário total de gordura 
e de gordura saturada para humanos está relacionado à ingestão diária de calorias, que por 
sua vez depende do sexo, da idade e o do nível de atividade física do indivíduo. A reco-
mendação é que o total de gordura ingerida não ultrapasse 35% da energia total da dieta, e 
que o de gordura saturada não ultrapasse 10%.

Ainda na tabela 1, observou-se que 14% das técnicas de preparos mais empregadas 
nas preparações à base de carne por dia eram grelhadas, chapeadas, ensopadas, refogadas 
e assadas, (84% na primeira semana e 87% na segunda semana). Para o Guia de Boas Prá-
ticas Nutricionais (ANVISA, 2014), essas técnicas podem ser consideradas para a redução 
de gorduras nos cardápios dos restaurantes, tanto para a gordura saturada ou a trans. 

Foram verificados que, as técnicas de preparo fritura e empanados obtiveram menor 
incidência do que as outras. Em 6 dias, apenas 5% (primeira semana) e 12% (segunda 
semana) das preparações apresentavam essa técnica de preparo. Importante observar que, 
as carnes receberam técnicas de cocção com pouca gordura (grelhadas e assadas), ou seja, 
existe a preocupação do nutricionista em não deixar todas essas preparações com a mesma 
técnica de cocção em um mesmo dia.

Foram avaliados 125 acompanhamentos nos 12 dias da pesquisa. Observou-se que a 
oferta de cereais, massas, leguminosas, raízes e tubérculos (AC1 – 67% e 73%) foi maior que 
a de legumes e verduras quentes (AC2 – 27% e 28%) e que a presença de preparações con-
sideradas integrais (arroz, massas, sementes e grãos) foi pequena (10% e 7%). O percentual 
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de preparações servidas como acompanhamentos com gordura saturada, trans ou colesterol 
(legumes cozidos e refogados na manteiga, couve refogada com bacon, batata frita, banana 
à milanesa, entre outros), que eram perceptíveis pelo comensal, foi de em média 11% nos 12 
dias da pesquisa (10% e 12%, primeira e segunda semana respectivamente) (tabela 2).

O consumo de gordura saturada e trans é classicamente relacionado com elevação do 
LDL-c plasmático e aumento de risco cardiovascular, a substituição de gordura saturada da 
dieta por mono e poli-insaturada é considerada uma estratégia para o melhor controle da hiper-
colesterolemia e consequente redução da chance de eventos clínicos (SANTOS, et al., 2013).

Tabela 2. Aplicação do método Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC-
-bufê) – acompanhamentos do cardápio da semana. Porto Ferreira, 2018.

AVALIAÇÃO DA SEMANA
RESULTADOS 

1º SEMANA         
(6 DIAS)

RESULTADOS           
2º SEMANA           

(6 DIAS)
Nº total de acompanhamentos oferecidos 61 64

% de oferta AC1 67% 73%
% de oferta AC2 27% 28%

% de fritura AC1 e AC2 13% 11%
% de empanados nos AC1 e AC2 5% 3%

% alimentos integrais: arroz, massas, sementes 
e grãos 10% 7%

% preparações com gordura saturada, trans ou 
colesterol destacada (bacon, manteiga, margarina, 
biscoitos em quantidades perceptíveis pelo comen-

sal)

10% 12%

% de alimentos sulfurados 13% 8%
% de cozidos, refogados, grelhados, ensopados, 

assados e salteados 87% 82%

Variedade de tipos de técnicas de preparo 12 
dias

5 tipos de técni-
cas: cozido, as-
sado, refogado, 
frito e gratinado
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Verificou-se que, a presença de alimentos sulfurados (13% e 8%, primeira e segunda 
semana, respectivamente), (exemplos: repolho, brócolis, palmito, couve-flor e couve) as-
sociados ao feijão, que era ofertado diariamente, não foi expressivo. De acordo com Silva 
et al. (2012), esses alimentos quando consumidos em grande quantidade podem gerar des-
confortos gastrointestinais, porque eles levam a formação de gases (tabela 2).

Observou-se que, as técnicas de preparo que foram mais utilizadas para os acompa-
nhamentos foram cozidos, refogados, grelhados, ensopados, assados e salteados (87% 
e 82%, primeira e segunda semana respectivamente) quando comparadas com as pre-
parações oferecidas que na forma de frituras (13% e 11%, primeira e segunda semana, 
respectivamente) ou empanadas (5% e 3% primeira e segunda semana, respectivamente) 
(tabela 2). Esses resultados mostram que o nutricionista responsável pela elaboração do 
cardápio se preocupa em oferecer preparações mais saudáveis, assim preservando pela 
saúde de sua clientela.

Segundo Silva (2014), a adição de óleo além da quantidade recomendada pode con-
tribuir para o aumento do teor de gordura na preparação, aumentando o valor energético da 
refeição e ingestão calórica dos indivíduos. Essa oferta calórica excessiva em preparações 
de restaurantes comerciais do tipo self service deve ser considerada relevante, pois muitos 
indivíduos realizam duas grandes refeições diariamente nesses locais, e esse consumo 
diário pode representar ganho de peso ao longo do tempo. 

Em relação à análise das saladas, (tabela 3), verificou-se que, houve presença de fo-
lhosos na salada em 34% e 25% na primeira e segunda semana respectivamente. Fato este 
que a ofertas destes alimentos, contribuem para a correta ingestão de vitaminas, minerais 
e fibras, que são importantes nutrientes para o bom funcionamento do organismo (PON-
TIERI; CASTRO; RESENDE, 2011).
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Tabela 3. Aplicação do método Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC-
-bufê) – saladas do cardápio da semana.

AVALIAÇÃO DA SEMANA 
RESULTADOS                   

1º SEMANA         
(6 DIAS)

RESULTADOS           
2º SEMANA           

(6 DIAS)
Nº total de saladas oferecidas 38 44

% de saladas de folhosos 34% 25%
% de saladas com maionese 0% 2%

% de saladas compostas sem molho 23% 36%
% de saladas mistas 0% 0%

% de oferta de frutas in natura (variedade) 0% 0%
% de oferta de frutas em compotas (variedade) 0% 0%

% de saladas repetidas diariamente 2% 2%
% de variabilidade de saladas com ingredientes 

diferentes do habitual 8% 9%

% de alimentos sulfurados 10%
11%

Variedade das técnicas de cocção  2 técnicas: cru e cozida

Variedade de cortes
3 tipos de cortes: ralado, corta-
dos em fatias grossas e cortados 

em rodelas.

Observa-se ainda que, à presença de conservas nas saladas (8% e 9% na primeira 
e segunda semana, respectivamente), sabendo que as conservas possuem teores elevados 
de sódio, podem contribuir para o aumento da pressão sanguínea e elevar o risco para do-
enças cardiovasculares, o que leva a recomendação de baixo consumo desses alimentos.

Um fato interessando observado (tabela 3) foi que as opções de saladas oferecidas 
no cardápio não se repetem diariamente, (repetição semanal de 2%), o que revela a va-
riedade dos alimentos oferecidos no bufê de saladas, demonstrando uma preocupação do 
nutricionista com a diversidade dos alimentos.

Em relação as análises qualitativas das sobremesas, observadas na tabela 4, veri-
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ficou-se que, das 40 preparações oferecidas, 79% e 81% (primeira e segunda semana, 
respectivamente) eram de sobremesas elaboradas (exemplos pudim, sagu, pavê, mousses). 
Apenas de 36% e 38% (primeira e segunda semana, respectivamente) das sobremesas 
oferecidas, continham frutas. O percentual de fruta in natura foi pequeno e a grande oferta 
das sobremesas eram ricas em colesterol e/ou gordura trans e saturada, revelando a prefe-
rência dos clientes por sobremesas mais elaboradas.

Tabela 4. Aplicação do método Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC-
-bufê) – sobremesas do cardápio da semana. Porto Ferreira, 2018.

AVALIAÇÃO DA SEMANA
RESUL-
TADOS                   

1º SEMANA         
(6 DIAS)

RESULTA-
DOS           2º 

SEMANA           
(6 DIAS)

Nº total de sobremesas oferecidas 19 21
% de sobremesas elaboradas 79% 81%

% de sobremesas à base de frutas ou com adição 
de frutas 36% 38%

% de frutas frescas ao natural (com casca) 0% 0%
% de fruta natural pré elaborada (cortada e 

picada) 21% 19%

% de fruta em calda 0% 0%
% de fruta transformada em doce em pasta 0% 0%

% de fruta cristalizada 0% 0%
% de sobremesas light 0% 0%

% de sobremesas dietéticas 0% 0%
% de sobremesas ricas em colesterol e/ou gor-

dura trans e saturada 68% 47%

São várias as evidências das vantagens do consumo das fibras das frutas em relação 
às sobremesas elaboradas, no sentido dos carboidratos simples contribuírem para aumen-
to da obesidade e doenças correlatas, porém, na tentativa de agradar os clientes a oferta 
das sobremesas prediletas parece estar prevalecendo sobre a importância da alimentação 
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saudável, talvez pela percepção de que é muito complexo tentar modificar os hábitos ali-
mentares dos comensais (MONTEIRO, 2001). 

O consumo de sobremesas ricas em colesterol e/ou gorduras trans e saturadas tam-
bém foram verificadas, já que a maioria das sobremesas elaboradas tinham em sua compo-
sição gêneros como, margarina, chocolate, entre outros. 

Para Rique et al. (2012), os ácidos graxos trans estão presentes, principalmente, 
nos alimentos industrializados, (margarinas, biscoitos, bolos, pães, pastéis, batatas chips e 
sorvetes cremosos). A gordura vegetal hidrogenada, rica em ácidos graxos trans, afeta os 
fatores de riscos cardiovasculares, pois provoca o aumento da colesterolemia, elevando o 
LDL-c e reduzindo o HDL-colesterol (HDL-c) de forma similar à das gorduras saturadas. 
O consumo de produtos com baixo teor de ácidos graxos trans e de gorduras saturadas 
promove efeitos benéficos nas concentrações séricas de colesterol.

Conclusão

Conclui-se que, pelas análises do cardápio diário através do método AQPC-bufê, 
houve uma preocupação com a oferta da variedade dos de alimentos, incluindo técnica de 
preparo e diversidade alimentar. A presença de métodos de cocção como grelhados, cozi-
dos e assados se sobressai quando comparado com a ocorrência de fritura.

A presença diária de carnes gordurosas e alimentos ricos em enxofre não compro-
meteu a qualidade nutricional das preparações. A presença de folhosos foi considerada 
satisfatória. Um cardápio de referência propõe a redução na oferta de carnes ricas em 
gorduras, frituras e repetição de cores, aumento nas quantidades de folhosos e frutas e 
diminuição das preparações ricas em enxofre. 

Um ponto negativo observado foi o baixo percentual de oferta de frutas in natura e o 
grande percentual de oferta de sobremesas elaboras, calóricas e rica em gorduras. 

Qualitative assessment of menu preparations in a restaurant – using the AQPC method – 
Buffet
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People’s behavior in relation to their food in society and the appreciation of food out of 
home have been researched so that people’s eating tendencies are identified. The AQPC 
method helps the professional to build a more appropriate menu from a nutritional and 
sensory point of view. Therefore, the objective was to qualitatively evaluate the prepara-
tions of the menu of a commercial restaurant in the city, using the AQPC-buffet method, 
proposed by Proença et al. (2008). The research consisted of a qualitative analysis of the 
menu of the commercial restaurant that offers self-service buffet per kilo, with lunch only. 
The menus offered by the restaurant were analyzed for 12 days. It was observed that there 
was a great diversity and variety of preparations and the application of cooking methods 
considered healthy, however, a high incidence of fatty meats and caloric desserts.

Key words: menu, AQPC-buffet method, qualitative assessment.
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RESUMO: A dependência química torna-se um paradigma para a saúde pública, englobando 
toda a sociedade. Está relacionada a hábitos alimentares diferentes, devido à mudança do ape-
tite, prejudicando o estado nutricional. O objetivo foi realizar avaliação nutricional de mulhe-
res em tratamento para recuperação de dependência química e/ou álcool em uma comunidade 
terapêutica da cidade de São Carlos (SP). Foram avaliadas 30 mulheres, entre 18 e 30 anos, 
solteiras, mães de dois filhos. Foi aplicado questionário para avaliação do comportamento e 
hábitos alimentares, antes e durante o tratamento de recuperação e avaliação antropométrica. 
Os resultados foram que a cocaína foi mais utilizada. A avaliação do estado nutricional apon-
tou que a maioria estava dentro do peso, antes e durante a internação, mas após a internação 
houve um acréscimo de peso, aumentando o risco de doenças associadas à obesidade. A in-
satisfação corporal aumentou após o período de internação sendo atribuída ao ganho de peso. 
A sensação de fome foi observada pelas participantes, após a internação. As modificações 
alimentares relatadas foram a maior ingestão de hortaliças e doces. O nutricionista contribui 
para modificações através de educação alimentar e nutricional durante o período de internação 
para melhorar a qualidade de vida.
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Introdução

     

A dependência química tem-se tornado um dos maiores males que assombram a 
sociedade (TEO; BALDISSERA; RECH, 2011). 

         Segundo Graeff (1990), droga é toda substância psicoativa que, por sua 
natureza química, afeta a estrutura do ser humano, provocando alterações no estado de 
consciência e levando à dependência.

           As drogas e/ou o álcool são capazes de causar euforia ou, até mesmo, ali-
viar o sofrimento do dependente, provocando a sensação de prazer ou recompensa, porque 
ocorre a liberação de dopamina (ALMEIDA; BRESSAN; LACERDA, 2011).

            Com o uso das substâncias psicoativas, uma das principais áreas estimuladas 
é o sistema dopaminérgico. Ele atua, podendo levar à dependência - sistema de recompen-
sa cerebral. A dopamina é um neurotransmissor importante, de forma condicionada, nas 
reações de determinados estímulos. O sistema dopaminérgico mesocorticolímbico é a via 
mestra neural envolvida no circuito motivacional do comportamento, como, por exemplo, 
fazer uma refeição diariamente, e o uso abusivo e compulsivo de uma substância. A utili-
zação repetida de substâncias gera ativação nos mesmos sistemas cerebrais motivacionais, 
que são exercitados por comportamentos fundamentais, como a sexualidade, a alimen-
tação e a fuga de acontecimentos alarmantes. O cérebro passa a entender que aqueles 
estímulos oferecidos pela substância são de extrema importância para o funcionamento 
biológico (ALMEIDA; BRESSAN; LACERDA, 2011). 

O sistema de recompensa existe para que o ser humano busque suprir suas neces-
sidades de vida,  por meio de indicadores sonoros, visuais e aromáticos. Este aponta um 
mecanismo de desejo incontrolável e gratificante (SMITH, 2017).

         A vontade de querer consumir drogas pode provocar sintomas de ansiedade, 
irritação, insônia e tremores. Quando isso acontece, os dependentes químicos e alcoolistas 
sentem uma vontade incontrolável do uso ou ingestão de droga (PRATTA; SANTOS, 2009). 

           Entre a população mais afetada, destacam-se os jovens, que se iniciam no uso 
das drogas lícitas e passam para as ilícitas, sendo muitas vezes influenciados por amigos; 
e, com o passar do tempo, vão fazer uso de drogas mais fortes: cocaína e crack (OLIVEI-
RA et al., 2005).
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Nas mulheres, a metabolização do álcool ou outras drogas ocorre de forma mais len-
ta, estando mais susceptíveis a comorbidades psiquiátricas como: depressão, transtornos 
de personalidade, de ansiedade, bipolares e alimentares (ELBREDER et al., 2008). 

         A dependência química provoca modificação nos hábitos alimentares, pre-
judicando o apetite e, consequentemente, o metabolismo de nutrientes. Isso poderá acar-
retar, durante o tratamento de reabilitação, desnutrição ou excesso de peso (OLIVEIRA et 
al., 2005). 

A necessidade de uma equipe multidisciplinar no tratamento de pacientes dependen-
tes de substâncias psicoativas é de extrema importância, visto que é um campo complexo 
e multifatorial. Um trabalho realizado em equipe garantirá ao paciente um atendimento 
integral e contínuo (BALDISSERA et al., 2009). 

     A dependência química e/ou álcool desencadeia prejuízos para saúde fí-
sica e emocional dos usuários e familiares, tornando-se problema de saúde pública. O 
objetivo deste estudo foi realizar a avaliação nutricional de mulheres em tratamento para 
recuperação de dependência química e/ou álcool em uma comunidade terapêutica da cida-
de de São Carlos (SP).

Metodologia

População-alvo e local da pesquisa

Foram avaliadas 30 mulheres adultas que estiveram em tratamento para dependên-
cia química e/ou álcool em uma comunidade terapêutica da cidade de São Carlos.

A pesquisa foi realizada na Instituição Feminina Espaço Terapêutico, e as mulhe-
res que aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Foram encaminhadas a uma sala fechada, para que respondessem ao questionário sobre a 
avaliação do estado nutricional, aplicado pelas pesquisadoras. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP, sob o pa-
recer n. 3.226.478. 
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 Métodos

 Foi aplicado questionário para conhecimento dos hábitos alimentares antes do tra-
tamento para recuperação das mulheres com dependência química e/ou álcool e, avaliação 
da relação das mesmas com a alimentação e a imagem corporal. 

Para avaliação do estado nutricional foram realizadas medidas antropométricas: 

Peso - Corresponde à massa corporal e representa a soma das medidas corporais 
em quilogramas, utilizando-se balança digital e com capacidade máxima de 150 kg, com 
divisões de 100 g e precisão de 0,1 kg. É aferido com a pessoa no centro da base da ba-
lança, em posição ortostática, sem sapatos, descartando-se vestes e objetos mais pesados 
(FONTANIVE; PAULA; PERES, 2007). 

Altura -  medida utilizando-se o estadiômetro para adultos e aferida em centímetros. 
A pessoa avaliada fica em pé, descalça, em posição ortostática, com o corpo erguido em 
extensão máxima e a cabeça reta, olhando para frente, em posição de Frankfourt (arco 
orbital inferior alinhado em um plano horizontal com o pavilhão auricular), com as costas 
e parte posterior dos joelhos encostados ao estadiômetro e os pés juntos (FONTANIVE; 
PAULA; PERES, 2007).

Circunferência abdominal - realizada utilizando-se fita métrica não extensível com a 
pessoa de pé. A fita circunda o indivíduo, horizontalmente, ao redor do abdômen, no ponto 
médio entre a última costela e a crista ilíaca. A leitura é no momento da expiração normal 
(FONTANIVE; PAULA; PERES, 2007).

A partir dos dados coletados, foi determinado o estado nutricional pelo Índice de 
Massa Corporal – IMC (peso (Kg)/altura (m2)), de acordo com a classificação da Or-
ganização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 1997) 
(Quadro 1).
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Quadro 1 – Classificação do estado nutricional dos indivíduos a partir do Índice de Massa Cor-
poral.

IMC Classificação
< 18,5 Baixo Peso

18,5 - 25,0 Eutrofia
25,0 - 30,0 Sobrepeso
30,0 - 35,0 Obesidade Grau I
35,0 - 40,0 Obesidade Grau II

≥ 40,0 Obesidade Grau III

Pela medida da circunferência abdominal foi avaliado o risco do desenvolvimento 
de doenças associadas à obesidade, de acordo com a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e 
Tratamento da Síndrome Metabólica (BRANDÃO et al., 2005) (Quadro 2). 

Quadro 2 – Classificação do risco de doenças associadas à obesidade segundo Circunferência 
Abdominal.

Sexo Risco elevado Risco muito elevado
Homens > 94 cm > 102 cm
Mulheres > 80 cm > 88 cm

Resultados e Discussão

As características pessoais das mulheres entrevistadas encontram-se na Tabela 1.

Das 30 participantes da pesquisa, a maioria tinha entre 18 e 30 anos (36,7%), soltei-
ra (66,7%) e mãe de dois filhos (30%).  
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Tabela 1 – Características pessoais das mulheres entrevistadas. São Carlos, SP, 2019.

Características N %

Faixa etária

18 a 30 anos 11 36,7
31 a 40 anos 10 33,3
41 a 50 anos 7 23,3

Mais de 50 anos 2 6,7

Estado civil

Casada 5 16,7
Solteira 20 66,7

Divorciada 4 13,3

Viúva 1 3,3

Número de filhos

Não tem 7 23,3
1 filho 8 26,7
2 filhos 9 30,0

Mais de 2 filhos 6 20,0
Total 30 100,0

  
 A Tabela 2 aponta os resultados obtidos sobre as entrevistadas e uso de drogas e/ou 

álcool. A cocaína foi a droga ilícita mais utilizada (16,7%) e a maioria referiu estar entre 
a primeira e terceira internação (63,3%); e o tempo de internação, entre seis e nove meses 
de tratamento, foi de 50%.  
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Tabela 2 – Uso de drogas e/ou álcool, número e tempo de internação das mulheres entrevistadas. 
São Carlos, SP, 2019.

Características N %

Tipo de dependência química

Cocaína 5 16,7
Álcool 4 13,3

Álcool, maconha e cocaína 4 13,3
Maconha e cocaína 4 13,3

Crack 4 13,3
Álcool e crack 3 10,0

Álcool e maconha 2 6,7
Álcool, maconha, cocaína e entorpecentes 2 6,7

Álcool, crack e cocaína 1 3,3

Crack e maconha 1 3,4

Número de internações 

1 a 3 19 63,3
4 a 6 6 20,0
7 a 9 2 6,7

10 ou mais 3 10,0

Tempo de internação

Menos de 3 meses 6 20,0
6 a 9 meses 15 50,0
9 a 12 meses 5 16,7

Mais de 12 meses 4 13,3
Total 30 100,0
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Conforme a Figura 1,  observam-se as participantes eutróficas: antes da internação 
(63,3%) e durante a internação (36,7%). O aumento da prevalência do sobrepeso e da obe-
sidade foi observado, no estudo, especialmente durante a internação.

Figura 1 – Estado nutricional pelo Índice de Massa Corporal, antes e durante a internação. São 
Carlos, SP, 2019.

      O estudo realizado por Barbosa e Ferreira (2011)  avaliou o estado nutri-
cional de 50 pessoas, de ambos os sexos, em fase de recuperação e dependência de álcool, 
no Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas de Volta Redonda (RJ), onde 
observou se, pelo IMC, a prevalência de sobrepeso (26%) e obesidade (12%).  

  Ribeiro e Carvalho (2016) realizaram um estudo com 268 indivíduos, de ambos 
os sexos, em tratamento para dependência de álcool e outras drogas nos CAPS AD de 
Curitiba (PR). Ao avaliarem separadamente o estado nutricional de 35 mulheres partici-
pantes da pesquisa, verificaram que 42,9% eram eutróficas, 28,6% com sobrepeso e 17,1% 
obesas. Também foi verificado, como no presente estudo, o aumento da prevalência de 
excesso de peso, especialmente da obesidade após 3 meses de tratamento. 
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Figura 2 – Ganho de peso durante a internação pelas mulheres entrevistadas. São Carlos, SP, 
2019.

A Figura 2 aponta que as mulheres durante o período de internação ganharam peso, 
sendo o mais prevalente o ganho de menos de 5 quilos. Contudo, o ganho de peso foi ob-
servado em 93,3% das mulheres, o que merece atenção.   

Segundo estudo de Willhelm, Escobar e Perry (2013), o ganho de peso excessivo, 
mais observado no início da fase de recuperação, realça a importância de abordar o tema 
da alimentação no tratamento para usuários de substâncias psicoativas.

Segundo a Figura 3, o risco de doenças associadas à obesidade pela circunferência 
abdominal foi classificado como muito aumentado em 63,3% das avaliadas. 

Figura 3 – Risco do desenvolvimento de doenças associadas à obesidade pela cir-
cunferência abdominal. São Carlos, SP, 2019.

Ferreira et al. (2015) realizaram um estudo com 25 pacientes adultos em tratamento 
para dependência química em um serviço ambulatorial de um hospital terciário do Sul 
do Brasil e, ao realizarem a medida da circunferência abdominal, encontraram 44% dos 
avaliados com risco aumentado de doenças associadas à obesidade e 24% com risco muito 
aumentado. 
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Tabela 3 – Percepção das mulheres entrevistadas, quanto à alimentação realizada antes da inter-
nação. São Carlos, SP, 2019.

Características N %
Alimentação não saudável e/ou não fracionada 17 56,7
Alimentação muito restrita (dias sem alimentar) 4 13,3

Alimentação muito restrita (1 vez ao dia) 3 10,0
Alimentação saudável e fracionada 3 10,0

Alimentação com apenas 1 tipo de alimento o dia todo 3 10,0
Total 30 100,0

 Conforme a Tabela 3, a alimentação de 56,7% das participantes foi considerada 
não saudável e/ou não fracionada antes da internação. Segundo o relato das mesmas, o uso 
de drogas diminui a vontade de se alimentar, podendo causar vômitos e fazer com que a 
pessoa nem se lembre de comer.  

 Barbosa e Ferreira (2011), no estudo envolvendo 50 pessoas em tratamento para a 
dependência de álcool, verificaram que a frequência de hábitos alimentares inadequados 
foi mais relatada durante o uso crônico de bebidas alcoólicas, havendo melhora da alimen-
tação com o início da fase de recuperação.

 No estudo realizado por Oliveira et al. (2005) com 52 indivíduos do sexo mas-
culino, em tratamento contra a dependência química no Recante de Patmos, localizado 
em Maringá (PR), os participantes relataram que, quando não estavam sob seus efeitos, 
a grande maioria fazia de 2 a 3 refeições diárias, principalmente almoço, jantar e café da 
manhã;  os alimentos mais consumidos diariamente eram arroz, café, feijão e pães. Já o 
consumo de legumes crus e cozidos, frutas, peixe, frango, carnes suína e bovina, leite, 
queijos, ovos e frituras eram ingeridos com menor frequência. 
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Figura 4 – Sensação de fome relatada pelas mulheres entrevistadas antes da internação. São 
Carlos, SP, 2019.

 Noventa por cento das participantes mencionaram não sentir fome e nem vontade 
de se alimentar antes da internação, devido ao uso de drogas e/ou álcool (Figura 4). 

 Baldissera et al. (2009) realizaram um estudo com 15 homens dependentes quí-
micos com 100 dias de internação em uma comunidade terapêutica da cidade de Chape-
có (RS). Os resultados obtidos apontaram alterações nos hábitos alimentares em período 
anterior à internação, variando de redução no apetite a períodos de jejum, associados ao 
consumo de drogas. Sob os efeitos das drogas, eram realizadas, apenas, 3 refeições ao dia. 

 Segundo o estudo realizado por Oliveira et al. (2005), no Recante de Patmos, lo-
calizado em Maringá (PR), foi observada alteração nos hábitos alimentares, pelo fato das 
drogas interferirem negativamente no apetite. Somente os usuários de maconha relataram 
sentir vontade de se alimentar. 
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Figura 5 – Sensação de fome relatada pelas mulheres entrevistadas após a internação. São Car-
los, SP, 2019. 

A Figura 5 mostra que 73,4% das entrevistadas relataram sentir mais fome/apetite 
após a internação. 

Segundo Toffolo et al. (2011), alcoolistas e dependentes químicos apresentam au-
mento considerável de peso durante a internação, devido à abstinência que gera ansiedade 
e maior consumo de alimentos.

No estudo de Barbosa e Ferreira (2011) em relação a sensação de fome durante a 
dependência de álcool, 74% referiram não sentir fome. Após o tratamento, a alimentação 
de 68% deles teve mudanças positivas, quanto ao tipo de alimento e frequência alimentar.   
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Figura 6 – Satisfação com a imagem corporal relatada pelas mulheres entrevistadas, antes e du-
rante o período de internação. São Carlos, SP, 2019.

Pela Figura 6 é possível observar que a satisfação com a imagem corporal foi menor 
após a internação  – atribuída ao ganho de peso identificado no grupo de mulheres – pre-
valente em 40%, o que pode gerar mais insatisfação com o corpo.  

 As últimas décadas do século XX foram caracterizadas pela supervalorização do 
belo e da imagem, que se superpuseram aos aspectos emocionais, intelectuais e afetivos. A 
preocupação excessiva com a aparência pode gerar o pavor de engordar e regras tirânicas 
de beleza são impostas; o elo entre alimentação e saúde estreitam-se. A influência da mídia 
gera insatisfação com a imagem corporal (NASCIMENTO, 2007). 
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Tabela 4 – Modificações no consumo de alimentos após a internação. São Carlos, SP, 2019.

Características N* %
Não 18 58,0
Sim:

Passou a comer mais hortaliças 3 9,8
Passou a comer mais doces 3 9,8

Trocou refrigerantes por sucos naturais 1 3,2
Passou a comer quibe 1 3,2

Passou a comer arroz com feijão 1 3,2
Deixou de comer salsicha 1 3,2
Deixou de comer frango 1 3,2
Deixou de comer polenta 1 3,2
Deixou de comer doces 1 3,2

Total 31 100,0
*A questão poderia ter mais de uma resposta. 

 Na Tabela 4, a maioria das participantes (58%) não relatou alterações no consumo 
alimentar após internação. As principais modificações mencionadas foram consumo de 
hortaliças (9,8%) e de doces (9,8%). As justificativas, respectivamente,  foram a oferta 
desses alimentos na comunidade terapêutica e o controle da ansiedade, quando há o desejo 
do uso de drogas.

O consumo de alimentos mais saudáveis, relatado pelas participantes, vai ao encon-
tro da pesquisa realizada com 14 homens dependentes químicos e alcoolistas internados 
em uma comunidade terapêutica da cidade de Westphalen (RS). Mostrou que a alimenta-
ção na época ativa era regular ou ruim, e a alimentação atual era boa, havendo um grande 
avanço na sua melhora após a internação (SIRTULI et al., 2015).

No estudo de Feijó, Bertoluci e Reis (2011), alterações neuroquímicas em áreas 
cerebrais estão relacionadas com a recompensa, podendo induzir ao consumo de açúcares 
e doces. A serotonina desempenha um importante papel no sistema nervoso como: con-
trole do apetite, humor, atividade motora e funções cognitivas. Alterações nos níveis de 
serotonina têm sido relacionadas ao aumento do desejo de ingerir doces e carboidratos. Os 
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níveis adequados deste neurotransmissor no cérebro dependem da ingestão alimentar de 
triptofano (aminoácido precursor da serotonina) e carboidratos.

Figura 7 – Relação com a comida durante o período de internação. São Carlos, SP, 2019.

 

A Figura 7 apresenta a relação das participantes com a comida. A maioria referiu 
ser positiva (86,7%) e, aquelas que responderam não ter boa relação com os alimentos 
(13,3%), justificaram suas respostas por meio dos seguintes motivos: “a comida pode tra-
zer malefícios para a saúde”; “a refeição do almoço a faz vomitar”; “a comida engorda 
muito”; e “ficar perto da comida a faz comer mais, por ser compulsiva”.  

Alimentação e nutrição contribuem no processo reabilitatório de dependentes de 
drogas e/ou álcool para suprir as necessidades nutricionais, promover melhora de proble-
mas clínicos e facilitar o relacionamento social (BARBOSA; FERREIRA, 2011). 

 A comida permeia a vida das pessoas e forma um código complexo de significados 
de memórias afetivas, familiares e de relacionamentos. Os hábitos alimentares são veícu-
los de emoção, podendo evocar sentimentos que são aprendidos desde crianças (ALVA-
RENGA; PHILIPPI, 2015).  
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Figura 8 – Consumo de alimentos e desejo por drogas e álcool. São Carlos, SP, 2019.

 Conforme a Figura 8, durante a vontade de usar drogas e/ou álcool, houve aumen-
to no consumo de alimentos por 66,7% das entrevistadas, que relataram a necessidade, 
principalmente, da ingestão de chocolate nesses momentos, e, 33,3% relataram não ter o 
desejo pela droga e nem por consumo de alimentos. Afirmaram, ainda, que a vontade de 
comer demais foi mais observada nas duas primeiras semanas de tratamento.

          No estudo na comunidade terapêutica da cidade de Westphalen (RS), os 
pesquisadores observaram que os alcoolistas e dependentes químicos apresentaram alte-
ração no apetite na fase ativa do uso de drogas; declararam alta ingestão de doces durante 
a internação e tiveram ganho de peso evidente na etapa de recuperação (SIRTULI et al., 
2015).

 Ferreira et al. (2015), em estudo com homens dependentes químicos em trata-
mento, observaram a preferência por alimentos específicos na fase de abstinência e o alto 
consumo de alimentos ultraprocessados nesse período. 
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Conclusão

Concluiu-se que a cocaína foi a droga mais utilizada pelas participantes que já ti-
nham sido internadas entre 1 e 3 vezes. 

A avaliação do estado nutricional apontou que a maioria estava dentro do peso sau-
dável para idade, antes e durante a internação; mas que, após a internação, ganharam peso 
prevalecendo o excesso de peso, bem como o risco aumentado de doenças associadas à 
obesidade. A insatisfação com a imagem corporal aumentou após o período de internação 
e foi atribuída ao ganho de peso.

O papel do nutricionista no tratamento da dependência química torna-se muito rele-
vante, pois contribui para aquisição de hábitos alimentares mais saudáveis. Isso pode ser 
proporcionado através de atividades de educação alimentar e nutricional durante o período 
de internação para recuperação de saúde e vida.

Nutritional assessment of drug addicts and alcoholics in a therapeutic community of São 
Carlos.

ABSTRACT: Chemical dependence becomes a paradigm for public health, encompassing 
the whole of society. It is related to different eating habits due to the change of appeti-
te, impairing nutritional status. The objective was to perform a nutritional assessment 
of women undergoing treatment for recovering from drug addiction and/or alcohol in a 
therapeutic community in the city of São Carlos (SP). Thirty women, between 18 and 
30 years of age, single and mother of two children were evaluated. A questionnaire was 
applied to evaluate behavior and eating habits, before and during recovery treatment, and 
anthropometric evaluation. The results were that cocaine was used more often. The asses-
sment of nutritional status pointed out that most were within weight, before and during 
hospitalization, but after hospitalization increased weight, increasing the risk of diseases 
associated with obesity. Body dissatisfaction increased after the hospitalization period and 
was attributed to weight gain. The sensation of hunger was observed after admission by 
the participants. The reported dietary changes were higher intake of vegetables and swe-
ets. The nutritionist contributes to changes in eating habits, through food and nutritional 
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education during the period of hospitalization to improve the quality of life.

KEYWORDS: Chemical dependency and/or alcohol, nutritional evaluation and food 
behavior.
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IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE HUMANA
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RESUMO: O impacto das mudanças climáticas na saúde humana é consequências dos 
efeitos que essas alterações provocam no planeta. As mudanças súbitas de temperatura de-
vido ao aquecimento global levam a migração forçada de espécies, aumentando as chances 
de extinção. Além disso, contribuem para o aumento das queimadas e inversões térmicas, 
intensificado a emissão de gases poluentes, o que pode acarretar no aumento de doenças 
respiratórias. As variações no regime de chuva, responsável pelos efeitos externos, com as 
secas e as enchentes, favorecem a perda da produtividade agrícola e podem expandir a inci-
dência de doenças infecciosas ou não, devido à escassez de água potável. O aquecimento das 
águas superficiais estimula a concentração de toxinas em peixes e frutos do mar, elevando o 
número de envenenamentos por sua ingestão. Com o crescimento de pessoas doentes haverá 
uma queda na produtividade, além de maiores gastos com a saúde pública afetando assim a 
economia de um determinado país. Para evitar esse caos, é necessário não só a intensificação 
do trabalho de conscientização da população global, como também a criação de políticas 
públicas voltadas para a recuperação das áreas degradadas, o saneamento básico e o aperfei-
çoamento dos sistemas de vigilância ambiental, epidemiológica e entomológica dos países. 

PALAVRAS-CHAVE: aquecimento global, efeitos externos, saúde pública.
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Introdução

As características das estações do ano, em termos de temperatura e chuvas, de-
pendem de alguns fatores adicionais, que juntos definem o que se chama de clima. Estes 
fatores são a distância até a linha do Equador, a distância aos oceanos e a altitude do local 
(DIAS; SILVA, 2015).  

Dias e Silva (2015), afirmam ainda, que o clima do planeta é definido pelos fluidos 
da água e do ar, onde os ventos são o movimento do ar que determinam a circulação at-
mosférica assim como, os movimentos da água dos oceanos definem as correntes marí-
timas, quando estes fluidos recebem a luz do sol, realizam uma intensa troca de energia, 
fundamental para o aquecimento da superfície terrestre. 

O ar presente na atmosfera terrestre é, de acordo com Molion (2007), constituído 
por diversos gases como vapor d’água (H2O), gás carbônico (CO2), metano (CH4), ozô-
nio (O3), óxido nitroso (N2O) e compostos de clorofluorcarbono (CFC), que absorvem 
a radiação solar mantendo constante a temperatura média do planeta, esse fenômeno é 
conhecido como efeito estufa. O aumento nas emissões de gases estufa podem induzir um 
aquecimento da atmosfera resultando em uma mudança no clima mundial a longo prazo 
(McMICHAEL, 2003; DIAS; SILVA, 2015).

Para Steffen (2014) as atividades humanas, impulsionadas pelo período da Grande 
Aceleração, têm sido tão pervasivas que é obvia a sua interferência ambiental em nível 
global, quando essas mudanças ocorrem no nível planetário, afetando as atividades hu-
manas e o meio ambiente elas são chamadas de “Mudanças Globais”. A mudança global 
mais bem conhecida é aquela relacionada ao balanço energético da superfície da Terra, que 
resulta no fenômeno denominado “aquecimento global” ou “mudança climática”.

As mudanças climáticas podem ser entendidas como qualquer mudança no clima 
ao longo dos anos, devido à variabilidade natural ou como resultado da atividade humana 
(IPCC, 2007). O processo de aquecimento global pode ser assumido como uma acumula-
ção de calor, não só pela atmosfera, mas também na água e no solo. Essa energia pode ser 
mobilizada e dissipada de forma rápida e concentrada, gerando eventos extremos (NOR-
DELL, 2007).

Mudanças observadas nos extremos climáticos refletem a influência de mudanças 
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climáticas antropogênicas, somadas à variabilidade natural do clima, com as mudanças na 
exposição e vulnerabilidade influenciadas por fatores climáticos e não climáticos (IPCC, 
2012).

Desta forma, a mudança do clima acaba refletindo em impactos socioeconômicos e 
culturais, como o crescimento populacional, a urbanização, a industrialização e o aumento 
do consumo de recursos naturais e da demanda sobre os ciclos biogeoquímicos (McMI-
CHAEL, 1999).

Barcellos et al. (2009), descreve que os primeiros alertas de mudanças climáticas 
decorrentes do aquecimento global provocados pela ação humana, ocorreu na década de 
50, sendo que a partir de em 1980, cresceu a preocupação dos pesquisadores em relação as 
questões ambientais e os impactos dessas mudanças nos ecossistemas. Só em 1990 foi que 
se criou modelos que permitiram explicar a variabilidade do clima ao longo dos séculos e 
avaliar a contribuição de componentes naturais (vulcanismo, alterações da órbita da Terra, 
explosões solares, etc.) e antropogênicos (emissão de gases do efeito estufa, desmatamen-
to e queimadas, destruição de ecossistemas, etc.) sobre estas variações.

A Organização Panamericana de Saúde (2009), enfatiza que durante a Conferência 
das Nações Unidas (CNUMAD), conhecida como RIO-92, foi assinada por 175 países, a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) na qual os 
governos reconheceram a mudança do clima como uma preocupação comum da huma-
nidade e estabeleceram estratégia global para proteger o sistema climático para gerações 
presentes e futuras, visando assim, assegurar a estabilização da concentração de gases de 
efeito estufa da atmosfera em um nível que evite a interferência antrópica perigosa, per-
mitindo ser alcançado, em um prazo suficiente, uma adaptação natural dos ecossistemas e 
dos seres humanos à mudança do clima, assegurando a produção de alimentos e possibili-
tando o desenvolvimento econômico de maneira sustentável.

O primeiro informe científico sobre mudança climática e saúde foi publicado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1990, contribuindo para que em 1995, 
a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) apresentasse o tema para a Academia 
Nacional de Ciências dos Estados Unidos estabelecendo uma série de estudos e evi-
dências do aquecimento global, subsidiando as discussões no âmbito do setor saúde, 
além de alertar que seus efeitos sobre a saúde podem comprometer seriamente os re-
sultados positivos já obtidos, requerendo maior consciência e preparação para enfrentar 
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ameaças e os efeitos que surgirem.

A recente divulgação do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergo-
vernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) proporcionou uma síntese do conhecimento 
científico, acumulado nos últimos seis anos, das tendências do sistema climático global, 
dos impactos socioambientais observados e projetados da mudança do clima, em nível 
global e regional, bem como das mitigações das emissões de gases produtores do efeito 
estufa (CONFALONIERI; MARINHO, 2007).

Atualmente, as mudanças globais do clima tem sido tema relevante na agenda de go-
vernos, das empresas e da sociedade. Embora marcado por muita polêmica, o aquecimento 
do planeta, fruto da atividade humana é, hoje, reconhecido pela comunidade científica in-
ternacional e pelo governo brasileiro, o que tem demandado um amplo comprometimento 
no desenvolvimento de ações voltadas para a redução das emissões e de adaptação do 
planeta. Desta forma, o presente artigo tem como objetivo identificar os possíveis impac-
tos das mudanças climáticas à saúde humana global, propondo estratégias de amenização 
desses impactos, contribuindo assim, para uma melhor adaptação as novas condições do 
planeta, intensificando a qualidade de vida do ser humano e sua melhor relação com o 
meio em que vive.           

 

Materiais e métodos

A pesquisa desenvolvida baseia-se em uma revisão bibliográfica sobre as possíveis 
consequências das mudanças climáticas globais na saúde pública, salientando as questões 
de uso do solo e da água, além dos aspectos relacionados a demografia, a alimentação e a 
biodiversidade, destacando os aspectos da vulnerabilidade dos sistemas biológicos, físicos 
e sociais e a capacidade de adaptação da população a essas alterações globais, na perspec-
tiva de prevenir os agravos e promover a saúde dessa população. 

A análise da vulnerabilidade é um trabalho altamente interdisciplinar pois envol-
vendo as ciências físicas e sociais, com diversas especializações. O desafio é desenvolver, 
a partir de uma ampla gama de conhecimentos disciplinares, indicadores que são verda-
deiramente representativos dos fatores mais importantes de cada conhecimento, e então 
relacionar esses indicadores de uma maneira que faça sentido para a análise de vulnerabi-
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lidade em uma determinada região, para uma determinada sociedade em um determinado 
ambiente (MOSS et al., 2001; O’BRIEN et al., 2004).

Resultados e discussão 

As mudanças climáticas são responsáveis por uma série de situações que caracte-
rizam vulnerabilidade para as populações. Segundo Confalonieri (2002), vulnerabilidade 
é a exposição de indivíduos ou grupo de indivíduos a mudanças inesperadas e rupturas 
no sistema de vida resultante de mudanças socioambientais, provocando o estresse que 
interfere na capacidade humana para recuperar-se dos impactos negativos dos desastres. 

Conforme o Painel Intergovernamental de mudanças climáticas (IPCC, 2001), a 
capacidade de adaptação é dada pela riqueza, tecnologia, educação, informação, infra-
estrutura, acesso a recursos e capacidade de gestão. Logo, os menos influenciados por 
esses fatores são consequentemente os mais vulneráveis. As variáveis da vulnerabilidade 
de risco à saúde humana individual e coletiva são a idade, o perfil de saúde, a resiliência, 
a fisiologia e as condições sociais, associadas ao crescimento populacional, a pobreza e 
a degradação ambiental (MARTINS et al., 2004; McMICHAEL, 2006; BRASIL, 2008).

A vulnerabilidade na saúde do ser humano é baseada em três componentes princi-
pais: o componente socioeconômico, que utiliza os indicadores relativos a renda familiar, 
o nível de educação, a qualidade da moradia, a densidade urbana, o acesso a planos de 
saúde, os indicadores de saneamento, a mortalidade e a natalidade infantil; o componente 
epidemiológico, relativo as doenças infecciosas endêmicas sensível às variações do clima; 
e o componente climático que faz uso das séries históricas de precipitação volumétri-
ca, verificando os eventos externos específicos em cada região (CONFALONIERI et al., 
2005; 2007).         

Assim, espera-se que a mudança climática tenha um impacto relativamente maior 
sobre os pobres, como consequência da sua ausência de recursos financeiros, abrigos de 
baixa qualidade, dependência de serviços ecossistêmicos locais, elevada exposição aos 
eventos climáticos, acesso limitado aos serviços básicos, e recursos limitados para se recu-
perar de uma frequência crescente de perdas ocasionadas por eventos climáticos (MALIK 
et al., 2012; NOBLE, 2014).
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As alterações climáticas podem estar atreladas as consequências diretas ou indiretas 
à saúde humana, podendo ser multicausais, intensificados ou exacerbada (BARCELLOS 
et al., 2009; VAZ, 2010).

Cofalonieri et al. (2007), enfatizam que o quarto relatório do IPCC aponta o es-
tudo empírico e a modelagem preditiva como abordagens utilizadas nos estudos entre 
o clima e a saúde humana. A primeira apresenta nos seus estudos espaciais, o clima 
como variável explicativa na distribuição de doenças e seus vetores; nos estudos tem-
porais, são avaliados os efeitos na saúde a variabilidade da temperatura e precipitação; 
nos estudos experimentais de laboratório e campo, são observados a biologia dos ve-
tores e dos patógenos e sua regulação pelo tempo e clima; nos estudos de intervenção, 
é feita a investigação da eficácia de medidas de saúde na prevenção e proteção da 
população aos riscos climáticos; além da análise dos impactos dos eventos externos 
isolados na saúde. 

Roger e Randolph (2006), descrevem a modelagem preditiva como uma represen-
tação das relações entre as variáveis avaliadas de acordo com a consistência dos dados 
empíricos observados, sendo esta de dois tipos básicos: os modelos biológicos que descre-
vem alguns aspectos do processo de transmissão das doenças infecciosas e como seriam 
afetados pelas mudanças climáticas; os modelos estatísticos que procuram ajustar em um 
arcabouço estatísticos, a distribuição atual das doenças com as variáveis climáticas conhe-
cidas, facilitando a exploração dos possíveis impactos futuros do clima.    

De acordo com o relatório do IPPC (2007), a saúde humana será impactada pelo re-
gime das chuvas, que quando intensas em algumas regiões e em menor quantidade, provo-
cando secas prolongadas em outras regiões, acarretam a perda da produtividade agrícola, 
tornando a distribuição de comida precária, condicionando a população à desnutrição e 
intensificando a incidência de doenças devido à baixa imunidade.

Para Franke e Hackbart (2008), a perda da produtividade agrícola e a diminuição 
do rendimento de importantes cultivos deverão levar a substituição destes e a criação 
de novas variedades mais resistentes aos externos climáticos o que poderá tornar vul-
nerável e abalar os sistemas produtivos rurais de muitas regiões, levando, inclusive, à 
desertificação.

Além disso, o aquecimento global é responsável pela migração forçada de espé-
cies que, com as mudanças súbitas da temperatura, aumentam as chances de extinção. 
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Para Conrado et al. (2012), isso possibilita a perda dos serviços ecossistêmicos, do patri-
mônio genético e dos conhecimentos tradicionais, dificultando ou até impossibilitando a 
fabricação de medicamentos, a partir de princípios ativos em plantas e animais.

Haines e Patz (2004), destacam que o aquecimento das águas superficiais pode au-
mentar a concentração de toxinas em peixes e frutos do mar, elevando o número de en-
venenamentos por sua ingestão, além de que as alterações nas correntes marítimas, pre-
judicará o crescimento do krill, crustáceo que é a base da cadeia alimentar das espécies 
marinhas, resultando numa diminuição da oferta de alimento a comunidades consumido-
ras de pescado e frutos do mar. 

O derretimento das calotas polares salinizará as reservas de água doce, causando o 
deslocamento de populações inteiras em busca de abrigo, água potável e alimentos. Con-
rado et al. (2003), consideram que as migrações causadas pela fome, sede e miséria serão 
um grave problema social gerador de conflitos armados entre regiões e países, levando a 
perde de diversas vidas humanas.   

O IPCC (2001), afirma que as catástrofes climáticas, decorrentes de eventos ex-
tremos, como as enchentes e os furacões, dividem os impactos à saúde em imediatos, de 
médio e de longo prazo. 

Conforme o mesmo relatório, os impactos imediatos são os danos físicos, como os 
ferimentos, a falta de abrigo e água potável, além das mortes por afogamento. Os de mé-
dio prazo são as doenças devido a ingestão ou contato com água contaminada e doenças 
respiratórias decorrentes da superpopulação em abrigos. Já os efeitos a longo prazo são os 
impactos à saúde mental responsáveis pelo aumento de suicídios, alcoolismo e desordens 
comportamentais e psicológicas.

As flutuações climáticas sazonais produzem um efeito na dinâmica das doenças ve-
toriais, pois as condições atmosféricas podem influenciar o transporte de microrganismos 
(MORENO, 2006; BARCELLOS et al., 2009). 

Conforme Hay et al. (2004), as doenças transmitidas por vetores são limitadas por 
variáveis ambientais como temperatura, umidade, padrões do uso do solo e de vegetação. 
Desta forma, o aquecimento global preocupa, em relação a expansão da incidência de algu-
mas doenças transmitidas por inseto, como a malária, a dengue, a febre amarela, entre outras, 
uma vez que estes são alguns dos seres de maior adaptação no planeta (TAUIL, 2002).               
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Outras doenças, infecciosas ou não, que podem sofrer influência das mudanças cli-
máticas, são as que têm o saneamento básico como principal meio de controle. As doenças 
de veiculação hídrica, como a leptospirose, hepatites virais e doenças diarreicas, podem 
se agravar com as enchentes ou secas prolongadas já que afetam a qualidade e o acesso da 
água (BARCELLOS et al., 2009).

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 20% da população mundial 
em trinta países já estejam sofrendo atualmente com a escassez de água e mais de 2,4 
bilhões não possuem saneamento básico e pelas previsões da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciências e Cultura (UNESCO) 1,8 bilhões de pessoas poderão 
enfrentar escassez crítica de água e dois terços da população mundial serão afetados em 
2025 (MONZONI, 2009).

 As queimadas e as inversões térmicas potencializam a exposição de poluentes at-
mosféricos que sob influência da temperatura, umidade e precipitação, podem aumentar 
os efeitos das doenças respiratórias, como asmas, alergias, infecções bronco-pulmona-
res e infecções das vias aéreas superiores, provocando renites e sinusites, principalmen-
te nos indivíduos mais vulneráveis, como as crianças menores de 5 anos e os adultos 
maiores de 65 anos de idade (RUMEL et al., 1993; POPE et al., 1995; ANDERSON et 
al., 1996; CIFUENTES et al., 2001; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 
2005).

Com o aumento de pessoas doentes, a produtividade de um determinado país cai e 
há um aumento de gastos nos cuidados à saúde, abalando assim sua economia (CONRA-
DO et al., 2003). Sem contar que o aumento da procura de serviços cria encargos adicio-
nais sobre a saúde pública e os profissionais responsáveis pelo cuidado em saúde, com 
potenciais consequências econômicas (ARENT, 2014).

Como os impactos diretos das mudanças climáticas sobre as pessoas se dá por meio 
do impacto sobre a saúde, a adequada organização dos serviços de saúde pode representar 
importante assistência e proteção à população que se encontra sob o efeito do estresse 
climático (PATT et al., 2010; CONFALONIERI et al., 2015).

Com isso, as medidas adaptativas para a saúde devem estar interligadas a ações 
voltadas tanto para eventos externos quanto à recuperação de áreas degradadas e ao sane-
amento básico em cidades e zonas mais carentes (AMBIENTE EM FOCO, 2007). 

Além disso, políticas que estimulem a elaboração de “mapas de vulnerabilidade” e 
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sistemas de vigilância ambiental, epidemiológica e entomológica, seriam medidas de pre-
caução para o estabelecimento de estratégias de enfrentamento aos problemas decorrentes 
de doenças que podem afetar grandes contingentes populacionais (PEREIA Jr., 2007).     

Considerações finais 

O mundo globalizado vem sofrendo transformações em diversos aspectos, sejam 
eles econômicos, ambientais e sociais. Transformações essas, que influenciam na forma 
como o homem se relaciona com o meio. 

As questões relativas às mudanças climáticas fazem parte deste processo. Estas por 
sua vez, ainda estão sendo alvos de diversos estudos realizados pela comunidade cientí-
fica. O que se tem, até o momento, são previsões para o futuro do planeta, caso não haja 
uma conscientização do ser humano em relação ao seu papel na inversão desse quadro.

A saúde da população global pode ser impactada pelas mudanças climáticas, de 
maneira direta ou indireta. Desta forma é necessário que os setores da saúde fortaleçam as 
ações de promoção e vigilância de saúde e as políticas públicas voltadas para prevenção e 
preparação do setor e de seus determinantes socioambientais. 

Além disso, é fundamental que se identifique os grupos populacionais mais vulnerá-
veis para que possibilite a modificação ou amenização dos condicionantes estruturais des-
sa vulnerabilidade. Dentre esses condicionantes destacam-se as habitações inadequadas, a 
falta de saneamento básico, os altos níveis de violência, os baixos níveis de educação e os 
altos índices endêmicos de doenças infecciosas.  

Torna-se necessário que seja feito um monitoramento ambiental para que, as polí-
ticas públicas voltadas para a saúde levem em consideração os diversos agravos e fatores 
relacionados às alterações climáticas do planeta, como as queimadas, os desmatamentos, 
as enchentes, a desordenada urbanização das grandes cidades, entre outros. 

É preciso também, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a avaliação da eficácia 
de sistemas de alerta precoce da ocorrência dos eventos climáticos extremos e de sistemas 
de vigilância para emergência ou reemergência de doenças infecciosas ou dos vetores, 
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contribuindo no controle de sua proliferação sem causar danos ao meio ambiente. Esta 
antecipação possibilitará a otimização das atividades dos setores de saúde pública, mini-
mizando os danos às populações expostas a estes riscos.   

As novas configurações ambientais impostas pelas mudanças climáticas fará com 
que o homem adote novos estilos de vida, incorporando ao seu cotidiano novas práticas e 
atitudes para o alcance da sustentabilidade.

ABSTRACT: The impact of climate change on human health is a consequence of the 
effects of these changes on the planet. Sudden changes in temperature due to global 
warming lead to forced migration of species, increasing the chances of extinction. In 
addition, they contribute to the increase of the fires and thermal inversions, intensified 
the emission of polluting gases, which can lead in the increase of respiratory diseases. 
Variations in the rainfall regime, responsible for external effects, with droughts and 
floods, favor the loss of agricultural productivity and may increase the incidence of 
infectious diseases or not, due to the scarcity of drinking water. Warming the surface 
waters stimulates the concentration of toxins in fish and seafood, increasing the number 
of poisonings by their ingestion. With the growth of sick people there will be a drop in 
productivity, as well as greater spending on public health thus affecting the economy 
of a particular country. In order to avoid this chaos, it is necessary not only to intensify 
awareness of the global population, but also to create public policies aimed at the reco-
very of degraded areas, basic sanitation and improvement of environmental, epidemio-
logical and entomological surveillance systems of countries.

KEY WORDS: global warming, external effects, public health.



IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE HUMANA

Multiciência, São Carlos, 18: 279 - 292, 2019 289

Referências

AMBIENTE EM FOCO, Notícias. Mudanças Climáticas e o papel das Cidades nas Po-
líticas Públicas. 2007. Disponível em <www.ambienteemfoco.com.br/?p=4438>. Acesso 
em 01 de set. 2017.

ANDERSON, H. R.; LEON, A. P.; BLAND, J. M.; BOWER, J. S.; STRACHAN, D. P. 
Air pollution and daily mortality in London: 1987-1992. Jornal British Medical, v. 312, 
n. 7032, p. 665-669, 1996.

ARENT, D. J.; TOL, R. S. J.; FAUST, E.; HELLA, J. P.; KUMAR, S.; STRZEPEK, K. 
M.; TÓTH, F. L.; YAN, D. Key economic sectors and services. In: FIELD, C. B. et al. 
(Eds.). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
659-708, 2014.

BARCELLOS, C.; MONTEIRO, A. M. V.; CORVALÁN, C.; GURGEL, H. C.; CARVA-
LHO, M. S.; ARTAXO, P.; HACON, S.; RAGONI, V. Mudanças climáticas e ambientais e 
as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Rev. Epidemiol. Serv. Saúde, 
Brasília, v. 18, n. 3, p. 285-304, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na 
saúde: cenários e incertezas para o Brasil. Brasília: Organização Panamericana da Saúde, 
40 pp: il., 2008.

_______. _______. Organização Panamericana da Saúde. Mudança Climática e Saúde: 
um perfil do Brasil. Brasília: Organização Panamericana da Saúde, 2009.

CIFUENTES, L. A.; BORJA-ABURTO, V. H.; GOVEIA, N.; THURSTON, G.; DAVIS, 
D. L. Assessing the health beneficts of urban air pollution reductions associated with cli-
mate change mitigation (2000-2020): Santiago, São Paulo Mexico City, and New York 
City. Environmental Health Perspectives, v. 109, n. 3, p. 419-425, 2001.

CONFALONIERI, U. E. C. Clima e Saúde Pública. In: II Curso de Ecologia e Ciclo do 
Carbono. Brasília, 2002.

CONFALONIERI, U. E. C.; BARATA, M.; MARINHO, D. Vulnerabilidade Climática no 
Brasil. In: CHANG, M. et al. (orgs.) Metodologia de Estudos Vulnerabilidade de Mu-
dança do Clima no Brasil. 1 ed.  Rio de Janeiro: Ed. Interciências, 2015. v. 5, cap. 2, p. 



Ádilla Katarinne Gonçalves e Sá - Hernande Pereira da Silva - Maria Núbia Medeiros de Araujo Frutuoso - Rejane Jurema 

Mansur Custódio Nogueira - Sofia Suely Ferreira Brandão Rodrigues

290 Multiciência, São Carlos, 18: 279 - 292, 2019

25-38. Coletânea Mudanças Globais.

CONFALONIERI, U. E.C; MARINHO, D. P. Mudança Climática Global e Saúde: Pers-
pectivas para o Brasil. Revista Multiciências, Campinas, v.1, n. 8, p.48-64, 2007.

CONFALONIERI, U. E. C.; MARINHO, D. P.; RODRIGUEZ, R. R. Análise da Vulnera-
bilidade da população brasileira aos impactos sanitários das mudanças climáticas. Relató-
rio final de projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005, 96 p.

CONFALONIERI, U. E. C.; MENNE, B.; AKHTAR, R.; EBI, K. L.; HAUENGUE, M.; 
KOVATS, R. S.; REVICH, B.; WOODWARD, A. Climate Change 2007: Impacts, Adap-
tation and Vulnerability. In: PARRY, M. L.; CANZIANI, O. F.; PALUTIKOF, J. P.; VAN 
DER LINDEN, P. J.; HANSON, C. E. (Eds.).  Contribution of Working Group II to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  
Cambridge: Cambridge University, 2007. 

CONRADO, D.; MUNOZ, D. E. A.; SANTOS, M. C.; MELLO, R. F. L.; SILVA, V. B. 
Vulnerabilidades às mudanças climáticas. 2003. Disponível em: <http://www.iieb.org.
br/files/1913/5299/4617/artigo_vulnerabilidades.pdf>. Acesso em 04 de set. 2017.

DIAS, M. A. F. da S.; SILVA, M. G. A. J. Para entender tempo e clima. In: CAVALCAN-
TE, I. F.; FERREIRA, N. J.; DIAS, M. A. F. da S.; SILVA, M. G. A. J. (Eds.). Tempo e 
clima no Brasil. São Paulo: oficina de textos, 2009. 2ª reimp. 2015.

FRANKE, I. L.; HACKBART, R. Mudanças Climáticas: Vulnerabilidades Socioeconô-
micas e Ambientais e Políticas Públicas para a Adaptação no Brasil. In: IV Encontro 
Nacional da Anppas. Brasília, 2008.

HAINES, A.; PATZ J. A. Health Effects of Climate Change. Jornal American Medical 
Association, v. 291, n.1, p. 99-103, 2004.

HAY, S. I.; GUERRA, C. A.; TATEM, A. J.; NOOR, A. M.; SNOW, R. W. The global 
distribution and population at risk of malaria: past, present and future. Lancet Infectious 
Diseases, v.4, n. 6, p. 327-336, 2004.

INTERGOVERNMENTAL PANEL IN CLIMATE CHANGE. IPPC. Climate Change 
2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Genebra - Suíça, 2001.

_______ Climate Change 2007: the Physical Science Basis. Summary for Policemakers. 
Genebra - Suíça, 2007.



IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA SAÚDE HUMANA

Multiciência, São Carlos, 18: 279 - 292, 2019 291

MALIK, S. M.; AWAN, H.; KHAN, N. Mapping vulnerability to climate change and its 
repercussions on human health in Pakistan. Glob. Health, v. 8, n. 31, p. 1-10, 2012. 

MARTINS, M. C. H.; FATIGATI, F. L.; VESPOLI, T. C.; MARTINS, L. C.; PEREIRA, 
L. A. A.; MARTINS, M. A.; SALDIVA, P. H. N.; BRAGA, A. L. F. Influence of socioeco-
nomic conditions on air pollution adverse health effects in elderly people: an analysis of 
six regions in Sao Paulo, Brazil. Jornal Epidemiology and Community Health, v. 58, 
n. 1, p. 41-46, 2004.

McMICHAEL, A. J. From hazard to habitat: rethinking environment and health. Rev. 
Epidemiology, v. 10, n. 4, p. 460-464, 1999.

_______. Global climate change and health: an old story writ large. In: McMICHAEL, 
A. J.; CAMPBELL-LENDRUM, D. H.; CORALAN, C. F.; EBI, K. L; GITHENKO, A.; 
SCHERAGA, J. D. et al. (Eds.). Climate change and human health. Risks and respons-
es. Geneva: WHO, p. 1-17, 2003.

McMICHAEL, A. J.; WOODRUFF, R. E.; HALES, S. Climate change and human health: 
present and future risks. The Lancet, v. 1, n. 367, p. 859-869, 2006.

MOLION, L. C. B. Desmistificando o aquecimento global. Intergeo, v. 5, p. 13-20, 2007.

MONZONI, M. Diretrizes para Formulação de Políticas Públicas em Mudanças Cli-
máticas no Brasil. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP, 2009. 

MORENO, A. R. Climate change and human health in Latin America: drives, effects and 
policies. Environmental Change, v. 1, n. 6, p. 157-164, 2006.

MOSS, R. H.; BRENKERT, A. L.; MALONE, E. L. Vulnerability to climate change: A 
Quantitative Approach. Springfield: PNNL US Department of Energy, 2001. 70 p.

NOBLE, I. R. et al.  Adaptation needs and options. In: FIELD, C. B., et al. (Ed.) Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral As-
pects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergov-
ernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 
833-868.

NORDELL, B. Global warming is large-scale thermal energy storage. In: Thermal En-
ergy Storage for Sustainable Energy Consumption Fundamentals, Case Studies and 
Design. Springer Nethelands, p. 75-86, 2007.



Ádilla Katarinne Gonçalves e Sá - Hernande Pereira da Silva - Maria Núbia Medeiros de Araujo Frutuoso - Rejane Jurema 

Mansur Custódio Nogueira - Sofia Suely Ferreira Brandão Rodrigues

292 Multiciência, São Carlos, 18: 279 - 292, 2019

O’BRIEN, K.; ERIKSEN, S. E. H.; SCHJOLDEN, A.; NYGAARD, L. P. What’s in a 
word? Conflicting interpretations of vulnerability in climate change research. Oslo: CI-
CERO Working Paper, v. 4, p. 1-19, 2004.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Evaluación de los efectos de la con-
taminación del aire en la salud América Latina y el Caribe. Washington DC: OPS; 
2005.

PATT, A. G. et al. Estimating least-developed countries vulnerability to climate related 
extreme events over the next 50 years. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., v. 107, n. 4, p. 
1333-1337, 2010.

PEREIRA Jr., J. de S. Nova delimitação do semiárido brasileiro. Biblioteca digital da 
Câmara dos Deputados: Brasília, 2007. Disponível em <http://bd.camara.gov.br>. Acesso 
em 01 de set. de 2017.

ROGERS, D. J.; RANDOLPH, S. E. The global spread of malaria in a future. Warmer 
World Science, v. 289, n. 5485, p. 1763-1766, 2006.

RUMEL, D.; RIEDEL, L. F.; LATORRE, M. R.; DUNCAN, B. B. Myocardial infarct 
and cerebral vascular disorders associated with high temperature and carbon monoxide in 
a metropolitan area of southeastern Brazil. Rev. de Saúde Pública, v. 27, n. 1, p. 15-22, 
1993.

POPE, C. A.; THUN, M. J.; NAMBOODIRI, M. M.; DOCKERY, D. W.; EVANS, J. S.; 
SPEIZER, F. E.; EATH, C. W. Particulate air pollution as a predictor of mortality in a 
prospective study of U.S. adults. American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine, v. 151, n. 3, p. 669-674, 1995.

STEFFEN, S. The Anthropocene: A planet under pressure. In: BUTLER, C. D. (Org.). 
Climate Change and Global Health. 1ed. London: CABI, 2014. cap. 1, p. 1-10.

TAUIL, P. L. Controle de doenças transmitidas por vetores no Sistema Único de Saúde. 
Informe Epidemiológico do SUS, v.11, n. 2, p. 59-60, 2002.

VAZ, D. dos S. Alterações climáticas, riscos ambientais e problemas de saúde: breves Con-
siderações. In: VI Seminário Latino Americano de Geografia Física, II Seminário Ibero 
Americano de Geografia Física, Universidade de Coimbra, 2010. Disponivel em <http://
www. uc. pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema4/dirley>. Acesso em 04 de set. de 2017.



O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Maria Aparecida Teixeira da Silva1

RESUMO : A preocupação com os problemas de aprendizagem faz parte da realidade das es-
colas. A função da Psicopedagogia é auxiliar os alunos com dificuldades de aprendizagem, por 
intermédio de ações preventivas nas escolas e clínicas de atendimento. O objetivo precípuo, 
norteador da pesquisa, de cunho bibliográfico, que resultou neste artigo, consistiu em dissertar 
sobre o papel da Psicopedagogia nas dificuldades de aprendizagem, demonstrando a importân-
cia de se conhecer as ações necessárias e adequadas para trabalhar com todos os alunos em sala 
de aula, sem detrimento daqueles que apresentam dificuldades para aprender. A Psicopedago-
gia orienta o pedagogo quanto às técnicas de trabalho necessárias ao uso individual e coletivo, 
de maneira que o objetivo de ensinar os alunos seja alcançado, independente da existência de 
dificuldades que alguns alunos possam apresentar. O estudo do processo de aprendizagem hu-
mana e suas dificuldades são desenvolvidos pela Psicopedagogia, levando-se em consideração 
as realidades interna e externa, utilizando-se de vários campos do conhecimento, de forma a 
integrá-los e sintetizá-los.  Procurando, ainda, compreender, de forma global e integrada, os 
processos cognitivos, emocionais, orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que determi-
nam a condição do sujeito e interferem no processo de aprendizagem, possibilitando situações 
que resgatem a aprendizagem em sua totalidade, de maneira eficiente e prazerosa.

 
PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia; Psicopedagogo, Dificuldades de Aprendizagem; Es-
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INTRODUÇÃO

Ao juntarmos as áreas da Pedagogia e da Psicologia, teremos como resultado o 
foco do presente estudo - uma área que, lidando com alunos portadores de dificuldades de 
aprendizagem, os inclui - a Psicopedagogia.

Essa é a função da Psicopedagogia: auxiliar alunos com dificuldades de aprendiza-
gem, por intermédio de ações preventivas nas escolas e clínicas de atendimento. Segundo 
Bossa (2011 apud Anjos, 2015, p.2), “a Psicopedagogia possui um enfoque interdiscipli-
nar, abrangendo a Pedagogia, a Psicanálise, a Psicologia, a Epistemologia, a Linguística e 
a Neuropsicologia, dentre outras áreas do conhecimento”.

O objetivo precípuo desta pesquisa consiste em dissertar sobre o papel da Psico-
pedagogia nas dificuldades de aprendizagem, de modo a alcançar o êxito que levará à 
inclusão de seres, muitas vezes, deixados à margem, porque, ou não conseguem aprender, 
literalmente, ou o fazem com maior lentidão.

 A justificativa deste trabalho está em mostrar que a Psicopedagogia orienta o peda-
gogo, quanto às técnicas de trabalho necessárias para uso individual e coletivo, de maneira 
que o objetivo de ensinar os alunos seja alcançado, independente da existência de dificul-
dades que alguns alunos possam apresentar. (ANJOS, 2015)

 A indagação que levou a esse tema foi: Como a Psicopedagogia pode auxiliar, de 
maneira efetiva, os alunos com dificuldades de aprendizagem?

Como metodologia, optou-se por uma pesquisa bibliográfica qualitativa, a partir da 
seleção de livros e artigos de autores que publicaram obras relacionadas ao tema escolhido.

De acordo com Martini (1994 apud Anjos, 2015, p.3), “nos anos 1960 e 1970, as 
correntes teóricas mais utilizadas eram o Behaviorismo e o Humanismo. A primeira tinha 
o estímulo e resposta como parte essencial, e a segunda propunha fazer a vontade do ser 
que aprende”. O autor menciona o fato de não se pensar, na época, na valorização do ser 
humano como ser histórico e social. 

Atualmente,  a Psicopedagogia se fundamenta na Psicanálise, no Associacionismo e 
no Construtivismo. Dessa forma, no decorrer desta pesquisa será possível entender melhor 
o trabalho que a Psicopedagogia realiza nas salas de aula.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

A preocupação com os problemas de aprendizagem faz parte da realidade das esco-
las. Existem alguns fatores, enumerados como causadores de tais problemas:

• falta de preparo de educadores;

• condições precárias de funcionamento de gestão administrativa, pedagógica e 
estrutural, da maioria das escolas; 

• questões econômicas, sociais e culturais das famílias.

Alguns autores, como Scoz (2002), acreditam que ainda não existam políticas cla-
ras, a fim de que a escola possa lidar com as dificuldades de aprendizagem.

O termo “dificuldades de aprendizagem” refere-se, não a um único 
distúrbio, mas a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer 
área do desempenho acadêmico. Raramente, elas podem ser atribuídas a 
uma única causa: muitos aspectos diferentes podem prejudicar o funcio-
namento cerebral, e os problemas psicológicos dessas crianças frequente-
mente são complicados, até certo ponto, por seus ambientes doméstico e 
escolar, além de por fatores como temperamento e estilo de aprendizagem 
(SMITH; STRICK, 2001, p.15).

Muitas vezes, pela falta de preparo, o professor não consegue diagnosticar o real 
motivo da dificuldade de aprendizagem do aluno, e acaba atribuindo a ele a preguiça e o 
desinteresse como fatores para seu baixo rendimento.

Porém, esse “feedback” negativo do professor tende a desmotivar, ainda mais, por-
tadores de dificuldades de aprendizagem, além de prejudicar sua autoestima.

[...] no que se refere à prática docente, suponho que o despreparo e ainse-
gurança estão na raiz da dissimulação, da estratégia de culpar a vítimae ao 
mesmo tempo amá-la sem nada poder fazer de objetivo para evitar-lheo 
peso do fracasso. Uma melhor capacidade profissional do professorpermi-
tiria, no mínimo, eliminar essa hipótese. [...] vejo na capacidadeprofissio-
nal o ponto crítico a partir do qual imprimir um caráter político àprática 
docente para esse professor (SCOZ, 2002, p. 12).
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O problema de aprendizagem pode ter origens diversas, não estando condicionado 
exclusivamente ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Fatores externos, tais como: am-
biente familiar, relacionamentos sócioafetivos e o próprio ambiente escolar podem contri-
buir para essas dificuldades.

Faz-se necessário que o professor saiba criar um relacionamento harmonioso com 
os alunos, pois assim será capaz de entender como se relacionam com os objetos de ensi-
no. Consequentemente, de que forma aprendem e por que não aprendem, podendo assim, 
de alguma maneira, ajudá-lo a superar suas limitações.

Quando se trata de conduzir a aprendizagem de alunos com limitações, o fator cru-
cial consiste em entender as diferenças individuais. Compete ao professor olhar cada indi-
víduo, com suas singularidades, características e habilidade que o diferenciam.

 Para Fernández (1991), o processo de aprendizagem é construído pelo sujeito que 
aprende, por meio da intervenção feita nas inter-relações socioculturais, nos níveis do cor-
po, organismo, inteligência e interesse. Essas combinações representam uma infinidade de 
possibilidades para processo do desenvolvimento da aprendizagem, conferindo caracterís-
ticas únicas ao aprender de cada aluno. 

Assim como a assimilação das vivências cognitivas, emocionais, sociais e cultu-
rais são únicas, também o são o modo de aprender de cada sujeito. Para a Psicopedago-
gia, o sujeito tem seu jeito, seu ritmo, seu tempo, e as intervenções externas e internas 
constituem os estímulos que proporcionam oportunidades especiais de aprendizado 
para o aluno.

Há diferenciadores no campo da aprendizagem, conforme nos revela Henne-
mann (2012).
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 Conceitos de dificuldades, distúrbios e transtornos de aprendizagem

Dificuldades de apren-
dizagem

Relacionadas ao ambiente físico e social da escola. Po-
dem ser causadas por problemas passageiros, tais como: 
falta de condições adequadas para o sucesso da criança, 
falta de materiais pedagógicos, mesa, cadeira, giz etc.

Distúrbios de aprendi-
zagem

Relacionados a um grupo de dificuldades específicas e 
pontuais, caracterizadas pela presença de uma disfun-
ção neurológica, algum problema de saúde que a crian-
ça apresente.

Transtornos

Conjunto de sinais que provocam uma série de pertur-
bações no aprender da criança, interferindo no proces-
so de aquisição e manutenção de informações, como 
bullying, separação dos pais, abuso infantil, entre ou-
tros.

Identificada a origem das dificuldades do aluno, compete ao professor trabalhar em 
conjunto com a escola e com a família, tendo como finalidade encontrar soluções capazes 
de sanar o problema.

Quando se trata de problemas de aprendizagem escolar, de nada adiantam 
medidas como reforço ou  aula particular apenas. Seria como ministrar o 
antitérmico sem o antibiótico, ou seja, combater a febre sem tratar a infec-
ção (BOSSA, 2011, p. 12).

 O engajamento do professor e dos familiares constitui fator primordial, para dirimir 
dúvidas e amenizar o sofrimento causado ao aluno, cujo constrangimento e depreciação o 
impedem de evoluir.

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) toca na questão 
da aprendizagem, quando esclarece que:
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Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens 
oferecidas às crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocio-
nais, sociais e cognitivas, assim como os conhecimentos que possuem 
dos mais diferentes assuntos e suas origens socioculturais diversas. Isso 
significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama variada de 
experiências, que responda, simultaneamente, às demandas do grupo e às 
individualidades de cada criança (BRASIL, 1998, p.32).

O professor e a escola, em seu papel global, atuam como agentes transformadores, 
na vida dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Requerem, no entanto, a participa-
ção efetiva da família.

 Fatores como a estabilidade e a estimulação, vindas do ambiente familiar, as pers-
pectivas e contribuições do contexto social, a motivação do professor e a escolha acertada 
da metodologia de ensino na escola representam aspectos basilares, na compreensão dos 
problemas de aprendizagem dos alunos.

As dificuldades de aprendizagem encontram-se relacionadas aos desvios de ordem 
sociocultural, e a origem da dificuldade não reside na estrutura individual do aluno, mas 
na rede de vínculos que ele estabelece com a família, a escola e a sociedade.  Conforme  
nos aponta Fernández (2001), se a aprendizagem acontece dependente do vínculo, se ela 
constitui um processo que ocorre entre as subjetividades, nunca uma única pessoa pode ser 
culpada da não aprendizagem.

DEFINICÕES DE PSICOPEDAGOGIA 

Há definições que podem oferecer uma visão mais abrangente sobre a função pro-
fissional.

Para Bossa (2011, p.19), “a Psicopedagogia, enquanto produção de um conhecimen-
to científico, nasceu da necessidade de uma melhor compreensão do processo de aprendi-
zagem, não bastando vê-la como aplicação da Psicologia à Pedagogia”.

Segundo Visca (apud Bossa, 2011, p.23), 
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A Psicopedagogia foi uma ação subsidiária da medicina e da psicologia, 
perfilou-se como um conhecimento independente e complementar, possui-
dora de um objeto de estudo – o processo de aprendizagem – e de recursos 
diagnósticos, corretores e preventivos próprios.

 

 Segundo a ABPP (Associação Brasileira de Psicopedagogia), trata-se de um 
campo de atuação em Saúde e Educação que lida com o processo de aprendizagem hu-
mana: seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio - famí-
lia, escola e sociedade - no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios. 

Dessa forma, baseia-se na decifração do processo de construção do conhecimen-
to nos indivíduos, propondo-se a: identificar pontos de entrave desse processo; agir, 
preventivamente, com o intuito de evitá-los e, ainda, propiciar estratégias e ferramen-
tas que possibilitem facilitar esse aprendizado.

O psicopedagogo escolar promove uma melhor compreensão das práticas esco-
lares e suas relações com a aprendizagem; a ressignificação da unidade ensino/apren-
dizagem, a partir das relações que o sujeito estabelece entre o objeto do conhecimento 
e suas possibilidades de conhecer, observar e refletir, a partir das informações que já 
possui; a prevenção de fracassos na aprendizagem e a melhoria da qualidade do de-
sempenho escolar. 

A PSICOPEDAGOGIA NA ESCOLA

Uma das grandes preocupações atualmente é que as escolas possam oferecer um 
ensino de qualidade, se adaptando às necessidades individuais de cada criança, com o 
propósito de evitar a segregação na sala de aula.

O Psicopedagogo irá, portanto, auxiliar a escola quanto ao entendimento da dificul-
dade de aprendizagem dos alunos, e no planejamento de um programa de ensino que seja 
mais efetivo e eficiente para cada aluno.
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[...] A Psicopedagogia, além de dominar a patologia e a etiologia dos pro-
blemas de aprendizagem, aprofundou conhecimentos que lhe possibilitam 
uma contribuição efetiva, não só relacionada aos problemas de 
aprendizagem, mas também na melhoria da qualidade do ensino oferecido 
nas escolas. [...]. Dessa forma, contribui para a percepção global do fato 
educativo e para a compreensão satisfatória dos objetivos da educação e 
da finalidade da escola, possibilitando, assim, uma ação transformadora 
(SCOZ, 2002, p. 34).

Se as ações pedagógicas não forem planejadas, podem acabar causando nos alunos 
com dificuldades de aprendizagem a desmotivação, agravando seu problema e induzindo-
-o ao fracasso escolar.

A escola deve oferecer toda a estrutura necessária, para que a intervenção psicope-
dagógica aconteça. Assim, o profissional poderá, por exemplo, associar o processo de en-
sino aprendizagem desses alunos com os interesses e aspirações dele, facilitando a apren-
dizagem.

[...].Sentimentos básicos de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, experi-
mentados em relação aos objetos e situações também serão experimenta-
dos, futuramente, em relação às próprias pessoas, o que dará origem aos 
sentimentos interindividuais (SISTO, 2001, p.102).

Segundo Rubinstein (2001, p.25), “a meta do psicopedagogo consiste em ajudar 
aquele que, por diferentes razões, não consegue aprender - formal ou informalmente -, 
para que consiga, não apenas interessar-se por aprender, mas adquirir ou desenvolver ha-
bilidades necessárias para tanto”.

A importância da existência de um Psicopedagogo nas escolas é enorme, e sua ação 
de facilitador nesse processo de ensino aprendizagem traz resultados muito positivos à 
escola e ao aluno.

Segundo Oliveira (2009, p.39), “a psicopedagogia institucional se coloca, atenta-
mente, às variadas possibilidades de construção do conhecimento e valoriza o imenso 
universo de informações que envolve a vida escolar”.
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O Psicopedagogo é o profissional que irá atuar com a inclusão e integração dos 
alunos com necessidades especiais, na escola, buscando minimizar os impactos de suas 
limitações em seu aprendizado.

A Psicopedagogia institucional é um campo de estudo que vem se desen-
volvendo como ação preventiva de muita importância, mas é vista como 
ameaçadora, pois tem por objetivo fortalecer a identidade do grupo e trans-
formar a realidade escolar. Torna-se ameaçadora, pois em muitos casos, o 
psicopedagogo poderá propor mudanças, para que determinadas crianças 
aprendam, porém, infelizmente, muitos educadores resistem a essas mu-
danças e interpretam o que lhes foi dito como se não estivessem dando 
conta do papel que exercem (VERCELLI, 2012, p.73). 

Para que seu trabalho aconteça, de fato e com sucesso, necessário que ocorra  uma 
parceria com a família, com o professor, com a escola, enfim, para juntos poderem dirimir 
as limitações que impedem indivíduos de aprenderem.

 Segundo Bossa (2011, p.141), “quando recebe conhecimentos, o ser humano é in-
cluído, de um jeito coordenado, nos ambientes culturais e simbólicos, que acabam o inte-
grando a coletividade”. Faz-se mister desenvolver-se um olhar, capaz de alcançar aquilo 
que o indivíduo já conhece em suas múltiplas e cotidianas relações, devendo o aprendiza-
do na escola se estruturar, de maneira semelhante a sua capacidade de compreensão.

A Psicopedagogia pode transformar a realidade da escola, a partir de suas orienta-
ções / intervenções e das reflexões que propõe no processo de ensino aprendizagem.

O estudo psicopedagógico atinge plenamente seus objetivos quando, am-
pliando a compreensão sobre as características e necessidades de aprendi-
zagem do aluno, abre espaço para que a escola viabilize recursos visando a 
atender as necessidades de aprendizagem. Dessa forma, o fazer pedagógico 
se transforma, podendo se tornar uma ferramenta poderosa (WEISS, 1997).

Por meio da intervenção psicopedagógica se faz possível unir a necessidade dos 
alunos com o prazer de trabalhar, usando a criatividade do professor em conjunto com a 
do aluno, a fim de que, juntos, alcancem o alvo - a aprendizagem.
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Conforme nos aponta Bossa (1911, p.23), 

No caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis 
pela elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das polí-
ticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e coordena-
dores possam repensar o papel da escola, frente a sua docência e às neces-
sidades individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem. 

Por intermédio dessa intervenção, se faz possível unir o objetivo, a ação e o resulta-
do esperado no processo de aprendizagem.

Para Fernandes (1991), “o papel do profissional está caracterizado por uma atitude 
que envolve o escutar e o traduzir, transformando-se em uma testemunha atenta que valida 
a palavra do paciente; completamente inerente às relações entre ele e sua família”. 

Ele busca detectar com precisão e alcançar  alunos que, de fato e de direito,  possu-
am dificuldades de aprendizagem, planejando e promovendo mudanças nas estratégias de 
ensino da escola, a fim de que esses alunos não fiquem rotulados nem prejudicados em seu 
processo de aprendizagem

Assim, o Psicopedagogo realiza uma ponte de comunicação entre o aluno, a família 
e a escola, para que juntos possam intervir e permitir que vivencie as experiências educa-
cionais como os demais alunos da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Espera-se que o presente estudo venha acrescentar algo, a fim de tornar clara a 
função de um profissional da Psicopedagogia, na compreensão dos processos de apren-
dizagem, bem como no caráter preventivo e no trato com questões relacionadas a esses 
processos. Partindo do pressuposto da singularidade de cada indivíduo, ele deve ater-se, 
especialmente, ao tempo, ao ritmo e ao estilo de aprendizagens. 

 Diante das vastas definições dessa área do conhecimento, foi possível demonstrar 
sua abrangência, ocupando-se em orientar família e escola, tendo como certa a natureza 
indubitável desses interventores, no processo de desenvolvimento da aprendizagem do 
indivíduo, em particular àquele com necessidade de um atendimento especializado. É da 
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relação orgânica e corporativa que se obtêm os resultados benéficos - capazes de reverter 
quadros críticos, observados nos rincões de nosso país.

 A pesquisa nos possibilitou observar que  psicopedagogo, escola e família podem 
e precisam atuar em conjunto para prevenir, identificar e solucionar as dificuldades de 
aprendizagem, a partir de atentos olhares, da promoção de possibilidades de conhecimento 
das dificuldades e limitações por parte do paciente/aluno/filho. 

 Percebemos a fundamental importância dos sujeitos e da relação entre eles, no 
desenvolvimento da aprendizagem, no atendimento educacional especializado - ponto  ba-
silar da pesquisa que gerou o presente artigo.

 Fecham-se estas considerações, por ora, pois um universo se descortina diante do 
tema aqui proposto, com versos. Por que não? Eles são melodias entoadas como os toques 
mais sutis de uma harpa ou mais ferozes como os urros de um leão faminto. De que preci-
sam nossos alunos especiais? De palavras especiais!

 “Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os 
toques suaves na alma.” (Cora Coralina)

The Role Of Psychopedagogy In Learning Difficulties

ABSTRACT: The concern with learning problems is part of the reality of schools. The 
role of Psychopedagogy is to assist students with learning difficulties, through preventive 
actions in schools and clinics. The main objective, guiding the research, of bibliographic 
nature, which resulted in this article, was to talk about the role of Psychopedagogy in lear-
ning difficulties, demonstrating the importance of knowing the necessary and appropriate 
actions to work with all students in the classroom. class, without detriment to those who 
have difficulties in learning. Psychopedagogy guides the pedagogue as to the work techni-
ques necessary for individual and collective use, so that the objective of teaching students 
is achieved, regardless of the existence of difficulties that some students may present. The 
study of the human learning process and its difficulties are developed by Psychopedagogy, 
taking into account the internal and external realities, using various fields of knowledge, 
in order to integrate and synthesize them. Also seeking to understand, in a global and in-
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tegrated way, the cognitive, emotional, organic, family, social and pedagogical processes 
that determine the condition of the subject and interfere in the learning process, enabling 
situations that rescue the learning in its entirety, in a way efficient and pleasant
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IMPACTO DA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO FISIOTE-
RAPÊUTICO NA SINTOMATOLOGIA DE PACIENTES COM DPOC 
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RESUMO: A DPOC é considerada uma patologia prevenível e tratável, caracterizada pela 
limitação do fluxo aéreo, a sintomatologia traz achados como dispneia, tosse crônica sendo 
improdutiva ou produtiva com expectoração de muco. A interrupção do tratamento fisiotera-
pêutico pode acarretar em prejuízos nesses indivíduos. Embora haja relatos na literatura sobre 
uso do CAT, não há estudos deste instrumento em observar consequências da interrupção 
fisioterapêutica de forma temporária. Objetivo do estudo foi avaliar o impacto da interrupção 
temporária do tratamento fisioterapêutico em indivíduos com DPOC. Trata-se de um estudo 
observacional com amostra de 14 indivíduos, foi utilizado o questionário CAT, e ao comparar 
o Escore do CAT entre ambas situações, verificou-se uma variação, embora sem diferença es-
tatisticamente significativa, porém com menores valores na situação em que os pacientes esta-
vam em acompanhamento fisioterapêutico, ou seja, pré interrupção do atendimento. Conclui-
-se que a pausa no tratamento fisioterapêutico apresentou um impacto negativo no prognóstico 
da DPOC demonstradas pelo CAT, devem ser realizados mais estudos que comparem por um 
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período prolongado o processo de desenvolvimento da doença com suporte fisioterapêutico, 
para avaliar se o tratamento está adequado ou o recesso no meio e no final do ano estão fazendo 
com quem o prognostico seja negativo.

PALAVRAS-CHAVE: doença obstrutiva, sintomatologia, fisioterapia

Introdução

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença respiratória classi-
ficada, de acordo com a Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 
como uma patologia comum considerada previnível e tratável (GOLD, 2017), sendo a 
causa mais frequente de morbidade e mortalidade mundialmente conhecida, tendo muitas 
vezes, os sintomas negligenciados e não são valorizados, agravando o quadro da obstrução 
e o fluxo aéreo (BARBOSA, et al. 2017). 

Dentre os fatores de risco classicamente discutidos como associados à DPOC, des-
tacam-se o tabagismo atual ou prévio e a exposição à fumaça, como a de fogão de lenha e 
carvoeira (BARBOSA et al. 2017), o que tende a acarretar destruição do parênquima pul-
monar levando a uma obstrução crônica e progressiva do ar, no entanto, seus impactos não 
ficam limitados somente aos pulmões, mas também podem ser sistêmicos significativos 
para o sistema muscular e cardiovascular, tendo a disfunção muscular periférica e intole-
rância ao exercício como grandes marcadores da doença (SOUSA et al., 2011). 

Além disso, a sintomatologia da DPOC traz achados como dispneia, tosse crônica 
podendo ser improdutiva ou produtiva com expectoração de muco (VOGELMEIER et 
al., 2017), sibilos e aperto no peito podem também estar presentes, bem como fadiga e 
emagrecimento, as quais sugerem um maior grau de severidade da doença (ZONZIN et al. 
2017). Observa-se também fraqueza muscular decorrente da redução na capacidade para 
realizar exercícios físicos (ALMEIDA et al., 2019). A exacerbação da doença caracteriza 
piora sintomatologia e nesses pacientes acentuam o declínio da função pulmonar (ZON-
ZIN et al., 2017). 
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Visto todo comprometimento pulmonar e sistêmico, o tratamento da DPOC é com-
posto por uma equipe multidisciplinar, visando uma melhor qualidade de vida para esses 
pacientes (ALMEIDA et al., 2019). A fisioterapia busca um programa com orientações a 
cessação do tabagismo, incentivo à atividade física e reabilitação pulmonar (FERNAN-
DES et al., 2017).

A reabilitação pulmonar é de grande importância e traz inúmeros benefícios, como 
alívio dos sintomas e melhora da capacidade física. Pensando nisso, o COPD Assessment 
Test (CAT) permite avaliar as limitações funcionais decorrentes da DPOC, podendo ser 
utilizado para avaliação, bem como no acompanhamento da evolução da doença. Trata-se 
de um instrumento que quantifica o impacto da sintomatologia da DPOC, bem como auxi-
lia na avaliação do estado de saúde do paciente (JONES et al., 2009). 

Sabe-se que a interrupção do tratamento fisioterapêutico pode trazer prejuízos aos 
indivíduos acometidos pela DPOC, visto a sintomatologia da doença e que estas são fa-
tores limitantes na execução das AVD. Embora haja relatos na literatura sobre o uso do 
CAT, ainda não há estudos de nosso conhecimento envolvendo o acompanhamento deste 
instrumento como forma de observar as consequências da interrupção tratamento fisiotera-
pêutico de forma temporária, demonstrando assim a relevância do presente estudo.

Objetivo 

Avaliar o impacto da interrupção temporária do tratamento fisioterapêutico em indi-
víduos com DPOC quanto a sintomatologia da doença.  

Material e Métodos

Participantes  

 Trata-se de um estudo do tipo observacional envolvendo 14 indivíduos com diag-
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nóstico clínico de DPOC, os quais realizam tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola 
de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, em São Carlos / SP. 

Critérios de Inclusão

Considerou-se como critérios de inclusão indivíduos com diagnóstico clínico de 
DPOC, considerando a relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo 
e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF)<70% e o grau da obstrução, classificando-a em 
estágio II (50%≤VEF1<80% do previsto) e estágio III (30%≤VEF1<50% do previsto) se-
gundo a Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, 2019), de ambos 
os gêneros, com idade igual ou superior a 50 anos, em condições clinicamente estáveis 
nos últimos dois meses (sem infecções ou exacerbações do sistema respiratório), os quais 
tivessem respondido ao questionário CAT tanto em dezembro/2019 após a realização de 
tratamento fisioterapêutico no segundo semestre de 2019 quanto ao retornarem ao trata-
mento em março/2020 após a interrupção temporária do tratamento fisioterapêutica decor-
rente das férias previstas no Calendário Acadêmico da Instituição. 

Critérios de Exclusão

Como critérios de exclusão foram considerados pacientes que não se enquadram nos 
critérios de inclusão, além de portadores de déficit cognitivo.

Aspectos Éticos 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP 
(CAAE 93661118.0.0000.5380). Os pacientes foram devidamente esclarecidos e orienta-
dos a respeito do objetivo e delineamento do estudo, sendo também informados sobre sua 
participação voluntária, sem qualquer ônus financeiro ou no tratamento, podendo desistir 
a qualquer momento, conforme determina a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde. Após terem concordado em participar, todos assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido.
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Procedimento Experimental

Foram coletadas informações nos prontuários dos pacientes quanto a dados pesso-
ais, função pulmonar e do CAT tanto na situação pré interrupção do tratamento fisiotera-
pêutico (dezembro de 2019) e pós interrupção do tratamento fisioterapêutico (março de 
2020) em indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC que participação de tratamentos 
fisioterapêuticos na Clínica Escola da UNICEP.

- Função Pulmonar

Importante mencionar que, no presente estudo, os dados espirométricos foram ava-
liados apenas como critérios de inclusão dos pacientes, confirmando a obstrução pulmo-
nar, sendo considerado os testes espirométricos que os pacientes realizam como rotina 
com o pneumologista responsável.

- Sintomatologia da Doença

A sintomatologia da doença foi avaliada por meio da utilização do CAT, sendo um 
questionário validado para o português brasileiro (SILVA et al., 2013), mostrando-se re-
produtível e confiável. 

O CAT é composto por oito itens, sendo tosse, catarro, aperto no peito, falta de ar, 
limitações nas atividades domiciliares, confiança em sair de casa, sono e energia. Cada 
item o paciente deve pontuar de zero a cinco, sendo quanto maior pior o estado.  (SILVA 
et al., 2013). Ao final do teste, soma-se a pontuação das respostas e avalia-se o impacto 
clínico da DPOC conforme a pontuação, assim a pontuação total no CAT varia de 0 a 40; 
quanto maior a pontuação obtida no CAT, pior o estado de saúde (JONES et al., 2009).

 O ponto de corte ≥ 10 pontos indicam estado de saúde comprometido. O impacto 
dos sintomas da DPOC na vida dos pacientes pode ser dividido em quatro categorias, com 
base na pontuação obtida no CAT: pequeno (pontuação no CAT = 6 - 10), médio (pontua-
ção no CAT = 11 - 20), grande (pontuação no CAT = 21 - 30) e muito grande (pontuação 
no CAT = 31 - 40) (JONES; TABBERER; CHEN, 2011).
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Intervenção Fisioterapêutica

  O tratamento fisioterapêutico oferecido pela Clínica Escola de Fisioterapia aos in-
divíduos com DPOC é realizado pelos estagiários do Curso de Fisioterapia sob supervisão 
do docente responsável e consiste de sessões de aproximadamente uma hora de duração, 
com uma frequência de duas vezes por semana e duração de quatro meses, envolvendo 
manobras de higiene brônquica, se necessário, reeducação respiratória, alongamentos dos 
músculos da cervical, MMSS e MMII e treinamento físico aeróbio, treinamento de força 
de MMII e MMSS, além do relaxamento. 

No entanto, há uma interrupção temporária do tratamento fisioterapêutico em vir-
tude do calendário acadêmico da Instituição e consequentemente ocorre uma pausa no 
atendimento dos pacientes acompanhados na Clínica Escola.

Análise dos Dados

 Os resultados do presente estudo foram apresentados em mediana (mínimo e má-
ximo). Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico Instat, sendo que a análise 
de distribuição dos dados foi realizada pelo teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov, sen-
do confirmada uma distribuição não paramétrica. Assim, para análise de comparação das 
situações pré e pós interrupção aplicou-se o Teste de Wilcoxon, considerando um nível de 
significância adotado foi de p<0,05.

Resultados

 Foram recrutados 14 pacientes com DPOC, os quais são acompanhados pelo serviço 
de Fisioterapia da Clínica Escola do UNICEP, no entanto oito não puderam ser incluídos 
no estudo ao considerar os critérios de inclusão. Assim, a amostra envolveu seis pacientes, 
estando as características antropométricas e espirométricas dos pacientes incluídos no es-
tudo apresentadas na tabela 1.
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Tabela 1: Características antropométricas e espirométricas dos pacientes incluídos (n=6)

Variáveis Mediana (mínimo e máximo)

Sexo 3 M / 3 F

Idade (anos) 66,5 (60 – 78)

Peso (kg) 64,5 (47 – 120)

Altura (m) 1,64 (1,38 – 1,88)

IMC (Kg/m²) 25,4 (17,9 – 34)

VEF1 (% previsto) 44,6 (19 – 62,4)

CVF (% previsto) 85,9 (49,8 – 92,1)

VEF1/CVF (%) 43,8 (35,6 – 62,6)

Dados expressos em mediana 
(mínimo e máximo)

M: masculino
F: feminino

IMC: índice de massa corpórea
VEF1: volume expiratório forçado 

no primeiro segundo
CVF: capacidade vital forçado
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Ao comparar o Escore Total do CAT entre ambas situações verificou-se uma varia-
ção, embora sem diferença estatisticamente significativa (p= 0,44), porém com menores 
valores na situação em que os pacientes estavam em acompanhamento fisioterapêutico, ou 
seja, pré interrupção do atendimento, como demonstra a tabela 2. 

Tabela 2: Escore total do CAT nos dois momentos de avaliação (n=6). 

CAT
Escore Total

Impacto dos sintomas
da DPOC

1a Avaliação
(Avaliação Pré Interrupção) 16 (6 – 35) Médio impacto

2a Avaliação
(Avaliação Pós Interrupção) 19,5 (14 – 34) Médio impacto

Dados expressos em mediana 
(mínimo e máximo). 

Impacto dos sintomas da DPOC 
na vida dos pacientes pode ser di-
vidido em quatro categorias, com 
base na pontuação obtida no CAT: 
pequeno (pontuação= 6 - 10), mé-
dio (pontuação = 11 - 20), grande 

(pontuação = 21 - 30) e muito 
grande (pontuação = 31 - 40).

 

Ao considerar os resultados do CAT para cada paciente pode-se observar o seguinte 
(Figura 1):

- Paciente 1 (ID1): mostram uma diminuição no impacto da DPOC, sendo obtido o 
resultado de 16 na primeira avaliação com maior pontuação foi sentir bastante falta de ar 
quando subo uma ladeira ou um lance de escadas. A segunda avaliação contabilizou em 15 
pontos com maior valor não se sentir nada confiante para sair de casa, por causa da doença 
pulmonar. 

- Paciente 2 (ID2): pode observar que teve um aumento no impacto da DPOC, na 
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primeira avaliação com resultado 16 a maior pontuação foi sentir bastante falta de ar quan-
do subo uma ladeira ou um lance de escadas. A segunda avaliação resultou em 20 pon-
tos sendo a falta de confiança para sair de casa, por causa da minha doença pulmonar. 
- Paciente 3 (ID3): também apresentou aumento no impacto da DPOC, na primeira ava-
liação obteve 13 pontos sendo relatado o maior não me sinto nada confiante para sair de 
casa, por causa da minha doença pulmonar e a segunda avaliação contabilizou 19 pontos 
e o maior foi sinto bastante falta de ar quando subo uma ladeira ou um lance de escadas. 
- Paciente 4 (ID4): também foi observado aumento no impacto da DPOC, a primeira ava-
liação teve resultado de 31 pontos sendo maiores sinto bastante falta de ar quando subo 
uma ladeira ou um lance de escadas e não tenho nenhuma energia (disposição), a segunda 
avaliação resultou em 34 pontos sinto bastante falta de ar quando subo uma ladeira ou um 
lance de escadas, sinto-me muito limitado nas minhas atividades em casa, não me sinto 
nada confiante para sair de casa, por causa da minha doença pulmonar e não tenho nenhu-
ma energia (disposição).

- Paciente 5 (ID5): apresentou aumento significante no aumento do impacto da do-
ença, a primeira avaliação teve resultado de 6 pontos obtendo apenas pontuações de grau 
1, e a segunda avaliação resultou em 14 pontos sendo maior sinto bastante falta de ar 
quando subo uma ladeira ou um lance de escadas, sinto-me muito limitado nas minhas 
atividades em casa.

- Paciente 6 (ID6): observamos uma diminuição do impacto da DPOC, na primei-
ra avaliação obteve 35 pontos sendo maior  sentir bastante falta de ar quando subo uma 
ladeira ou um lance de escadas, não me sinto nada confiante para sair de casa, por cau-
sa da minha doença pulmonar, não tenho nenhuma energia (disposição), e na segunda 
avaliação apresentou 28 pontos com maior pontuação sinto bastante falta de ar quando 
subo uma ladeira ou um lance de escadas, sinto-me muito limitado nas minhas atividades. 
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Figura 1: Avaliação do CAT em pacientes com DPOC nas situações pré e pós interrupção tem-
porária do atendimento fisioterapêutico.

          

DISCUSSÃO

A variação das pontuações do CAT pode ocorrer devido a avaliação direta da DPOC 
com o impacto na qualidade de vida dos pacientes e a exacerbação da doença (LAN-
GHAMMER; JONES, 2013). 

O CAT pode ser aplicado facilmente no dia a dia, o que já o diferencia de outros 
questionários por serem extensos e de difícil compreensão, ele fornece um retorno sobre a 
condição de saúde através de algo simples, prático e de fácil interpretação, além de conter 
perguntas objetivas que não sofrem influência ao serem aplicadas por pessoas diferentes 
(JARDIM; ZILLMER, 2013).

Baseado nos resultados apontados no presente estudo, apenas 33% dos pacientes 
apresentaram melhora do sintoma da patologia enquanto 67% apresentaram aumento no 
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impacto da doença, esse dado pode estar relacionado com a interrupção do tratamento pelo 
período de férias dos estágios na clínica da UNICEP. Porém, poderiam ser realizados mais 
estudos com amostras mais antigas para fazer um comparativo com prazo mais estendido 
que iria avaliar se a progressão da doença nesses pacientes foi menor ou não pela falta de 
serviço prestado no período das férias (visto que a DPOC é de caráter progressivo).

O presente estudo pode identificar, através do questionário CAT, que a pausa no tra-
tamento fisioterapêutico provocou um aumento nas limitações funcionais decorrentes da 
DPOC, evidenciado por 67% dos pacientes avaliados, os quais apresentaram aumento no 
impacto da doença entre os períodos de dezembro/2019 a março/2020, férias da instituição 
que realiza o tratamento fisioterapêutico destes pacientes. Os achados deste estudo foram 
consistentes com o realizado por Zanella (2019), a qual constatou um aumento de até 8,5 
pontos na CAT, após as pausas de atendimentos realizados no período de férias da Institui-
ção. Este mesmo autor também observou a variação entre os diferentes momentos de pré 
e pós interrupção ao longo de quatro avaliações que constataram que as variações foram 
mais negativas nas avaliações após o período de recesso da instituição e que as avaliações 
pós tratamento indicavam melhoras na funcionalidade e qualidade de vida dos mesmos.

No estudo de Alves et al. (2019), a sintomatologia gerada por pacientes porta-
dores de DPOC pode ser acentuada pelas comorbidades que o acompanham, podendo 
gerar uma piora do quadro geral e, portanto, devem ser supervisionadas para que a 
qualidade de vida seja preservada. Neste mesmo estudo o CAT foi aplicado em 48 
pacientes ambulatoriais para avaliação de portadores de DPOC com o objetivo de ana-
lisar o impacto das limitações impostas pela doença e os sintomas depressivos como 
consequência, observando que as limitações mais relevantes avaliadas pelo questioná-
rio são sintomas como dispneia, tosse, pressão no peito e secreção, além de limitações 
nas atividades de vida diárias, sono e disposição, demonstrando agravamento da fun-
cionalidade diária. 

     O CAT foi desenvolvido e elaborado a partir da necessidade de novos ins-
trumentos que avaliassem de forma simples, rápida e efetiva o impacto da DPOC na 
qualidade de vida e na prática clínica. De maneira geral, houveram correlações eleva-
das e significantes do CAT com os domínios e o escore total do SGRQ. Sabe-se hoje 
que o CAT é capaz de mensurar o impacto da DPOC na vida dos pacientes, sendo evi-
denciadas correlações com outros questionários padrões além do SGRQ, tais como o 
CRQ e Clinical COPD Questionnaire. No presente estudo às variáveis de avaliação da 
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função pulmonar, mostraram uma correlação fraca, porém significativa do CAT com 
alguns valores de espirometria e TC6. Esse fato pode refletir a discrepância entre as 
experiências e perspectivas do paciente e o seu grau de disfunção respiratória. Outros 
estudos também evidenciaram a fraca correlação do CAT com a função pulmonar, 
principalmente com o volume expiratório forçado (VEF1), mas em relação a dispneia 
ocorreu uma melhora significativa relacionando o CAT, com a escala do Medical Rese-
arch Council (MRC) e com o domínio sintomas do SGRQ, demonstrando que o CAT é 
capaz de captar as queixas respiratórias dos indivíduos, mas com fatores psicológicos 
como exemplo a ansiedade não foi observado correção significativa.  A partir dos re-
sultados do estudo se concluiu que a versão brasileira do CAT foi válida, reprodutível 
e confiável avaliando o impacto da DPOC na vida dos pacientes. No presente, pela 
utilização do CAT, 67% dos pacientes avaliados apresentaram elevação no impacto da 
doença e 33% melhora na patologia. Com relação as variáveis da função pulmonar, o 
estudo demonstrou uma relação fraca. 

Santos et al. (2013) sugerem que não há uma relação direta do grau de obstrução 
da DPOC no impacto da saúde desses pacientes, mostrando a importância do questio-
nário CAT em uma avaliação ampla da doença. Silva et al. (2013) abrangem o contexto 
sobre a significância nos resultados dos scores do CAT correlacionados a espirometria.  
             Os resultados presentes concordam com o estudo de Ayora et al. (2019), embora 
esse estudo foi realizado com pacientes a nível hospitalar e foram analisadas variáveis 
qualidade de vida medida pelos questionários SGRQ e CAT, mostrou que o CAT é ca-
paz e mais sensível para mensurar o impacto da DPOC na vida dos pacientes. 

CONCLUSÃO

 Conclui-se que a pausa no tratamento fisioterapêutico apresentou um impacto 
negativo no prognóstico da DPOC nos participantes do estudo demonstradas pelo CAT, 
porém devem ser realizados mais estudos que comparem por um período prolongado o 
processo de desenvolvimento da doença com suporte fisioterapêutico, para avaliar se o 
tratamento oferecido está sendo adequado ou se o recesso no meio e no final do ano estão 
fazendo com quem o prognostico da DPOC seja negativo.  
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Impact of temporary interruption of physiotherapeutic treatment on symptomatology of 
patients with COPD.  

ABSTRACT: COPD is considered a preventable and treatable pathology, characterized by 
airflow limitation, a symptom brings findings such as dyspnea, chronic cough being unpro-
ductive or productive with mucus expectoration. The interruption of physical therapy tre-
atment can result in losses in these individuals. Although there are reports in the literature 
on the use of CAT, there are no studies of this instrument to observe the consequences of 
physical therapy interruption on a temporary basis. The aim of the study was to evaluate 
the impact of temporary interruption of physical therapy treatment in individuals with 
COPD. This is an observational study with a sample of 14 individuals, the CAT question-
naire was used, and when comparing the CAT Score between both situations, there was a 
variation, although without statistically significant difference, but with lower values   in the 
situation in which the patients were undergoing physical therapy, that is, pre-interruption 
of care. It is concluded that the pause in physical therapy treatment had a negative impact 
on the prognosis of COPD demonstrated by CAT, more studies should be carried out that 
compare for a prolonged period the disease development process with physiotherapeutic 
support, to assess whether the treatment is adequate or the recess in the middle and at the 
end of the year are making the prognosis negative.

KEYWORDS: obstructive disease, symptomatology, physiotherapy.
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