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APRESENTAÇÃO

Respeitando a proposta do caráter multidisciplinar desde seu primeiro volume, apresenta-
mos o Volume 19 da Revista Multiciência. Considerando-se a pesquisa como uma atividade 
de investigação que tem como característica fundamental a construção do conhecimento, 
o Centro Universitário Central Paulista reafirma seu compromisso em divulgar o conheci-
mento científico, cultural e tecnológico produzido não só por seus docentes e discentes, mas 
também por pesquisadores de outras instituições. Por se tratar de um ano atípico devido à 
pandemia, a Comissão Editorial aceitou nesse volume artigos de revisão resultado dos tra-
balhos de conclusão de curso e de iniciação científica da comunidade acadêmica do Centro 
Universitário Central Paulista. Desta forma, estamos publicando dois volumes da Revista 
Multiciência.

Nesta oportunidade, externamos nossos agradecimentos aos colaboradores desta edição, 
que com profundidade e pertinência apresentaram importantes reflexões direcionando-nos a 
novos horizontes e perspectivas. 

Profa. Dra. Cíntia Alessandra Matiucci Pereira

Editora





A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA COMO RECURSO LÚDICO NO PROCES-

SO DE ALFABETIZAÇÃO
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RESUMO: A alfabetização é uma etapa muito importante, pois vai além da leitura e da 

escrita, uma vez que dá confiança ao indivíduo para defender um posicionamento. Pensar 

na música como instrumento de aprendizagem, faz sentido, pois além de estimular a alfa-

betização, desperta a curiosidade dos alunos, desenvolve raciocínio lógico, a memória e a 

concentração. Este estudo teve como objetivo a utilização da música com finalidades ped-

agógicas, como uma ferramenta contribuinte no processo de alfabetização e empregada de 

maneira lúdica nesta fase da escolarização. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibli-

ográfica, que proporciona o alcance de uma variedade de informações sobre o assunto em 

que se trabalha a investigação. Este estudo trouxe uma abordagem sobre a alfabetização 

e a música como recurso contribuinte da aprendizagem nesse processo. Pode-se levanter 

variadas visões sobre o processo de alfabetizar, a criança e a música, a qual é de grande 

importância e deve ser abordada de forma lúdica, desempenhando um trabalho com fi-

nalidades pedagógicas, a qual assume papel de contribuinte positiva na alfabetização, en-

riquecendo a finalidade pedagógica no contexto educacional.

PALAVRAS-CHAVES: música, alfabetização, ensino, aprendizagem, lúdico.
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Introdução  

O interesse pelo tema surgiu ao observar que vários docentes usam apenas a música 

como recreação ou distração e não como atividade pedagógica. Quando ela é organizada 

e planejada, os resultados são muitos satisfatórios. Ao associar música com alfabetização, 

além de prender rapidamente a atenção das crianças, elas passam o tempo aprendendo e 

muitas vezes acham que estão apenas brincando, em um ambiente alegre, com um bom 

convívio, onde aprendem a ter direitos e deveres, desenvolvendo-se pessoalmente, cultu-

ralmente, de maneira natural.  

A alfabetização é uma etapa muito importante, pois vai além da leitura e da escrita. 

É ela que dá confiança ao indivíduo para defender um posicionamento, sem ser manipula-

do em qualquer situação. A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) - um dos instru-

mentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) - mede os níveis de alfabeti-

zação e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições 

de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas, a alunos do terceiro ano do ensino 

fundamental. Apresentou os resultados em 2016:

“54,73% de mais de 2 milhões de alunos concluintes do 3º ano do ensino fun-
damental apresentaram desempenho insuficiente no exame de proficiência 
em leitura. Desse total, cerca de 450 mil alunos foram classificados no nível 
1 da escala de proficiência, o que significa que são incapazes de localizar 
informação explícita em textos simples de até cinco linhas e de identificar a 
finalidade de textos como convites, cartazes, receitas e bilhetes.

Em escrita, 33,95% estavam em níveis insuficientes (1, 2 ou 3). Embora

o número não seja tão alto em comparação com leitura, percebe-se a gravi-
dade do problema diante da descrição desses níveis: aproximadamente 680 
mil alunos de cerca de 8 anos estão nos níveis 1 e 2, o que quer dizer que não 
conseguem escrever “palavras alfabeticamente” ou as escrevem com desvios 
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ortográficos. Quanto à escrita de textos, ou produzem textos ilegíveis, ou são 
absolutamente incapazes de escrever um texto curto. “(BRASIL, 2019, p.10)

Outras informações foram apresentadas, conforme os resultados preliminares do 

Inaf Brasil (2018): 

“brasileiros entre 15 e 64 anos podem ser considerados analfabetos funcio-
nais – um número muito maior do que o apontado pelo IBGE. A

tabela abaixo mostra que tão somente 12% dos brasileiros nessa faixa etária 
se encontram classificados como proficientes, ou seja, conseguem elaborar 
textos um pouco mais complexos (como mensagens, descrições, exposi-
ções e argumentações) e opinar acerca do estilo ou do posicionamento do 
autor.” (BRASIL, 2019, p.13)

De acordo com esses dados, pode-se observar a necessidade de se investir na alfa-

betização de forma mais significativa e pensar na música como instrumento de aprendiza-

gem, uma vez que, além de estimular a alfabetização, desperta a curiosidade dos alunos, 

desperta a atenção, desenvolve o raciocínio lógico, a memória e aumenta a concentração.  

As crianças aprendem através de estímulos e a música é uma das ferramentas mais 

estimulantes para elas. Esse método proporciona uma aprendizagem satisfatória, em que 

a música ajuda o educando a compreender os significados das palavras, memorizando-as, 

de uma forma sensível, lúdica e alegre. 

Nessa direção, coloca-se como problema de pesquisa os seguintes questionamentos: 

no que consiste o processo de alfabetização? como as crianças aprendem? como a música 

pode contribuir com o processo de alfabetização das crianças? 
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Para respondê-los, coloca-se como objetivo geral discutir o ensino do processo de 

alfabetização com o recurso lúdico da música. Deste objetivo geral, derivam os seguintes 

objetivos específicos: explanar sobre o processo de alfabatização; investigar como ocorre 

a aprendizagem pelas crianças; argumentar sobre as vantagens de trabalhar com o recurso 

música de maneira lúdica na alfabetização.

Para atingir os objetivos propostos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica que, se-

gundo Gil (2002, p.44) é “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”, disponibilizados em sites da internet para 

levantamento da situação em questão, fundamentação teórica e contribuições da própria 

pesquisa, o que proporciona o alcance de uma variedade de informações sobre o assunto 

em que se trabalha a investigação. Segundo Trujillo (1974), a pesquisa bibliográfica não 

consiste apenas na reprodução do que já foi estudado em pesquisas anteriores, mas pos-

sibilita a análise do tema em estudo sob novo enfoque ou abordagem, chegando a con-

clusões inovadoras.

Espera-se ao final desse estudo encontrar a música como contribuinte positiva na al-

fabetização, enriquecendo a finalidade pedagógica no contexto educacional, pois é ela que 

dá confiança para o indivíduo defender um pensamento ou posicionamento que acredita 

e fortalece o trabalho docente com desempenhos musicais que colaboram no aprendizado 

das crianças. 

O processo de alfabetização  

Segundo a Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019, p.18), alfabetização é
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“usada de modo impreciso, resultando confusão pedagógica e didática, 
dificuldade de diálogo entre as pessoas envolvidas na educação, além de 
desconhecimento para os pais, que muitas vezes acreditam que seus filhos 
foram alfabetizados, quando, na verdade, mal sabem ler palavras.” (p.18). 
Nessa direção, define a alfabetização “como o ensino das habilidades de 
leitura e de escrita em um sistema alfabético.”  

 

A alfabetização de crianças se inicia quando elas começam a pegar, ouvir, falar, 

combinar e experimentar objetos. Após, começam a ler os signos gráficos (palavras escri-

tas), passando do processo auditivo/oral, para o processo visual/escrito. No processo de 

alfabetização visual/escrito, a criança aprende a ler e a escrever e, ao mesmo tempo, inter-

pretar e entender o que está escrevendo ou lendo. Para que isso ocorra, o processo de alfa-

betização deve acontecer de maneira natural de forma que a criança se sinta à vontade em 

aprender a ler e escrever, o que compreende metodologias que a estimulem nessa direção.  

Guzzi (c2020), citando Magda Soares (2011), ressalta que a alfabetização torna a 

pessoa capaz de ler e escrever, consistindo no processo pelo qual essa pessoa adquire o do-

mínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para essa finalidade. Destaca ainda que 

a alfabetização é o domínio de técnicas para desempenhar a escrita, o desenvolvimento de 

novas formas de compreensão e interpretação, ou seja, o uso da linguagem de forma geral. 

Alfabetizar crianças não é apenas ensinar a ler e a escrever. Vai mais além disso, é 

ensiná-las a ler e a escrever orientando-as na interpretação, no entendimento e na reflexão 

do que estão lendo e escrevendo e, assim, por meio da leitura e da escrita comunicar-se 

com o mundo que as cerca (LONDERO, 2011). Ressalta também:  

“que a alfabetização envolve o desenvolvimento de novas formas de com-
preensão e uso da linguagem de uma maneira geral, promove a sociali-
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zação, já que possibilita novas trocas simbólicas com outros indivíduos. 
Para ser alfabetizada, a criança precisa ter autoestima, precisa estar bem 
emocionalmente, ter segurança e autoconfiança, para poder enfrentar as 
dificuldades que o processo de alfabetização irá lhe impor. Além disso, a 
criança precisa apresentar características de socialização e também ter uma 
boa coordenação motora global e fina.” (LONDERO, 2011, p.3).

 

A alfabetização é um processo constante, que necessita de muita atenção e dedica-

ção do educador e do educando, processo que é essencial o educador ser criativo, inovador 

para que os alunos não desistam e se concentrem de forma lúdica na alfabetização. Como 

ressaltam LIMA, JUNG e SILVA (2019, p.40), no “processo de alfabetização, é preci-

so propor atividades lúdicas, cativantes, inspiradoras e stimulantes às crianças” para que 

“aprendam a ler e escrever o mais naturalmente possível” .

Santos, Silva e Carvalho (2011, p.19), citando Mortatti (2009), destacam que a al-

fabetização “é um termo utilizado no Brasil a partir do século XX e denomina o ensino da 

leitura e escrita na fase inicial de escolarização”. Segundo as autoras, Ferreiro e Teberosky 

(1999) destacam que o processo de aprendizagem da escrita, além de ser um processo 

cognitivo, também consiste em uma atividade social e cultural e que não se trata apenas 

do desenvolvimento de uma técnica, “mas de um processo de apropriação de um objeto 

socialmente constituído”, ocorrendo “mediante estímulos que atuam no desenvolvimento 

humano” (SANTOS; SILVA; CARVALHO, 2011, p.20-21). 

Nessa direção, é relevante a cooperação e um trabalho conjunto entre a escola e os 

responsáveis tendo como foco a alfabetização efetiva. Essa união proporciona que a crian-

ça tenha um apoio emocional, se sentindo segura para produzir na sala de aula, superando 

as dificuldades que são encontradas e aprendendo a lidar com os conflitos, se socializando 

com os colegas e trocando experiências entre eles, 



A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA COMO RECURSO LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Multiciência, São Carlos, 19: 9 - 30, 2020 15

“pode-se considerar a alfabetização como o início de um processo contínuo 
que se prolongará durante anos, no qual as crianças são inseridas na palavra 
dita, escrita e lida, na estruturação do espaço e na construção do número, 
nas ciências referentes ao ambiente físico e histórico, na informática, na 
tecnologia e, como forma de assegurar a sobrevivência da humanidade, na 
ecologia e na ética. Evitando, na medida do possível, a tradicional fragmen-
tação do conhecimento.” (LONDERO, 2011, p.3)  

 

No processo de alfabetização faz-se imprescindível a utilização de recursos atrativos 

e estimulantes à aprendizagem dos alunos, para que possam se expressar e se posicionar 

como cidadãos participativos na sociedade, uma vez que a partir da alfabetização o aluno 

desenvolve o cognitivo, reconhecendo o mundo a sua volta. Assim, inserir a música nesse 

processo é uma ferramenta muito interessante, pois atrai rapidamente a atenção dos alunos 

e, é através dela, que também se proporciona a socialização e a interação entre pares, os 

quais se indentificam com pensamentos e ações em comum, se alfabetizando através de 

reproduções, na fala e escrita, em um processo contínuo, buscando uma aprendizagem de 

sucesso.  

 

A criança e a alfabetização 

 A alfabetização é o processo pelo qual se adquire o desenvolvimento e usa das fer-

ramentas e técnicas necessárias para ler e escrever. Esse processo é desenvolvimento por 

meio de competências próprias dos alunos e dos professores. 

De acordo com o documento Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019, 

p.26), “as pesquisas têm demonstrado que o cérebro humano não foi biologicamente pro-
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gramado para aprender a ler e a escrever”, uma vez que “a linguagem escrita é uma inven-

ção recente na história humana”, porém “é capaz de se modificar em função das aprendiza-

gens (SCLIAR-CABRAL, 2013)”, processo “de adaptação da estrutura cerebral” que “se 

denomina plasticidade neuronal (DEHAENE, 2012)”, ou seja, o “cérebro tem de modifi-

car-se para que seja possível aprender a ler e a escrever, reciclando as mesmas áreas cere-

brais que os homens da Pré-História usavam para caçar e coletar.” Dessa forma, aprender 

“a ler e a escrever faz criar no cérebro um caminho que liga as áreas de processamento 

fonológico com as de processamento visual, de modo que uma palavra, quando é vista, 

ativa no cérebro as mesmas áreas que uma palavra quando é ouvida.” 

Segundo a teoria psicolinguística (BRASIL, 2019), quando uma pessoa aprende a 

falar, aprende também variados aspectos e analogia das palavras: seus sons:  (i) identidade 

fonológica; (ii) seus significados: identidade semântica; (iii) seus usos em sentenças: iden-

tidade sintática; (iv) seus usos sociais: identidade pragmática. 

Todas “essas identidades ficam armazenadas numa espécie de amálgama, ou seja, 

numa fusão perfeita em que todas as partes formam uma única peça final, uma represen-

tação da palavra na memória.” (BRASIL, 2019, p.26). Nessa direção, de acordo com Ehri 

(2005, 2013, 2014 apud BRASIL, 2019, p.26), quando “se aprende a ler e a escrever, 

aprende-se um novo aspecto das palavras, a sua representação ortográfica (identidade or-

tográfica), que se funde de tal maneira às demais identidades que qualquer uma pode ativar 

as outras reciprocamente.”  

Já as pesquisas em neurociências, “indicam que existe uma área do cérebro que pas-

sa a especializar-se no reconhecimento das letras quando se aprende a ler e a escrever”, ou 

seja, é a área “chamada Área da Forma Visual das Palavras 3 (AFVP), situada na região 

3 Grifo do autor. 
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occipitotemporal esquerda, correspondente a uma área atrás da orelha esquerda, onde se 

conectam as regiões de processamento visual com as regiões de processamento fonológico 

e, por isso, é ideal para responder ao processo de leitura e de escrita.” (BRASIL, 2019, 

p.26). Em pessoas que ainda não lêem e não escrevem, essa área é responsável pelo re-

conhecimento de fazer e de objetos. Segundo Dehaene (2011, 2012 apud BRASIL, 2019, 

p.26), “quando se aprende a ler e a escrever, não importa a idade, essa área se modifica por 

meio da reciclagem neuronal, o que permite os processos de leitura e de escrita”.

Segundo a teoria de fases do desenvolvimento da leitura e da escrita em sistemas 

alfabéticos, enunciada por Linnea Ehri (2013, 2014 apud BRASIL, 2019, p.26-27), “des-

creve a progressão na aprendizagem da leitura e da escrita em sistemas alfabéticos, como 

é o caso do português” e “distingue quatro maneiras de ler palavras: por predição, por 

analogia, por decodificação e por reconhecimento automático”, como resumido abaixo: 

(i) Predição: maneira mais simples de ler palavras; tenta-se “adivinhar” a palavra escrita 

por meio do contexto ou pela presença de alguns elementos conhecidos, como as letras 

iniciais; utilizando essa estratégia crianças muito pequenas podem “ler” nomes de produ-

tos, marcas ou empresas em rótulos, outdoors e placas. (ii) Analogia: maneira um pouco 

mais precisa de ler palavras; envolve o reconhecimento de palavras por meio da analogia 

com partes de outras palavras familiares. (iii) Decodificação: maneira mais precisa de ler 

palavras; leva à automatização; melhor estratégia para ler palavras novas; permite a leitura 

autônoma de palavras desconhecidas; envolve o conhecimento das relações grafema-fone-

ma de forma a identificar o fonema que corresponde a cada grafema; a aglutinação entre 

fonemas e grafemas formam palavras reconhecíveis.  (iv) Reconhecimento automático: 

maneira mais eficiente e menos dispendiosa para a memória; permite que a criança leia 

com rapidez e ortoépia, faça induções, compreenda frases e textos. 

 Segundo Ehri (2005, 2013, 2014 apud BRASIL, 2019, p.28), “identificou quatro 
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fases do desenvolvimento da leitura e da escrita”, as quais “refletem o conhecimento e o 

uso que a criança faz do sistema de escrita”, ou seja, “o que a leva a passar de uma fase 

para a outra é o conhecimento e o uso que faz do código alfabético, isto é, das relações 

entre letras e sons”: (i) Fase pré-alfabética: a pessoa emprega predominantemente a estra-

tégia de predição, usando de início pistas visuais, sem recorrer às relações entre letras e 

sons; lê palavras familiares por reconhecimento de cores e formas salientes em um rótulo, 

mas é incapaz de identificar diferenças nas letras; pode ainda conseguir escrever algumas 

palavras de memória. (ii) Fase alfabética parcial: a pessoa faz analogias, utilizando pistas 

fonológicas; depois de aprender os sons das letras, ela começa a utilizá-los para ler e es-

crever palavras. (iii) Fase alfabética completa: depois de conhecer todas as relações entre 

grafemas e fonemas e adquirir as habilidades de decodificação e de codificação, a pessoa 

passa a ler e a escrever palavras com autonomia. (iv) Fase alfabética consolidada: nesta 

fase de consolidação contínua ocorre o processamento de unidades cada vez maiores, 

como sílabas e morfemas, o que permite a pessoa ler com mais velocidade, precisão e 

fluência, e escrever com correção ortográfica.  

Emilia Ferreiro (2001), uma das maiores influências em alfabetização no Brasil, 

destaca que a construção do conhecimento da leitura e escrita é própria de cada criança e, 

em cada período de aprendizagem, ela passa por avanços e retrocessos, até obter o domí-

nio do código linguístico. 

De acordo com a teoria da Psicogênese da língua e da escrita, toda criança passa 

por quatro fases: (i) Pré-silábico: a criança inicia a sua percepção sobre o que a escrita 

representa com relação ao que se é falado. Ela tenta se aventurar pela escrita e por meio da 

reprodução de rabiscos e desenhos. Ainda não consegue relacionar as letras, com os sons 

da língua falada. (ii) Silábico:  a criança toma consciência sobre a correspondência entre as 

letras do que se é falado e interpreta a letra do seu jeito, atribuindo valor de sílaba a cada 
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uma, ou seja, cada sílaba representa uma letra. (iii) Silábico-alfabético: a criança compre-

ende que as sílabas possuem mais que uma letra, ou seja, fará a transição entre utilizar 

uma letra para cada sílaba e reconhecer os demais fonemas das palavras, passando a em-

pregá-los; consiste em uma alternância entre a lógica da fase anterior com a identificação 

de algumas sílabas.  (iv) Alfabético: a criança consegue reproduzir de forma adequada os 

fonemas de uma palavra, evidenciando a escrita convencional e dominando o significado 

das letras e das sílabas. 

Segundo Soares (2004, p.25), ressalta que “a perspectiva construtivista trouxe im-

portantes e diferentes contribuições para a alfabetização”, entre elas: alterou “profunda-

mente a concepção do processo de construção da representação da língua escrita, pela 

criança, que deixa de ser considerada como dependente de estímulos externos para apren-

der”.

Dessa forma, a alfabetização está relacionada ao desenvolvimento da linguagem fa-

lada e algumas habilidades prévias são relevantes para esse processo como, por exemplo, 

consciência fonológica, discriminação e memória auditive, orientação espacial, laterali-

dade, coordenação viso-motora, psicomotricidade fina. As atividades que envolvem as 

habilidades citadas vão contribuir para o processo de alfabetização da criança.  

Nessa direção, para que as crianças despertem o interesse em aprender a ler e escre-

ver, é relevante que se trabalhe de uma forma lúdica com atividades de intuito pedagógico, 

pelas quais passarão a focar mais sua atenção, participar e interagir com seus pares e com 

seus professores, favorecer a autoestima, propiciar situações de aprendizagem e desen-

volvimento de suas capacidades cognitivas, caminho que as conduz a novas descobertas. 

E, nessa perspectiva, a música se faz muito propícia à aprendizagem, principalmente no 

processo de alfabetização, por ser prosódia auxilia no desenvolvimento da boa pronúncia. 
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A música e sua importância no processo de alfabetização

 

 Música, segundo o dicionário Significados, consiste na “combinação harmoniosa 

de sons ou combinação de sons para os tornar harmoniosos e expressivos”, “ação de se 

expressar através de sons, pautando-se em normas que variam de acordo com a cultura, 

sociedade etc.”, ou “reunião de quaisquer sons provenientes da voz, de instrumentos, que 

possuam ritmo, melodia e harmonia”. De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa Michaelis, música é: “Arte de expressar ideias por meio de sons, de forma me-

lodiosa e conforme certas regras. Composição harmoniosa e envolvente de sons”. 

A música é uma manifestação artística e cultural de um povo que veicula expressão 

de sentimentos. Segundo Feier e Gedoz (2015, p.2),  

“Nos primóridos somente era utilizada como divertimento e meio de so-
cialização, por exemplo como as grandes festas na Europa, nos rituais dos 
índios na descoberta do Brasil e depois como forma de expressão. Ao longo 
da história, foi tomando espaço e repercursão, foi se desenvolvendo, or-
ganizando-se em ritmos, melodias e letras, permitindo a qualquer pessoa 
aprendê-la. Consequentemente foi buscando histórias a serem contadas e 
sentimentos a serem expressados e dessa forma passou a fazer parte da 
sociedade efetivamente e consequentemente está dentro da escola. E nesse 
espaço, a música afeta também o processo de alfabetização.” 

 A música é algo muito presente na vida da humanidade, e em nossa cultura. O 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) diz que a “música está 

presente em diversas situações da vida humana”  e que são empregadas como “suporte 
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para atender a vários propósitos”: “formação de hábitos, atitudes e comportamentos” e 

“memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto, cores”, além de de-

senvolver a linguagem musical que “é excelente meio para o desenvolvimento da expres-

são, do equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento” e “poderoso meio de integração 

social” (BRASIL, 1998, p.47.49).

Um movimento no início dos anos 2000 propôs o objetivo de aprimorar a legisla-

ção nacional em termos do ensino, o que culminou na aprovação da Lei 11.769, de 2008 

(TAVARES, 2019). De acordo com essa lei, torna-se obrigatório o ensino da Música na 

Educação Básica. “A aprovação da Lei foi sem dúvida uma grande conquista para a área 

de educação musical no País”, entretanto, grandes são os desafios que precisam ser en-

frentados na direção de se “ter propostas consistentes de ensino de música nas escolas de 

educação básica.” (ABEM, 2008, on-line). 

Santos, Silva e Carvalho (2011, p.17), em seu estudo, destacam que a educação 

musical está ausente das escolas brasileiras por vários motivos, entre os quais a sua perda 

de identidade como disciplina, enfrentando variados problemas como a falta de sistema-

tização do ensino de música nas escolas de Ensino Fundamental e o desconhecimento da 

importância do valor da música no currículo escolar. Ressaltam que a música é utilizada 

apenas como atividade lúdica, “descontextualizada da realidade cotidiana dos alunos e 

sem consequência educativa” (SANTOS, SILVA e CARVALHO, 2011, p.17). 

A partir de 2011, Música torna-se conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, no cur-

rículo das escolas, o que foi uma grande conquista não só na área de educação musical 

do País, mas para o desenvolvimento das crianças, proporcionando um alegre tranquilo e 

feliz, com ganhos educacionais. 

A BNCC (2017, p.40) reitera a importância da musica na Educação Infantil e no
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 Ensino Fundamental. Com relação à Educação Infantil,  

“as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estru-
turantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de con-
viver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organi-
zação curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco 
campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem 
um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 
da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conheci-
mentos que fazem parte do patrimônio cultural.” 4

 

Feier e Gedoz (2015, p.6) ressaltam que a “prática da utilização da música como 

complemento da educação é uma forma de dinamizar e agilizar o desenvolvimento duran-

te os anos iniciais do ensino fundamental, que se inicia com a alfabetização”. Abordam 

também que os  

“métodos utilizados no uso da música em sala de aula vão desde pequenas 
canções, para focalizar a atenção dos alunos, até o trabalho com conteúdo 
diversos, que envolvem a sociedade na vida do aluno e também fazem o 
movimento oposto, envolvem o aluno na sociedade, ou seja, a música é 
uma expressão de uma cultura de um país, pois possibilita a transmissão de 
uma forma de agir e pensar” (FEIER e GEDOZ, 2015, p.6-7).  

 

Esses autores indicam que algumas “músicas podem ser utilizadas como forma de 

alfabetização, como por exemplo, uma atividade feita da letra da música “Pato Pateta” do 

4 Grifos do autor.
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compositor Toquinho, na qual pode ser dada a introdução da letra P para o início da alfabe-

tização, relacionando assim, grafema/fonema de uma forma lúdica, associada à música.” 

(FEIER e GEDOZ, 2015, p.7).  

Os sons que aparecem na música também contribuem para o desenvolvimento da 

coordenação motora, da memória, da integração social, da percepção sensorial, da psico-

motricidade, da noção de tempo e espaço, da expressão corporal, oral e gráfica, além do 

desenvolvimento dos sentidos.  

A música também é uma forma de promover o convívio social, e contribui totalmen-

te para a estimulação do desenvolvimento integral da criança. Assim, se utilizada em toda 

a educação básica, pode auxiliar pode auxiliar o aprendizado dos conteúdos propostos, 

numa perspectiva interativa. Outros autores que apresentam a música nessa perspectiva: 

Gainza (1988, p.36), ressalta que a música constitui “um elemento de fundamental 

importância, pois movimenta, mobiliza e por isso contribui para a transformação e o de-

senvolvimento”, tendo “como função atingir o ser humano em sua totalidade”.   

“Atividades lúdicas com o uso da música são importantes porque desenvolvem a 

coordenação motora, memória, socialização e são fatores que colaboram no processo de 

aquisição de leitura e escrita” (LIMA, JUNG e SILVA, 2019, p.39)

Barros, Batista e Silva (2017, p. 28, apud Lima, Jung e Silva, 2019, p.40), colocam 

que a “música pode ser utilizada para alfabetizar” e construir o “conhecimento das crian-

ças”. Também pode ser empregada “para estimular ainda mais os educandos no período 

de alfabetização porque é uma maneira de fazer com que aprendam com mais entusiasmo 

e alegria.” (LIMA, JUNG e SILVA, 2019, p.39).

Oliveira (2015, p.33) aponta que “a finalidade principal deve ser utilizar a música 

em prol do processo de alfabetização, sem deixar de enfocar também nos próprios obje-
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tivos musicais” e “a construção do conhecimento a partir da música será de fato um atra-

tivo para as aulas, priorizando sempre o foco nos objetivos pedagógicos, desenvolvendo 

métodos e aulas mais significativas, construtivas e integradoras”. Oliveira Junior e Cipola 

(2017, p.136) indicam a “música como auxílio para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

motor e convívio social”, sendo incontestável, e quando “bem trabalhada é capaz de faci-

litar o processo de ensino aprendizagem, pois ela chama à atenção das crianças, promo-

vendo um ambiente agradável e satisfatório a aprendizagem do educando”.5

Avelino (2018, on-line) indica quatro contribuintes da utilização da música na

 alfabetização: ensina uma variedade de habilidades de linguagem, cria uma atitude 

positiva em relação ao aprendizado, melhora a atenção e a memória e desenvolve formas 

críticas e complexas de pensamento. A autora indica que a “alfabetização melhora quando 

um aluno é capaz de captar os padrões na estrutura da linguagem e é capaz de diferenciar 

os tons em palavras que soam parecidas, mas que têm significados diferentes”. Dessa 

forma, a “música na alfabetização pode ser utilizada como uma metáfora para explicar 

elementos de uma história como personagem, cenário, conflito e resolução, usando as 

melodias, instrumentos, ritmos e dinâmicas como lentes de Ensino.” E ainda, a “alfabeti-

zação através da música engaja mais as crianças e as tornam em aprendizes ativos.” Nessa 

direção, as crianças participam do processo de aprendizagem “usando o maior número de 

sentidos possível, para realmente compreender conceitos e desenvolver habilidades em 

linguagem e alfabetização.”

Caporaso (2018, p.18-19), ressalta que a utilização da música “torna a aprendiza-

gem mais lúdica e significativa para as crianças. Sua abordagem de forma planejada per-

mite o trabalho com diferentes conteúdos por meio de interações e brincadeiras, aspectos 

5 Grifos do autor.



A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA COMO RECURSO LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Multiciência, São Carlos, 19: 9 - 30, 2020 25

indispensáveis ao desenvolvimento infantil” e que por “meio dessa linguagem, ainda, é 

possível explorar a audição, o canto, o movimento, a apreciação musical, de modo a esti-

mular a linguagem, a socialização, a criatividade e a imaginação”.

 Lima, Jung e Silva (2019, p.36), destacam que a “música se apresenta como uma 

via de aprendizagem dinâmica, divertida e interativa, através da qual pode ser trabalhada 

a alfabetização, como por exemplo pelo canto, dança, letras das músicas, etc” e, que além 

disso, “o canto é alegre e facilita o despertar facilidade do interesse das crianças pela lei-

tura e escrita”. Destacam, ainda, que a música pode ser utilizada como método de apren-

dizado em sala de aula escolhendo, a partir do assunto que vai ser trabalhado em alguma 

disciplina específica, como relaxamento após uma atividade de avaliação, desenvolvendo 

funções motoras ou intelectuais. Ela desenvolve o equilíbrio, ativa o raciocínio lógico, 

concentração em um ambiente agradável e desenvolve a criatividade. 

Para Lima, Jung e Silva (2019, p.37), o “processo de alfabetização é aquele no qual 

o estudante aprende a ler, escrever, realizar cálculos e se socializar, e a música, de maneira 

lúdica, facilita a compreensão dos códigos gestuais e motores, e auxilia na construção dos 

saberes”. Salientam, também, “que alfabetização, além de ensinar a decodificar a escrita, 

a leitura e os números, é momento de promover o desenvolvimento humano e formar pes-

soas para o mundo”.

Oliveira Junior e Cipola (2017, p.128) ressaltam que a “música em sala de aula, 

como auxílio pedagógico é fundamental. Pois quanto mais cedo a criança iniciar o seu 

contato com o mundo musical, o desenvolvimento das suas habilidades, motora, afetiva e 

social vão aflorar, facilitando e ampliando assim o seu conhecimento de mundo”. Desta-

cam, ainda, que “um repertório musical adequado a idade da criança, facilita o seu desen-

volvimento cognitivo”, pois, citando Costa (2002, p.16), “para que o cérebro desenvolva 

todo o seu potencial, são necessários estímulos, agindo diretamente em suas centrais de 
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comunicação. Na infância, em especial, este conjunto de estímulos proporcionam o desen-

volvimento das fibras nervosas capazes de ativar o cérebro e dotá-lo de habilidade”. 

Nessa direção, quanto mais cedo o trabalho pedagógico com música for iniciado 

com as crianças, tanto maior o desempenho será na fala, na aquisição do vocabulário e 

enriquecimento da comunicação, promovendo também desenvolvimento cognitivo, afeti-

vo e social, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos em uma metodologia que 

extrapola as leituras de textos e respostas a questões sem contexto.   

 

Considerações finais  

Este estudo trouxe uma abordagem sobre a alfabetização e a música como recur-

so contribuinte da aprendizagem nesse processo. Pode-se levantar variadas visões sobre 

o processo de alfabetizar, a criança e a música, a qual é de grande inportância e pode 

ser abordada de forma lúdica, desempenhando um trabalho com finalidades pedagógicas. 

Buscou-se responder aos questionamentos iniciais desse estudo e atingir os objetivos pro-

postos, o que trouxe algumas conclusões sobre as vantagens de trabalhar com o recurso 

música de maneira lúdica na alfabetização. A pesquisa bibliográfica proporcionou o conta-

to com variados autores e seus olhares sobre o processo de alfabetização e a música como 

contribuinte nesse processo de aprendizagem.

Pode-se considerar que a música é uma ferramenta essencial e eficiente para de-

senvolvimento do individuo e assume um papel de contribuinte positiva na alfabetização, 

enriquecendo a finalidade pedagógica no contexto educacional, pois é ela que dá confiança 

para o indivíduo defender um pensamento ou posicionamento que acredita e fortalece o 

trabalho docente com desempenhos musicais que colaboram no aprendizado das crianças. 
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No processo de alfabetização é relevante a utilização de recursos atrativos e estimu-

lantes à aprendizagem dos alunos, que os conduzam à expressão e posicionamento como 

cidadãos, uma vez que a partir da alfabetização o aluno desenvolve o cognitivo, reconhe-

cendo o mundo a sua volta. Inserir a música neste processo é relevante tanto para a ação 

pedagógica quanto para o desenvolvimento dos alunos, pois atrai rapidamente a atenção 

e, é através dela, que também se proporciona a socialização e a interação entre pares, os 

quais se indentificam com pensamentos e ações em comum, se alfabetizando através de 

reproduções, na fala e escrita, em um processo contínuo, buscando uma aprendizagem de 

sucesso. Indo além, favorece a autoestima, propicia situações de aprendizagem e desen-

volvimento de suas capacidades cognitivas, caminho que as conduz a novas descobertas 

e, por ser prosódia, auxilia no desenvolvimento da boa pronúncia. A ação pedagógica o 

quanto antes puder contar com o auxílio da música, maior será o desempenho na fala, 

a extensão do vocabulário e o desenvolvimento da comunicação, com desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social adequados e integral dos alunos em uma metodologia que ex-

trapola as leituras de textos e respostas a questões sem contexto.  

Music as a playing and contributing resource in the literacy phase

ABSTRACT: Literacy is a very important step, as it goes beyond reading and writing, 

since it gives confidence to the individual to defend a position. Thinking about music as a 

learning tool makes sense, because in addition to stimulating literacy, it arouses students’ 

curiosity, develops logical reasoning, memory and concentration. This study aimed to use 
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music for pedagogical purposes, as a contributing tool in the literacy process and used in 

a playful way in this phase of schooling. The methodology used was the bibliographic 

research, which provides the reach of a variety of information on the subject in which the 

investigation works. This study brought an approach to literacy and music as a resource 

that contributes to learning in this process. It is possible to raise various views about the 

process of literacy, children and music, which is of great importance and must be approa-

ched in a playful way, performing a work with pedagogical purposes, which assumes the 

role of a positive contributor in literacy, enriching the pedagogical purpose in the educa-

tional context.

KEYWORDS: Music, literacy, ludic, learning, pedagogical action.
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RESUMO: A promoção de um estilo de vida saudável é vista pelo Sistema de Saúde bra-
sileiro como  ação estratégica, pois a atividade física mostra-se um método eficiente na 
prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Um dos desafios na atenção 
primária à pessoa idosa é contribuir para que ela tenha qualidade de vida, portanto, entender 
os motivos que os levam a ingressar em Programas de Atividades Físicas (AF) podem auxiliar 
na adesão de uma vida mais ativa. O objetivo desta revisão de literatura é  identificar quais os 
principais motivos que levam idosos a ingressarem e permanecerem em programas de AF em 
unidades de Atenção Básica no  Sistema Único de Saúde (SUS). A análise final realizada a par-
tir de revisão de literatura foi composta por 15 estudos que seguem como critérios de inclusão: 
estudos realizados com pessoas a partir r a 60 anos de idade que analisaram a motivação dos 
idosos praticantes de atividades físicas em programas oferecidos gratuitamente. Os resultados 
mostram que a grande maioria dos participantes de AF são mulheres e os principais motivos 
pelos quais idosos ingressam em programas de AF estão relacionadas com saúde e qualidade 
de vida, permanecendo por motivos de saúde e também por sentirem sensação de prazer e 
gostar da prática das atividades. Observa-se que o reconhecimento desses motivos pode ser um 
dos princípios para direcionar algumas políticas públicas de promoção da AF e saúde
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Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS) começou seu processo histórico com movimen-

tos sociais e políticos contra a ditadura. Na prática, o SUS iniciou-se nos anos 70 e foi o 

maior movimento de inclusão social já visto. A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 – Lei 

orgânica da saúde- dispõe a cerca das condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, organização e funcionamento dos serviços, mostrando de forma clara os objeti-

vos do SUS, além de separar o sistema de saúde da previdência, e ainda as atribuições e 

competências em nível Federal, Estadual e Municipal (SANTOS, 2013; BRASIL, 1990).

A atenção básica (AB) é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e rea-

bilitação, através de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com 

equipe multiprofissional e dirigida a população. É a principal porta de entrada para o SUS, 

onde a população é atendida integralmente e gratuitamente de acordo com suas necessida-

des e demandas do território. Sem exclusão por gênero, cor, etnia, crença, nacionalidade, 

condição socioeconômica, limitações físicas, intelectual e outras. (Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica, Brasília, 2014). A AB é 

dividida em Unidades Básicas de Saúde e Unidades da Saúde da Família.

Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de atenção básica 

no SUS são denominados Unidades Básicas de Saúde (UBS) e são considerados potenciais 

espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e inovação. É possível re-

ceber atendimento básico e gratuito em pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e 

odontologia. Além de alguns serviços como injeções, inalações, curativos, vacinas, coleta 

de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamento para especialidades 
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e fornecimento de medicação básica (PAC.Gov.BR; Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica, Brasília, 2014).

As unidades de Saúde da Família (USF) são formadas por uma equipe de no míni-

mo um médico da família e comunidade, um enfermeiro de saúde pública, um auxiliar de 

enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. Tem como objetivos a organi-

zação da Atenção Básica e estruturação do Sistema de Saúde. A Saúde da Família trabalha 

com práticas interdisciplinares desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela 

saúde da população, na perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a 

realidade local e valorizando as diferentes necessidades. O trabalho inclui ações coletivas 

na comunidade, atividades de grupo, atuação nas dimensões social e cultural(Ministério 

da Saúde, 2014).

Em 2008 foi criado o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), com o objetivo 

de apoiar a estratégia de saúde da família, além de auxiliar e aperfeiçoar a atenção e gestão 

da saúde na Atenção Básica. O NASF deve ser constituído por equipes de profissionais 

de diferentes áreas para atuarem em parceria com profissionais das equipes da saúde da 

família, pois faz parte da AB, porém não é um serviço independente, atua no espaço físico 

das USF. O NASF é composto de nove áreas estratégicas: saúde da criança e adolescente; 

saúde mental; reabilitação/ saúde da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; 

saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares (Ministério da Saúde, 2014).

As práticas corporais/ AF que são oferecidos na atenção básica proporcionam  auto-

conhecimento, auxiliando na melhora da qualidade de vida e saúde, bem como na preven-

ção e tratamento de doenças. Nesse contexto, o profissional de Educação Física atuante 

do NASF necessita seguir algumas diretrizes para uma melhor atuação, tais como: forta-

lecer e promover o direito ao lazer; inclusão social; pautar as atividades na demanda da 
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sociedade; trabalho interdisciplinar; divulgar informações que possam contribuir para um 

modo de vida saudável; valorizar a cultura local e coletividade; acompanhar e avaliar os 

resultados das intervenções (Ministério da Saúde, 2014).

Dentro da ideia de promoção de saúde e prevenção de doenças, existem diversos 

programas na área da AF como ginástica, caminhada, atividades recreativas, e terapias 

não convencionais como Do-in, Liangong, Tai chi Chuane Yoga. Além do movimento 

em si, existe a interação com a cultura, conhecimento de si próprio e do corpo, buscando 

assim, a promoção da saúde e não apenas os benefícios fisiológicos da AF. Um exemplo 

no estado de SP é o programa Agita SP que foi criado em dezembro de 1996 e implantado 

em fevereiro de 1997, com parcerias de várias organizações do setor público e privado, 

com intuito de combater o sedentarismo no estado de SP, promovendo atividades físicas e 

conhecimento dos benefícios de um estilo de vida ativo. A mensagem do programa segue 

a recomendação do American Collegof Sports Medicine (ACSM), de que trinta minutos 

de atividades físicas por dia, pelo menos três dias da semana causam inúmeros benefícios 

para a saúde. Baseados na experiência do programa, uma intervenção em diversos níveis 

da comunidade para a promoção de atividades físicas pode resultar efetivos (portalagita.

org.br). A proposta de uma vida mais saudável carrega consigo a necessidade de atuar 

junto à população idosa, isso se justifica pelo acometimento de doenças crônicas não trans-

missíveis nessa população.

Entre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), as mais comuns são: Dia-

betes Melitus, Hipertensão Arterial, Obesidade e Sedentarismo, e a idade é um fator de 

risco para todas elas. 

Diversos fatores contribuem para a quantidade e qualidade dos anos que se vivem, 

como fatores genéticos, ambientais e comportamentais, muitos destes, não podem ser mu-

dados, como os fatores genéticos e ambientais, porém algumas mudanças de hábitos como 
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a nutrição, uso de álcool e tabaco, rede de apoio social e atividades físicas e mentais con-

tribuem para envelhecer com mais qualidade (NAHAS, 2013).

Um desafio na atenção com a pessoa idosa é conseguir contribuir, apesar das limi-

tações para que ela tenha uma vida com qualidade. A promoção de “estilos de vida sau-

dáveis” é encarada pelo sistema de saúde como ação estratégica. Os benefícios da prática 

regular de atividades físicas para a população idosa são biológicas, psicológicas e sociais, 

tais como: a diminuição das perdas das capacidades funcionais; a manutenção da saúde 

dos ossos e articulações; a melhora das DCNT; a melhora da postura, equilíbrio, qualidade 

do sono, promover maior contato social; diminuir quadros de ansiedade e estresse; melho-

rar o estado de humor e aumentar a autoestima (Ministério da Saúde,2006).

Mesmo com todos os benefícios proporcionados pela prática de atividades físicas 

e investimentos do SUS em programas de AF, o sedentarismo ainda aumenta, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é o quarto maior fator de risco de mortes no mun-

do, e ainda, segundo o Ministério da Saúde, três em cada cem mortes registradas em 2017 

no Brasil, podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo. Contudo, a participação da 

população idosa nesses programas é insuficiente e investigar quais os motivos que levam 

essas pessoas a deixarem suas casas para realizar atividades físicas pode auxiliar na adesão 

a uma vida ativa.

Segundo MACHADO, (1996) as características e necessidades que são parte da per-

sonalidade de cada indivíduo impactam diretamente na motivação. A motivação pode ser 

dividida em intrínseca e extrínseca (CRUZ, 1996; MACHADO, 1995). A motivação ex-

trínseca está relacionada a fatores externos como prêmios, troféus, dinheiro e também elo-

gios, aplausos, sucesso. Já a motivação intrínseca está relacionada a fatores internos, 

é individual, como aprender novas habilidades, competição, ação, diversão, entre outros.
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Assim, tanto a motivação intrínseca como a extrínseca influenciam diretamente na 

permanência em atividades físicas, porém a intrínseca por compreender as vontades, de-

sejos e sonhos é considerada mais atuante. No entanto, a intrínseca é influenciada pela 

extrínseca e vice-versa.

A Teoria da Autodeterminação (TAD)auxilia na compreensão dos fatores moti-

vacionais para a prática de exercícios físicos, de acordo com essa teoria a motivação é 

uma sequência caracterizada por níveis, desde o mais autodeterminado até o menos 

autodeterminado. A TAD compreende que três necessidades psicológicas básicas e 

universais: autonomia, capacidade e relação social, podem incentivar o comportamento 

humano. (MEURER, 2010)

Ainda, para descrever estágios que envolvem mudanças de comportamentos, existe 

o modelo transteórico desenvolvido por Prochaska, Diclemente e Norcrosset (1992), no 

início, esse modelo investigava diferentes processos de mudança, tanto de iniciativas pes-

soais como em contextos terapêuticos. Esse processo pode envolver: tomada de consciên-

cia, reavaliação de si mesmo, gerenciar recompensas e esforços, entre outros. A evolução 

depende da consciência que o indivíduo tem da necessidade de mudar, necessitando de 

empenho pessoal e mobilização que acontecem de forma gradativa. (REIS, 2010)Esse 

modelo adequado para a prática de atividade física por Martins em 2000 apresentam as 

seguintes etapas:

A. Pré contemplação: nesse estágio, o indivíduo não tem intenção de mo-
dificar o comportamento em curto prazo e desconhece os benefícios 
ou soluções dos problemas. Nessa fase se encontram as maiores re-
sistências.

B. Contemplação: o indivíduo conhece o problema e sabe como resolvê-
-lo, mas não tem compromisso com a prática efetiva.
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C. Preparação: realiza as atividades físicas, porém sem regularidade, 
percebem-se pequenas mudanças no seu comportamento.

D. Ação: está empenhado em mudar e adquirir estilo de vida ativo. Há 
muitas mudanças positivas, porém ainda não permanentes, pois o tem-
po de prática é inferior a seis meses.

E. Manutenção: incorporou a prática de atividades físicas no cotidiano, 
tornou-se um hábito. Tempo de prática superior a seis meses.

A prática de exercícios físicos pode minimizar efeitos fisiológicos no processo do 

envelhecimento e atuar na prevenção e tratamento de doenças crônicas, seus  benefícios 

são além de físicos mas também psicológicos e cognitivos. Assim, torna-se importante 

conhecer os fatores de motivação que levam os idosos à adesão e manutenção de um estilo 

de vida mais saudável, motivando-os a participarem de programas de A.F. (MEURER, 

2012)

Métodos

Este estudo foi realizado por meio de revisão bibliográfica básica, de abordagem 

qualitativa, com objetivo exploratório.

Foram incluídas publicações nacionais em língua portuguesa; com temática sobre 

motivação para a prática de Atividades Físicas em idosos. O período admitido foi de traba-

lhos publicados a partir de 2000 e foram utilizadas as bases de dados eletrônicas: Google 

Acadêmico e Scielo. Ainda foram pesquisados artigos sobre o SUS e suas legislações e 

normas. A pesquisa utilizou os termos: motivação, atividades físicas, idosos, SUS. A sele-

ção dos estudos se deu inicialmente pela leitura dos resumos e por fim a leitura na íntegra 

dos 15 textos  selecionados.
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Foram excluídos artigos em que as pesquisas não eram realizadas em programas 

gratuitos, possuíam participantes  com  idade inferior a 60 anos e que não utilizavam o 

fator motivação como determinante para realização da prática de A.F.

Resultados

Entre os 15 artigos selecionados, os resultados mostram que a maior parte dos estu-

dos são realizados na região Sul (9 estudos), Sudeste (3 estudos), Nordeste ( 2 estudos) e 

Norte (1 estudo). A maioria dos participantes são mulheres com idade entre 60 à 80 anos e 

apenas 1 estudo foi realizado com idosos longevos, com idade superior a 80 anos.

TABELA 1: Principais características sócias demográficas dos estudos sobre moti-

vação para prática de atividades físicas em idosos.

Autor/Ano Local Sexo Amostra Faixa etária
Mazoet al, 2006 Santa Catarina Masc.7/Fem.53 60 Média de 69,5 anos

Freitas et al. 2007 Recife (PE) Mas. 37/Fem. 83 120 60 a 85 anos
Lins et al. 2007 Minas Gerais Masc. Fem. 28 Superior a 60 anos
Mazoet al. 2009 Florianópolis/ SC Masc. 9/Fem. 33 42 60 a 87 anos

Gomes et al. 2009 Minas Gerais Fem. 40 40 Média de 69,7 anos
Meurer et al. 2011 Florianópolis/ SC Masc.21/Fem.90 111 Superior a 60anos
Rocha et al. 2011 Itabuna/BA Masc.6/Fem. 36 42 60 a 73 anos

Garske 2011 Sta Cruz do Sul(RS) Masc.15/Fem. 15 30 61 a 77 anos
Ribeiro et al. 2012 Pelotas (RS) Masc.4/Fem. 195 199 Superior a 60 anos
Lopes et al, 2012 Florianópolis/SC Masc. 9/Fem. 78 87 Superior a 80 anos
Meurer et al. 2012 Florianópolis/SC Masc. 24/Fem. 116 140 60 a 80 anos
Cavalli et al 2014 Pelotas (RS) Masc. Fem. 213 60 a 89 anos
Lopes et al 2014 Santa Catarina Masc.10/Fem. 52 62 Média de 68,9 anos

Carvalho et al 2016 Parintns/ AM Masc. 3/Fem. 17 20 Superior a 60 anos
Gabriel et al.2016 São Paulo Masc. 9/Fem. 22 31 60 a 80 anos

Fonte: Levantamento realizado pela autora.
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Os principais resultados encontrados foram que os idosos ingressam nos programas 

de AF por questões relacionadas com saúde e qualidade de vida, além de indicação mé-

dica, prazer e socialização, fatores relacionados com estética e emagrecimento foram os 

menos citados. Os motivos para a permanência são por consciência de que a prática trás 

melhoras para a saúde e por sentirem sensação de prazer e gostar da prática das atividades, 

e ainda satisfação com os serviços prestados e amizades.

TABELA 2: Principais resultados identificados nos estudos sobre motivação para 

prática de atividades físicas em idosos

Autor/Ano Principais Resultados
Mazoet al, 2006 Melhora da saúde física e mental e sentir-se bem.

Freitas et al. 2007 Manutenção da saúde.
Lins et al. 2007 Prazer, saúde, relações sociais e autonomia.
Mazoet al. 2009 Saúde, prazer e sociabilidade. 

Gomes et al. 2009 Saúde, contato social, aprendizagem e auto-estima.
Meurer et al. 2011 Sociabilidade e saúde.
Rocha et al. 2011 Manutenção da saúde e aptidão física.

Garske 2011 Manutenção da saúde, sensação de mente mais alerta, sensação de 
realização e convívio social.

Ribeiro et al. 2012 Evitar ou prevenir problemas de saúde e aconselhamento médico.
Lopes et al, 2012 Promoção e manutenção da saúde.
Meurer et al. 2012 Saúde, sociabilidade, médica e prazer. 
Cavalli et al 2014 Saúde e indicação médica
Lopes et al 2014 Qualidade de vida e indicação médica.

Carvalho et al 2016 Convite de amigos.
Gabriel et al.2016 Por conta própria e indicação médica.

O objetivo deste estudo foi investigar quais os principais motivos levam idosos à 

ingressarem e permanecerem em programas de AF no SUS. Observou-se que a maioria 

desses programas são realizados em Universidades, como programas de extensão em cur-



Adele Fatima Machado - Franz Fischer - Danilo A. Massini - Pollyanna Natalia Micali

40 Multiciência, São Carlos, 19: 31 - 46, 2020

sos de graduação e parceria com municípios. O presente estudo identificou que a maioria 

dos participantes são do gênero feminino, o estudo de Gomes e colaboradores, 2009 in-

vestigou apenas mulheres. A faixa etária variou entre 60 e 80 anos e apenas um estudo foi 

realizado com participantes considerados longevos, com mais de 80 anos.

O estudo de Freitas e colaboradores (2007) apontou que manter a saúde é importante 

para 84,2% e importantíssimo para 100% dos indivíduos participantes do programa de 

A.F, o estudo de Mazo(2006) aponta o fator da saúde como principal motivo para o in-

gresso de idosos em programas de A.F. o que corrobora com os estudos de Gomes (2009), 

Rocha (2011), Garske(2011), Ribeiro (2012), Lopes (2012) e Meurer (2012).

Lins e colaboradores (2007), apontou como principal motivo o prazer, em seguida 

o fator saúde, relações sociais e autonomia, outro motivo apontado foi convite de ami-

gos,Carvalho e colaboradores(2016), por conta própria e por indicação médica foram os 

resultados do estudo realizado por Gabriel e colaboradores.

Já os motivos identificados para a permanência nos programas de AF, foram varia-

dos, segundo o estudo de Mazo (2006) foi o fato de sentir-se bem, reconhecer os benefí-

cios da prática foi apontado por Ribeiro (2012), corroborando com Cavalli (2014) que iden-

tificou consciência dos benefícios e satisfação dos serviços prestados como motivos para a 

permanência nos programas. Ainda foram apontados: promoção e manutenção da saúde, 

(Lopes 2012), gosto pela prática e atendimento, (Lopes 2014) e amizade (Carvalho 2016).

Discussão

Identificar as motivações para a prática de AF regulares em idosos, pode contribuir 

para direcionamento das políticas públicas para essa população. Como identificado pelos 

autores (Mazzo,2006, Freitas,2007,Gomes2009,Rocha,2011), a questão da saúde e quali-
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dade de vida é o motivo mais apontado para o ingresso e sentir os benefícios da AF é que leva 

os idosos a permanecerem nas práticas. Diante desses dados, verifica-se a importância do tra-

balho multiprofissional quando se trata de incentivo a aderência em um estilo de vida saudável.

No início do ano de 2020, o Governo Federal divulgou uma nota técnica onde o 

Ministério da Saúde aboliu a criação de novas equipes multiprofissionais que ampliavam 

os atendimentos da Saúde da Família, os profissionais já atuantes permanecem, porém sem 

muitas garantias(Mota,2020). Isso se deve ao novo modelo de financiamento da Atenção 

Básica. O programa Previne Brasil esvaziou a base de incentivo Federal, revogando as 

normas de parâmetros e custeio dos núcleos. “Desde Janeiro de 2020 o Ministério da 

Saúde não realiza mais o credenciamento de NASF- AB e suas solicitações enviadas até o 

momento serão arquivadas” diz o texto (Mota2020).

Como explica GIOVANELLA, L.(2020) pesquisadora da ENSP/Fiocruz e coorde-

nadora da rede de pesquisa da Atenção Primária em saúde:

“Não haverá mais incentivos para os municípios decidirem como compor 
equipes multiprofissionais, para além dos profissionais básicos, ficando a 
cargo dos municípios como compor uma equipe, o que gera repercussão 
para a saúde dos cidadãos. A redução do caráter multiprofissional da equipe 
dificulta o modelo de Atenção Integral, como por exemplo, a saúde mental 
e nos casos de DCNT, onde existe necessidade de atuação de outros pro-
fissionais como terapeutas, nutricionistas, educador físico, entre outros.”

Segundo o médico CARDONA JÚNIOR, A.(2020)

“Existem dois modelos de Atenção Básica: o integral, que consegue vi-
sualizar as pessoas, a saúde e a comunidade como um todo e o modelo 
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seletivo, que se preocupa com a oferta de uma cesta básica de serviços e 
isto está na proposta de alteração desse Ministério: o essencial, sem dar 
conta de tudo.”

Com toda essa mudança ocorrendo na AB e no NASF, as parcerias entre universi-

dades e municípios se torna ainda mais importante, agregando múltiplos benefícios para 

todos os envolvidos. As universidades, pois os alunos adquirem conhecimento prático 

com vivências do cotidiano, além de ser um incentivo para as pesquisas, enriquecendo 

a ciência. Aos Municípios, que podem contar com profissionais capacitados e ampliar a 

quantidade e qualidade em diversas áreas de atendimentos, e a população, que terá suporte 

em muitos aspectos, recebendo um tratamento gratuito e amplo, contemplando as neces-

sidades individuais do cidadão.

Conclusão

Conclui-se com os resultados obtidos no presente estudo que o motivo mais apon-

tado pelos idosos participantes de Programas de AF é a saúde, seja por interesse próprio 

ou indicação médica. Outros fatores citados foram: prazer, socialização, saúde mental, 

sentir-se bem, autonomia, aprendizagem e autoestima. Já para a permanência, foram mais 

citados: consciência de que a prática trás melhoras para a saúde e por sentirem sensação 

de prazer e gostar da prática das atividades, e ainda satisfação com os serviços prestados 

e amizades.

Considera-se de grande importância o desenvolvimento de estudos sobre motivação 

de idosos para a prática de atividades físicas, pois é uma população em crescimento, e 

identificar as principais motivações pode auxiliar para que cada vez mais idosos ingressem 
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em um estilo de vida ativo. Muitos estudos são realizados sobre os inúmeros benefícios 

da prática de AF em idosos, porém especificamente sobre a motivação ainda não existem 

muitas pesquisas e com foco em locais gratuitos também sendo um fator limitante para 

este estudo.

Assim novos estudos em programas de AF gratuitos e sobre a motivação de idosos, 

inclusive revisões de literatura, podem ser úteis para aumentar a adesão em estilo de vida 

mais saudáveis e ativos, minimizando os riscos do sedentarismo, além de auxiliar as po-

líticas públicas no desenvolvimento e criação de mais programas de AF, proporcionando 

melhorias em outros setores da sociedade.

The motivation of the older people in participating in Physical Activity Programs at SUS

ABSTRACT 

The promotion of a healthy lifestyle is seen by the Brazilian Health System as a stra-

tegic action because physical activity is an efficient method in the prevention and 

treatment of chronic non-communicable diseases. A challenge in elderly people’s care 

is to contribute to their quality of life, therefore, understanding the reasons that lead 

them to join Physical Activity Programs can help in the adherence to a more active 

life. The objective of this literature review was to identify the main reasons that lead 

the elderly to enter and remain in physical activities programs in Basic Care units of 

the SUS (Health Unic System). The final analysis made from the literature review was 
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composed of 15 articles that follow the inclusion criteria: studies conducted with peo-

ple older than 60 years, those that analyze the motivation of the elderly who practice 

physical activities, and the programs being conducted free of charge. The results show 

that the vast majority of participants are women and the main reasons why the elderly 

join physical activities programs are related to health and quality of life, and remain 

for health reasons and also because they feel pleasure and enjoy the practice of activi-

ties. It is observed that the recognition of these reasons can be one of the principles to 

direct some public policies to promote physical activities and health.

KEYWORDS: Motivation, physical activities, elderly, SUS.
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POTENCIAL DE USO DAS FERRAMENTAS GOOGLE JAMBOARD E 

PADLET NO ENSINO COLABORATIVO REMOTO

Sandra Maria LEANDRO1

RESUMO: As ferramentas colaborativas podem potencializar o processo de ensino e apren-

dizagem no ensino remoto, estimulando a autonomia e interação dos alunos nas aulas. Este 

artigo tem como objetivo reconhecer o potencial de uso pedagógico das ferramentas Goo-

gle Jamboard e Padlet, em um contexto de ensino remoto colaborativo e interativo. Entre 

as vantagens no uso das ferramentas colaborativas estão o armazenamento em nuvem, a 

interação dos usuários por meio de dispositivos móveis ou desktop com acesso à Internet, 

além de promover a proatividade, autonomia, valorização do trabalho em equipe, autoes-

tima e os relacionamentos interpessoais. Utilizou-se como metodologia uma revisão siste-

mática da literatura e a pesquisa qualitativa, por permitir várias configurações de coleta e 

análise de dados que viabilizam a apresentação dos resultados, decorrentes duas aulas para 

retomar conceitos da disciplina Gestão e Projetos de TI, no curso superior de Tecnologia 

em Gestão da Tecnologia da Informação. Os resultados demonstram que existe potencial 

de uso das ferramentas, se destacando a Google Jamboard com 94,1% da preferência dos 

alunos. Ambas podem estreitar as relações entre os alunos e professores, oferecendo mais 

dinamismo às aulas devido as possibilidades de estímulos, envolvimento e interdependên-

cia entre os pares na resolução dos problemas propostos de forma colaborativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Google Jamboard; Lousa digital; Padlet; Aprendizagem colaborativa.
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Introdução

O impacto da pandemia trouxe inúmeros desafios e adequações na educação básica 

e superior, decorrentes da suspensão das aulas presenciais e adoção de ambientes virtuais 

de aprendizagem para o ensino remoto emergencial. 

Diante dos desafios enfrentados pelas instituições de ensino, públicas e privadas, 

cada uma delas buscou encontrar as estratégias que mais lhe pareciam apropriadas.  O 

planejar de forma rápida trouxe uma aceleração do domínio de competências digitais, 

plataformas e aplicativos para ensinar e aprender, que permitiram o compartilhamento de 

práticas, descobertas, novas formas de comunicação e avaliação (MORAN, 2020).

Algumas instituições de ensino privadas ampliaram o suporte tecnológico aos alunos, 

a conectividade, segurança dos dados e os pacotes para acesso à Internet, visando ofertar um 

ensino remoto de qualidade para potencializar os processos de ensino e aprendizagem. 

Embora o ensino remoto não se resuma em plataformas de aulas e na conectividade, 

ao considerar as ferramentas educacionais como aliadas nas mudanças exigidas nos pro-

cessos de ensino e aprendizagem é possível minimizar as barreiras físicas e/ou geográficas 

de comunicação e interação entre os professores e alunos. 

Conforme Moran (2020), alguns professores só fizeram transposições de aulas pre-

senciais para os ambientes virtuais, outros aprenderam a combinar dinâmicas diferentes, 

individuais e participativas, como as aulas gravadas e ao vivo, que antes não lhes eram 

frequentes no digital (trabalho em grupos simultâneos, desenvolvimento de projetos e me-

todologias ágeis) com apresentação e discussão de resultados e novas sínteses.

Para Kenski (2007), o uso de ambientes virtuais deve ter a função adicional de tirar 

os usuários do isolamento e encaminhá-los para atividades colaborativas em grupo.  

Porém, a aprendizagem colaborativa é definida ao considerar que os alunos se apre-
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sentam ativos e responsáveis por suas práticas (MOREIRA, 2002).

Por meio das atividades colaborativas em grupo, é esperado que os alunos desenvol-

vam outras competências e habilidades como a proatividade, autonomia, valorização do 

trabalho em equipe, autoestima, comunicação e os relacionamentos interpessoais.

Sobre os processos colaborativos em grupo, Brito (2010) afirma que: 

[...] iniciam com a articulação de significado pessoal, levando outros mem-
bros do grupo a darem explicações, usando esse entendimento. Se aceito, 
os significados oferecidos podem tornar-se parte do sentido comum. No en-
tanto, os membros da equipe podem divergir na sua interpretação e resolver 
a situação a partir de perspectivas diferentes. Em um sentido amplo, me-
diante um processo de colaboração, os estudantes têm oportunidades não 
só para descobrir e trabalhar juntos em um ambiente virtual, mas também 
para construção de interações sociais e estabelecer redes de colaboração 
humana para o resto de seus estudos (p.86).

Moran et al. (2000) afirma que os alunos motivados se tornam interlocutores lúcidos 

e parceiros no processo de ensino e aprendizagem, afinal aprendem e ensinam mais rapi-

damente, se tornam pessoas mais produtivas e confiantes.

Os pesquisadores Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) relatam a importância de 

dividir responsabilidades no processo de ensino-aprendizagem: 

A força da colaboração encontra-se na capacidade de unir as habilidades 
individuais dos educadores, para promover sentimentos de interdependên-
cia positiva, desenvolver habilidades criativas de resolução de problemas 
e apoiar um ao outro, de forma que todos assumam as responsabilidades 
educacionais (p.65).
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Dentre as ferramentas online e colaborativas que permitem a criação de quadros, 

murais virtuais dinâmicos e interativos para registrar, armazenar e compartilhar conteúdos 

multimídias estão as ferramentas gratuitas Google Jamboard e Padlet.

O Padlet permite a interação entre os usuários difundindo ideias, cultura, socializan-

do as informações e a aprendizagem em um contexto diferente da sala de aula tradicional 

(SILVA e LIMA, 2018, p. 83). Além disso, possibilita o repositório de conteúdos em dife-

rentes mídias como vídeos, imagens, artigos e textos.

A ferramenta Google Jamboard é uma lousa digital gratuita, oferecida pelo G Suite 

for Education que pode ser editada de forma colaborativa e simultânea pelos alunos. 

Essas ferramentas disponibilizam o armazenamento em nuvem de forma versátil, 

uma das vantagens que favorece a interação entre os usuários por meio de computadores, 

smartphones, tablets ou outros dispositivos móveis com acesso à Internet. Dessa forma, 

elas contribuem significativamente para uma educação colaborativa por permitir ao pro-

fessor personalizar a maneira de ensinar, além de estimular a motivação e a habilidade de 

“aprender a aprender” nos alunos. 

O estudo tem como objetivo reconhecer o potencial de uso pedagógico das ferra-

mentas gratuitas Google Jamboard e Padlet, em um contexto de ensino remoto colabora-

tivo e interativo. 

Em consonância com o objetivo proposto, o artigo possui a natureza qualitativa e 

conforme Minayo (2001, p. 16), “a metodologia inclui as concepções teóricas de aborda-

gem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino 

do potencial criativo do investigador”. 

No contexto aplicado, o uso das ferramentas colaborativas visa demonstrar que é 

possível maximizar a produtividade no ensino remoto, simplificar e agilizar as tarefas 
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diárias de um gerente de projetos, integrar a participação dos stakeholders de qualquer 

localização geográfica, com diferentes dispositivos de comunicação, em tempo real.

Materiais e Métodos 

Utilizou-se como metodologia a revisão sistemática da literatura e a pesquisa qua-

litativa (MINAYO, 2001), por permitir várias configurações de coleta e análise de dados 

que viabilizam a apresentação dos resultados, decorrentes de duas aulas que ocorreram 

em dias distintos, para retomar conceitos da disciplina Gestão e Projetos de TI, no curso 

superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, da Universidade Central 

Paulista (UNICEP), situada na cidade de São Carlos/SP.

Para a coleta de dados foi desenvolvido dois questionários, em formato eletrônico, 

onde o primeiro fez menção a ferramenta Google Jamboard, contendo 8 perguntas sendo 6 

de múltipla escolha e duas abertas. As segundo questionário fez menção ao uso do Padlet, 

contendo 8 perguntas sendo 7 de múltipla escolha e uma aberta.

Os questionários foram disponibilizados aos 24 alunos, regularmente matriculados 

na disciplina, no primeiro semestre de 2021, utilizando dois links gerados pela ferramenta 

gratuita disponibilizada pelo Google: o Google Forms. 

Para avaliar o uso da ferramenta Google Jamboard, a aplicação da metodologia 

seguiu algumas etapas, projetadas por webconferência em tempo real no ambiente virtual 

de aprendizagem D2L, durante a aula do dia 25 de abril, no horário das 19h às 22h: i) 

Os alunos foram divididos em dois grupos de trabalho, contendo 12 integrantes em cada 

equipe. A separação foi realizada pelo método alfabético, de acordo as letrais iniciais de 

cada nome; ii) Cada grupo de trabalho recebeu um tema, para levantamento da lista de 

atividades do projeto; iii) Foi feita uma explanação dos recursos da ferramenta Jamboard, 
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com ênfase na gestão de projetos (tema da aula); iv) Os grupos receberam os links para 

acesso aos respectivos jams (quadros), previamente definidos pela professora, na Google 

Jamboard; v) O líder de cada grupo abriu a reunião da sua equipe no Google Meet, com a 

duração prevista de 60 minutos. 

Para avaliar o uso da ferramenta Padlet, a aplicação da metodologia seguiu todas as 

etapas utilizadas na aula da ferramenta Google Jamboard, projetadas por webconferência 

em tempo real no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) D2L, durante a aula do dia 03 

de maio, no horário das 19h às 22h. 

Observa-se que durante as duas aulas, decorridos os prazos para o encerramento 

das reuniões no Google Meet, os projetos colaborativos desenvolvidos pelos dois grupos 

foram baixados no formato de arquivos .pdf. Os alunos receberam o feedback e as consi-

derações da professora sobre os projetos colaborativos, desenvolvidos nos jams (Google 

Jamboard) e murais (Padlet). Em continuidade a etapa de coleta de dados, os links dos 

questionários foram disponibilizados aos alunos, para a análise qualitativa das respostas. 

Todos os alunos presentes permaneceram conectados no AVA D2L para sanarem suas dú-

vidas e interagirem com a professora, em paralelo as reuniões no Google Meet.

Resultados 

Um descontentamento entre os alunos de graduação, principalmente na área de Tec-

nologia da Informação (TI), está relacionado as disciplinas com maior abordagem de con-

teúdos teóricos. Apesar das aulas práticas serem mais dinâmicas, por permitir que eles en-

tendam e identifiquem a empregabilidade dos conceitos presentes na literatura e exigidos na 

prática pelo mercado de trabalho, não adianta somente o uso de ferramentas se não houver a 

preocupação dos professores com a aprendizagem colaborativa pelo viés sociointeracionista.
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A teoria sociointeracionista concebida pelo psicólogo Lev Semenovitch Vygotsky 

(1984) considera que a construção do conhecimento se baseia em fatores externos e são 

adquiridos decorrentes das relações sociais e com o meio. 

Estima-se que os alunos de graduação, quando terminam o curso, podem se “lem-

brar (em média) 40% do que lhe foi ensinado, mas não é capaz de colocar em prática nem 

10% desses ensinamentos” (CAMARGO; DAROS, 2018 p. 80-81). 

Baseando-se na teoria de Vygotsky (1984) e nos quatro pilares do conhecimento que 

corroboram com o conceito que a prática pedagógica deve se preocupar em desenvolver 

nos alunos as aprendizagens fundamentais, que não se dissociam, ao longo da vida: apren-

der a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (DELORS, 1998), 

foi proposto o planejamento didático das duas aulas para retomada dos conteúdos sobre 

gestão de projetos em TI.

As duas ferramentas ofereceram possibilidades de acesso, aos links dos projetos cola-

borativos, por meio de dispositivos como computador desktop, tablet, smartphone e notebook.

O quadro 1 demonstra os dispositivos utilizados pelos alunos, durante as aulas, para aces-

sar os projetos colaborativos dos grupos, desenvolvidos nas ferramentas Jamboard e Padlet.

Quadro 1 – Levantamento dos dispositivos utilizados pelos alunos para acessar as 

ferramentas Jamboard e Padlet.

Dispositivos Google Jamboard Padlet
Computador Desktop 52,9% 37,5%

Tablet 0% 0%
Smartphone 0% 12,5%
Notebook 47,1% 50%

Fonte: autora.
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Na primeira aula, o primeiro grupo ficou responsável pelo estudo de caso “Projeto 

- Loja Virtual” e o segundo pelo “Projeto - Curso Presencial Gestão de Projetos”, ambos 

desenvolvidos na ferramenta Jamboard.  O grupo 1 conseguiu se organizar melhor, o líder 

da equipe dividiu as fases do projeto solicitadas em 3 frames (Figura 1) e elaborou uma 

escala matriz de responsabilidades contendo as atividades de cada integrante, colocando 

em prática toda a teoria sobre a gerência/gestão de projetos.

Figura 1: Frames do Grupo 1 – “Projeto - Loja Virtual”. Fonte: autora.

O grupo 2 teve mais dificuldades de organização, o líder da equipe não dividiu o 

projeto em fases e optou pela contribuição dos integrantes em um único frame (figura 2).

Figura 2: Frames do Grupo 2 – “Projeto - Curso Presencial Gestão de Projetos”. Fonte: autora.
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O tempo inicial de 60 minutos da reunião foi prorrogado em 10 minutos, somente 

na aula da ferramenta Google Jamboard e 100% dos alunos consideraram suficiente para 

as discussões dos estudos de caso, levantamento das listas de atividades dos projetos em 

formato de postites e preenchimento dos frames colaborativos. 

Na segunda aula, o primeiro grupo ficou responsável pelo estudo de caso “Projeto: 

Criação de um blog” e o segundo pelo “Projeto: “Lançamento de um produto”, ambos 

desenvolvidos na ferramenta Padlet.  Os grupos 1 e 2 conseguiram se organizar, os líderes 

das equipes dividiram os projetos em fases, contendo as atividades, conseguindo colocar 

em prática toda a teoria sobre gestão de projetos (Figuras 3 e 4).

Figura 3: Mural do Grupo 1 – “Projeto: Criação de um blog”. Fonte: autora.
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Figura 4: Mural do Grupo 2 – “Projeto - Curso Presencial Gestão de Projetos”. Fonte: autora.

Nos questionários sobre as ferramentas, disponibilizados aos alunos nas respectivas 

aulas, estavam as perguntas: “A ferramenta Google Jamboard é de fácil entendimento e 

manuseio para entrega de atividades colaborativas?” e “A ferramenta Padlet é de fácil en-

tendimento e manuseio para entrega de atividades colaborativas?”. Por meio das respostas 

foi possível estabelecer a comparação entre elas. Os resultados demonstram que 94,1% 

dos alunos tiveram maior facilidade no aprendizado e mais habilidades com os recursos da 

ferramenta Google Jamboard, comparada ao Padlet onde 25% dos alunos demonstraram 

indiferença no uso, durante o desenvolvimento dos projetos colaborativos (Quadro 2). 

Vale ressaltar que os alunos não possuíam conhecimentos prévios sobre as duas ferramen-

tas propostas. 

Quadro 2 – Potencial de uso das ferramentas Google Jamboard e Padlet (entendi-
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mento e usabilidade) no desenvolvimento de atividades colaborativas em grupos.

Respostas Google Jamboard Padlet
Sim 94,1% 62,5%

Indiferente 0% 25%
Não 5,9% 12,5%

Fonte: autora.

Foram avaliados aspectos qualitativos no uso das ferramentas, por meio das ques-

tões: “O uso da ferramenta Jamboard pode estreitar as relações entre os alunos e profes-

sores, oferecendo mais dinamismo às aulas?” e “O uso da ferramenta Padlet pode estrei-

tar as relações entre os alunos e professores, oferecendo mais dinamismo às aulas”? Os 

resultados demonstram 100% das preferências dos alunos no uso da ferramenta Google 

Jamboard, seguido de 88,2% para o Padlet (Quadro 3).

Quadro 3 – Potencial de uso das ferramentas Google Jamboard e Padlet diante das 

possibilidades de estreitar as relações entre os alunos e professores, oferecendo mais di-

namismo às aulas. 

Respostas Google Jamboard Padlet
Sim 100% 88,2%

Indiferente 0% 11,8%
Não 0% 0%

Fonte: autora.
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Foram avaliados, nos respectivos questionários, se os aspectos didáticos e interati-

vos das ferramentas Google Jamboard e Padlet favoreceram a aprendizagem do conteúdo 

proposto nas aulas. Os resultados são muito próximos e demonstram que 88,2% dos alu-

nos reconheceram a importância da Google Jamboard, seguido de 87,5% para o Padlet 

(Quadro 4). Evidencia-se a importância de diversificar as estratégias didáticas e ativida-

des voltadas aos diferentes contextos, com o objetivo de propiciar condições para que os 

alunos desenvolvam as habilidades e se apropriem dos conhecimentos de forma lúdica e 

colaborativa.

Quadro 4 – Comparação entre os aspectos didáticos e interativos das ferramentas 

Google Jamboard e Padlet em relação a aprendizagem dos conteúdos propostos nas aulas.

Respostas Google Jamboard Padlet
Sim 88,2% 87,5%

Talvez 11,8% 12,5%
Não  0% 0%

Fonte: autora.

As pesquisadoras Leandro e Corrêa (2018) corroboram com a importância que 

são necessárias metodologias e estratégias que estimulam a formação de indivíduos 

comprometidos, autônomos, corresponsáveis pelo processo de ensino e de aprendizagem, 

preparados para enfrentar os desafios impostos pelo mercado de trabalho. Mais do que 

isso, uma abordagem metodológica que contribua para potencializar o desenvolvimento 

da motivação intrínseca dos alunos. 

Os alunos responderam sobre a possibilidade de recomendar as ferramentas Google 
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Jamboard e Padlet em outras disciplinas do curso de Gestão de TI. Os resultados demons-

tram uma alta aceitação (94,1%) da ferramenta Google Jamboard, no contexto da gerência 

de projetos, pois a experiência permitiu que os alunos centralizassem a comunicação da 

equipe, concentrassem os esforços dos integrantes ao buscarem soluções colaborativas e 

otimizassem o gerenciamento das tarefas nos projetos propostos, em tempo real (Quadro 5). 

Quadro 5 – Potencial de uso das ferramentas Google Jamboard e Padlet em relação 

a possibilidade de recomendá-las em outras disciplinas do curso Gestão de TI.

Respostas Google Jamboard Ferramenta Padlet
Sim 94,1% 25%

Talvez 0% 62,5%
Não 5,9% 12,5%

Fonte: autora.

A figura 5 demonstra a classificação do uso das ferramentas Google Jamboard e 

Padlet, onde os alunos utilizaram uma escala de avaliação de 1 (insatisfeito) a 5 (sa-

tisfeito). Os resultados demonstram que 52,9% dos alunos classificaram a ferramenta 

Google Jamboard com a pontuação 5, comparada ao Padlet onde 62,5% dos alunos 

a classificaram com a pontuação 3 para desenvolvimento dos projetos colaborativos.
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Figura 5: Avaliação das ferramentas Google Jamboard e Padlet. Fonte: autora.

A figura 6 demonstra a preferência em relação ao uso das ferramentas. Os resultados 

demonstram que 87,5 % dos alunos preferiram a Google Jamboard e 12,5 % não conside-

ram nenhuma delas como a favorita.
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Figura 6: Ferramenta colaborativa preferida pelos alunos. Fonte: autora.

Sobre o potencial de uso da ferramenta Padlet não ter tido tanta aceitação pelos 

alunos, os motivos podem ser constatados pelas questões abertas, não obrigatórias, onde 

puderam discorrer sobre as práticas adotadas nas aulas e uso das ferramentas, destacando-

-se: “A única coisa que eu não gostei foi o post-it, você consegue apenas modificar o seu 

post-it, se por acaso alguma outra pessoa do grupo quer acrescentar informações no seu 

post-it não é possível.”; “Ferramenta com precariedades em suas configurações, diferente-

mente da Jamboard, que é ótima.”

Destaca-se ainda outro depoimento sobre as dinâmicas adotadas nas aulas, da disci-

plina Gestão de Projetos em TI, destacando-se:  “Professora, a matéria tem bastante teoria 

pesada, pra mim está sendo difícil compreender a teoria com o prático, pois esse é meu 

primeiro contato com a matéria, tive algumas equivalências do curso de [...], e me sinto 



Sandra Maria Leandro 

62 Multiciência, São Carlos, 19: 47 - 66, 2020

muito perdida, pois não tinha contato com a disciplina, e quando propõe as atividades, 

como a de hoje que nunca foi feita, eu não consigo desenvolver a atividade proposta, fico 

perdida, não tenho conseguido acompanhar, pois aguardo para após da resolução dos co-

legas, ouvir sua explicação.”

Pelas questões abertas foi possível detectar que as possíveis dificuldades dos alu-

nos não estavam relacionadas ao uso das ferramentas Jamboard e Padlet em si, mas na 

compreensão de fundamentos teóricos do conteúdo programático da disciplina que serão 

desenvolvidos ao longo do semestre.

Considerações finais

O ensino colaborativo se apresenta como uma ação pedagógica que visa suprir as 

demandas do ensino remoto.

A partir da experiência com os alunos, as ferramentas Google Jamboard e Padlet têm 

potencial para enriquecer as aulas, devido aos estímulos decorrentes do envolvimento e a in-

terdependência entre os pares na resolução de problemas, além de incentivar a criatividade, 

permitindo que os alunos possam expor suas ideias e opiniões de forma colaborativa.

As ferramentas possuem potencial para serem exploradas pelos professores em ativida-

des extraclasses, incluindo diversos formatos, como imagens, vídeos, links, texto, entre outros. 

Os resultados demonstraram uma grande aceitação sobre o formato de aula propos-

to. Do ponto de vista qualitativo, a ferramenta Jamboard e a ferramenta Padlet permitem 

explorar as potencialidades advindas dos recursos disponíveis na Internet, priorizando a 

interação entre os pares e a aprendizagem colaborativa. 

Sem esgotar as possibilidades de reflexão, o campo é fértil para o desenvolvimento 
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de pesquisas científicas que exploram o uso das ferramentas Google Jamboard e Padlet 

aplicadas ao ensino remoto emergencial.

Potential to use Google Jamboard and Padlet tools in remote collaborative education

ABSTRACT: 

Collaborative tools can enhance the teaching and learning process in remote education, 

stimulating student´s autonomy and interaction in classes. This paper aims to recognize the 

potential for pedagogical use of the Google Jamboard and Padlet tools, in a context of col-

laborative and interactive remote teaching. Among the advantages in the use of collabora-

tive tools are cloud computing, user interaction through mobile or desktop devices with In-

ternet access, in addition to promoting proactivity, autonomy, valuing teamwork, self-esteem 

and interpersonal relationships. The methodology used was a systematic literature review 

and qualitative research, as it allows for various configurations of data collection and analy-

sis that enable the presentation of results, resulting in two classes to resume concepts of the 

discipline Management and IT Projects, in the higher education course of Technology in 

Information Technology Management. 

The results demonstrate that there is potential for using the tools, with Google Jamboard 

standing out with 94.1% of the student´s preference. Both can strengthen the relationships 

between students and teachers, offering more dynamism to classes due to the possibilities of 

stimuli, involvement and interdependence between peers in solving the problems proposed 

in a collaborative way.

KEYWORDS:  Google Jamboard; Digital board; Padlet; Collaborative learning
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Um estudo das personagens Oliver Twist, Huckleberry Finn e Pedrinho, do Sítio 

do Pica-pau Amarelo

Eduardo BARBIZAN1

RESUMO: O objetivo deste trabalho é propor um estudo sobre os personagens Oliver 

Twist, do romance Oliver Twist (1837), de Charles Dickens; Huckleberry Finn, do roman-

ce The Adventures of Huckleberry Finn (1885), de Mark Twain; e Pedrinho, da narrati-

va Caçadas de Pedrinho (1933), de Monteiro Lobato. Para o presente trabalho, além da 

leitura dos corpora, serão considerados títulos sobre História e Literatura da Inglaterra, 

dos Estados Unidos e do Brasil. Para fundamentação teórica empregaremos o conceito de 

periodização proposto pelo teórico norte-americano Fredric Jameson (1992), no sentido 

de se verificar o diálogo entre o texto (elementos estéticos) e seu contexto político-social 

de produção para a interpretação dos textos literários.

PALAVRAS-CHAVE: Periodização; Charles Dickens; Mark Twain; Monteiro Lobato.

1 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), CEP 13565-905, São 
Carlos, São Paulo, Brasil; eduardobarbizan@estudante.ufscar.br.



Eduardo Barbizan

68 Multiciência, São Carlos, 19: 67 - 88, 2020

Introdução 

Charles Dickens2 (1812-70), Mark Twain3 (1835-1910) e Monteiro Lobato4 (1882-

1948) foram escritores de grande sucesso desde suas primeiras publicações. Cada autor 

apresenta particularidades estéticas, envolvendo aspectos chaves sobre a recepção e o con-

texto de produção, que conquistaram, e encantam os leitores nos dias atuais, por apresentar 

narrativas envoltas em melodrama, sátira e aventuras vividas por seus marcantes persona-

gens Oliver Twist, Huckleberry Finn e Pedrinho do Sítio do Pica-pau Amarelo. 

 Investigar e analisar o interesse do leitor para com as obras dos autores não será 

nossa justificativa para construir a presente análise dos personagens. Porém, devemos con-

siderar, principalmente no universo de Dickens, Inglaterra na Era Vitoriana5 (1832-1900), 

que, mesmo em segundo plano e não havendo o objetivo de atingir um destinatário culto, 

mas o novo burguês, o leitor era considerando para a produção de um texto literário. Desse 

2 Charles Dickens, importante representante da literatura inglesa e que alcançou o auge do meio literário no período vitoriano. Seu 
pai era empregado do comércio, sendo que foi preso diversas vezes por dívidas. Dickens foi um escritor engajado e se dedicou no 
combate de reformas no século XIX. Seu primeiro trabalho publicado foi Pickwick (1836-7) e, em seguida, Oliver Twist (1837-8), 
Nicholas Copperfield (1838-9), Barnaby Rudge (1841), Christmas Carol (1843), A Tale of Two Cities (1849), David Copperfiel 
(1849-50), Hard Times (1854), entre outros trabalhos.
3 Samuel Langhorne Clemens, entre os anos de 1862 a 1865, foi repórter e escritor humorístico para diferentes jornais locais dos 
Estados Unidos, como Virginia City Territorial Enterprise, San Francisco Daily Morning Call, Golden Era, Californian e para 
outros jornais locais de Nevada e Califórnia.  Essa atividade contribuiu para a formação como escritor, pois possibilitou o registro 
do cotidiano e dos acontecimentos à margens do rio Mississippi. Em 1863, o novo escritor norte-americano Sr. Clemens, adotou 
o pseudônimo Mark Twain, como passaria a ser conhecido, pensado a partir da expressão utilizada pelos barqueiros do impor-
tante rio, para indicar o nível mínimo exigido para a navegação segura de um barco a vapor. Com a publicação de The Celebrate 
Jumping Frog of Cahaveras Country and Other Sketches (1867), o autor foi reconhecido por seus leitores como um excelente 
autor de contos. Com a viagem realizada para a Europa, temos a publicação de The Innocents Abroad (1869), em que narra suas 
impressões sobre a sociedade europeia.
4 Além de ser o criador da turma do Sítio do Picapau Amarelo, o paulista José Bento Monteiro Lobato foi advogado, fazendeiro, 
diplomata, editor e tradutor. O autor brasileiro de literatura infantil escreveu em 1920 sua obra intitulada A menina do narizinho 
arrebitado, que após anos de alterações de trechos e capítulos se transforma no livro Reinações de Narizinho (1931). Um livro 
diferente das produções destinadas para o público infantil da época. Assim, uma produção que deveria estar cheia de ensina-
mentos, muitas vezes de difícil compreensão para as crianças, para a conter travessuras e reinações juvenis. Desse modo, além 
de Narizinho, temos personagens importantes como Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, Tio Barnabé, Visconde de Sabugosa, 
Emília, Rabicó, Quindim, entre outros. Lobato se dedicou em outros livros infantis, como por exemplo: O saci (1921), Viagem 
ao céu (1932), Caçadas de Pedrinho (1933), Emília no país da gramática (1934), Memórias de Emília (1936), História de tia 
Nastácia (1941), O poço de Visconde (1937), A reforma da natureza (1941), A chave do tamanho (1942) e Os doze trabalhos de 
Hércules (1944). E também para livros como Urupês (1918), Cidades Mortas (1919), Ideias de Jeca (1919) e Negrinha (1920).
5 A rainha Vitória reinou de 1837 até 1901, mas o início de seu reinando, às vezes, é estabelecido com a derrota de Napoleão em 
1815. Na literatura o período começa com a morte de Sir Walter Scott em 1832, e, segundo algumas fontes, vai até 1914. A Era 
Vitóriana se apresentou dividida em dois extremos: a classe trabalhadora era extremamente pobre e tinham terríveis condições 
de trabalho; a classe média continuava rica e confortavél em seu ciclo social. Alguns escritores utilizaram suas produções para 
mostrar os avanços bem sucedidos de uma sociedade sobre a base de uma nação cheia de problemas e desigualdades sociais.
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modo, a aplicação desse argumento se justifica pelo papel desempenhado pela nova classe, 

que emergia com a Revolução Industrial, na construção da literatura inglesa.

  A produção de Mark Twain na literatura norte-americana também busca propor-

cionar o questionamento acerca do valor literário, a função dos textos artísticos e a ruptura 

com outros autores do realismo, e assim, ampliar o horizonte de seu público leitor. Se no 

primeiro caso, com Charles Dickens, a narrativa almejava a um tom didático para os textos 

literários, glorificação do bom cidadão inglês e a possibilidade de pertencer a alta classe 

inglesa.

Mark Twain, temos foco, considerando o todo e com a periodização da obra em seu 

momento de produção, a denúncia para com uma parcela da sociedade do século XIX que 

defendia o trabalho escravo nas lavouras do sul dos Estados Unidos, em um momento 

em que, mesmo envolto em dificuldades e interesses de mão de obras para as fábricas no 

momento do avanço do Capitalismo em sua primeira fase, a liberdade dos cidadãos que 

foram escravizados.

 Comparada com as grandes literaturas, a literatura brasileira, tendo Monteiro Lo-

bato como representante nesse trabalho, tem seu valor questionado. O crítico literário 

brasileiro Antonio Candido (1960), no prefácio da primeira edição dos estudos de dois 

períodos de nossa literatura, Arcadismo e Romantismo, desenvolvidos no livro Formação 

da literatura brasileira: momentos decisivos (2006), diz que: “A nossa literatura é galho 

secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas...” 

(CANDIDO, 2006, p. 11). Desse modo, a literatura brasileira é reflexo, a partir de um es-

pelho desfocado. As ideias, o padrão, não se sustentava em nossas terras e nos afastou de 

nossa essência. Buscando um modelo nas produções literários de outros países e; princi-

palmente, nesses momentos estudados pelo crítico literário, da literatura portuguesa, que 

também buscou um padrão em uma norma vinda de diferentes manifestações artísticas. 
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Assim, temos que observar e conhecer os trabalhos dos autores do passado e procurar for-

mar e ampliar nossa própria cultura literária. Essa tarefa é possível pela leitura do efeito 

produzidos pelas obras e Candido nos atenta para: “Lidas com discernimento, revivem na 

nossa experiência, dando em compensação a inteligência e o sentimento das aventuras do 

espírito. Neste caso, o espírito do Ocidente, procurando uma nova morada nesta parte do 

mundo” (CANDIDO, 2006, p. 12). 

Podemos identificar um certo grau de revisitação nos textos elaborados por Lobato 

para o público infanto-juvenil, pois nas aventuras que sucedem no Sítio do Pica-pau Ama-

relo encontramos deuses gregos, princesas, príncipes, Peter Pan, Dom Quixote, Gato Félix 

e entre outros personagens. Desse modo, personagens já conhecidos, ou que se esperava 

certa familiaridade pelo leitor, são reinseridos em um novo contexto narrativo. Em seu 

livro Literatura infantil: teoria, análise, didática (2000), Nelly Novaes Coelho (2000), 

diz que: 

Um dos grandes achados de Lobato, tal como o de seus antecessores L. 
Carroll e Collodi, foi mostrar o maravilhoso como possível de ser vivido 
por qualquer um. Misturando o imaginário com o cotidiano real, mostra, 
como possíveis, aventuras que normalmente só podiam existir no mundo 
da fantasia (COELHO, 2000, p. 138).

 Assim, esclarecendo, que Lobato valoriza a Cultura Nacional e a sociedade em 

que vivia. O autor se posiciona em defesa da nacionalidade e conquista seus leitores com 

suas produções provindas de ideias ou modelos de outras culturas, justificando, de certa 

forma, a tentativa de utilizar seus textos com finalidades didáticas.

 Neste presente trabalho propomos uma releitura dos romances Oliver Twist (1837) 
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de Charles Dickens, The Adventures of Huckleberry Finn (1885) de Mark Twain, e Ca-

çadas de Pedrinho (1933) de Monteiro Lobato, para investigar, a partir da análise dos 

elementos textuais e extratextuais, as diferenças e semelhanças entre três protagonistas 

presentes dos textos literários elencados até então.

Oliver Twist: O novo herói burguês

Primeiramente, para iniciar nossa análise do primeiro romance e tarefa que irá se 

aplicar para os demais textos, propomos um olhar para a estrutura e enredo. Desse modo, 

o romance Oliver Twist de Charles Dickens, teve sua primeira publicação em 1837-8, na 

Inglaterra da época vitoriana6. Antes de termos o livro publicado em cinquenta e um capí-

tulos, o romance foi publicado em folhetim, o autor publicava suas produções em volume 

depois de terem aparecido em folhetim de circulação da época (BORGES, 2016), prática 

muito comum entre os contemporâneos de Dickens no século XIX. Dickens inicia sua 

carreira literária pelo jornalismo e manteve esse estilo. Desse modo, sua escrita deveria ser 

bem elaborada para despertar a curiosidade de seus leitores, que, de certa forma, atingiu 

seu objetivo quando Dickens, certa vez, recebeu centenas de cartas de seus leitores que 

lhe solicitavam que determinado protagonista não morresse, justificando, também, o uso 

recorrente de personagens melodramáticos (BORGES, 2016). Com todo esse resultado 

positivo, Dickens conseguiu fazer fortuna com seus trabalhos literários e obter reconheci-

mento em vida e, também, nos dias atuais. 

Conform Ronald Carter e John McRae, nos estudos realizados na publicação inti-

tulada The Penguin Guide to Literature in English: Britain and Ireland (2001), afirmam 

6 No período do Romantismo Inglês, a poesia foi a forma literária mais importante e nesse momento o romance se tornou a forma 
popular na Inglaterra e em todo o mundo.
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que: “Dickens was a famous writer when he was alive and he is now one of the best-known 

and most widely read of English writers. People know his name as they know the name of 

Shakespeare” (CARTER, MCRAE; 2001, p. 129).

Em linhas gerais o romance narra as desventuras do garoto órfão chamado Oliver, 

sua mãe morre logo após o nascimento do bebê, vivia com outros meninos no orfanato do 

Mr. Bumble. Com medo de ser vendido, ameaça resultante por seu pedido de mais comida 

em uma das refeições no abrigo, Oliver foge em direção a Londres. Após caminhar duran-

te sete dias e mendigar por comida, temos o encontro do personagem com Dodger, garoto 

que o levou até Fagin, um velho que ensinava e mantinha um grupo de crianças que rou-

bavam carteiras das pessoas nas ruas. Oliver é obrigado a participar de um assalto de uma 

casa e, para sua infelicidade, a residência escolhida para o assalto havia sido o local em 

que passou seus melhores dias em Londres. Antes de morrer Leeford entrega um retrato de 

Agnes para seu amigo Mr Brownlow, retrato que chamou a atenção de Oliver no primeiro 

momento em que esteve na residência do aristocrata. Mr Brownlow comprou uma casa 

perto da casa de Rose e adotou Oliver, para assim, proporcionar uma melhora de vida.

O enredo apresentado pelo narrador onisciente, que apresenta os acontecimentos 

e os diálogos melodramáticos entre as personagens e que tudo sabe acerca do passado 

e presente dos mesmos, apesar de sua extensão e o trabalho com detalhes, pode ser re-

sumida em poucas palavras: dramáticas desventuras do órfão Oliver. Entretanto, com a 

qualidade da narrativa, temos, na maioria das vezes, um questionamento social e político, 

que não é possível de ser interpretada com a leitura dramática do texto, pois assim, somos 

neutralizados pelas estratégias de contenção7. O trabalho do autor inglês ataca algumas 

organizações e pessoas da sociedade de sua época, como por exemplo, instituições esco-

7 Termo que Fredric Jameson (1992) empresta de Georg Lukács para explicar as estratégias presentes no texto literário que 
desviam o olhar do leitor ou mesmo do crítico bem-intencionado para elementos não históricos. JAMESON, F. O Inconsciente 
Político: A narrativa como ato socialmente simbólico. São Paulo, SP: Editora Ática S.A., 1992.
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lares, departamentos governamentais, prisões, sistemas de trabalho, entre outros. E não 

podemos deixar de abordar que textos de Friedrich Engels e Karl Marx são importantes 

para a construção da opinião crítica de Dickens. Apesar de seu contexto de produção se 

apresentar como um ambiente extremamente conservador, temos o auge do socialismo e, 

também, nos calorosos momentos de debates entre religião e ciência, com o questiona-

mento dos preceitos bíblicos contra as ideias divulgadas por Darwin. Uma das caraterísti-

cas marcantes de Dickens, e presente em suas produções literárias, se dá pelo fato de tratar 

a cidade como ambiente de suas narrativas e, assim, de ser um dos primeiros a descobrir e 

abordar lugares pobres e sórdidos. A paisagem da cidade é retratada e não mais paisagens 

de campos, montanhas, selvas e rios. Desse modo, como o conhecimento de diferentes 

espaços, o autor transita entre as diversas classes sociais, que se enquadra desde a classe 

pobre, baixa e a alta burguesia e, até mesmo, a classe aristocrática. 

Assim, as discussões da época vitoriana não estavam somente acentuadas e pre-

sentes nas atmosferas das reformas, protestante, católica, socialista ou capitalista; mas 

também estava presente nas produções literárias. Entretanto, o leitor e o crítico literário 

devem estar atentos ao jogo de elementos dramáticos utilizados na narrativa para identifi-

car a crítica social que abarca a obra Dickensoniana. A Revolução Agrícola na Era Tudor 

gerou um momento de prosperidade. Porém, com o avanço do capitalismo sobre o campo 

e o desenvolvimento da Revolução Industrial trás o fim da vida no meio rural. Assim, te-

mos o apontamento do crescimento do êxodo rural, o aumento das cidades e o número da 

pobreza aumenta consideravelmente.

Um exemplo sobre o questionar sobre a sociedade da época é realizado pelo per-

sonagem Oliver Twist. No momento em que o garoto de apenas oito anos, mesmo que 

encorajado pelo amigo, questiona se havia mais comida e seria de sua vontade/neces-

sidade repetir a refeição porque sentia fome, podemos analisar como uma crítica sobre 
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a organização e desigualdade social. E sobre as condições da população em que muitos 

não tinham recursos quase nenhum e uma minoria vivia sobre luxo e regalias abundantes, 

como podemos observar no trecho: 

(...) Mr. Bumble gave him a tap on the head with his cane to wake him up, 
and another on the back to make him lively, and, bidding him follow, con-
ducted him into a large whitewashed room, where eight or tem fat gentle-
men were sitting round a table, at the top of which, seated in an arm-chair 
rather higher than the rest, was a particularly fat gentleman with a very 
round, red face (DICKENS, 2015, p.11).

Entretanto, o personagem Oliver Twist pode ser interpretado como uma grande es-

tratégia de contenção, pois sua trajetória de vida, com o recurso do melodrama, toca o 

sentimentalismo de seus leitores. Assim, suas desventuras atrapalha a visão crítica e temos 

o fortalecimento do interesse de seu público. Os emocionantes acontecimentos prendem o 

texto em um círculo de suspense e figura uma classe social da sociedade inglesa da época, 

como podemos justificar com o trecho: 

(...) As I propose to show in the sequel whether the White-waist-coated 
gentleman was right or not, I should perhaps mar the interest of this nar-
rative, (supposing it to possess any at all,) if I ventured to hint just yet, 
whether the life of Oliver Twist will be a long or a short piece of biography 
(DICKENS, 2015, p.17).

 Portanto, podemos concluir que Dickens, foi um autor celebrado em seu momen-

to de produção como um importante criador de uma série de personagens, que, com seu 

sentimentalismo, classe social e vocabulário especial; projetam uma sombra de represen-
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tatividade do real. Possibilita conhecimento e questionamento sobre o valor da vida em 

relação a doentia necessidade de produção de capital, para o bem-estar de uma minoria da 

população. 

 

O narrador-personagem Huck Finn

Nas terras da Nova Inglaterra, iremos nos aventurar no universo de Mark Twain. 

Seu estilo possibilitou uma ruptura da tradição almejada pelos escritores norte-america-

nos do século XIX, pois temos a presença da voz nacional em seus textos e a utilização 

de uma linguagem popular em seus livros. Além da utilização de gírias e dialetos em suas 

obras, Twain apresenta episódios que retratam as crenças populares e a cultura da socieda-

de de sua época, mas de forma humorística. Assim, desperta a curiosidade de seus leitores. 

Desse modo, as produções de Twain, a partir do retrato das cidades de fronteira, das lutas 

nas minas de ouro, das reuniões em torno da fogueira e das histórias sobre velhos heróis 

cômicos do velho Sudoeste dos Estados Unidos; contribui para a formação da literatura 

realista norte-americana.

Huck, logo nas primeiras páginas do romance The Adventures of Huckleberry Finn8, 

contextualiza e narra os fatos que ocorreram no livro The Adventures of Tom Sawyer (1876), 

uma forma de relembrar o livro anterior. Também, não podemos deixar de nos atentar que 

8 O romance The Adventures of Huckleberry Finn (1885), é, de certo modo, continuação do livro The Adventures of Tom Sawyer 
(1876). Mark Twain revisita o mesmo ambiente das aventuras de Tom Sawyer, vila ribeirinha de St. Petersburgo à margem do rio 
Mississipi do século XIX, para acompanhar Huckleberry Finn, personagem-narrador e conhecido pelo público leitor do primeiro 
texto. A partir de então, a bordo de uma jangada no rio Mississipi e realizando travessuras juvenis, temos Huck, um jovem garoto 
que para se livrar do pai bêbado e violento, abandona, a partir da simulação de sua própria morte, a sociedade civilizada em que 
tentavam inseri-lo, e Jim, ex-escravo do sul dos Estados Unidos, representante das pessoas que foram escravizadas,  que estava 
prestes a ser libertado, mas, pensando que iria ser enviado para as lavouras de algodão do sul dos Estados Unidos, foge para não 
sofrer tal punição. Os aventureiros se lançam a uma viagem em busca da liberdade à margem dos valores de uma sociedade hipó-
crita e puritana do pós-guerra Civil. A edição utilizada neste artigo é a de 1994 da Dover Thrift Editions. Contudo, para a tradução 
dos trechos de Adventures of Huckleberry Finn, foi usada a tradução de Sergio Flaksman (2002, 2ª edição). Vale ressaltar que a 
edição britânica da obra foi lançada no ano de 1884 e a edição norte-americana em 1885.
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o próprio personagem realiza essa ação, como temos no trecho: “Everything was dead 

quiet, and it looked late, and smelt late. You know what I mean – I don’t know the words 

to put it in9” (TWAIN, 1994, p. 26).  O romance teve sua primeira publicação nos Estados 

Unidos em 1885 e está organizado em quarenta e dois capítulos e um capítulo final, intitu-

lado “Chapter the last”. Ao longo dessa sucessão de capítulos de aventuras emocionantes, 

engraçadas e bem-humoradas, Huck teve contato com diferentes pessoas da região, que 

representavam a presente diversidade social e econômica, e passou por diferentes lugares 

com seu companheiro Jim. Entretanto, em busca da liberdade, eles precisavam escapar de 

situações complicadas e lidar com impostores e pessoas que buscavam uma recompensa 

pela denúncia de um escravo fugitivo.

Ao longo do romance, não encontramos muitas informações sobre seu protagonista 

e narrador. Huck, com idade entre treze e quatorze anos, foi adotado por tia Polly, que con-

seguiu a guarda do garoto após o juiz da cidade negá-la a seu pai, que não tinha condições 

de criá-lo, já que esse bebia muito e vivia à margem da sociedade. 

A relação entre pai e filho era muito conflituosa, o menino tinha medo de reencon-

trá-lo na cidade: 

(...) Pap he hadn’t been seen for more than a year, and that was confortable 
for me; I didn’t want to see him no more. He used to always whale me 
when he was sober and could get his hands on me; though I used to take to 
the woods most of the time when he was around10( TWAIN, 1994, p. 9).

9 [trad. p. 50, Flaksman: Era uma noite muito quieta, e, pelo cheiro, devia ser bem tarde. sabem como é – eu não sei explicar 
melhor].
10 [ trad. p. 28, Flaksman: “Meu pai não aparecia há mais de um ano, e eu achava até bom; por mim, não queria ver ele nunca 
mais. Ele me batia sempre que não estava bêbado e conseguia me pegar; por isso, cada vez que ele aparecia, eu passava quase o 
tempo todo escondido na mata.”]
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Entretanto, seu plano não teve o resultado esperado e o reencontro dos dois aconte-

ceu de surpresa. Com o diálogo entre eles, observamos que o velho pai de Huck não queria 

que seu filho vivesse em melhores condições de vida. 

Em seguida, a narrativa apresenta o desenvolvimento de uma ação judicial entre 

dois personagens, Miss Watson e o pai do garoto, pela guarda de Huck. Já que esse não 

conseguiu cumprir o acordo, que seria sair da marginalidade, a guarda de Huck não foi 

concedida para o próprio pai, pois esse voltou a beber e causou problemas na vila. Como 

uma demonstração de revolta pela decisão, um plano de sequestro foi posto em ação e o 

garoto foi levado para uma cabana isolada de toda a população.  Desse modo, reforçam-

-se as qualidades negativas, que esse personagem não representava um exemplo de boa 

conduta. Ele fora caraterizado por um temperamento agressivo, vivia alcoolizado e não 

conseguia se manter em sociedade, pois sempre causava problemas; escolheu viver mar-

ginalizado, uma escolha própria e que sua família também deveria adotar. No período em 

que manteve o filho em cativeiro, ele apresentava reflexão preconceituosa sobre aconteci-

mentos vividos no passado. Desta forma, o desenvolvimento de uma passagem na narrati-

va com teor racista é estabelecido, o que chama a atenção pelo vocabulário apresentado e 

se apresenta na voz de uma personagem problemática no romance. Podemos observar esse 

recurso no trecho selecionado:

Oh, yes, this is a wonderful govment, wonderful. Why, lookly here. There 
was a free nigger there, from Ohio; a mulatter, most as white as a white 
man. (…) they said he was a p’fessor in a college, and could talk all kinds 
of languages, and knowed everything. And that ain’t the wust11 (TWAIN, 
1994, p. 20).

11 [trad. p. 42, Flaksman: “Pois é, esse governo é uma beleza. Uma beleza. Olhe só. Outro dia eu encontrei um negro livre do 
Ohio, um mulato, quase tão branco quanto um homem branco. (…). Disseram que ele era professor na faculdade, e falava não sei 
quantas línguas, e sabia tudo. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, e pensei: o que é que vai ser desse país? ”] 
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O narrador-personagem alerta seus leitores que tais reflexões pejorativas estavam 

sendo produzidas por uma personagem que não representava um cidadão, em plena cons-

ciência, como podemos observar no trecho:

Pap was agoing ons o, he never noticed where his old limber legs was 
taking him to, so he went head over heels over the tubo f salt pork, and 
barked both shins, and the resto f his speech was all the hottest kind of lan-
guage – mostly hove at the nigger and the govment, though he give the tub 
some, too, all along, here and there (TWAIN, 1994, 21).

Tanto o comportamento agressivo quanto a dependência de álcool desautorizam 

suas opiniões a respeito da situação das pessoas escravizadas libertas daquela região. 

Huck comenta que o presente discurso fora realizado em um momento de fúria e que tais 

reflexões sobre o efeito de bebidas abordavam a opinião de seu pai sobre cidadãos, go-

verno e, até mesmo, de objetos, sendo que tudo era alvo de revolta e de descontentamento 

pessoal de seu pai. 

Mesmo sendo apenas uma criança, Huck precisa rever constantemente seus valores 

e perceber que o que aprendera dos adultos brancos não era a verdade. Assim, a persona-

gem-narrador criado por Mark Twain apresenta uma reflexão crítica sobre os valores da 

sociedade local de sua época. Desse modo, Huck passa a ter credibilidade para apresentar 

sua visão sobre os diversos aspectos sociais, positivos ou negativos, no texto literário. 

E a narrativa prossegue abrindo-se a partir do imaginário para o mundo real: a anun-

ciada caçada de Pedrinho e sua representação para o momento de evolução tecnológica 

na zona rural brasileira. Com esse pensamento acerca da arte literária de Monteiro Lobato 

seguiremos nossa análise em solo nacional.
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O Sítio em mudanças com as caçadas de Pedrinho

 O livro Caçadas de Pedrinho12 (1933) é uma ampliação do livro A caçada da onça 

(1924), que seria a caçada as onças do Capoeirão dos Taquarussus; local próximo ao Sítio, 

de mato muito cerrado, presente na obra anterior O Saci (1921), também de Lobato, e que se 

remete a versão nacional da floresta encantada13 que está presente nas antigas narrativas. 

Lobato, decidido a ampliar a história original, reorganiza sua narrativa em doze 

capítulos e apresenta um narrador onisciente que estabelece o uso de discurso direto livre 

para o diálogo entre as personagens. O texto se configura na narrativa da aventura vivida 

pela turma do sítio no Capoeirão e com um rinoceronte14, fugido de um circo da cidade, 

que seria posteriormente adotado pela família de Dona Benta após enfrentar a burocracia 

governamental e dos proprietários do circo.

 Um importante aspecto, que propomos em nossa análise, se refere à formação 

familiar, pois essa difere do padrão da sociedade brasileira do final do século XIX e início 

do século XX. Desse modo, a casa e a propriedade são governadas por Dona Benta e Tia 

Nastácia. Mulheres de muito conhecimento e que participam das aventuras com os demais 

personagens que vivam no Sítio do Pica-pau Amarelo e com Pedrinho. Dessa forma, a 

12  Em uma de suas constantes buscas por comida, o Marquês de Rabicó escuta, no Capoeirão dos Taquaraçus, um miado duvido-
so que mais parecia rugido de onça. Assustado, e por ser muito medroso, foge para o Sítio do Picapau Amarelo e informa sobre a 
fera para Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde de Sabugosa. Apesar do espanto do grupo, eles decidem, sem comunicar o fato 
para as mulheres da casa, que iria caçar o animal. Munidos de armamentos selecionados por cada um, verificando cientificamente 
os rastros, enfrentaram e abateram a terrível fera. A ação causa revolta entre a bicharada que vivia no local e eles planejam uma 
invasão surpresa para vingar a morte do grande predador. Uma grande confusão estava armada e, nesse momento, surge a notícia 
que um rinoceronte africado havia fugido do circo da cidade. Sua fuga desperta a curiosidade de todos os moradores e a imagi-
nação de Pedrinho pela oportunidade em caçar seu primeiro rinoceronte. Entretanto, temos uma preocupação do governo do Rio 
de Janeiro e dos proprietários do circo para recuperar o animal, mas esse decide permanecer nas terras das duas mulheres e viver 
aventuras com o grupo do Sítio do Pica-pau Amarelo.
13  Desde as mais antigas narrativas históricas, contos maravilhosos, seus personagens viviam suas grandes aventuras em florestas 
maravilhosas que tinham acesso à magia do folclore antigo e eram comuns na tradição oral de determinado grupo.
14  O rinoceronte passa a ser membro do Sítio do Pica-pau Amarelo e é batizado por Emília por Quindim. Esse personagem 
prefere ficar no sítio e se tornar guarda-costas, ser meio de transporte e também intérprete, pois, nascido na colônia africana de 
Uganda, fala inglês e tem conhecimentos em linguística e gramática.
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reforma na sociedade deveria ser estabelecida, apesar do atropelamento da tradição de um 

povo, como a metáfora do rolo compressor (LAFETÁ, 2001). Com o jogo entre realidade 

e fantasia presentes na narrativa de Lobato, podemos observar o inconformismo diante da 

sociedade, realizando uma crítica social para com os valores atribuídos para o progresso 

do país. Assim, Monteiro Lobato, e outros autores do grupo intitulado pré-modernismo 

brasileiro15, buscava denunciar e chamar a atenção das pessoas para os problemas des-

conhecidos por tantos brasileiros das grandes cidades, da parcela da sociedade que era 

excluída no interior por não fazerem parte do Brasil oficial e as dificuldades que marcavam 

a vida das pessoas do interior.

 O neto de Dona Benta tem idade aproximada da personagem Narizinho, entre dez 

e oito anos de idade, apresentado na narrativa como filho de Tonica, filha da senhora do 

sítio, que mora na cidade do Rio de Janeiro. O texto de Lobato atribui para esse persona-

gem, além de ser considerado como leitor ávido dos textos de aventuras, características 

como corajoso, honesto, responsável, e, que até mesmo, o diferencia dos demais adultos 

como podemos observar no trecho:

(...) - Está louco, Pedrinho? Não sabe que onça é um bicho feroz que come 
gente?

- Sei, sim, como também sei que gente mata onça.

- Isso é gente grande, bobo!

- Gente grande!...-repetiu o menino com ar de pouco-caso. – Vovó e Tia Nas-
tácia são gente grande e no entanto correm até de barata. O que vale não é 
ser gente grande, é ser gente de coragem, e eu (...) (LOBATO, 2009, p. 12)

15 Os primeiros anos após a Proclamação da República (1889) é marcado como um período bem agitado no Brasil. A região 
Nordeste é flagelada pela seca e passava pela guerra de Canudos. No Norte, a extração da borracha proporcionou riqueza e prospe-
ridade para uma região nunca desbravada. A cidade de São Paulo se enriquecia com as lavouras de café. Nesse período, imigrantes 
começar a chegar no país e misturam suas culturas e costumes diferentes dos brasileiros. A Literatura engajada nesse momento 
passa a representar a voz da diversidade, sofrimento, alegria e progresso do país pré-moderno.
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 Diferente de Narizinho, o neto de Dona Benta não morava no Sítio, mas estava 

passando suas férias escolares com a prima. Elisângela da Silva Santos (2011), em seu 

livro Monteiro Lobato e seis personagens em busca da nação (2011), aponta que: “Pedri-

nho é a única personagem do Sítio proveniente da cidade; é ele quem comanda a maio-

ria das aventuras das personagens, como a abertura dos poços petrolíferos, dá início às 

histórias narrativas de Tia Nastácia, com o objetivo de conhecer a mentalidade do povo” 

(SANTO, 2011, p. 98). Aqui temos o momento de transição em que a vida no campo não 

se sustentava mais como antigamente e as mudanças, assim como o crescimento constan-

te, estavam localizadas no meio urbano. 

Além de figurar os avanços sociais, Pedrinho é considerado como um importante 

personagem da narrativa, como podemos observar no trecho: “(...) - Todos ajudaram 

a matar a onça e todos merecem louvores. Mas, se não fosse a pólvora de Pedrinho, 

estaríamos perdidos; de maneira que a Pedrinho cabe a melhor parte da vitória. De-

pois de cegar a onça, tudo ficou mais fácil e cada qual fez o que pôde” (LOBATO, 

2009, p. 18). O garoto da cidade preocupa-se em compreender os avanços na esfera 

tecnológica e buscava compreender detalhadamente o local a sua volta. Seu maior 

desejo era conhecer o mundo e aplicar seus conhecimentos sobre questões econômi-

cas. Conforme Santos (2011): “Percebemos que muitos atos do menino estão sempre 

voltados para uma demonstração de coragem, livre iniciativa e empreendedorismo, 

o que cria uma imagem da criança independente, inteligente e crítica” (SANTOS, 

2011, p. 101). Entretanto, a interferência do garoto no antigo sistema causa revolta dos 

outros moradores do Capoeirão, que na narrativa são figurados pelos animais silvestres 

daquela região, assim representando uma história coletiva; pois, diferente da persona-

gem Emília, Narizinho e Pedrinho, figuram a fragilidade diacrônica entre a fantasia e 

o real; Santos, diz que: 
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No universo literário infantil lobatiano, as crianças representadas por Na-
rizinho, Pedrinho e a boneca Emília podem ser vistas como emblemas de 
uma mentalidade a ser construída tendo como base a crítica e o questiona-
mento em relação aos problemas sociais do Brasil, num contexto em que o 
país passava por diversas transformações no cenário político, econômico e 
cultural (SANTOS, 2011, p.78).

 O episódio do rinoceronte fugitivo deve ser analisado, pois apresenta uma curiosa 

reflexão. A notícia sobre o acontecimento ocorre no meio da confusão do ataque dos ani-

mais da mata contra os moradores do sítio. Desse período, além do interesse da captura do 

animal por Pedrinho, o texto literário apresenta uma preocupação da organização governa-

mental. Assim, como o entendimento da narrativa em sua totalidade, temos o desaprender 

do imaginário e a valorização do real, como podemos observar no trecho: 

Emília pôs-se a refletir, com a mãozinha no queixo. “Ou era unicórnio, 
animal fabuloso que não existe”, pensou consigo, “ou era rinoceronte”, 
e como Emília andasse com a cabeça cheia de rinoceronte, de tanto ouvir 
Pedrinho ler as notícias do rinoceronte que fugira do circo, imediatamente 
percebeu que se tratava dele (LOBATO, 2009, p. 45).

Toda a repercussão do animal africano na narrativa e a instalação de uma linha te-

lefônica no sítio, sendo essa a representação do conhecimento desenvolvido no exterior, 

possibilita a instalação de uma tecnologia já existentes e utilizadas em outros países em 

terras esquecidas do interior brasileiro. Reforçando assim, a denúncia do esquecimento 

de algumas regiões brasileiras que não acompanhavam o progresso nacional. Conforme, 

Santos: 
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A exigência da modernização, que surge como resultado da crise da eco-
nomia cafeeira e das instituições da Primeira República, não tinha sentido 
muito bem definido na sociedade dos anos 1920. Por mais que pensassem 
num país e na construção de uma nação moderna, os intelectuais o faziam 
sob uma perspectiva bastante ambígua. A pressão pela racionalidade técni-
ca no Brasil era incipiente, pois a ciência não comandava de dato a reali-
dade, mas começava a afirmar-se como ideologia (SANTOS, 2011, p. 16).

Assim, como apontado por João Luiz Lafetá (1974), a década de 1930 é o momento 

em que o movimento modernista atinge sua “politização” e que resultou na preocupação 

direta com os problemas sociais e, como consequência desse pensamento crítico-social, 

temos a produção de ensaios históricos e sociológicos, romances de denúncia e poesia 

militante. Devemos ressaltar que Lobato começou a se dedicar a produção de texto para a 

Literatura Infanto-juvenil inserido nesse contexto de produção.

 

Considerações finais

Apesar de estarem inseridos em diferentes momentos de produção, ou mesmo por 

pertencerem a literaturas de países que se distinguem em diversos aspectos, podemos ob-

servar que os textos literários dos autores abordados nesse presente trabalho apresentam 

acontecimentos da sociedade da época em que estavam inseridos. Charles Dickens, Mark 

Twain e Monteiro Lobato respeitando e ampliando as especificidades do período literário 

em que cada um estava incluído, transmitem para o texto literário a realidade de sua época, 

principalmente, no que tange as lutas e dificuldades enfrentadas pelas pessoas de diferen-

tes classes sociais. 
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Fredric Jameson (1992) avança para o que chama de periodização, isto é, na locali-

zação do produto cultural em seu momento histórico e das leituras feitas sobre o texto, no 

sentido de historicizar. Para o teórico, o processo de historicização se aplica aos produtos 

culturais bem como aos modelos de interpretação que os leem. Neste sentido, se aplica 

o conceito da periodização, ou seja, a ação de localizar os textos literários em um perío-

do histórico específico, o que é de grande importância para o processo de se recuperar a 

História implícita na narrativa e o pensar do momento histórico do leitor e do autor. Não 

significa que toda História venha a ser nosso contexto atual e que se contextualizarmos os 

livros a partir de uma reflexão do nosso “pensamento coletivo atual” (JAMESON, 1992) 

teremos, como resultado, o surgimento de grandes problemas.

Para a superação desse desencadeamento de confrontos na construção de sentidos, 

devemos considerar os elementos textuais empregados na narrativa que, frequentemente, 

não são considerados ou passam despercebidos para a maioria de seus leitores. Os textos 

literários não são neutros e deixam traços da época em que foram escritos. Entendemos 

que as mudanças que ocorreram nas sociedades, no decorrer das décadas e séculos podem 

ser observadas a partir dos trabalhos artísticos realizados. 

Desse modo, cabe ao leitor, como sujeito individual (Jameson, 1992), relacionar 

o objeto ao tempo e as mudanças ocorridas em um dado momento histórico. Para Jame-

son (1992) quando passamos a detectar esses traços de realidade, até então, reprimidos, 

passamos a empenhar a função de inconsciente político16. Assim, se propõe que a leitura 

do histórico nos textos seja desenvolvida através da identificação das estratégias de con-

tenção utilizadas na narrativa. Devemos nos atentar para os recursos estéticos utilizados 

nas escolhas linguísticas, na ambientação do texto, caracterização dos personagens, entre 

16 Para Jameson, além do texto figurar elementos sociais e históricos, devemos 
conhecê-los como políticos.
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outros. Contudo, para ampliar a compreensão dos textos literários, Jameson estrutura a 

leitura em três horizontes, ou fases. Desse modo, os três estágios de leitura são organiza-

dos em: I) a leitura romanesca do texto. Neste nível são detectadas contradições políticas 

ou históricas que deveriam ser investigadas para uma leitura mais ampla do texto; II) No 

segundo nível, buscamos analisar as lacunas e contradições resultantes do nível anterior 

de leitura. Jameson, nos atenta para: nesse horizonte, portanto, nosso objeto de estudo de-

monstrará ser o ideologema, ou seja, a menos unidade inteligível dos discursos coletivos 

essencialmente antagônicos das classes sociais (JAMESON, 1992, p. 69); III) No último 

nível, os fragmentos detectados no segundo estágio são reinseridos no todo do campo 

histórico, momento em que ocorre a ampliação da leitura inicial. Sobre esse último nível, 

Jameson, diz que: “este se torna visível, e os fenômenos individuais são revelados como 

fatos e instituições sociais apenas quando as categorias organizacionais da análise se tor-

nam as da classe social”. (JAMESON, 1992, p.76).

Os autores não escrevem com a intenção de apontar dados históricos, mas a rela-

ção entre Literatura e Sociedade ocorre, mesmo que de forma irreflexiva, como propõe 

Todorov (2009, p.77). Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento 

e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. Desse modo, a realidade 

que a literatura aspira compreender, como por exemplo nos textos de Dante, Cervantes ou 

Twain, é, simplesmente, na sua complexidade, a experiência humana. 

ABSTRACT: The objective of this work is to propose a study of the characters Oliver 

Twist, from the novel Oliver Twist (1837), by Charles Dickens; Huckleberry Finn, of 

Mark Twain’s The Adventures of Huckleberry Finn (1885); and Pedrinho, from the nar-

rative Caçada de Pedrinho (1933), by Monteiro Lobato. For the present work, besides 

reading the corpora, it will be considered titles on History and Literature of England, the 
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United States and Brazil. For theoretical reasons we will use the concept of periodization 

proposed by the American theorist Fredric Jameson (1992), in order to verify the dialogue 

between the text (aesthetic elements) and its political-social context of production for the 

interpretation of literary texts.

 

KEYWORDS: Periodization; North-American Literature; English Literature; Brazilian 

Literature.

Referências bibliográficas

BORGES, J. L. Aula nº 17 In: Curso de Literatura Inglesa. Organização, pesquisa e 
notas de Martín Arias e Martín Hadis. Editora Martinsfontes. São Paulo, 2016.

CANDIDO, A. Prefácio da primeira edição In: Formação da literatura brasileira: mo-
mentos decisivos, 1750-1880. 10ª. Edição. Ouro sobre azul. Rio de Janeiro, 2006.

CARTER, R.; MCRAE, J. Chapter 6: The Victorian Period 1832-1900 In: The Penguin 
Guide to Literature in English: Britain and Ireland. Penguin English, 2001.

COELHO, N. N. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1. ed., Moderna. São 
Paulo, 2000.

DICKENS, C. 1812-70. Oliver Twist. Penguin English Library, 2015.

JAMESON, F. O Inconsciente Político: A narrativa como ato socialmente simbólico. 
São Paulo, SP: Editora Ática S.A., 1992.

LOBATO, M. 1882-1948. Caçadas de Pedrinho; ilustrações Paulo Borges. 3. ed. – São 
Paulo: Globo, 2009.

SANTOS, Elisângela da Silva. Capítulo 2 - Emília, Narizinho e Pedrinho: As crianças 
construindo o caminho do futuro nacional In:  Monteiro Lobato e seis personagens 
em busca da nação / Elisângela da Silva Santos. São Paulo : Editoria Unesp, 2011; p. 



UM ESTUDO DAS PERSONAGENS OLIVER TWIST, HUCKLEBERRY FINN E PEDRINHO, DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO

Multiciência, São Carlos, 19: 67 - 88, 2020 87

77-104.

THORNLEY, G.C; GWYNETH, Roberts. Chapter 11: Nineteenth-century novelists In: 
An Outline of English Literature. Longman Group Ltd, 1984.

TODOROV, Tzvetan. A Literatura em Perigo. Tradução Caio Meira. Rio de Janeiro. 
DIFEL, 2009.

TWAIN, M. 1835-1910, pseud. The Adventures of Huckleberry Finn. Dover Publica-
tions, 1885.

________. The Adventures of Huckleberry Finn. Trad. Sergio Flaksman. SP: Editora 
Ática, 2002.



Eduardo Barbizan

88 Multiciência, São Carlos, 19: 67 - 88, 2020



QUEM CUIDA DO CUIDADOR? IDENTIFICANDO INTERVENÇÕES 

DE PROMOÇÃO DE SAÚDE PARA TRABALHADORES DO CONTEXTO 

HOSPITALAR

Caroline Almeida MANTOVANI1

Liliane Rocha do CARMO1

Elisângela Maria Machado PRATTA2

RESUMO: A dinâmica de um hospital é algo que pode trazer impactos significativos ao 

profissional, uma vez que este lida diariamente com o sofrimento e com a possibilidade da 

morte, tendo uma rotina exaustiva e estressante. Assim, verifica-se a necessidade de tra-

balhos diferenciados com as equipes dos hospitais no sentido de promover a saúde destes 

indivíduos. Esta pesquisa teve como objetivos: a) compreender aspectos da rotina dos tra-

balhadores no contexto hospitalar; b) identificar ações existentes no contexto do hospital 

no sentido de promoção de saúde dos trabalhadores hospitalares. Este estudo foi realizado 

na abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa descritiva. Participaram 6 profissionais 

que atuam na área hospitalar. Os dados foram coletados por meio de roteiro de entrevista 

semi-estruturado e trabalhados através de Análise de Conteúdo Temática. Os resultados 

revelaram que 66,6% dos participantes consideram o ambiente de trabalho estressante e 

agitado; 83,3% dos participantes relataram não existir ou não terem conhecimento sobre 

nenhum projeto específico de saúde com a equipe multiprofissional na realidade institu-

cional onde atuam. Portanto, visualiza-se uma escassez de práticas voltadas a saúde do co-

1 Psicólogas formadas pelo Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, São Carlos, São Paulo. Email: carol_almeidaman-
tovani@hotmail.com;  lilianee.rocha@hotmail.com
2 Doutora pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP. Docente do Centro Universitário Central Pau-
lista - UNICEP. Rua: Miguel Petroni 5111, 13563-470 São Carlos, São Paulo. Email: elipratta@gmail.com
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laborador no contexto hospitalar o que pode impactar na qualidade de vida do profissional 

e na qualidade do serviço que o mesmo oferece. 

PALAVRAS-CHAVE: saúde no trabalho; promoção de saúde, qualidade de vida no traba-

lho, profissionais de saúde; saúde mental; hospital.

Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se a saúde como um estado com-

pleto de saúde física e mental, destacando que estar saudável não é apenas a ausência de 

doenças (apud CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). Contudo, as definições de 

saúde variam entre grupos culturais e classes sociais, estando ligadas ao tipo de vida da 

comunidade. (GIOIA-MARTINS, 2012). 

Considerando-se estes aspectos, uma questão que se coloca no cotidiano refere-se 

a manutenção da saúde, uma vez que o ser humano está sujeito a adoecer. Manter a saú-

de é algo importante para que o indivíduo possa exercer suas atividades e vivenciar seus 

papéis nas diversas esferas da vida. Nesta perspectiva Carrapato, Correia e Garcia (2017) 

evidenciam que a manutenção da saúde envolve alguns determinantes referentes a fatores 

biológicos, genéticos, econômicos e sociais, bem como ambientais, incluindo neste bojo o 

estilo de vida e a alimentação. Por outro lado, o sujeito adoece quando esses aspectos estão 

sendo trabalhados de forma insuficiente para a garantia da qualidade de vida do mesmo. 

Frente a esta realidade um dos fatores que pode impactar na saúde do indivíduo 

refere-se ao trabalho e ao contexto de trabalho no qual o sujeito encontra-se inserido. O 

homem passa significativa parte de sua vida no âmbito do trabalho. Neste ambiente, a 
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saúde corresponde ao bem maior que o trabalhador tem para a sua atuação. Quando esta se 

torna comprometida, o mesmo não consegue exercer suas atividades de forma satisfatória, 

o que leva o mesmo a ter que ficar distante do contexto do trabalho. 

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento no número de estudos buscando 

identificar os impactos do trabalho na saúde física e mental dos trabalhadores (RIBEIRO et 

al., 2010). Tal preocupação é sustentada, inclusive, pelo aumento significativo do número de 

atestados ligados a questões de saúde no contexto de trabalho, bem como o crescente número 

de afastamentos e de absenteísmo ligado a questões de saúde, o que revela a necessidade de 

compreensão sobre os elementos que contribuem para tal vivência no âmbito do trabalho. 

Além disso, é importante destacar que, o local de trabalho, por ser um ambiente 

competitivo e sempre em busca de resultados e produtividade, traz desafios aos funcioná-

rios em busca de uma qualificação e colocação melhor dentro da instituição, exigindo cada 

vez mais o melhor de cada funcionário, evidenciando-se que estes tenham uma capacidade 

de aceitar cobranças e trabalhar sob pressão, para alcançar seus objetivos e os objetivos 

da empresa. (CAVASSANI; CAVASSANI; BIAZAN, 2006). Estas questões trouxeram a 

baila discussões sobre a promoção de saúde no âmbito do trabalho, as quais colocam em 

evidência a questão da qualidade de vida no trabalho (QVT). 

A promoção de saúde no trabalho corresponde a um conjunto de ações entre os em-

pregadores e os trabalhadores que visam uma melhoria na saúde buscando-se o bem estar 

físico, mental e social do sujeito no local de trabalho. Se considerarmos que no local de 

trabalho a pessoa passa maior parte de seu tempo é preciso considerar a ideia de promo-

ção de saúde para os trabalhadores que ali estão (FERREIRA; MATOS, 2013), por meio 

do incentivo da participação destes em atividades voltadas para a manutenção da saúde, 

oferecendo escolhas saudáveis e condições para o seu desenvolvimento pessoal, aspectos 

estes que trazem melhorias para o contexto de trabalho. 
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Por outro lado, para se ter qualidade de vida (QV), o sujeito necessita estar bem na 

sua saúde física, emocional e profissional. Assim, a qualidade de vida no trabalho (QVT) 

está atrelada ao bem estar físico e emocional do trabalhador no contexto de trabalho, le-

vando-se em consideração as condições que envolvem o mesmo enquanto este atua, além 

das oportunidades para um melhor aproveitamento do potencial do trabalhador. (MAS-

SOLLA; CALDERARI, 2011). 

Sendo assim, o desenvolvimento de ações de promoção de saúde contribui para a 

manutenção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, visando a construção de um 

ambiente de trabalho saudável, o qual é definido pela OMS (2010) como um contexto no 

qual trabalhadores e gestores colaboram para um processo de melhorias contínuas da pro-

teção e promoção da segurança, saúde e bem estar de todos os trabalhadores.

Nota-se, então que, atualmente, muitas organizações estão cientes da importância da 

qualidade de vida do trabalhador, investindo em programas de saúde para uma melhoria 

no bem estar, na capacidade e resultados apresentados pelo sujeito. (CAVASSANI; CA-

VASSANI; BIAZAN, 2006). Contudo, outras ainda não apresentam investimentos diver-

sificados no que diz respeito a esta questão. 

Tais elementos levam a reflexão sobre a necessidade de avaliação e de intervenções no 

âmbito do trabalho visando a manutenção da saúde integral do trabalhador. Isso porque, a ên-

fase atual passou a ser na saúde total do trabalhador, envolvendo a saúde mental, física e social 

deste. (FERREIRA, MATOS, 2013). Assim, investir na qualidade de vida voltada aos funcio-

nários se constitui hoje como uma das principais ações para a prevenção de problemas oriun-

dos do exercício laboral que, em condições inadequadas, podem ocasionar, pelo excessivo 

ritmo de trabalho, grandes males à saúde dos trabalhadores (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2008). 

Considerando-se tais elementos focalizou-se, no presente estudo, o profissional no 
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ambiente hospitalar, o qual apresenta particularidades no que tange a atuação, bem como 

no que diz respeito à organização do trabalho neste contexto. Isso porque, o profissional 

que atua na realidade hospitalar, está frequentemente em contato com o sofrimento, a dor, 

o desespero, a irritabilidade e demais reações que podem surgir com os pacientes pelos 

quais os mesmos são responsáveis (RIBEIRO; GOMES; SILVA, 2010). Além disso, a pre-

cariedade dos contratos com baixos salários e o acúmulo de mais de um turno, agravam a 

situação, resultando numa carga horária desgastante (RIBEIRO; GOMES; SILVA, 2010), 

o que traz, muitas vezes, insatisfação aos mesmos.

A insatisfação com a carga de trabalho e remuneração, apontada pelos profissionais 

dessa área, relaciona-se com o tamanho e qualificação da equipe e com o estresse ineren-

te ao trabalho em emergência, sendo estes agravados pelas condições insatisfatórias dos 

serviços e pelas condições de saúde da população com as quais esses profissionais lidam 

(O’DWYER; OLIVEIR; SETA, 2009). Assim, estudos apontam que os níveis de bem-es-

tar desses profissionais têm diminuído nas últimas décadas, acarretando custos pessoais e 

organizacionais (RIBEIRO; GOMES; SILVA, 2010). 

Neste contexto, o estresse ocupacional tem sido alvo de reflexões devido ao apare-

cimento de doenças que estão sendo vinculadas ao contexto de trabalho (STACCIARINI, 

2001). Os estressores ocupacionais estão ligados à organização do trabalho, como a pressão 

para a produtividade, algumas condições de seguranças desfavoráveis no trabalho, à falta de 

treinamento e orientação, relacionamento abusivo entre supervisores e subordinados, falta 

de controle sobre a tarefa e ciclo de trabalho e descanso (MURTA; TRÓCCOLI, 2004).

Frente a estes elementos a Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu os 

riscos psicossociais para o estresse em termos de interações entre conteúdo do trabalho, 

a organização do trabalho, o gerenciamento e as condições ambientais e organizacionais 

de um lado, e as competências e necessidades dos trabalhadores de outro, podendo in-
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fluenciar a saúde, o desempenho e a satisfação do profissional (apud GLINA, 2010). Tais 

fatores podem contribuir para provocar ou agravar uma doença, além de afetar o resultado 

das medidas curativas e de reabilitação. (GLINA, 2010).

Sendo assim, no âmbito hospitalar, torna-se necessário o desenvolvimento de um 

olhar diferenciado para aquele que trabalha neste contexto exercendo o cuidado, uma vez 

que o trabalhador da área de saúde e, especificamente, do hospital, lida com o sofrimento 

diariamente, o que pode impactar no que diz respeito à sua saúde mental. A partir dos 

elementos evidenciados, estes apontam para a necessidade de se pensar como se encontra 

a saúde dos profissionais que atuam em hospital e como é feito o cuidado com a saúde 

desses profissionais que estão no papel do cuidador, ou seja, é importante observar se as 

organizações hospitalares têm oferecido suporte aos seus funcionários para que eles pos-

sam ter uma atuação adequada e, ao mesmo tempo, preservarem a própria saúde. Dada 

esta condição o presente estudo teve como objetivos: a) compreender aspectos da rotina 

destes trabalhadores que interferem na qualidade de vida no trabalho dos profissionais no 

contexto hospitalar; b) identificar ações existentes no contexto hospitalar no sentido de 

promoção de saúde dos trabalhadores.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo realizado na abordagem qualitativa. A amostra 

foi composta por 6 profissionais da área da saúde, sendo destes 5 da área da enfermagem 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares) e uma médica, todos do sexo feminino que atuam em 

contexto hospitalar há pelo menos 2 anos e que aceitaram participar da pesquisa de forma 

voluntária após a leitura do TCLE e devidos esclarecimentos referentes ao estudo. Foram 
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excluídas da amostra outras categorias profissionais de saúde que atuam em contexto hos-

pitalar, bem como aqueles que pertencem a categoria em foco, mas que estejam atuando 

neste contexto por um tempo menor do que o evidenciado para a seleção. Para se chegar a 

amostra foram empregadas duas técnicas de amostragem: por conveniência e por bola de 

neve (snowball) (VINUTO, 2014). 

É importante ressaltar que o foco foi estabelecido nos profissionais de Enfermagem 

e nos médicos, uma vez que estes correspondem ao maior número dentro das equipes 

hospitalares, além de que estes profissionais têm reconhecidamente longas jornadas de 

trabalho, uma vez que a escala de plantões permite que os mesmos se dediquem a mais de 

uma atividade produtiva o que pode levar à exaustão e consequente adoecimento, podendo 

ainda afetar a qualidade da assistência ofertada aos pacientes. 

No que se refere à coleta dos dados foi utilizado, neste estudo, um roteiro de 

entrevista semi-estruturada contendo 30 questões, o qual foi elaborado pelas pesquisa-

doras a partir das leituras realizadas e dos objetivos do presente estudo. O instrumento 

de coleta dos dados foi composto por questões relacionadas à caracterização dos tra-

balhadores, trazendo dados sociodemográficas e profissionais (sexo, idade, religião, 

escolaridade e categoria profissional) e por perguntas específicas voltadas ao contexto 

de trabalho versando sobre satisfação, saúde e a promoção de saúde no contexto de 

trabalhos desses profissionais. 

Para a realização da coleta, o projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética do Cen-

tro Universitário Central Paulista (UNICEP), tendo sido aprovado mediante o parecer 

número 3.489.907 de 7 de agosto de 2019. A partir da aprovação foi realizado o con-

tato com os participantes que apresentavam o perfil estabelecido para o estudo e feito 

um convite para a participação na presente pesquisa. A coleta foi realizada de acordo 

com a disponibilidade dos participantes. Três entrevistas foram realizadas no Serviço 
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Escola de Psicologia e três foram conduzidas no próprio ambiente de trabalho do vo-

luntário. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 12 minutos. 

Em relação aos cuidados éticos foram observados os pontos da Resolução 466/2012, 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Saúde. Assim, antes da aplicação foi entregue, 

lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual apresentava as di-

retrizes da pesquisa e a participação solicitada do depoente. Neste momento era solicitada 

a permissão para gravação em áudio da entrevista. Portanto, as entrevistas foram gravadas 

mediante autorização do participante e transcritas na íntegra. 

As questões iniciais do roteiro de entrevista, por serem fechadas, foram trabalhadas 

por meio de análise estatística descritiva básica. Em relação às questões específicas (aber-

tas), estas foram trabalhadas a partir da Análise de Conteúdo Temática, a qual possibilita a 

identificação, contagem e caracterização de dados de um ou vários temas, de uma unidade 

de codificação previamente determinada (BARDIN, 2011). Esta análise, segundo a autora, 

se organiza em três fases: pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resulta-

dos, a inferência e a interpretação. 

Neste processo, para o presente estudo, foram identificados os principais núcleos te-

máticos oriundos das falas dos depoentes, bem como as categorias presentes em cada um, 

tomando como base os objetivos definidos para o mesmo. A discussão dos dados envolveu 

a vinculação de teoria e prática, tomando o quadro teórico como subsídio e ilustrações 

destes aspectos através de recortes relevantes nas verbalizações do depoente. Destaca-se 

que os discursos foram identificados pela letra “E”, seguida do número ordinal respectivo 

à ordem da entrevista (E1, E2...) e idade a fim de preservar o anonimato dos participantes, 

garantindo a questão do sigilo conforme a Resolução 466/2012. 
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Resultados e Discussão

A partir das análises realizadas, inicialmente encontram-se evidenciadas as variá-

veis que possibilitam a caracterização do perfil dos participantes do estudo, seguidas da 

apresentação dos Núcleos Temáticos identificados, os quais encontram-se acompanhados 

de suas categorias de análise. 

a) Características gerais da amostra participante.

Os dados apresentados abaixo, nas Tabelas 1, revelam as características observadas 

na amostra participante no que tange aos elementos demográficos. 

Tabela 1.  Caracterização dos profissionais participantes da pesquisa.

CARACTERÍSTICAS N=06 %
IDADE De 20 a 30 anos 04 66,6

De 30 a 40 anos 02 33,3

ESTADO CIVIL Casado 01 16,6
Solteiro 04 66,6

União estável 01 16,6

RELIGIÃO Católica 04 66,6
Espírita 01 16,6

Não praticante 01 16,6

FILHOS Sim 02 33,3
Não 04 66,6

01 16.6
TEMPO DE FORMA-

ÇÃO
De 3 a 4 anos 02 33,3

De 4 a 6 anos 01 16,6
De 6 a 9 anos 03 50

AREA DE ATUAÇÃO Nefrologia 02 33,3
Nefrologia e UTI 01 16,6
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Urgência e Emergência
Serviço de atendimento 

domiciliar

02
01

33,3
16,6

TEMPO DE ATUAÇÃO
NO TRABALHO

ATUAL

De 1 a 3 anos 
De 3 a 6 anos
De 6 a 9 anos

02
03
01

33,3
50

16,6

EXPERIÊNCIA DE 
TRABALHO 
ANTERIOR

Hospital Particular
UTI

Não tem

01
02
03

16,6
33,3
50

TEMPO DE ATUAÇÃO 
NO TRABALHO ANTE-

RIOR

De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos

Não tem

02
01
03

33,3
16,6
50

REALIZA ATIVIDADE Sim 03 50
DE LAZER Às vezes 02 33,3

Quando sobra tempo 01 16,6

SENTIU VONTADE Não 02 33,3
DE ABANDONAR O Sim 04 66,6

TRABALHO

NIVEL DE SATISFA-
ÇÃO NO TRABALHO

Satisfeito
Insatisfeito

04
02

66,6
33,3

De forma geral, a Tabela 1 demonstra que 66,6% dos participantes possuem idade 

entre vinte a trinta anos, sendo todos do sexo feminino. Nota-se que 66,6% dos participan-

tes estão satisfeitos com seu trabalho, apesar de 66,6% ter sentido vontade de abandonar o 

serviço. Dos participantes 50% indicam realizar atividades de lazer.

A satisfação é um elemento importante no contexto de trabalho. De acordo com 

Pérez-Ramos et al. (1980, apud CASTRO, 2011, p. 159) a satisfação profissional pode ser 
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traduzida como sendo “um sentimento agradável ou estado emocionalmente positivo do 

trabalhador, resultante da percepção/avaliação da sua experiência de trabalho, conforme as 

suas metas e valores pessoais perante a vida, podendo ser modificado ou influenciado por 

forças internas ou externas ao trabalho”. 

Com relação ao pensamento de abandonar o emprego, Castro et al. (2011) com seu 

estudo, aponta que os enfermeiros que já pensaram em abandonar o seu trabalho demons-

tram estar mais insatisfeitos com a concretização das possibilidades de desenvolvimento 

pessoal e profissional, o que ocorre em grande medida das oportunidades e desafios colo-

cados da profissão que têm e da organização do trabalho.

b) Núcleos Temáticos e suas categorias

Considerando-se, os dados das entrevistas realizadas, os resultados obtidos revela-

ram dois núcleos temáticos: o trabalho no hospital – impactos para saúde do profissional e 

a práticas de promoção de saúde para trabalhadores no hospital.

Núcleo Temático 1: O trabalho no hospital – impactos para a saúde do profissional

Este núcleo revela os aspectos elencados pelos participantes que apresentam ele-

mentos importantes para a caracterização do trabalho no hospital. Neste núcleo quatro ca-

tegorias se destacaram: Rotina do Trabalho; Ambiente de Trabalho; Condições de trabalho 

e Impactos do ambiente de trabalho para o bem estar do trabalhador.

Categoria 1 – Rotina do Trabalho

 O trabalho no hospital precisa ser bem elaborado e ter uma dinâmica entre os fun-

cionários para que o cotidiano possa fluir de uma maneira menos impactante, uma vez que 

o hospital em si já que é um ambiente hostil, e pode ser considerado um ambiente perigoso 

para os que ali trabalham; além disso, há um alto risco de contaminação e a possibilidade 

de desenvolver doenças tanto físicas quanto psíquicas. (NEUMANN; FREITAS, 2008).
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 Considerando-se o cotidiano hospitalar a primeira categoria que emergiu nas falas 

dos participantes evidencia a questão da rotina de trabalho no ambiente hospitalar. Tal 

rotina é, muitas vezes, caracterizada por longas jornadas de trabalho dos trabalhadores 

da área da Enfermagem, os quais precisam atuar em dois turnos para garantir condições 

adequadas para o sustento da família. Como esses profissionais estão inseridos para dar 

assistência à saúde do paciente, os mesmos necessitam estar saudáveis. Porém, a sobrecarga 

de serviço pode interferir na qualidade da atenção oferecida pelos profissionais aos pacientes 

que estão sob seus cuidados, tornando os mesmos indiferentes, apáticos, cansados e desmoti-

vados no dia a dia de trabalho gerando conflitos e insatisfações. (RODRIGUES et al., 2012). 

Frente a isso os dados revelaram que 33,3% participantes consideram sua rotina de 

trabalho exaustiva, cansativa, estressante e agitada como revelam os excertos abaixo:

Muito agitado, muita correria muito, muito cansativo na verdade, tanto psicologi-

camente como físico, bem complicado. (E3, 39 anos).

É exaustivo, eu trabalho no Pronto Socorro, então é porta aberta assim então o que 

chega a gente tem que atender (...) (E4, 25 ANOS).

Tais dados vão ao encontro do que evidencia Santana et al. (2014, p. 36), apontando 

“este ambiente laboral como insalubre e estressor, uma vez que a equipe de saúde está 

frequente exposta a diversos fatores que podem comprometer suas saúdes física e mental”. 

Assim, de acordo com os autores, estes profissionais têm que lidar com a dor, o sofrimento 

e a morte, atuar em um sistema de turnos contínuos ou de trabalho em turnos ininterruptos 

de revezamento e prestação de serviços durante 24 horas diárias, nos sete dias da semana, 

somado a transição entre turnos para passagem do plantão.

Categoria 2 – Ambiente de Trabalho

 O ambiente de trabalho precisa ser um ambiente adequado e motivador que leve 
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em conta a promoção de bem-estar da equipe que atua neste contexto. Os profissionais que 

atuam no âmbito hospitalar lidam diariamente com o sofrimento advindo das vivências 

dos pacientes que ali estão e seus familiares, bem como necessitam lidar com a sobrecarga 

de trabalho e as cobranças de seus superiores. Desta forma, é importante que as equipes 

tenham suporte para sua atuação cotidiana.

Contudo, considerando-se o ambiente de trabalho, os dados evidenciados pelos par-

ticipantes enfatizam tanto pontos positivos quanto negativos do ambiente de trabalho. No 

que tange aos pontos negativos, os dados revelam que, 66,6% dos respondentes visua-

lizam o ambiente de trabalho como sendo estressante agitado e marcado por cobranças 

indevidas, além de apontarem elementos inadequados referentes ao ambiente físico de 

trabalho. As falas abaixo ilustram tais elementos:

É muito estressante. Possuo uma carga horária elevada, entro às 7 horas da manhã, 

não tenho horário de saída, não possuo horário de intervalo e nem horário de almoço 

fixo. (E2, 33 anos). 

O ambiente com a falta de material, dificuldade com a equipe... a parte do espaço 

mesmo o espaço físico também tem bastante dificuldade por não ser adequado por quan-

tidade de pacientes que a gente atende. (E3, 39 anos)

Acontecem cobranças indevidas; no caso assim teria muita coisa que eles poderiam 

melhorar e eles focam em pequenas coisas que não atrapalham, mas não ajudam o fun-

cionamento do plantão. (E4, 25 anos).

É bastante agitado, pois são muitos pacientes; em um turno é mais tranquilo, já no 

outro dia que muda o turno e os pacientes, esses são mais agitados, deixando o ambiente 

mais agitado. (E6, 29 anos).
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Neste sentido, Neumann e Freitas (2008), colocam os impactos que o ambiente 

de trabalho causa no profissional evidenciando que um número reduzido de funcionários 

atrelado a um ambiente estressor e de cobranças pode trazer prejuízos significativos a 

saúde do colaborador. 

Em contrapartida aos aspectos negativos do ambiente de trabalho, 50% dos partici-

pantes relataram pontos positivos sobre este aspecto, alegando gostarem do ambiente onde 

trabalham por conta da equipe ser dinâmica e comunicativa, o que contribui e facilita o 

cotidiano nos plantões de trabalho. 

(...) a gente trabalha em equipe apesar de cada um ter o seu horário e a cada quinze 

dias a gente faz uma discussão de todos os casos então todo mundo tem voz até eu, como 

técnica de enfermagem, tenho voz. (E5, 26 anos).

Me dou bem com os demais funcionários, tenho uma ótima relação com todos. (E2, 

33 anos).

Munari e Zago (1997 apud CÂMARA; DAMÁSIO; MUNARI, 1999) dizem que 

através do trabalho em grupo o homem consegue desenvolver habilidades nas suas rela-

ções pessoais, realizar tarefas, aprender, mudar seu comportamento, divertir-se, oferecer 

e receber ajuda. É comum o desenvolvimento de um clima de solidariedade, companhei-

rismo, trocas de experiência comum; com essa atividade pode oferecer aos seus membros, 

uma situação de conforto e segurança, o que facilita a unidade do grupo.

Categoria 3 – Condições de trabalho

No que tange as condições de trabalho, os participantes focalizaram a questão da 

disponibilidade do material necessário ao trabalho. De acordo com 83,3% não há falta de 

material, sendo este suficiente para a realização do trabalho cotidiano.

Em relação à questão material é ok... (E2, 33 anos).
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Então lá a gente tem, não costuma faltar à gente tem roupas de cama eu sempre que 

preciso pra tocar pra dar banho à gente tem todos os materiais que a gente precisa para 

atendimento ali a gente tem. (E4, 25 anos). 

Graças a Deus material não falta (...) (E5, 26 anos). 

Material tem o suficiente para trabalhar durante o turno. (E6, 29anos).

Estes elementos vão ao encontro do que Neumann e Freitas (2008) evidenciam. 

De acordo com os autores alguns profissionais relatam que ter uma qualidade de vida no 

trabalho, significa ter os recursos materiais adequados para a realização desse trabalho. Se 

sentem mais seguros quando possuem os materiais adequados para suas atividades.

Categoria 4 – Impactos do ambiente de trabalho para o bem estar do trabalha-

dor

  Com relação aos impactos do ambiente de trabalho para o bem estar todos os 

profissionais participantes (6) relataram que o cotidiano de trabalho traz impactos tanto 

no que diz respeito a questão física quanto em relação a questão mental, especificamente 

no que se refere ao desgaste emocional. Isso porque o contexto de trabalho faz com que 

os mesmos tenham que lidar com pessoas que apresentam demandas diferenciadas e que 

estão em sofrimento, exigindo dos mesmos tomada de decisão e prestação de ajuda de 

forma rápida e eficaz. Os excertos abaixo revelam elementos neste sentido:

Os pacientes eles têm ouvidos aqui e a gente não tem ouvidos aqui, então eles falam 

da forma que eles querem com a gente, eles xingam muitas vezes. (E1, 23anos). 

Há impacto físico e emocional realmente porque assim a gente lida bastante com 

morte, com paciente com doenças degenerativas, questão de intubação, a família tem esse 
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cansaço, mas principalmente o cansaço físico, que a gente dá banho, a gente faz troca, a 

gente ergue paciente vira paciente de decúbito, então exige uma força física. (E4, 25anos). 

A gente lida com luto todos os dias e é difícil pra mim..., parte da agressão física ela 

é muito recorrente, eu não fui agredida fisicamente, mas verbalmente, e foi em uma fase 

muito difícil porque eu tinha acabado de voltar de licença maternidade e eu estava bem 

sensível, então pra mim foi difícil, eu queria sair e vir embora todos os dias. (E5, 26anos). 

 Desta forma, segundo Félix et al. (2017), o hospital é considerado um ambiente 

insalubre, penoso e favorável ao desenvolvimento de doenças, gerando tensão, somadas à 

convivência com o sofrimento, dor, angústia, medo e com a morte, o que gera impactos na 

saúde física e psíquica do trabalhador neste contexto.

Núcleo Temático 2: Práticas de Promoção de Saúde para trabalhadores no contexto 

hospitalar

O trabalhador no âmbito hospitalar exerce a função de cuidado diariamente tendo 

que lidar com a questão do sofrimento, da perda, bem como com as questões específicas 

de conflitos neste âmbito. Desta forma, a literatura aponta a necessidade de se desenvolver 

um olhar diferenciado ao cuidador para que ele tenha condições de manter a sua saúde 

para o exercício de suas atividades (FOSSI; GUARESCHI, 2004). 

Portanto, a instituição hospitalar deveria oferecer recursos e investir em programas 

de saúde para os funcionários, os quais podem favorecer a qualidade de vida e a prevenção 

de problemas neste contexto. Frente a esta realidade o presente núcleo evidencia a questão 

da importância da saúde mental para a realização do trabalho e as intervenções destinadas 

aos trabalhadores que atuam no contexto hospitalar a partir das experiências vivenciadas 

pelos participantes da presente pesquisa.

Categoria 1 – Saúde Mental e Trabalho
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Segundo os participantes a saúde mental é algo importante para se trabalhar no con-

texto da saúde, sendo um elemento considerado fundamental para que o trabalhador possa 

exercer de forma adequada a sua atividade no cotidiano do hospital. Os trechos a seguir 

revelam estes elementos:

A saúde mental é importante para a pessoa conseguir manter uma rotina legal de 

trabalho. (E2, 33anos)

Porque ali (na saúde mental) está o equilíbrio de tudo né. (E3, 39anos). 

Eu acho não só o corpo ele é importante principalmente a cabeça porque a pes-

soa ela pode tá super bem fisicamente, mas ela não conseguia desenvolver nenhuma das 

atividades de vida serviço lazer nada se ela não tiver como a saúde mental em dia. (E4, 

25anos). 

Porque se a mente não esta boa, o resto não vai, se você não sabe lidar com seus 

próprios sentimentos, com sua própria cabeça como você vai ajudar o próximo. (E5, 

26anos). 

Sim, é a parte mais importante para conseguir ter uma jornada de trabalho tranqui-

la e equilibrada e assim você consegue ter uma vida fora do ambiente de trabalho melhor 

também né. (E6, 29anos). 

Conforme Caplin (1989 apud Martins, 2014, p.255) a saúde mental é um estado de 

boa adaptação, com uma sensação subjetiva de bem-estar, prazer de viver e uma sensação 

de que o indivíduo está a exercer os seus talentos e aptidões.

Categoria 2 – Ações de cuidado com os profissionais no âmbito hospitalar 

Dentre os participantes, 16,6% relataram ter conhecimento sobre uma atividade rea-

lizada com a equipe multiprofissional, que é um projeto chamado “Cuidar de quem cuida”, 
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o qual atende a todos os funcionários do ambiente hospitalar; este encontra-se mais volta-

do no momento no setor da UTI. 

Por outro lado, 16,6% participantes ressaltaram que houve um projeto há cinco anos 

atrás, onde os próprios funcionários pediram para ter, porém aconteceu somente um dia 

e depois não se ouviu falar mais sobre a proposta. Neste foram realizadas dinâmicas com 

os profissionais, foi feito uma roda de conversa e ali eles podiam desabafar sobre o que 

quisessem naquele momento, como revela a fala a seguir:

Teve uma vez que nós mesmos funcionários do C térreo, a gente pediu pra ter um 

cuidado do cuidador né, que a gente quis uma oficina de dinâmica aí foi um dia, mas 

nunca mais. (E5, 26 anos).

(...) fizeram uma dinâmica orientada, todo mundo chorou e depois acabou. (E5, 26 

anos).

Além disso, 33,3% dos participantes ressaltaram a existência da inter-consulta, que 

é quando o profissional pode acionar o psicólogo para conversar, como um acolhimento 

no momento de necessidade. Contudo, esse psicólogo é o mesmo que atende os pacientes. 

Não há, na instituição, um psicólogo voltado para os profissionais. É interessante obser-

var que 16,6% dos participantes apontaram que já sentiram a necessidade de utilizar esse 

atendimento. O recorte abaixo evidencia este aspecto:

Como a gente tem uma disponível aqui, a gente sempre desabafa (risos), até porque 

a gente precisa né, porque a gente tem muitos pacientes complicados aqui. (E1, 23 anos).

Uma participante relatou sobre um projeto atual que iria acontecer apenas na sema-

na que foi feita a entrevista com o tema “Humanização e escuta qualificada”, o qual seria 

executado por meio de rodas de conversas com os funcionários, elemento este exemplifi-

cado no trecho a seguir: 
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Agora que é eles disponibilizaram hoje no grupo que vai ter uns dias relacionados à 

humanização e vão ter os atendimentos em roda mesmo com psicólogos e conversa sobre 

a humanização sobre uma escuta qualificada, mas só essa vez. (E4, 25 anos).

Destaca-se, ainda, que 83,3% dos participantes relataram não existir ou não terem 

conhecimento sobre nenhum projeto específico com a equipe multiprofissional na realida-

de institucional onde atuam. O recorte a seguir evidencia este elemento:

Não, nunca presenciei e nem tive conhecimento sobre isso. (E6, 29 anos). 

Se tiver, nunca ouvi falar. (E2, 33 anos).

Por fim, 83,3% ressaltaram que poderia ter algum projeto para a manutenção da 

saúde dos profissionais. Os excertos abaixo revelam tais aspectos:

Ter atendimento psicológico para os funcionários, realizar dinâmica de grupos e 

respeitar os horários de descanso dos funcionários. (E2, 33anos). 

Fazer uma educação e saúde com o paciente talvez, tentar fazer uma educação com 

eles, porque a gente não pode fazer tudo, a gente até tenta, mas é muita coisa, se tivesse 

uma oportunidade de ter uma pessoa só para os funcionários, como o psicólogo, por 

exemplo, que intermediassem essas situações e que resolvesse. (E1, 23anos).

Eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa as pessoas que tivessem interessada 

eles disponibilizarem um acompanhamento psicológico ou atendimento até mesmo pra 

uma... Aliviar a carga de trabalho, porque setores que são mais tranquilos, mas mesmo 

os mais tranquilos, também lidam com mortes, com paradas, com a família que não esta 

preparada e busca na gente um apoio, um conselho. (E4, 25anos). 

Acho que no mínimo uma roda de conversa com os funcionários terem um espaço 

pra levar as questões, o que está fazendo lá, que nem no meu caso, bloquear, reduzir o 
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risco de prejudicar ainda mais a minha saúde mental, acho que é isso. (E5, 26anos). 

 Com base no estudo realizado por Neumann e Freitas (2008), identifica-se a impor-

tância de ter um acompanhamento psicológico dentro do ambiente hospitalar com a fina-

lidade de ouvir os profissionais daquele contexto, com suas necessidades e anseios diante 

de uma profissão tão estressante. É apontado que a assistência do psicólogo é importante 

para os pacientes, familiares e também para os profissionais, pois essa escuta e apoio tem 

muito significado para a qualidade de vida no trabalho.

Além disso, Santana et al. (2014) evidenciam que a Constituição Federal e o Minis-

tério da Saúde apontam que a saúde do trabalhador, têm como meta a promoção da saúde 

dos indivíduos e das equipes de trabalho. Frente a esta realidade é dever do Estado pro-

mover condições necessárias ao exercício da função, garantindo por meio de formulação 

e execução de políticas econômicas e sociais, a redução de riscos de doenças no estabele-

cimento de trabalho, além de criar condições que assegurem acesso universal e igualitário 

dos colaboradores às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerações Finais

O presente estudo apresentou que o ambiente de trabalho no contexto hospitalar é 

um local que envolve estresse e agitação, sendo a rotina exaustiva e desgastante. Frente 

a isso foi identificado que os profissionais de saúde apresentam um desgaste tanto físico 

quanto mental, pois os mesmos possuem uma carga horária extensa e com sobrecarga de 

serviço, tendo que lidar diariamente com pacientes que estão em sofrimento, com a pre-

sença da dor e com a possibilidade da morte.  

Contudo, apesar destas condições, na presente amostra não foram identificadas 
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ações ou projetos contínuos existentes no contexto de trabalho no sentido de promoção de 

saúde dos trabalhadores hospitalares, elemento este que seria relevante para o cotidiano 

destes profissionais. Foram observadas, quando emergiu este elemento, ações isoladas e 

pontuais sem uma continuidade. Desta forma, é evidenciada a importância de se ampliar 

ações sobre o cuidado do cuidador, pois os mesmos estão constantemente em um ambiente 

ameaçador com fatores de risco para sua saúde física e mental.

O hospital seria um lugar para a realização de estratégias de promoção de saúde. 

Contudo, percebe-se elementos que dificultam a implementação destas estratégias nesses 

serviços. De acordo com Silva (2011) uma das dificuldades relaciona-se à cultura com-

plexa e repleta de burocracias das instituições de saúde. Desta forma, a própria dimensão 

física e estrutura do hospital e a burocratização adotada neste contexto correspondem a 

fatores que dificultam o processo de mudanças nesses espaços e, consequentemente, do 

desenvolvimento de práticas de promoção de saúde.

Observa-se, então, a necessidade de mudanças no ambiente hospitalar construindo-

-se um olhar diferenciado para a saúde do trabalhador que ali atua a fim de evitar impactos 

negativos no desempenho do indivíduo no trabalho, bem como na sua qualidade de vida 

(QV) no geral. Desta forma, Santana et al. (2014, p. 37) evidenciam que “os profissionais 

de saúde necessitam e tem direito ao bem estar e QV; para isto, é necessário que se promo-

va saúde, dando condições, orientação e treinamento para que possam desempenhar suas 

atividades, sem que esta lhe cause qualquer dano”. Portanto, é importante que se pense no 

cuidado ao cuidador para que este tenha condições de estar bem e oferecer um serviço de 

qualidade aos pacientes sob seus cuidados.

Além disso, seria necessário inserir o psicólogo no contexto hospitalar, fazendo com 

que este, trabalhe com os profissionais de saúde os ajudando a alcançar a manutenção da saúde 

mental, assim podendo exercer de forma adequada e com qualidade suas funções do cotidiano. 
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Espera-se, então, que esse estudo possa contribuir para uma reflexão sobre a impor-

tância de se pensar ações e programas de promoção a saúde com a intenção de melhorar a 

qualidade de vida do trabalho para os profissionais do contexto hospitalar.

Who takes care of the caregiver? Identifying health promotion interventions for workers 

in the hospital context.

ABSTRACT: The dynamics of a hospital is something that can bring significant impacts to 
the professional, since it deals daily with suffering and the possibility of death, having an 
exhausting and stressful routine. Thus, there is a need for differentiated work with hospital 
staff to promote the health of these individuals. This research aimed to: a) understand 
aspects of the routine of workers in the hospital context; b) identify existing actions in the 
hospital context towards health promotion of hospital workers. This study was conducted 
in the qualitative approach, based on a descriptive research. 6 professionals working in 
the hospital area participated in this study. Data were collected through semi-structured 
interview script and worked through Thematic Content Analysis. The results revealed that 
66.6% of participants consider the work environment in the hospital context to be stressful 
and hectic; 83.3% of participants reported not having or not knowing about any specific 
health project with the multiprofessional team in the institutional reality where they work. 
Therefore, there is a scarcity of practices focused on the health of the employee in the 

hospital context, which can impact the quality of life of the professional and the quality of 

service that he offers.

KEYWORDS: occupational health; health promotion, quality of life at work, health pro-

fessionals; mental health; hospital.
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ADOECIMENTO E MASCULINIDADE: VIVÊNCIAS E FORMAS DE EN-

FRENTAMENTO UTILIZADAS POR HOMENS EM RELAÇÃO AO CÂNCER
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RESUMO: Homens são mais vulneráveis e suscetíveis ao adoecimento devido a não 
procurarem por cuidados e tratamento precocemente. Na vivência do câncer, isso pode 
contribuir para o agravamento do quadro. Este estudo teve como objetivos levantar as 
concepções de homens sobre a vivência do câncer, bem como identificar as estratégias de 
enfrentamento utilizadas frente a esta questão. Foi realizado um estudo na abordagem qua-
litativa. A pesquisa foi descritiva. Participaram 5 homens que passaram pela vivência do 
câncer e que se encontravam em tratamento ou remissão. Para a coleta de dados utilizou-se 
um roteiro de entrevista semi-estruturado. Os dados obtidos foram trabalhados através de 
Análise de Conteúdo Temática. Os resultados evidenciaram que, frente ao diagnóstico 
as reações emocionais vivenciadas foram choro, desespero, medo, calma. Em termos de 
enfrentamento a família, a espiritualidade e os amigos foram aspectos que contribuíram 
para enfrentar o adoecimento. Os participantes levantaram, ainda, mudanças em termos 
de práticas de saúde e aumento de vínculos com a família que possibilitaram mudanças 
na forma de viver. Estes resultados podem contribuir para o planejamento de intervenções 
com homens que vivenciam a questão do câncer, considerando-se as suas particularidades, 
pois se observa uma resistência dos homens na busca de cuidados para com a saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Adoecimento; Câncer; Enfrentamento; Masculinidade
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Introdução

Quando se discute a questão de saúde e doença na atualidade, torna-se relevante 

considerar a questão de gênero neste âmbito. Durante muito tempo a questão de saúde para 

homens e mulheres foi naturalizada, ou seja, olhada somente através da base biológica. 

Muitos autores tentaram mostrar que esse fato se deve a concepção de gênero onde o ho-

mem era considerado o modelo universal e a mulher como o outro desviante. Somente no 

século XVIII, ocorreu a diferenciação de dois sexos biológicos, a partir do momento que 

houve a distinção dos órgãos reprodutores. Contudo, a mulher era considerada como mais 

vulnerável e frágil (AQUINO, 2006). Portanto, de acordo com Laurent et al. (2005) a di-

ferença entre homens e mulheres quanto as características em saúde são bem conhecidas, 

principalmente nas questões biológicas e de gênero.

Para Medrado et al. (2009), no que se refere a gênero e saúde, estes assinalam que 

gênero é um fator integrante nas relações que traz implicações significativas em todos os 

setores da vida e atividades humanas, desde a inserção social e a modos de lidar com expe-

riências de sofrimento físico e mental, bem como nas formas de adoecer, conviver com a 

doença e perceber os sintomas, além de avaliar sua gravidade e acessar serviços de saúde.

Considerando-se este aspecto, nota-se que homens e mulheres percebem de forma 

diferente questões referentes a saúde e adoecimento, ocasionando impactos no ato de cui-

dar de si, especialmente no que diz respeito à vivência masculina. Isso porque, estudos 

apontam que os sentidos atribuídos ao “ser homem”, na condição de saúde traz implica-

ções na qualidade de vida dos homens. A questão da identidade masculina faz com que 

este seja um indicativo para compreender uma maior vulnerabilidade no adoecimento e 

distanciamento na atenção à saúde. O Brasil, como uma sociedade machista, espera que o 

homem seja forte, viril, corajoso, provedor, não tendo espaço assim para o cuidado com 

a saúde (MARTINS et al., 2014). No imaginário social dos homens a preocupação com 
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o cuidado traz consigo um caráter de fragilidade socialmente atribuído a figura feminina 

(GOMES; NASCIMENTO; ARÁUJO, 2007). 

Observa-se, então, que esta cultura tende a gerar modelos masculinos que não acei-

tam as práticas de autocuidado, estando sobre uma exigência socialmente construída de 

que o homem seja física e psicologicamente forte, resultando em uma figura que rejeita 

cuidar de si, adiando ou negando tratamentos preventivos e de promoção e de proteção da 

saúde (BRASIL, 2006), o que leva a riscos, tornando-os mais vulneráveis ao adoecimento 

e à morte. Frente a esta realidade observada, foi criado, em 2008, o Plano Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que visa contemplar a singularidade e 

necessidades da população masculina, com o intuito de reduzir a morbimortalidade por 

meio de enfrentamentos de fatores de risco afim de uma promoção e prevenção em saúde 

para esta população (BRASIL, 2008).

Diante da situação de agravos na saúde masculina, a visão de mortalidade masculina 

que se tem no Brasil segue os mesmos padrões de outros países, ou seja, os números de 

mortalidade masculina são cerca de 50% considerando as idades; a maior incidência de 

morte acontece em homens na faixa etária de 20 a 39 anos, sendo 3 mortes masculinas 

para cada feminina (LAURENT et al., 2005). Em 2005 a taxa de mortalidade masculina 

no Brasil representava uma porcentagem de 78%, sendo que a maior porcentagem se deve 

a causas externas, como situações de violência ou acidentes, em segundo lugar as doenças 

do aparelho circulatório, em terceiro as neoplasias, em quarto as doenças do aparelho di-

gestivo e em quinto as doenças no aparelho respiratório (BRASIL, 2009).

Dentro deste contexto, considerando-se a vivência masculina, um dos quadros que 

vem chamando a atenção é a vivência do câncer neste grupo. Nas últimas décadas, o 

câncer e suas várias formas de manifestação têm sido considerado um dos mais impor-

tantes problemas de Saúde Coletiva no mundo. A Organização Mundial da Saúde define a 
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enfermidade como um processo de crescimento e disseminação desordenados de células 

que podem se manifestar em qualquer parte do corpo e em alguns casos espalhar-se para 

outras partes do organismo. Embora seja uma doença antiga, cada vez mais se constata a 

sua complexidade (INCA, 2017).

Embora as taxas de incidência sejam semelhantes em ambos os sexos, estudos evi-

denciam para uma maior letalidade na população masculina, mostrando implicações de 

gênero na suscetibilidade dos homens a esse tipo de adoecimento, devido a persistência, 

ainda hoje, do constructo dos homens serem fortes, autossuficientes e invulneráveis, o que 

contribui para um maior distanciamento dos serviços de saúde e práticas de autocuidado. 

Muitas vezes, o medo de descobrir que algo vai mal, a vergonha por se expor e a preocu-

pação com uma possível perda ou afastamento das atividades são apontadas como dificul-

dades para a procura por assistência médica (MARTINS et al., 2016).

A situação agrava-se frente a questão oncológica, pois a imagem que se tem dessa 

doença está fortemente ligada a morte, sofrimento, dor e mutilação, acarretando assim, 

impactos na subjetividade masculina. Com os avanços da Medicina hoje se pode conviver 

com a doença, mas é preciso adaptar-se a essa realidade e se desprender dos estereótipos e 

preconceitos relacionados a mesma. Além disso, o diagnóstico precoce e as intervenções 

precoces são elementos cruciais para lidar com esta realidade.

Contudo, nota-se ainda na literatura um grande número de estudos voltados para 

as mulheres que vivenciam o câncer. Entretanto, há um número menor de estudos vol-

tados para a população masculina, evidenciando-se, assim, uma necessidade de estudos 

voltados para este grupo. Frente a isso o presente estudo teve como objetivos levantar as 

concepções de homens sobre a vivência do câncer, bem como identificar as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelos mesmos frente a esta questão.
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Metodologia

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa de caráter exploratório/ 

descritivo na abordagem qualitativa. Na pesquisa de base qualitativa é frequente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos estudados (MI-

NAYO, 2013)

Participantes

Participaram desta pesquisa 5 indivíduos na faixa etária a partir de 30 anos, casa-

dos ou solteiros, que estavam em tratamento do câncer ou em remissão e que aceitaram 

participar da pesquisa de forma voluntária. A amostra foi constituída a partir da utilização 

de duas técnicas de amostragem: por conveniência e por bola de neve. A Tabela 1 traz a 

caracterização dos participantes da pesquisa.

Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo.

CARACTERÍSTICAS N=5 %

IDADE De 30 a 39 anos 1           20

De 40 a 49 anos 1 20

De 50 a 59 anos 2 40

De 60 a 70 anos 1 20

ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental 

Completo 02 40

Ensino Médio Com-
pleto 03 60
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ESTADO CIVIL Casado 04 80

Solteiro 01 20

NUMERO DE FILHOS 0 Filhos 
02 Filhos

01
01

20
20

03 Filhos 01 20

04 Filhos 02 40

NATURALIDADE Ibaté 02 40

São Carlos 03 60

PROFISSÃO Vendedor
Motorista

01
01

20
20

RELIGIÃO

Aposentado
Carpinteiro

Serralheiro Industrial

Evangélico
Católico

01
01
01

02
03

20
20
20

40
60

TIPOS DE TRATAMEN-
TO* Cirúrgico 05   100

Radioterapia 01      20

Quimio/radio 01      20
* Nesta categoria houve um maior número de respostas do que de respondentes, uma vez que os homens  
entrevistados passaram por mais de um tipo de tratamento frente ao câncer.



ADOECIMENTO E MASCULINIDADE: VIVÊNCIAS E FORMAS DE ENFRENTAMENTO 
UTILIZADAS POR HOMENS EM RELAÇÃO AO CÂNCER

Multiciência, São Carlos, 19: 113 - 136, 2020 119

Instrumentos e Materiais

Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista semies-

truturado elaborado pelas pesquisadoras com base nas leituras efetuadas e tendo em vis-

ta os objetivos delineados para a pesquisa. O roteiro empregado apresenta 21 perguntas 

versando sobre aspectos relacionados as vivências e enfrentamentos do homem frente ao 

câncer. 

 Procedimentos de Coleta de dados

Para a realização da coleta, o projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, tendo sido aprovada em 30 de Agosto 

de 2017, parecer número 2.247.461. A partir da aprovação foi realizado o contato com 

os participantes iniciais que apresentavam o perfil estabelecido para o estudo e feito um 

convite para a participação na presente pesquisa. Estes indicaram outros participantes que 

atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos para o estudo. A coleta foi realizada de 

acordo com a disponibilidade dos participantes resguardando-se todos os cuidados éticos 

e técnicos. As entrevistas foram realizadas em suas residências no horário estabelecido 

pelos participantes.

Em relação aos cuidados éticos foram observados os pontos da Resolução 466/2012, 

regulamentada pelo Conselho Nacional de Saúde. Assim, antes da aplicação foi entregue, 

lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual apresentava as 

diretrizes da pesquisa e a participação solicitada do depoente. Além disso, mediante a au-

torização do participante, as entrevistas foram gravadas.

Procedimentos de Análise de dados

As entrevistas foram transcritas na íntegra. Os dados foram trabalhados por meio 

da Análise de Conteúdo, a qual corresponde a um conjunto de técnicas de análise das co-
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municações (BARDIN, 1995). Dentro deste contexto foi utilizada a modalidade de trata-

mento de dados denominada Análise de Conteúdo Temática. Esta análise se configura pela 

descoberta dos núcleos de sentido presentes em um discurso, cuja presença e frequência 

são relevantes em vista do tema pesquisado. Tradicionalmente, é dividida em três etapas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

Os dados obtidos foram organizados em núcleos temáticos ressaltando-se as cate-

gorias e subcategorias identificadas para cada um. Os discursos foram identificados por 

nomes fictícios seguidos da idade, a fim de preservar o anonimato dos participantes, ga-

rantindo a questão do sigilo conforme a Resolução 466/2012. 

Resultados e Discussão

A partir dos dados obtidos foram identificados dois temas principais a respeito da 

vivência do câncer entre os homens entrevistados, com suas respectivas categorias e sub-

categorias. Destaca-se que, na descrição dos resultados de cada núcleo, as categorias estão 

representadas em negrito e as subcategorias estão sublinhadas. 

Núcleo Temático 1 - A vida antes do diagnóstico

No que diz respeito a vida antes do diagnóstico, uma categoria que emergiu refe-

re-se a práticas de cuidado com a saúde antes do adoecimento. Considerando-se este 

aspecto apenas um participante apontou que realizava, exame de rotina, sendo isso uma 

prática realizada com frequência antes do adoecimento e um fator importante para ele, 

como se observa no recorte a seguir:

Ah! só fazia alguns exames de rotina que ainda faço, o de próstata [...] (Valmir,54)
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Este é um ponto importante, uma vez que o câncer de próstata é um dos tipos mais 

comuns e também um dos mais difíceis de ser discutido dificultando o tratamento. Este 

fato deve-se aos estereótipos de gênero, crenças e valores que definem o que é ser homem, 

o que traz obstáculos que dificultam práticas de cuidados. A detecção precoce desse tipo 

de câncer ainda é pouco realizada devido os preconceitos existentes, conduzindo a alta 

prevalência do câncer de próstata com estadiamento avançado e tendo assim péssimos 

prognósticos (MOSCHETA; SANTOS, 2012), inclusive sendo um dos tipos que mais leva 

a óbito entre os homens. Por esse motivo é de suma importância os exames para detecção 

precoce da doença.

Por outro lado, quatro dos participantes afirmaram não ter nenhuma prática de cui-

dado antes do adoecimento, alegando que, pela rotina do trabalho, a falta de tempo era um 

elemento para não procurar cuidados médicos. Tal aspecto encontra-se apresentando nos 

recortes abaixo.

[...] a gente trabalhava muito e não tem tempo de ir no médico [...](João,64)

[...] sempre tive muito trabalho, na época era vendedor da Unimed, vendia muito e 

não tinha muito tempo [...] (Antônio, 48)

Nota-se que, para o homem é difícil reconhecer suas necessidades de cuidado. Sen-

do assim, costumam rejeitar a possibilidade de adoecimento (BRASIL, 2008). Portanto, 

a imagem do homem forte, viril, implica em poucos cuidados com o corpo e, por conse-

qüência, com a saúde. Muitos se julgam intocáveis não sendo passíveis de ficar doentes 

fazendo com que se tornem vulneráveis a várias situações. Procurar um serviço médico faz 

com que tenham que admitir essa vulnerabilidade (ARAÚJO, 2016).     

Além disso, de acordo com Gomes et al. (2007), para o homem as práticas de traba-

lho exercem um papel significativo, pois atribuem o cuidado e o sustento da família. Sendo 
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assim, este encontra-se em primeiro lugar nas preocupações masculinas, fazendo com que 

os homens deixem a saúde em segundo plano em função do trabalho, como revelado nos 

dados acima. 

Núcleo temático 2: Diagnóstico e Formas de Enfrentamento

O segundo núcleo temático apresenta aspectos voltados para o momento do diag-

nóstico, bem como as formas de enfrentamento utilizadas frente ao tratamento proposto. 

No Núcleo Temático 2 a primeira categoria em evidência refere-se ao momento da desco-

berta do quadro. Nota-se que a primeira subcategoria que se destaca é a manifestação de 

sinais e sintomas, por meios dos quais foi possível a detecção do quadro. Sentir mal, pa-

lidez, aparecimento de caroço, conjuntivite foram os elementos que chamaram a atenção 

para a busca de avaliação médica. Os excertos a seguir revelam tais aspectos.

Um caroço começou a crescer muito rápido em meu pescoço[...]Marcos,52

Passei mal, muito mal e fui no 24 horas [...] Antônio, 48

Comecei a ter febre, muita dor nas costas[...] José,35

‘[...] eu vi meu olho lacrimejando sabe, até eu pensei que era conjuntivite ainda, 

ai o meu filho viu que tava com sangue, ai peguei fui no pronto socorro [...] (Valmir,54)

Eu encontrei dois amigos meu, vamos tomar uma cerveja, eles falaram, não você 

vai pra casa e procurar um médico você tá branco [...] (João, 64)

Embora exista um crescente número de estratégias e programas voltados para a 

prevenção, controle e diagnóstico de neoplasias, as taxas de morbidade e mortalidade con-

tinuam crescendo. Desta forma, embora práticas educativas sejam enfatizadas, percebe-se 

que o fato do câncer ser uma doença tão estigmatizada faz com que isso de torne uma 
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barreira para o diagnóstico precoce (MARTINS, 2015).   

No caso dos homens isso fica ainda mais acentuado, uma vez que estes apresentam 

maior dificuldade para uma adesão a ações de promoção e prevenções de saúde, buscando 

então tardiamente os serviços e profissionais de saúde, mesmo com a presença de sinais e 

sintomas específicos, resultando no diagnóstico já em estágios avançados da doença. Além 

disso, a partir da constatação do câncer, nota-se, também uma dificuldade para adesão de 

tratamentos (MARTINS et al., 2016).

Nota-se que, com a falta de práticas de cuidados com a saúde, alguns sintomas se 

apresentam e não são valorizados ou devidamente observados; assim os homens continu-

am a vida como se tudo estivesse bem. Nas falas apresentadas os participantes evidenciam 

que já apresentavam algum tipo de sintoma, mas diziam que não seria nada sério ou não 

viam como nada sério que precisasse ou justificasse um olhar diferenciado.

Outra subcategoria que emergiu foram as reações iniciais frente ao diagnóstico. A 

notícia da doença evidencia um momento impactante. Neste sentido, os participantes rela-

taram momentos de mobilização emocional, como revelam os recortes a seguir:

 Bateu um desespero, fiquei meio passado [...](Antônio, 48 anos) 

 Pensei besteira já que ia morrer já ia antecipar [...](José,35)

 Ah foi a coisa mais triste do mundo, ah fiquei mal né, ai chorei pra caramba [...] 

(Valmir,54)

Conforme salienta Bianchini et al. (2016), o ser humano busca manter a ideia da 

invulnerabilidade diante da morte. Contudo, diante de uma doença dita como mortal se 

instala um momento de abalo e crise no sujeito. A experiência da doença desencadeia sen-

timentos e emoções diversas, principalmente no caso do câncer, que é tão estigmatizado. 

Geralmente diante do diagnóstico inicial ocorre depressão devido ao fato do paciente não 
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conseguir aceitar interiormente a doença; por conseguinte não negando a doença, é obri-

gado a aceitar se deprimindo no início da doença ou durante o tratamento (TOFANI; VAZ, 

2007). Os recortes a seguir desvelam tais aspectos.

Ah! chorei bastante, fiquei transtornado...muito triste viu[...](Valmir,54) 

Nem gosto de lembrar, muito ruim[...] (Marcos, 52)  

De acordo com Silva et al. (2013) em um estudo realizado com pacientes oncológi-

cos revela que a experiência do adoecer de câncer desencadeia no indivíduo uma série de 

sentimentos e tem um impacto traumático principalmente por se caracterizar uma doença 

que ameaça a vida, é observado que os indivíduos, ao serem diagnosticado com a doença, 

já tomam para si o estigma da morte, sentindo-se constrangidos e tristes.   

Frente a esta realidade, a terceira subcategoria desvela os sentimentos diante do 

diagnóstico. Nota-se que os sentimentos apresentados foram diversificados envolvendo 

medo, desespero, susto, sensação de morte, por um lado e calma e esperança por outro. As 

falas abaixo revelam tais aspectos.

 Parecia que ia morrer já, fiquei meio passado, ai fiquei com medo de tudo [...] 

(Antônio, 48)

Pensei a pior coisa possível [...] José, 35

Tinha medo [...] Esperança, crendo na cura [...] Marcos, 52

Ah foi a coisa mais triste do mundo, ah fiquei mal né [...] Valmir,54

Eu estava calmo [...] (João, 62)

 Apesar dos avanços na Medicina e na terapêutica, o câncer ainda é visto como uma 

doença grave, complexa, incurável e associada a morte que atrelado a construção social, 

histórica e cultural, atribuem significados e sentidos diversificados. Desta forma, diante 
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do diagnóstico inicial o indivíduo é tomado por vários sentimentos tais como: impotência, 

desesperança, temor e apreensão, ansiedade, pelo motivo da doença ter o estigma de dolo-

rosa e mortal, desencadeando medo da morte (SILVA et al., 2008).

De acordo com Martins et al. (2016) é importante considerar que a experiência de 

adoecimento é vivenciada pelo sujeito em sua totalidade, não se restringindo somente à 

sua dimensão biológica e física, abrangendo toda a sua existência, produzindo significan-

tes transformações e ressignificações em suas vidas. 

Desta forma, diante das preocupações e sofrimento inicial inerente ao impacto do 

diagnóstico, situações desestruturantes são eminentes, tanto para o adoecido quanto para 

os familiares, após o momento de estresse do recebimento da notícia, comportamentos de 

mudança vão definir as estratégias que utilizarão frente ao adoecimento (COSTA; LEITE, 

2009). Alguns fatores contribuem para uma resposta psicológica diante do diagnóstico 

como contexto cultural onde está sendo oferecido o tratamento, fatores psicológicos e psi-

cossociais que cada pessoa traz para esta situação e fatores relacionados ao próprio diag-

nóstico como estágio, tratamento e respostas diante da evolução clínica (SILVA, 2005).

 É importante ressaltar que manter um sentimento de que a vida vale a pena e pen-

samentos positivos como a busca por significados para essa experiência são fontes de 

bem estar e são fortes influências para respostas adaptativas às situações difíceis devido a 

doença, possibilitando maior adesão ao tratamento e ao novo estilo de vida (MARTINS, 

et al., 2016). 

Outra categoria evidenciada revela a maior dificuldade vivenciada com o adoe-

cimento ressaltando o que foi mais difícil para os participantes e qual foi a reação gerada 

pelo adoecimento mostrando que o medo diante da morte foi um elemento impactante 

elencado pelos participantes.
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Ah! Imaginar que poderia morrer[...](Antônio,48)

O medo da morte[...] (José,35)  

Ah a morte neh[...] (Valmir,54)

Ah eu senti a morte, vou morrer [...] (João,62) 

Diante do diagnóstico e do início do tratamento nota-se a manifestação de medo 

e insegurança; a representação que os homens fazem é que estão diante da sentença de 

morte, revelando a visão estigmatizada do câncer e do imaginário social (PORTO et al., 

2016; MARTINS et al., 2016). Além do medo instalado estudos apontam que homens se 

deparam com sua vulnerabilidade se vêm sem o controle da situação, autonomia e com a 

sensação e medo de perder a masculinidade; assim frente ao adoecimento nota-se no ho-

mem o sentimento de que seu corpo falhou contrapondo a ideia de masculinidade até então 

vivenciada (PORTO et al., 2016). Tal ponto é evidenciado nas seguintes falas:

[...]sabe, a impossibilidade de fazer as coisas[...] (Marcos,52)

[..] medo de ficar na cama, sei lá de não funcionar mais[...](José,35) 

Considerando-se, ainda, a questão do diagnóstico outra categoria que emergiu refe-

re-se a presença da família no momento da descoberta do câncer. Dois dos participantes 

pontuaram que a presença familiar no momento da notícia foi um fator importante para 

amenizar a angústia sobre a notícia do adoecimento, relatando que a presença da esposa 

foi primordial no momento e na passagem do processo. 

Estava com minha mulher [...] (Marcos,52)

Minha esposa estava comigo, ela é minha cola[...](João,62)

Não, estava com minha mulher, nossa é difícil, bateu um desespero, imaginei meus 

filhos ficando sem pai, nossa fiquei arrasado (Antonio, 48)
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Os homens têm dificuldade de lidar sozinhos com situações limitantes, de suportar 

suspensão de suas atividades e de perder o papel de provedor da família. Com isso, o 

adoecimento os coloca em uma nova situação, que vai contra ao que vivenciavam até o 

momento em relação a sua masculinidade, alterando os papéis de cuidador para aquele 

que é cuidado, passando a depender, muitas vezes, de seu cônjuge (PORTO et al., 2016).

Outros três assinalaram a ausência da família no momento do diagnóstico e salien-

taram que pela ausência de alguém próximo foi mais difícil lidar com a notícia os sentin-

do-se, de certa forma, transtornados. As falas abaixo exemplificam este aspecto.

Eu tava sozinho, tinha que me virar sozinho [...] (José, 35)

Estava sozinho, depois que fiz a cirurgia pra tirar, fui saber o resultado foi onde ele 

disse [...] cheguei transtornado em casa [...] (Valmir, 54)

Em relação as formas de enfrentamento durante o tratamento os participantes 

relataram que o suporte familiar foi primordial para eles.

 Nossa! A família tava presente o tempo todo[...] (João,64)

 Minha família me ajudou muito, minha mulher ia pra todo lugar comigo [...](An-

tônio,48)

 O que me ajudou um pouco foi minha namorada na época [...](José,35)

 Família, minha mulher me ajudou muito, me apoiou muito sabe [...](Valmir,54)

 Tinha apoio da família [...] (Marcos,52) 

Nota-se, então, que a família é um ponto de apoio importante para o crescimento 

e aceitação interior, sendo suporte, auxiliando de maneira harmoniosa e íntima e contri-

buindo para o posicionamento social, além de ser auxílio no cuidado físico e emocional. 

Estudos mostram que o envolvimento da família auxilia na recuperação mais rápida e 
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menos traumática. Assim, relacionamentos positivos estimulam fatores de proteção para 

o enfrentamento e auxilia na ressignificação das vivências do sujeito (SILVA et al., 2012).

Outra forma de enfrentamento destacada pelos participantes foi a espiritualidade. As 

falas a seguir evidenciam este ponto.

Deus, para mim é muito importante [...](Marcos,52)

A minha religião foi importantíssima, fundamental [...] (Valmir,52)

Eu rezava em casa [...](José,35)

Me ajudou ter calma sabe, não ia em lugar nenhum e me senti bem indo na congre-

gação[...](Antonio,48)

Ah, foi bom, as pessoas rezavam, ia mais na missa [...] (João,64)

Conforme Carvalho et al. (2008) ao receber o diagnóstico de câncer o paciente passa 

por grande sofrimento ocasionando um abalo em seu estilo de vida devido a doença e, por 

conseqüência, em função do tratamento e seus efeitos colaterais. Alguns, através de sua 

espiritualidade, encontram auxílio para o enfrentamento das crises físicas e psicológicas. 

A valorização de aspectos espirituais como preces, significados de vida e perspectiva espi-

ritual é um benefício para diminuir o impacto do câncer.

Portanto, em nossa cultura a fé em Deus é um sentimento que está presente, e se 

expressa como uma forma de enfrentamento diante do adoecimento. Nas doenças crônicas 

como o câncer esse sentimento auxilia na passagem de situações adversas, possibilitando 

satisfação emocional. A espiritualidade, então, como estratégia de enfrentamento faz com 

que o doente atribua significados ao seu processo, obtendo maior esperança assim mini-

mizando o seu sofrimento; práticas como orar, esperar um milagre, esperar com fé, tem 

contribuído para pacientes e também cuidadores enfrentar o adoecimento, bem como o 
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tratamento (GUERRERO et al., 2011; ALMEIDA, 2013).  

Outra forma de enfrentamento salientada por três participantes foi o suporte dos 

amigos.

 Aquilo que falei, foi os amigos que falaram, sempre me visitava, os amigos não 

saia de casa [...](João,64)

 Me ajudaram muito, deram muita força [...](Antonio,48)

 Tive bastante interação com eles sim [...](Valmir,52)

 O apoio social percebido como acolhedor e com demonstração de afeto, bem como 

o aconselhamento e o compartilhamento de sugestões para lidar com dificuldades exerce 

uma função mediadora no processo de adoecimento minimizando o impacto que o câncer 

ocasiona na vida do paciente, sendo também considerado fator para uma saúde mental 

(SANTANA et al., 2008). Desta forma, os vínculos se tornam, então, indispensáveis no 

momento do adoecimento, onde o doente necessita de muito apoio para a adaptação im-

posta pelo adoecimento, e para a reorganização de sua identidade. O sujeito amparado por 

essas relações se sente apoiado para vivenciar esse momento. Sendo assim, a presença de 

vínculos na vida dos homens acometidos com câncer resulta em atitudes saudáveis, bem 

como possibilidade de planejamentos (FEIJÓ et al., 2012). 

Por fim, é interessante notar que, no que tange a vida após o adoecimento, os parti-

cipantes revelaram perceber uma volta à normalidade, bem como algumas conseqüências 

da patologia. Assim, alterações na vida de quem é acometido pelo câncer podem aconte-

cer, como debilidade física, afastamento de suas atividades laborais, perda de autonomia 

e imagem podendo ocasionar interferência na qualidade de vida e sofrimento em alguns 

homens. Entretanto, a maioria dos participantes após o tratamento relataram viver normal-

mente, retomando suas atividades e rotina. Os participantes relataram, ainda, mudanças 
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em sua forma de ver a vida, se mostrando mais flexíveis, apresentando uma maior preo-

cupação com cuidados em relação a saúde e ressignificando suas vidas, como revelam as 

falas a seguir: 

Bem, diria que renovado[...] aprendi a valorizar mais a vida[...](Marcos,52)

Ai dei mais valor para minha mãe, esposa, irmã [...]comecei a curtir mais a vida[...]

(Antônio,48)

Mais forte, mais confiante, sei lá, vontade de viver a vida[...](Valmir,54) 

Para alguns homens o adoecimento fez com que tivessem novas perspectivas pas-

sando a dar novos significados ao modo de pensar e agir; se antes a visão era de virilidade 

e fortaleza, atualmente, precisam aprender a lidar com seus sentimentos e limitações, o 

que leva a reorganização dos seus sentimentos e alívio da angústia, promovendo cresci-

mento psíquico. Desta forma, o mesmo ressignifica sua percepção sobre a doença, con-

segue elaborar as implicações do diagnóstico bem como seu tratamento, diminuindo seu 

sofrimento (BIANCHINI et al., 2016).

Ficou evidenciado, ainda no que diz respeito a práticas de cuidados, que alguns par-

ticipantes, frente ao temor da recidiva fazem exames de rotina, e outros continuam com a 

prática de negligência mesmo após o adoecimento.  

 Faço acompanhamentos periódicos [...](Marcos,52)

 Tenho que fazer exames de rotina [...](José,35)

 Eu tenho que fazer os exames [...](Valmir,54)  

A ameaça de metástase é uma das marcas do câncer e outra variante que amedronta 

é a recidiva ou reincidência. Mesmo ao término do tratamento alguns homens se sentem 
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temerosos em relação a recidiva; a cada exame de rotina realizado uma nova manifesta-

ção de ansiedade se instala mediante o resultado. Vale ressaltar que cada homem tem sua 

característica própria e sua maneira de lidar com situações conflituosas (SILVA, 2005; 

VIEIRA et al., 2009; JUSTINO et al., 2014).

Considerações Finais

 Os resultados do presente estudo revelaram que, o adoecimento se manifesta como 

um momento impactante para cada homem. No momento do diagnóstico os participantes 

pontuaram ter vivenciado impacto emocional que os colocou diante de sua vulnerabilida-

de e fragilidade. Emergiram, neste momento, o medo, choro, desespero, choque, além do 

medo da morte. É importante destacar que, no momento do diagnóstico, alguns trouxeram 

a imagem da esposa como fator importante para amenizar a angústia vivenciada pela notí-

cia; por outro lado os que não tinham a presença de familiar se sentiram mais mobilizados 

frente a realidade apresentada. 

Como salientado por Costa e Leite (2009), a partir do choque inicial é possível veri-

ficar que a família revela-se como um importante suporte para enfrentar o adoecimento e 

o tratamento vivenciado, bem como os amigos e espiritualidade, minimizando o impacto 

do tratamento e estimulando positivamente sendo estes, então, fatores de proteção durante 

todo e processo de adoecimento. A família foi o suporte de maior auxílio para os partici-

pantes, o que proporcionou maior fator de proteção psíquica, fazendo com que os vínculos 

se fortalecessem.   

Sendo assim, a maneira que os homens vivenciam o adoecimento, mostra que devi-

do a dificuldade de aceitarem a possibilidade de adoecer, faz com ignorem manifestações 

sintomáticas protelando o cuidado com a saúde, como observado entre os homens do 



Rosângela Aparecida de Souza - Elisângela Maria Machado Pratta

132 Multiciência, São Carlos, 19: 113 - 136, 2020

presente estudo, fato esse que vai ao encontro da literatura que ressalta que o modelo de 

masculinidade hegemônica onde são pautados a força e a invulnerabilidade não favorece 

o cuidado com a saúde (MARTINS et al., 2016). 

É importante evidenciar que os dados levantados com este estudo oferecem con-

tribuições para se pensar possibilidades de intervenção com homens que vivenciam esta 

realidade. Frente a isso, nota-se que a compreensão das particularidades masculinas é algo 

fundamental para a atuação do psicólogo com esta população, permitindo a elaboração 

de estratégias mais eficazes que podem contribuir desde o impacto do diagnóstico até o 

processo de tratamento e acompanhamento posterior. Assim, a compreensão dos impactos 

emocionais para os homens que passaram pela vivência do câncer pode auxiliar no suporte 

aos homens nesse momento difícil que é o adoecimento por câncer. Além disso, seria inte-

ressante o investimento em mais estudos voltados para os homens nos diferentes tipos de 

adoecimento, uma vez que os estudos estão, de forma geral, mais voltados para o público 

feminino.

Illness and masculinity: experiences and forms of coping used by men in relation to cancer

ABSTRACT: Men are more vulnerable and susceptible to illness due to not seeking early 

care and treatment. In the experience of cancer, this can contribute to the worsening of 

the condition. This study aimed to raise the conceptions of men about the experience of 

cancer, as well as the coping strategies used to face this issue. A study was carried out 

using a qualitative approach. The research was descriptive. Five men who went through 

the experience of cancer and who were in treatment or remission participated. For data 

collection, a semi-structured interview script was used. The obtained data were worked 
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through Thematic Content Analysis. The results showed that, when faced with the diag-

nosis, the emotional reactions experienced were crying, despair, fear, calm. In terms of 

coping with the family, spirituality and friends were aspects that contributed to facing the 

illness. Participants also raised changes in terms of health practices and increased bonds 

with the family that enabled changes in their way of life. These results can contribute to 

the planning of interventions with men who experience the issue of cancer, considering its 

particularities, as there is a resistance of men in the search for health care.

KEYWORDS: Illness; Cancer; Coping; Masculinity

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Suellen Santos Lima. Adoecer por câncer: sentidos do cuidado, enfrentamen-
to e bem-estar de homens e seus cuidadores. 2013.135 f. Dissertação (Mestrado) Progra-
ma de Pós Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Pesquisa René Rachou. Belo 
Horizonte: FIOCRUZ; 2013.Disponível em: http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-comple-
to/D_103.pdf. Acesso em:19/11/2017

ARAÚJO, Jeferson Santos. A experiência do homem com câncer de próstata na perspecti-
va da Antropologia das masculinidades. 2016. Ribeirão Preto. 192f. Tese (Doutorado) Es-
cola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.
br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10102016-161847/pt-br.php. Acesso em:16/09/2017   

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Cân-
cer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A situação do câncer no Brasil/Ministério 
da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Instituto Nacional de Câncer, Coordenação de 
Prevenção e Vigilância - Rio de Janeiro: INCA, 2006. Disponível em:<http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/situacao_cancer_brasil.pdf>Acesso em:12/05/2017

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria De Atenção à Saúde. Departamento De Ações 
Programáticas Estratégicas. Política Nacional De Atenção Integral a Saúde Do Homem. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: http://bvms.saude.gov.br/bvs/publi-
cações/politica nacional atenção homem Acesso em:12/05/2017



Rosângela Aparecida de Souza - Elisângela Maria Machado Pratta

134 Multiciência, São Carlos, 19: 113 - 136, 2020

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 1995. 

BIANCHINI, Daniela et al. Comunicação em Oncologia: Uma análise qualitativa sob 
enfoque psicanalítico. Psicologia em Estudo, v.21, n.2, p. 349-358, 2016. Disponível em: 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/29707 Acesso em: 
17/09/2017

CARVALHO, Vicente Augusto; FRANCO, Maria Helena Pereira; KOVÁCS, Maria Julia 
et al. Temas em Psico-Oncologia. Ribeirão Preto: Summus, 2008.    

COSTA, Priscila; LEITE, Rita de Cássia Burgos Oliveira. Estratégias utilizadas pelos pa-
cientes oncológicos submetidos a cirurgias mutiladoras. Revista Brasileira de Cancerolo-
gia, v.55, n.4, p.355-364, 2009. Disponível em: http://www1.inca.gov.br/rbc/n_55/v04/
pdf/355_artigo5.pdf Acesso em: 15/09/2017

FEIJÓ, Aline Machado; SCHWARTZ, Eda; MUNIZ, Rosani Manfrin et al. As inter-rela-
ções da rede social do homem com câncer na perspectiva bioecológica: Contribuições para 
a enfermagem. Texto Contexto Enfermagem. Florianópolis v.21, n.4, p. 783-791, 2012. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v21n4/08.pdf Acesso em 19/11/2017

GUERRERO, Giselle Patrícia; ZAGO, Márcia Maria Fontão; SAWADA, Namie Okino;  

GOMES, Romeu; NASCIMENTO, Elaine Ferreira; ARAÚJO, Fabio Carvalho. Por que 
os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de 
homens com baixa escolaridade e de homens com ensino superior. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 23, n. 3, p. 556-574, 2007. Disponível em:<http:// www.scielo.br/pdf/%0D/csp/
v23n3/15.pdf >Acesso em: 12/05/2017

INCA - Instituto Nacional de Câncer. O que é câncer. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: 
http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322.acesso em:15/08/2017

JUSTINO, Eveline Treméia, MANTOVANI, Maria de Fátima, KALINKE, Luciana 
Pulchascki, et al. A trajetória do câncer contada pela enfermeira: momentos de revela-
ção, adaptação e vivência da cura. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v.18, n.1, 
p.41-46, 2014. Disponível em: http://eean.edu.br/detalhe_artigo.asp?id=996 Acesso em: 
22/11/2017

LAURENTI, Ruy; JORGE, M. H. P. M.; GOTLIEB, Sabina Léa Davidson. Perfil 

Epidemiológico da morbimortalidade masculina. Ciências Saúde Coletiva, v. 10, n. 1, p. 



ADOECIMENTO E MASCULINIDADE: VIVÊNCIAS E FORMAS DE ENFRENTAMENTO 
UTILIZADAS POR HOMENS EM RELAÇÃO AO CÂNCER

Multiciência, São Carlos, 19: 113 - 136, 2020 135

35-46, 2005. Disponível em:<http:// www.scielo.br/pdf/%OD/csc/v10n1/a4v10n1.pdf>A-
cesso em: 16/05/2017

MARTINS, Alberto Mesaque; MODENA, Celina Maria et al. Câncer e masculinidades: O 
sujeito e a Atenção à saúde. Curitiba: Juruá, 2016, p.178

MARTINS, Alberto Mesaque. “Eu não sou homem mais!” representações sociais de corpo 
para homens após o adoecimento por câncer da próstata. 2015. 211 f. Dissertação (Mestra-
do) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
2015 Disponível em: http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/D_160.pdf Acesso em: 
20/07/2017

MEDRADO, B; AZEVEDO, M; et al. Princípios, diretrizes e recomendações para uma 
atenção integral aos homens na saúde. Recife: Instituto Papai. Disponível em: http://www.
eme.cl/principios-diretrizes-e-recomendacoes-para-uma-atencao-integral-aos-homens-
-na-saude/ Acesso em:25/10/2017  

MINAYO, M. C. S. O. Desafio do Conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. 
São Paulo: Hucitec Editora, 2013.  

MOSCHETA, Murilo dos Santos; SANTOS, Manoel Antônio dos. Grupos de apoio para 
homens com câncer de próstata: revisão integrativa da literatura. Ciência & Saúde Coleti-
va, v. 17, n. 5, p.1225-1233, maio 2012. Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/s1413-
81232012000500016.Acesso em:16/11/2017

PORTO, Stefanie Miranda; CARVALHO; Gabriela Borges; FERNANDES, Maíra Julyê 
Mota et al. Vivências de homens frente ao diagnóstico de câncer de próstata. Ciência 
& Saúde, v. 9, n. 2, p.83-89, set. 2016. EDIPUCRS. Disponível em:<:http://dx.doi.or-
g/10.15448/1983-652x.2016.2.22225 Acesso em: 25/10/2017

SANTANA, Jeanny Joana Rodrigues Alves de; ZANIN, Carla Rodrigues; MANI-
GLIA, José Victor. Pacientes com câncer: enfrentamento, rede social e apoio so-
cial. Paidéia, 2008. em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0103-863X2008000200013&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 15/11/2017

SILVA, Valéria Costa Evangelista. O impacto da revelação do diagnóstico de câncer na 
percepção do paciente. 218f. Dissertação (Mestrado) Programa interinstitucional USP/
UEL/UNOPAR. Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/dis-
poniveis/22/22132/tde-11052005-112949/pt-br.php Acesso em:15/11/2007



Rosângela Aparecida de Souza - Elisângela Maria Machado Pratta

136 Multiciência, São Carlos, 19: 113 - 136, 2020

SILVA, Patrícia Alves dos Santos et al. A saúde do homem na visão dos enfermeiros 
de uma unidade básica de saúde. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v.16, n.3, p.561-
568, 2012. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1414-81452012000300019&lng=en&nrm=iso Acesso em:15/07/2017

SILVA, Shirley de Souza; AQUINO Thiago Antonio Avelar; SANTOS, Roberta Mon-
tenegro. O paciente com câncer: cognições e emoções a partir do diagnóstico. Revista 
Brasileira de Terapia Cognitivas. v.4, n.2, p.73-88, 2008. Disponível em http:// http://pep-
sic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-56872008000200006 Acesso 
em:16/11/2017

TOFANI, Ana C. A.; VAZ, Cícero E. Câncer de próstata, sentimento de impo-
tência e fracassos ante os cartões IV e VI do Rorschach. Revista Interamerica-
na de Psicologia/Internamerican Journal of psychology. Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 
197-204, 2007.  Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0034-96902007000200010&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em: 20/09/2017  

VIEIRA, Gabriela Baptista; SILVA, Rose Mary C. Andradde; PEREIRA, Eliane Ramos et 
al. Os sentimentos dos Clientes Oncológicos: Uma compreensão existencial da Angústia 
em Heidegger. Revista de Enfermagem UFPE, Recife, v.3, n.4, p.1169-76, 2009. Dispo-
nível em: http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFi-
le/134/pdf_989Acesso em: 21/11/2017



PRÁTICAS PSICOTERÁPICAS APLICADAS ÀS MULHERES COM CÂNCER 

DE MAMA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Bruna Larissa Marcello PATERNO1

Nathalia de Oliveira DIAS2

Evelyn Roberta MEDULA3

Eliane Aparecida Campanha ARAÚJO4

RESUMO: O diagnóstico e tratamento de câncer de mama acarretam perdas importantes 

na qualidade de vida, implicando em uma necessidade de ajustamento para pacientes e seus 

familiares. Os potenciais benefícios oferecidos pelas práticas psicoterápicas são fortes o 

suficiente para justificar sua indicação a essas mulheres, especialmente, se o suporte é de 

longo prazo. Considera-se que as informações e intervenções psicoterapêuticas fornecidas 

aos envolvidos nos atendimentos individuais e/ou grupais têm extrema importância. No 

cenário brasileiro, há poucos estudos que tenham se dedicado a investigar isso. A presente 

pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre as práticas 

psicoterápicas que visam à promoção na qualidade de vida das mulheres com câncer de 

mama (ou mastectomizadas) e como seus resultados têm sido avaliados. Para isso, utiliza-

mos abordagem descritiva, buscando estudos nas bases de dados publicados entre os anos 

2009 e 2019. Os resultados apresentam que as práticas grupais de intervenção psicológica 

são as mais aplicadas, porém, não aumentam a expectativa de vida. Os principais benefí-
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cios encontrados são de ordem psicológica: redução do estresse; diminuição dos sintomas 

depressivos; melhora dos sentimentos de desesperança; melhor enfrentamento do trata-

mento. Foram identificadas diversas possibilidades de técnicas que podem ser aplicadas e 

todas mostraram contribuições.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama; Psicologia; Psicoterapia; Técnicas; Intervenções 

psicológicas. 

Introdução

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois 

do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde, atualmente, por cerca de 

28% dos casos novos de câncer em mulheres, também acomete homens, porém represen-

tando menos de 1% do total de casos da doença.  É relativamente raro antes dos 35 

anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente, após os 

50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos, 

quanto naqueles em desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama, alguns 

evoluem de forma rápida, outros não, e a maioria dos casos tem bom prognóstico. Para o 

ano de 2020 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidên-

cia de 43,74 casos por 100.000 mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos principais fatores 

de risco para a doença (cerca de quatro a cinco casos ocorrem após os 50 anos). Outros 

fatores que aumentam o risco da doença são os ambientais, comportamentais, história re-

produtiva, hormonal, genéticos e hereditários (INCA, 2020).

O tratamento primário é a mastectomia, intervenção cirúrgica que pode ser restrita 
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ao tumor, atingir tecidos circundantes ou até a retirada da mama, dos linfonodos da região 

axilar e de ambos os músculos peitorais. A mais frequente das intervenções realizadas é a 

mastectomia radical modificada, que remove toda a mama juntamente com os linfonodos 

axilares. Tratamentos complementares geralmente são necessários tais como: a radiotera-

pia e a quimioterapia (MALZYNER; CAPONERO; DONATO, 2000 apud SILVIA, 2008).

As mulheres que se submetem ao tratamento passam por grande sofrimento físico e 

mental. Nesse sentido, os cuidados não se esgotam em procedimentos cirúrgicos, quimio-

terápicos e radioterápicos, mas devem ser permanentes e voltados para a mulher como um 

ser biopsicossocial e não fragmentado (BERNARDI et al., 2012). A atuação do psicólogo 

dentro desse processo surge, então, como um importante suporte para a paciente oncoló-

gica e sua família. Zavarize et al. (2014) afirmam que o psicólogo pode fazer uma grande 

diferença, uma vez que trabalhará a subjetividade do sofrimento psicológico tanto com o 

paciente quanto com a família.

O período de aceitação da doença e do tratamento quimioterápico traz um sofri-

mento físico e psicológico, pois além de desestabilizar a autoestima, tem vários efeitos 

colaterais tais como: a queda dos cabelos, o ressecamento da pele, a queda dos cílios e das 

sobrancelhas, fazendo a paciente encarar com dificuldade esse processo, precisando de 

total apoio nesse período (GONÇALVES, 2016).

Os pacientes que vivenciam doenças crônicas, como o câncer de mama, trazem 

constantes preocupações, entre elas: 1) perda do controle sobre a vida; 2) mudanças na au-

toimagem; 3) medo da dependência; 4) estigmas; 5) medo do abandono; 6) raiva; 7) isola-

mento e 8) morte. O medo da progressão da doença e da recidiva são outras preocupações 

constantes (TEIXEIRA; PIRES, 2010).

Vale ressaltar que cada paciente reage de forma particular ao processo de adoecer. 
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Isto ocorre a partir de uma diversidade de variáveis que caracterizam cada história de 

vida, sendo elas: características orgânicas; tipo de câncer; idade; história de vida familiar, 

social, cultural e econômica; bem como a relação que estabeleceu com a questão da morte 

e com a dor nas experiências de outras pessoas que tiveram oportunidade de acompanhar; 

possibilidades de acesso a serviços de saúde; qualidade do atendimento pelos profissionais 

de saúde, entre outros aspectos (CIRELLI; LANGARO; PRETTO, 2012).

A atuação do psicólogo junto à área de Oncologia é fundamental durante todo o 

processo de câncer, porém, as equipes formadas por psiquiatras e psicólogos só foram 

requisitadas pelos oncologistas a partir da década de 1970, inicialmente com objetivo de 

auxiliar o médico na dificuldade da informação do diagnóstico de câncer ao paciente e à 

família. Atualmente essas equipes têm o papel de fazer com que os profissionais envolvi-

dos no tratamento compreendam que estão lidando com um ser humano e não apenas com 

a enfermidade trazida por ele (TEIXEIRA; PIRES, 2010).

A Portaria nº 3.535 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, 

em 14 de outubro de 1998, determina e oficializa a presença obrigatória do psicólogo 

clínico nos serviços de suporte, como um dos critérios de cadastramento de centros de 

atendimento em Oncologia junto ao Sistema Único de Saúde – SUS. 

A literatura recomenda intervenções que desenvolvam: atitudes e crenças quanto 

à capacidade de mudar aspectos desfavoráveis; estratégias para lidar com as limitações 

funcionais; habilidades para estabelecer e manter uma rede de suporte social satisfató-

ria; percepções positivas; ressignificação de pensamentos negativos; objetivos realistas e 

planos para o futuro, em outras palavras, busca-se aprimorar o enfrentamento, diminuir 

o estresse e assegurar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Essa qualidade de 

vida envolve o bem estar físico, mental, psicológico e emocional, além da questão social, 

saúde, educação, habitação, saneamento básico, etc (ALMEIDA, 2012).
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Ainda pensando em uma melhor qualidade de vida, identifica-se a psicoterapia in-

dividual e a de grupo. Na primeira, o terapeuta estabelece um vínculo profissional com 

o paciente, com o objetivo de buscar alívio para o sofrimento mental, modificar compor-

tamento desajustado e encorajar o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade. 

Já na psicoterapia de grupo esse processo é realizado pela interação entre terapeuta e 

pacientes, assim como entre os próprios pacientes. Além das intervenções aplicadas pelo 

terapeuta, o grupo e sua matriz interativa são instrumentos empregados para a obtenção da 

mudança (BECHELLI; SANTOS, 2005).  

O enfrentamento da doença oncológica implica na construção de estratégias efica-

zes, identificando as necessidades, limitações e recursos pessoais de cada paciente. Ne-

nhuma estratégia de enfrentamento apresenta domínio sobre a outra, não podemos con-

siderá-las melhor ou pior, mas devemos olhar para a sua funcionalidade no percurso do 

evento estressor (PEÇANHA, 2008). As informações, orientações e intervenções psico-

terápicas fornecidas aos clientes nos atendimentos individuais e/ou grupais têm extrema 

importância, sejam elas realizadas por meio de qualquer técnica psicoterápica.

Dessa forma há práticas psicoterápicas direcionadas às mulheres com câncer de 

mama que promovem uma melhor qualidade de vida e condição psicológica. Sendo assim, 

os potenciais benefícios oferecidos por elas são fortes o suficiente para justificar tal indica-

ção às mulheres com câncer de mama, especialmente se o suporte for de longo prazo. No 

entanto, observa-se que, embora seja uma questão recorrente, ainda há poucos estudos no 

cenário brasileiro que tenham se dedicado a investigar essa questão, o que limita a análise 

dessas práticas.

Nesse contexto, justifica-se a presente revisão, buscando contribuir com conheci-

mentos que poderão subsidiar a oferta de práticas psicoterápicas que busquem promover 

uma melhor qualidade de vida para essas mulheres, além de possibilitar uma reflexão 
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sobre o que é possível ser realizado dentro das demandas apresentadas, bem como as va-

riáveis envolvidas no atendimento a essas mulheres. 

Frente ao exposto, esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática 

da literatura sobre as práticas psicoterápicas que visam à promoção da qualidade de vida 

às mulheres com câncer de mama (ou mastectomizadas), mais especificamente, identificar 

os resultados que se têm obtido, além de caracterizar os tipos de práticas psicoterápicas 

utilizadas, entre outros aspectos.

Diante desse cenário, a pergunta problema que norteou o presente estudo foi: Quais 

as práticas psicoterápicas aplicadas às mulheres com câncer de mama? Como seus resul-

tados têm sido avaliados?

Metodologia

A abordagem escolhida foi a revisão sistemática da literatura de caráter descritivo 

e qualitativo. A revisão sistemática é pautada: 1) elaboração de uma questão de pesquisa 

orientadora da estratégia de busca; 2) uso de fontes para a localização dos estudos; 3) 

definição de critérios de inclusão e exclusão; e 4) avaliação dos resultados dos estudos 

selecionados (SILVA et al., 2017).

Sampaio e Mancini (2007) dizem que as “revisões sistemáticas são particularmen-

te úteis para integrar as informações de um conjunto de estudos que podem apresentar 

resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de 

evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras”(p. 84).

A busca bibliográfica ocorreu nos meses de agosto a outubro de 2020, por meio de 

fontes de informação para a revisão, ou seja, estudos que abordassem práticas psicoterápi-

cas aplicadas às mulheres com câncer de mama publicados no período entre 2009 e 2019 
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e indexados nas seguintes bases de dados: SciELO, LILACS e PePSIC, como fontes de 

pesquisa importantes na área da saúde e Psicologia.  

Na pesquisa bibliográfica, foram considerados como critérios de inclusão para bus-

ca dos artigos os seguintes parâmetros: (a) idioma português; (b) independente da moda-

lidade de estudo: teórico/revisão, empírico/pesquisa, relato de experiência/estudo de caso, 

trabalhos quantitativos e qualitativos, de diferentes abordagens teóricas do campo da Psi-

cologia; (c) disponíveis on-line, de forma completa e gratuita; (d) publicados entre janeiro 

de 2009 e dezembro de 2019. Como critérios de exclusão, estabeleceram-se os seguintes 

limites: a) todos os trabalhos em que a busca retornou sem todas as palavras-chave e/ou os 

descritores combinados ou associados no mesmo estudo; b) artigos duplicados; c) disser-

tações de mestrado e teses de doutorado; d) artigos que não mencionassem, pelo menos, 

uma intervenção/técnica psicoterápica para mulheres com câncer de mama.

Os descritores utilizados foram: Câncer de mama. Psicologia. Intervenção. Técnicas. 

Intervenções Psicológicas. Psicoterapia. Tais descritores foram utilizados de modo com-

binado, ou seja, a combinação foi utilizada por meio do operador booleano “and” e se 

mostrou promissora para as bases de dados informadas.

A amostra final foi composta por artigos indexados nas três bases de dados con-

sultadas e preencheram os critérios de inclusão utilizados para qualificar as publicações 

no processo de busca. Dos 32 trabalhos localizados nas bases de dados indicadas, reali-

zou-se a leitura inicial, mas somente 11 artigos satisfizeram esses critérios. Do total de 

artigos encontrados nos diferentes arranjos de descritores houve diferença na efetividade 

das combinações de palavras-chave em cada base de dados consultada, conforme mostra 

a Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1: Combinações de palavras-chave usadas em cada base de dados. 
 

   Fonte: Elaborado pelas próprias autoras da presente pesquisa.

      

Os resultados alcançados nas buscas às bases de bases de dados foram transcritos 

para o diagrama, na Figura 1, conforme o que se segue: 

Figura 1: Diagrama de fluxo que descreve o processo de revisão sistemática da presente pesquisa. Ela-
borado pelas autoras da presente pesquisa.
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Em seguida, as informações extraídas das publicações foram organizadas e subme-

tidas à análise de conteúdo (BARDIN, 1970), com o intuito de extrair as principais vari-

áveis relacionadas à temática da presente pesquisa. Os artigos selecionados por meio dos 

critérios de inclusão e exclusão foram lidos na íntegra e as informações foram coletadas 

acerca do perfil dos estudos.  Para isso, foi utilizada uma ficha de anotação, transcrita na 

Tabela 2, abaixo apresentada:

Tabela 2: Tabela sobre o perfil dos estudos, de acordo com os artigos selecionados.
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Fonte: Elaborado pelas próprias autoras da presente pesquisa.



PRÁTICAS PSICOTERÁPICAS APLICADAS ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA

Multiciência, São Carlos, 19: 137 - 158, 2020 147

Tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos estudos selecionados foram 

realizadas de forma descritiva por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 1970), buscan-

do encontrar aspectos ligados à pergunta problema da presente pesquisa. Isso permitiu ob-

servar, descrever e classificar os dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido 

sobre o tema explorado na revisão.

Resultados e Discussão 

Os artigos selecionados foram publicados em nove revistas científicas distintas. Os 

periódicos: Revista da Escola de Enfermagem da USP e Revista da Sociedade de Psico-

terapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo - SPAGESP destacaram-se como os 

que concentravam mais publicações referentes à temática, com dois artigos em cada um. 

Outras sete revistas científicas veicularam apenas um artigo cada, sendo uma delas inter-

nacional.

Quando investigadas as áreas focalizadas pelos periódicos que veiculavam os arti-

gos selecionados, observou-se que muitas revistas contavam com diferentes profissionais 

que atuavam em temas focados no câncer ou, de modo mais amplo, na saúde. O caráter 

multidisciplinar pode ser visto também nos autores dos artigos, já que os estudos foram 

assinados por profissionais de diferentes áreas da saúde. Com relação aos primeiros auto-

res de cada artigo, cinco são psicólogos, dois enfermeiros e um médico cirurgião. Em três 

artigos não foi possível identificar as profissões dos primeiros autores. 

Na Figura 2, abaixo, é possível observar a distribuição do total de artigos que com-

põem a presente pesquisa, de acordo com o ano de publicação. Constatou-se um artigo 

publicado em cada um dos anos: 2011, 2013, 2015 e 2018. Já nos anos de 2012 e 2019, 

foram publicados quatro estudos, em 2012, seguidos de três estudos publicados em 2019. 
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Não houve publicações nos anos de 2009, 2010, 2016 e 2017.

 Figura 2: Distribuição dos artigos selecionados de acordo com o ano de publicação.

Quanto a origem das publicações, verificou-se predominância nos estados brasi-

leiros: seis eram oriundos do estado de São Paulo, sendo três publicações da cidade de 

São Paulo, duas da cidade de Ribeirão Preto e uma da cidade de Campinas. O restante da 

amostra foi composto por um estudo de cada estado, nas suas respectivas cidades: Floria-

nópolis/SC, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF e Natal/RN. Com relação aos estudos publica-

dos no exterior, identificou-se apenas um, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Ao identificar as práticas psicoterápicas presentes em cada estudo revisado, a Tabela 

3, abaixo, indica a quantidade de artigos encontrados para cada prática psicoterápica iden-

tificada, sendo que uma determinada prática psicoterápica pode estar presente em mais de 

uma artigo publicado.
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Tabela 3: Práticas psicoterápicas e quantidade de artigos encontrados.

 Fonte: Elaborado pelas próprias autoras da presente pesquisa.

Os resultados mostram que as práticas grupais são as mais utilizadas, o que vai ao 

encontro dos estudos de Castanhel & Liberali (2018); Araújo et al. (2019); Brandão & Ma-

tos (2015); Santos & Souza (2019); Pinto Junior et al. (2012); Santos et al. (2011); Toneti 

et al. (2019) e Santichi et al. (2012). A intervenção pode se dar a partir da psicoterapia, 

sendo essa efetiva à medida em que se conhece a história do sujeito, as suas relações e a 

forma com que ele lidou com essa nova ocorrência, experienciada tanto física quanto psi-

cologicamente. A utilização de intervenções em grupo, psicoeducativas ou de autoajuda, 

que têm uma tradição já consolidada no contexto da saúde, bem como a intervenção indi-

vidual, trazem resultados majoritariamente positivos, pois auxiliam as mulheres a manter 

a esperança em face à doença, na medida em que oferecem apoio e informação de forma 

ativa, contribuindo para reduzir o sentimento de isolamento e os níveis de estresse, além 

de ajudá-las a desenvolver habilidades de resolução de problemas.

Portanto, a primeira prática identificada foi a estratégia da intervenção em grupo, a 
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qual, relativamente, vem sendo utilizada com uma maior frequência. Quanto aos objetivos 

dos programas de intervenção em grupo, pode-se verificar que estes são transversais às 

diferentes orientações teóricas. Destacam-se os seguintes objetivos: promover a expressão 

e regulação emocional; melhorar a qualidade de vida; promover apoio social; melhorar a 

autoestima, a imagem corporal, o funcionamento sexual e a intimidade; definir objetivos 

de vida; adquirir competências envolvidas nas técnicas de relaxamento, resolução de pro-

blemas, estratégias de coping e comunicação. Para alcançarem estes objetivos, os progra-

mas de intervenção tendem a utilizar técnicas psicoeducativas e de educação para a saúde, 

além de técnicas cognitivo-comportamentais (BRANDÃO; MATOS, 2015). 

     O estudo de Santos & Souza (2019) buscou compreender o significado dos gru-

pos de apoio na vida das mulheres com câncer de mama. Constatou-se que a participação 

no grupo proporciona cuidado diferenciado, promovendo a socialização das experiências 

vividas com a doença e seus tratamentos (PINHEIRO et al., 2008 apud NAMKOONG et 

al., 2010).

      Os estudos indicados, anteriormente, apontam para a relevância em abordar esse 

modelo de intervenção na assistência oncológica. De acordo com Santos & Souza (2019), 

os grupos de apoio podem promover benefícios tais como: a diminuição da ansiedade e 

depressão, possibilitando uma melhor qualidade de vida às participantes e, de modo mais 

amplo, também podem emergir ganhos em termos de “qualidade psicológica” entendida 

pelos autores dos estudos como progressos na saúde mental e bem-estar psicológico (KIS-

SANE et al., 2007; EMSLIE et al., 2007 apud NAMKOONG et al., 2010).

Por sua vez, em relação às terapias individuais, como segunda prática identificada, 

foi encontrado apenas em um estudo que trouxe as contribuições da perspectiva existen-

cialista de Jean-Paul Sartre. O referido estudo descreve o processo terapêutico de uma 

mulher com câncer de mama.
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Langaro; Pretto e Cirelli (2012 apud SILVA, 2009, p. 63) afirmam que para o sujeito 

“lutar por sua permanência enquanto ser no mundo, terá que se apropriar da condição de 

portador de um câncer e reformular seu projeto a partir desta nova experiência de ser”. 

Nesta perspectiva, a psicoterapia com base no existencialismo, tem como proposta mediar 

o sujeito na construção de ferramentas que lhe possibilitem alterar e superar as situações 

difíceis e de sofrimento. Para tal, faz uso de uma metodologia específica, fenomenológi-

ca e dialética que, em linhas gerais, concentra-se em momentos de investigações, com-

preensões e intervenções ao longo de um processo dinâmico no qual o psicoterapeuta é 

essencialmente um mediador e o sujeito deve ser essencialmente ativo, protagonista. Os 

autores consideram que o uso de técnicas interventivas deve ser sempre condizente com 

as particularidades dos casos em questão. Por meio da análise do processo psicoterápico 

individual foi possível verificar que houve uma reorganização do seu projeto de ser, por 

parte da mulher com câncer, sendo capaz de compreender aspectos importantes da trajetó-

ria que havia percorrido e suas possibilidades concretas no presente. Dessa forma, estudos 

como este nos remete a importância de se utilizar métodos e técnicas individuais para cada 

sujeito, em relação aos quais o paciente poderá ser visto a partir de sua subjetividade, sen-

do um ser biopsicossocial que deve ser olhado no seu todo e, ao mesmo tempo, como um 

ser único entre os demais. Esse sujeito poderá passar a adquirir recursos para conseguir 

se reorganizar frente à doença e assim ressignificar a vivência da mesma, bem como seu 

modo de ser. Nesse sentido, a terapia individual contribui para que o sujeito consiga uma 

melhor qualidade de vida a partir da ressignificação dos aspectos relacionados ao processo 

de tratamento e enfrentamento (LANGARO; PRETTO; CIRELLI, 2012). 

A terceira prática identificada foi a Mindfulness ou “Atenção Plena”, sendo encon-

trados dois estudos de Santos & Souza (2019) e Araújo et al. (2019) ao indicaram que 

essa prática é baseada em redução de estresse, capaz de reduzir os sintomas de depressão, 
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fadiga e atuar sobre os aspectos cognitivos das mulheres. Supõe-se que a melhoria de um 

desses sintomas, durante o enfrentamento da doença, tenha a tendência de melhorar outros 

vários sintomas ao mesmo tempo.

A relação positiva entre a prática Mindfulness e os sintomas de câncer de mama 

é consistente nos dois estudos analisados. Vastos foram os benefícios da meditação nos 

dois estudos encontrados tais como: melhoria da dor, insônia e constipação; no bem-estar 

emocional; na saúde em geral, em relação ao medo de recorrência e angústia; melhoria na 

vitalidade e capacidade funcional; atenção plena; espiritualidade; religiosidade; satisfação 

com a vida e saúde; na interpretação da doença como algo de valor e não como castigo, e 

na maior confiança da ajuda médica (CASTANHEL; LIBERALI, 2018).

Contudo, os resultados das pesquisas mostram que a Redução de Estresse Basea-

da em Mindfulness, isolada ou combinada com outras intervenções cognitivas, como a 

terapia de grupo, são benéficas para a melhoria de sintomas durante o enfrentamento do 

câncer. Se bem executada por profissionais devidamente qualificados para a execução da 

técnica de meditação, pode vir a contribuir para a melhoria de inúmeras questões atreladas 

à qualidade de vida da mulher e, também, contribui para a adaptação à vivência da doença.

A quarta prática identificada foi intervenção musical. Encontrou-se um estudo de 

Pinto Junior et al. (2012) que abordou uma prática grupal, sendo que foram utilizados dois 

grupos, um deles foi submetido à intervenção por meio de música (GE), enquanto no outro 

(grupo controle - GC) não houve intervenção. O GE ouviu a sessão de música, durante 25 

a 40 minutos, com intensidade sonora (volume) regulada pela própria paciente. A música 

utilizada foi As Quatro Estações, de Vivaldi. Esta foi aplicada durante o pré-operatório 

imediato, por volta de uma hora antes do início do procedimento e, no primeiro dia de 

pós-operatório à intervenção cirúrgica, quando a paciente já se encontrava na enfermaria. 
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Essa intervenção apresentou uma redução significante no escore de ansiedade no 

Inventario de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), desenvolvido por Spielberger, Gorsuch 

e Lushene (1970) e traduzido e adaptado para o Brasil por Biaggio (Biaggio & Natalício 

1979). Tal resultado confirmou a hipótese de que a utilização da música promove uma ação 

positiva, no tocante a esse aspecto. O resultado dessa intervenção pode ser visualizado, no 

referido estudo, como uma nova possibilidade de atuação em relação aos pacientes hospi-

talizados, mais especificamente, em seu pré-operatório, podendo obter-se uma redução da 

taxa do nível de ansiedade. O paciente vai para a cirurgia com baixos níveis de ansiedade 

e pode se beneficiar até de uma melhor percepção da dor se comparado aos que vão para 

a cirurgia com um grau de ansiedade elevado. Sendo assim, a música como intervenção 

mostrou-se um bom instrumento, sem efeitos adversos. Tal prática deveria tornar-se uma 

rotina na busca de uma medicina mais humanizada, contribuindo assim para o bem estar 

do paciente que precisa passar por essa experiência durante o câncer de mama (PINTO 

JUNIOR et al., 2012).

A quinta prática identificada foi o relaxamento que contou com dois artigos  (Toneti 

et al., 2019; Rafihi-Ferreira; Soares, 2012). Os autores afirmam que pode ser realizada uma 

sessão de relaxamento com imaginação guiada, em grupo de pacientes com câncer. Em um 

dos artigos, a técnica foi conduzida com o auxilio de um CD de relaxamento com visua-

lização guiada. Essa prática de relaxamento utiliza a visualização de forma terapêutica e 

simbólica, estimulando zonas cerebrais responsáveis pela criação de imagens e sensação 

de bem-estar em seu praticante. Nela, exercícios de relaxamento muscular progressivo são 

conduzidos em associação à visualização de imagens, todos estes com objetivos clínicos 

de melhoria do estado de saúde e qualidade de vida do paciente. A análise e interpretação 

das vivências manifestadas pelos discursos das participantes permitiram a compreensão 

do fenômeno, bem como os seus modos de ser/estar no mundo. 
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Na revisão de literatura de Rafihi-Ferreira & Soares (2012) buscou-se conhecer os 

benefícios da técnica de relaxamento aplicada por meio da terapia cognitivo-comporta-

mental, levando-se em consideração a importância da prescrição de medicamentos hipnó-

ticos, quando necessários, para ajudar a aliviar os sintomas de insônia melhorando, assim, 

a qualidade de vida. 

Ainda segundo Rafihi-Ferreira & Soares (2012), vale mencionar que os benefícios 

das terapias cognitivo-comportamentais demonstram ser mais duradouros do que os do 

tratamento farmacológico (MORIN, 2004; CERVENA et al., 2004 apud FIORENTINO; 

ANCOLI-ISRAEL, 2006; HAYNES; BOOTZI, 2010).

As terapias mente-corpo, em especial o relaxamento e a imaginação guiada, têm 

sido utilizados como forma de auxiliar o paciente com câncer no alívio dos sintomas da 

doença e tratamento, sendo úteis para o enfrentamento e o processo de reabilitação do 

paciente (TONETI et al., 2019).

Considerações Finais 

A presente revisão proporcionou um panorama acerca da produção científica de dez 

anos, tendo em vista o emprego de práticas psicoterápicas às mulheres com câncer de mama. 

Embora a produção científica seja escassa na área, a presente pesquisa permitiu revisar estu-

dos que apresentaram resultados sobre as intervenções em grupo e individuais realizadas. As 

práticas identificadas nos artigos revisados trouxeram benefícios para a melhora da qualida-

de de vida dessas mulheres, sendo que as grupais são as mais utilizadas, permitindo uma tro-

ca de experiência com outras mulheres que também estão acometidas pelo câncer, podendo 

assim ser um elemento facilitador de aceitação da sua condição. Nessa perspectiva, oferece 

aportes que reforçam a relevância desse modelo de intervenção na assistência oncológica.
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Entre os ganhos constatados encontram-se, principalmente, benefícios de ordem 

psicológica tais como: redução do estresse, diminuição dos sintomas depressivos e ansie-

dade, melhoria dos sentimentos de desesperança e dos sintomas relacionados ao estresse 

traumático, gerando assim, um melhor enfrentamento ao tratamento do câncer de mama. 

Foi encontrado apenas um estudo que diz respeito às intervenções individuais, o 

qual se mostrou muito promissor ao trabalhar a subjetividade do sujeito, beneficiando com 

uma nova ressignificação para o processo de enfrentamento ao tratamento. 

Embora seja uma doença recorrente e que acomete muitas mulheres, o tema ainda 

é pouco discutido e por conta da escassez de trabalhos, sugerem-se novos estudos que 

possam explorar outras técnicas e abordagens no campo das intervenções psicológicas, 

bem como as descrevam e analisem as variáveis nelas envolvidas, favorecendo a ressigni-

ficação das experiências e uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. Além disso, 

é necessário que novos estudos sejam realizados junto às mulheres que participam de tais 

intervenções, para que possam avaliar os efeitos das mesmas sobre as suas próprias vidas 

e a percepção sobre as contribuições do psicólogo na equipe interdisciplinar de assistência 

oncológica.

Psychotherapeutic practices applied to women with breast cancer: a review of the litera-

ture

ABSTRACT: The breast cancer diagnosis and treatment result in major losses in quality of 

life, implying in a necessity of adjustment from patients and their families. The potential 

benefits offered by psychotherapeutic practices are strong enough to justify the referral to 

these women, especially if the support is long-term. Information and psychotherapeutic 
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interventions provided to the involved in individual or grupal calls are considered extre-

mely important. There are a very few number of studies in brazilian scenery that have 

dedicated to investigate that. The main objective of the current research is carrying out a 

systematic review of the literature about the psychotherapeutic practices that aim to pro-

mote the quality of life of women with breast cancer (or mastectomized) and how their re-

sults have been evaluated. A descriptive approach was used, seeking studies published in 

the databases between 2009 and 2019. The results show that grupal practices are the most 

applied, but, life expectancy does not increase. The main benefits found are of a psycholo-

gical nature: stress reduction; decrease in depressive symptoms; improvement in feelings 

of hopelessness; better confrontation of treatment. Several possibilities of techniques that 

can be applied have been identified and all of them have shown contributions.

KEYWORDS: Breast cancer; Psychology; Techniques; Psychoterapy; Psychological In-

terventions.
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RESUMO: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a uma das condições clínicas 
mais comuns dentre as disfunções endócrinas que afetam mulheres em idade repro-
dutiva. Entre a sintomatologia, destaca-se a irregularidade menstrual, infertilidade, 
obesidade, diabetes e entre outros. Estudos mostram que, a deficiência de Vitamina 
D (25-hidroxi-colecalciferol) é altamente prevalente em mulheres com SOP e pode 
estar associada a aspectos clínicos comumente observados. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi analisar os efeitos da suplementação da vitamina D nos distúrbios meta-
bólicos em mulheres que apresentam a SOP e associar a vitamina D com as disfunções 
hormonais e metabólicas. Foi realizada uma revisão de literatura com base em livros 
e artigos científicos. Os bancos de dados acessados serão PubMed, Scielo, Bireme, 
BVS, National Eletronic Library for Health (NeLH). As buscas foram por publicações 
a partir de 2009, salvo em situações em que haja publicações anteriores com material 
relevante para o estudo. Foram utilizados os seguintes. Observou-se que, a hipovita-
minose D em mulheres que apresentam a SOP está relacionada ao desenvolvimento 

de alguns distúrbios metabólicos, todavia, existe a necessidade de mais estudos que 
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comprovem os efeitos da Vitamina D na prevenção e no tratamento da SOP.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do ovário policístico. Vitamina D. Colecalciferol. 

Distúrbios metabólicos.

Introdução

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), é uma disfunção hormonal que acome-
te de 6 a 16% das mulheres em idade reprodutiva. Caracteriza-se pelo hiperandrogenismo, 
anovulação crônica e suas manifestações em diferentes graus clínicos. O hirsutismo, é ou-
tra característica fenotípicas mais evidentes da SOP, é definido pelo aumento de quantida-
de de pelos, juntamente com o aparecimento de acnes pelo corpo, seborreia e alopecia. Sua 
etiopatologia pode estar amplamente relacionado com fatores genéticos, fatores metabó-
licos pré e pós-natais, distúrbios endócrinos hereditários como resistência a insulina (RI) 
e fatores ambientais que se relacionam com a prática de atividade física e dietas (KUBA, 
2006; XITA, 2006; NESTLER, 2008; PETERMANN, 2009; ARAÚJO, 2019).

Mulheres com SOP apresentam frequentemente obesidade associada à resistência 
à insulina e fatores de risco cardiovascular. A deficiência na ingestão de micronutrientes, 
pode estar relacionado a esses distúrbios metabólicos (ALVES, 2011).

Nos últimos anos, estudos demonstraram a relação de Vitamina D em níveis séricos 
com a SOP. O tratamento tem foco principal na regularização menstrual e recuperação da 
infertilidade, onde a Vitamina D (25-hidroxi-colecalciferol) pode desempenhar um papel 
fundamental nesse tratamento (ARAÚJO, 2019).

A vitamina D é um micronutriente sintetizado quando a derme ou a epiderme ficam 
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expostos à radiação ultravioleta (UV) e se relacionam amplamente numa relação depen-
dente de melanina. Podemos obtemos essa vitamina através de radiação solar e por fontes 
alimentares como peixes, fígado e gema de ovo. Suas funções são diversas em nosso 
corpo, além de ter relação com a absorção de cálcio e fósforo, está presente no sistema 
imunológico, doenças cardiovasculares e cicatrização. Existem evidências que essa vita-
mina está relacionada também a anormalidades no metabolismo da glicose e da insulina 
(SCHIEFERDECKER et al., 2016. p.133-134).

Tem sido registradas associações entre as concentrações de vitamina D e os sinto-
mas da SOP, incluindo RI, infertilidade e hirsutismo (AZEVEDO, 2010).

A vitamina D atua em vários tecidos e tem sido relacionada com diferentes doenças. 
Essa vitamina contém receptores que podem ser encontrados no tecido adiposo, músculo, 
células βpancreáticas, bem como no ovário. No ovário, esses receptores foram encontra-
dos no núcleo e no citoplasma das células da granulosa, sugerindo um papel da vitamina D 
na reprodução feminina. O status da vitamina D pode alterar o equilíbrio entre as citocinas 
pró e anti-inflamatórias, afetando a ação da insulina, o metabolismo lipídico e a função 
e estrutura do tecido adiposo. Em estudos, perceberam que concentrações de vitamina D 
estavam inversamente associadas a marcadores pró-inflamatórios, resistência à insulina, 
intolerância à glicose e obesidade e diabetes mellitus tipo 2b (HOLICK, 2012).

Desse modo, o papel da alimentação é fundamental, e se relaciona com a SOP, in-
terferindo nos distúrbios metabólicos e anormalidades endócrinas no qual. Se torna claro 
que, uma dieta balanceada pode exercer no metabolismo endócrino no que se refere aos 
esteroides sexuais (TOSCANI, 2009).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos da suplementação 

da vitamina D nos distúrbios metabólicos em mulheres que apresentam a SOP e associar a 

vitamina D com as disfunções hormonais e metabólicas.
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Metodologia

Foi realizada uma revisão narrativa de literatura a fim de reunir e disponibilizar 

informações sobre a SOP, com a finalidade de trazer um panorama atual do conhecimento 

científico. 

Foram acessados artigos científicos publicados em revistas indexadas, documentos 

e livros sobre o tema. As bases de dados acessadas foram: PubMed, Scielo, Bireme BVS, 

National Eletronic Library for Health (NeLH). As buscas serão preferencialmente por 

publicações a partir de 2010, salvo em situações em que haja publicações anteriores com 

material relevante para o estudo. 

Foram escolhidos e utilizados os descritores a partir da lista de Descritores em Ci-

ências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

As buscas foram efetuadas em inglês e português, por meio de combinações dos 

termos e de seus sinônimos a seguir: síndrome do ovário policístico, vitamina D, colecal-

ciferol, distúrbios metabólicos, obesidade. 

REFERENCIAL TEÓRICO

Fisiopatologia da SOP

SOP é a disfunção hormonal mais comum em mulheres e estima- se cerca de 80% 

possuem alguma infertilidade anovulatória. As características da parte clínica são as que 

mais abrangem e incluem: reprodutivas (infertilidade e riscos relacionados a gestação, 

metabólicas (obesidade, resistência à insulina, diabetes gestacional e tipo II e fatores car-

diovasculares) e ainda psicológicos que incluem (ansiedade, depressão, qualidade de vida, 



VITAMINA D E SEUS EFEITOS NOS DISTÚRBIOS METABÓLICOS DA SÍNDROME DOS
 OVÁRIOS POLICÍSTICOS (SOP): UMA REVISÃO

Multiciência, São Carlos, 19: 159 - 180, 2020 163

imagem corporal e distúrbios alimentares (TEEDE et al., 2012; BALAN et al., 2016).

Possui diversas origens genéticas e interações com fatores ambientais. A etiopatolo-

gia engloba o desequilíbrio na produção dos esteroides ovarianos por um defeito próprio 

das células da teca, redução da sensibilidade a insulina (defeitos pós receptores nas vias 

de sinalização da insulina), aumento de estresse oxidativo, ademais fatores ambientais e 

genéticos (PONTES, 2016).

Essa desregularização dos hormônios ovarianos envolve o hormônio luteinizante 

(Lutheinizing Hormone – LH) que se caracteriza por uma hipersecreção, evento caracte-

rístico dessa síndrome e com a secreção do hormônio folículo estimulante (Follicle Stimu-

lating Hormone – FSH) baixa ou no limite que fica inferior ao da normalidade. A secreção 

quando se encontra aumentada, leva a um recrutamento e hiperatividade das células da 

teca.  Quando estão ativas, essas células produzem androgênicos que são fundamentais no 

processo de maturação folicular, na comunicação celular hormonal e nos oócitos. Um dos 

principais hormônios que são aumentados quando essas células estão ativas é a testostero-

na, e quando ocorre um desbalanço nas secreções de LH e FSH em relação a conversão de 

testosterona em estradiol, pode se esclarecer o hiperandrogenismo, que é uma das caracte-

rísticas dessa doença. Em mulheres que apresentam a SOP, estudos têm demonstrado que 

elas apresentavam uma menor sensibilidade no hipotálamo em relação ao retrocontrole, 

ocasionados pelo estrogênio e progesterona ovarianos (ROSA-E-SILVA, 2018).

Tendo como base que o desenvolvimento folicular normal depende de uma conco-

mitância entre gonadotrofinas (LH e FSH), insulina, fator de crescimento insulina-símile 1 

(Insulin-like growth fator 1- IGF-1), hormônio anti-mulleriano (Anti-Mullerian Hormone 

- AMH), enzimas ligadas à esteroidogênese e outros fatores de crescimento, pode-se com-

preender o impacto que estas mudanças regulatórias causam sobre a formação de folículos 

ovarianos. No que diz respeito as mulheres com SOP, o recrutamento e ativação folicular 
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ocorrem de maneira bastante intensa, porém com menor atresia dos folículos em estágios 

iniciais, por isso, apesar do recrutamento mais proeminente não há depleção precoce da 

população de folículos nestes indivíduos. Os menores níveis de FSH produzidos nestas 

pacientes, dificulta o completo crescimento do folículo até estágios maduros, os quais 

acabam estacionados em estágios intermediários. Isso confere ao ovário a morfologia po-

licística (GUYTON, 2006).

Distúrbios metabólicos e SOP

Resistência à insulina: Fatores insulinóides de crescimento e a ação da insulina de-

mostraram efeitos sobre os folículos ovarianos, assim como na estimulação da produção 

elevada de androgênios nas células da teca (NEVES, 2016).

A insulina eleva a expressão do fator de transcrição Kruppel-like, fator (KLF-15) o 

qual, além de estimular a adipogênese, eleva a atividade da enzima 17-beta-hidroxiesteroi-

de desidrogenase tipo 5, fundamental pela conversão de androstenediona em testosterona, 

tanto no tecido celular subcutâneo quanto visceral (DU, 2009). 

Além disso, a insulina estimula a androgênese ovariana via aumento da secreção de 

hormônio luteinizante e da proteína carregadora do fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGFBP-1), suprime a globulina ligadora de hormônios sexuais (sex hormone-binding globu-

lin - SHBG), aumentando a biodisponibilidade androgênica e, junto com a leptina, aumenta 

a quantidade dos pulsos de hormônio liberador de gonadotrofinas melhorando a secreção de 

hormônio luteinizante em detrimento do hormônio folículo estimulante (LEGRO, 2012)

Embora a RI/hiperinsulinemia compensatória sejam intrínsecas à síndrome, o hipe-

randrogenismo estimula o ganho de peso que agrava a RI com possíveis repercussões no 

fenótipo da síndrome.  
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Obesidade: A resistência à insulina e a obesidade centrípeta são os principais fatores 

que determinam a síndrome metabólica (MetS), um fator importante de risco para o desen-

volvimento da doença cardiovascular aterosclerótica e do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

(GRUNDY, 2005).

A obesidade por si só já se associa à redução das taxas ovulatórias, elevação do nú-

mero de abortos e complicações tardias da gravidez, podendo, de modo consequente, in-

tensificar o risco de infertilidade, característica da síndrome. Apesar da influência do peso 

corporal na função ovulatória de pacientes com SOP ainda não esteja perfeitamente defi-

nida, se observa que reduções de 5% do peso corporal podem restabelecer os ciclos mens-

truais, aumentando consideravelmente o número de ciclos ovulatórios (RAUSH, 2009). 

A obesidade ocorre em 30 a 70% das pacientes com SOP, e pode ser considerada 

como variante do processo que predispõe à síndrome. Evidências sugerem que, alterações 

intrauterinas podem definir diversos processos que ocorrem de efeitos metabólicos ao lon-

go da vida da mulher (restrição de crescimento intrauterino, hiperinsulinemia, obesidade, 

hiperandrogenismo e, finalmente, a SOP). Desse modo, a RI pode estar vinculada ao sur-

gimento de comorbidades metabólicas em mulheres obesas com SOP (ZEGHER, 2006; 

VRBIKOVA, 2009; MELO, 2010).

Dislipidemias: A dislipidemia em mulheres que apresentam a Síndrome do Ovário 

Policístico tem origem de diversos fatores, mas a resistência à insulina e o aumento dos 

andrógenos tem grande influência, assim como a obesidade e a dieta nutricional também 

representam grandes fatores de risco para o desenvolvimento do distúrbio no metabolismo 

lipídico (DIAMANTI-KANDARAKIS,2012; SOARES-JUNIOR, 2014).

Nos adipócitos, a resistência à insulina causa uma maior liberação de ácidos graxos 

livre, tendo como resultado, uma cascata de processos que contribuem para a diminuição 
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dos níveis de HDL (BARACAT, 2007)

Na SOP há várias anormalidades lipídicas e a mais frequente é diminuição do HDL 

– colesterol e o acréscimo de triglicerídeos. Em mulheres obesas, o índice de massa corpo-

ral contribui significativamente para a diminuição do HDL (bom colesterol) e aumento dos 

triglicerídeos. E é importante destacar que essa dislipidemia contribui para uma síndrome 

metabólica que são fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares e ateroscle-

rose (BARGIOTA, 2012; FAUSER, et al., 2012; BILAL, 2018). 

Vitamina D, suas funções e metabolismo 

O Colecalciferol mais conhecido como Vitamina D, é um hormônio esteroide e 

apresenta como função primordial sua relação com o Cálcio em um processo de home-

ostase, na constituição e reabsorção dos ossos, por meio de sua relação com as glândulas 

paratireoides, os rins e os intestinos (MARQUES, 2010).

A Vitamina D possui diferentes formas químicas, as mais relevantes são a Vita-

mina D2 (ergocalciferol) e Vitamina D3 (colecalciferol). Respectivamente a primeira é 

obtida através dos raios ultravioleta (UV) originados do esterol de membranas de fungos 

e invertebrados e podem ser encontrados em cogumelos e leveduras que ficam expostos 

diariamente as radiações solares. A vitamina D3 também é obtida através da radiação 

ultravioleta, porém seu precursor é o colesterol-7-dihidrocolesterol presente na pele de 

animais ou em leites; é formada na pele e se encontra naturalmente em peixes. Os níveis 

plasmáticos de Vitamina D podem ser influenciados segundo circunstâncias hormonais, 

ambientais, genéticas e nutricionais (ALVES, 2013).

Para a Vitamina D exercer suas funções no organismo, ela precisa se encontrar ativa, 

e isso só ocorre quando ela passa pelo fígado e pelos rins. A ativação no fígado ocorre no 
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retículo endoplasmático. O procedente 25-hidroxilase se forma e dá origem ao derivado 

da Vitamina D, 25-hidróxi-colecalciferol. No fígado, essa vitamina se liga as DBP (prote-

ínas ligadoras de vitamina D) e a albumina, onde são transportadas através dos capilares 

sanguíneos para os tecidos periféricos. Na segunda ativação nos rins, o [25(OH)D] se 

converte em 1-alfa-25-hidroxicolecalciferol [1,25(OH)2D (CASTRO, 2011; SCHIEFER-

DECKER, 2016, p.135).           

Relação da Vitamina D com a SOP

Várias doenças estão relacionadas a baixas dosagens de Vitamina D no organismo 

e evidências sugerem que as vias metabólicas dessa vitamina podem exercer uma função 

específica no desenvolvimento de patologias ginecológicas e obstetrícias. Alguns níveis 

de vitamina D e vias de sinalização VDR-mediados podem aumentar as chances de se 

acometer várias doenças ginecológicas, como a síndrome dos ovários policísticos (SOP), 

endometriose e câncer de mama. A vitamina D também pode ter influência sob a relação 

mãe e feto, sendo que níveis baixos dessa vitamina podem se relacionar com a infertilida-

de, pré- eclampsia e diabetes gestacional (KETZER, 2015).

A deficiência da Vitamina D pode contribuir com alguns distúrbios metabólicos em 

mulheres que apresentam a SOP, que inclui a resistência a insulina (RI), obesidade, hiper-

tensão e a disfunção menstrual pelo fato de que a Vitamina D é responsável pela regulação 

de 3% do genoma humano, incluindo genes fundamentais para o metabolismo da glicose 

e de lipídeos. Algumas evidências também mostram que os polimorfismos nos genes VDR 

podem estar relacionados com a deficiência de Vitamina D e seus distúrbios endócrinos e 

metabólicos (WEHER et al,2011; COLONESE, 2015).

Estudos demonstram que a Vitamina D desempenha papel significativo na Síndrome 



Ana Luísa Bianchi e Silva - Fernando Fabrizzi - Valéria Cristina Schneider

168 Multiciência, São Carlos, 19: 159 - 180, 2020

dos Ovários Policísticos (SOP) pois está relacionado com a transcrição dos genes relacio-

nados a SOP e essa modificação hormonal influencia o metabolismo da insulina e regu-

lação da fertilidade. Há alguns relatos também que demonstram o papel dessa vitamina 

no hiperandrogenismo que é umas das características principais na SOP (SALES, 2017).

              Foram selecionados 8 artigos de acordo com a tabela 1, que citaram a rela-

ção da Vitamina D em mulheres com a Síndrome dos Ovários Policísticos. Ela foi dividida 

entre o título do artigo, os principais resultados e as conclusões de cada artigo.

De acordo com He (2015), a Vitamina D pode exercer um papel no metabolismo da 

glicose, aumentar a produção e liberação de insulina e elevar a expressão do receptor da 

insulina que pode se relacionar com o desenvolvimento da diminuição da sensibilidade 

dela.            

É comum em mulheres com SOP apresentarem hipovitaminose D, 67% a 85% das 

mulheres, apresentam concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D <20ng/ml. Os estu-

dos observacionais mostraram que a deficiência dessa vitamina, está relacionada com as 

características da SOP que estão relacionadas com as irregularidades menstruais e ovu-

latórias, resistência à insulina, infertilidade, obesidade, hiperandrogenismo, hirsutismo e 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (THOMSON, 2012).

No sul da Índia entre março de 2016 e março de 2017, foi realizado um estudo 

observacional com mulheres que apresentavam SOP. Foram avaliadas um total de 256 

mulheres entre 20 a 40 anos e se observou que a hipovitaminose D se encontrava em 

180 mulheres, cerca de 70,3% da população estudada. 52 pessoas (20,3%) apresentavam 

insuficiência e apenas 24 pessoas (9,4%) apresentavam níveis normais de Vitamina D 

(MOGILIA et al., 2018).  

Um outro estudo realizado em 2012, abrangeu 60 casos que foram comprovados de 
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SOP, diagnosticados com base nos critérios de Rotterdam. A população que foi estudada, 

foi dividida em 3 grupos de acordo com o status de Vitamina D. O subgrupo com defici-

ência de Vitamina D, apresentou resistência à insulina mais severa. A análise feita, estabe-

leceu o papel da Vitamina D como melhor preditor da resistência à insulina nas pacientes 

avaliadas (PATRA et al., 2012).

Foi realizado um estudo que avaliou 54 pacientes que tinham hipovitaminose D e 

sem SOP e 67 pacientes que tinha deficiência da vitamina e possuíam essa disfunção. Fo-

ram avaliadas depois de receberem semanalmente 50.000UI de colecalciferol oralmente 

por um período de 8 semanas e depois diariamente 1.500UI durante 4 semanas. Os resul-

tados encontrados se relacionam a uma melhora na sensibilidade à insulina e uma diminui-

ção dos níveis androgênicos em mulheres que apresentavam a SOP e tinham a deficiência 

da Vitamina D. Em mulheres que não tinham SOP, não houve efeito (KARADAG, 2017).

De acordo com a tabela 1, um estudo também foi feito, onde avaliou os efeitos que 

a suplementação da Vitamina D tem sobre o perfil clínico, hormonal e metabólico em 

mulheres com SOP. Nesse estudo, 34 mulheres (68%) tinham deficiência de Vitamina D 

(<20ng/ml), dos quais 10 eram severamente deficientes (<10ng/ml). 24% das pacientes 

eram apresentavam insuficiência em vitamina D, sendo assim, apresentando alta prevalên-

cia de vitamina D em mulheres com SOP. A diferença da glicemia pré e pós- suplementa-

ção foi significativa, tendo resultados sobre a Resistência à Insulina (RI), insulina sérica 

em jejum e o aumento a sensibilidade a insulina após a suplementação de colecalciferol 

(GUPTA et al.,2017).

Em um total de 11 estudos que foram realizados, foi comparado as diferenças pós-

-intervenção nos parâmetros metabólicos e endócrinos entre a suplementação de Vitamina 

D e o grupo placebo. Apesar de algumas limitações, o estudo constatou que a suplemen-

tação da Vitamina D poderia afetar a Resistência à insulina, o metabolismo lipídico e de 
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certa forma o hiperandrogenismo em pacientes com SOP. Com tudo, a vitamina D deve ser 

considerada como um tratamento para SOP, tendo a necessidade de mais pesquisas para se 

validar diretamente esse estudo (FANG et al.,2016).

Um estudo realizado em 2008 avaliou-se os níveis séricos de Vitamina D em 67 

mulheres. Dessas, 18 mulheres foram diagnosticadas com distúrbios ovulatórios e SOP. 

Níveis normais de Vitamina D foram encontrados em apenas 7% da população estudada 

e o restante apresentou insuficiência de vitamina D (<30 e >15ng/ml) ou deficiência (< 

ou = 15ng/ml). Nenhum paciente com distúrbio ovulatório ou SOP apresentaram níveis 

normais de Vitamina D (PAL et al., 2008).

Tabela 1. Diferentes estudos sobre a relação da Vitamina D em mulheres com Sín-

drome do Ovário Policístico. São Carlos, 2020.

Autores / 
Ano Publi-

cação
Título do

Artigo
Principais Resultados 

Encontrados Conclusões

PAL, et al. 
(2008)

 
Hipovitaminose D 
e risco cardiome-
tabólico associado 
em mulheres com 

SOP.

Níveis mais baixos 
de vitamina D, foram 
estatisticamente sig-

nificativos em compa-
ração com controles 

saudáveis. Hiperinsu-
linemia, aumento da 

resistência à insulina e 
dislipidemia acentuada 
foram observadas no 

presente estudo. 

A hipovitaminose D 
foi prevalente na SOP. 
Isso estava relaciona-
do a distúrbios meta-
bólicos e hormonais 

na SOP. 
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PATRA, et 
al. (2012)

Vitamina D como 
preditor de resis-

tência à insulina na 
síndrome do ovário 

policístico.

A análise de regressão 
múltipla estabeleceu 

o papel da vitamina D 
como o melhor pre-
ditor de resistência à 

insulina.

A vitamina D tem um 
papel importante na 
patogênese da resis-
tência à insulina na 

SOP.

THOMP-
SON; 

SPEEDING; 
BUCKLEY 

(2012)

Vitamina D na 
etiologia e trata-

mento da síndrome 
dos ovários poli-

císticos.

Existem algumas evi-
dências, mas limitadas, 
dos efeitos benéficos 
da suplementação de 
vitamina D na disfun-
ção menstrual e na re-
sistência à insulina em 

mulheres com SOP.

As evidências atuais 
são limitadas e são 
necessários ensaios 

clínicos randomizados 
adicionais para con-
firmar os benefícios 
potenciais da suple-

mentação de vitamina 
D em essa população.

HE, C. et al 
(2015)

Níveis séricos 
de vitamina D e 

síndrome do ovário 
policístico: uma 

revisão sistemática 
e metanálise

Níveis mais baixos de 
vitamina D no soro 

estavam relacionados 
a fatores metabólicos 
e distúrbios metabóli-
cos em mulheres com 

SOP. 

A metanálise não en-
controu evidências de 
que a suplementação 

de vitamina D reduzis-
se ou mitigasse

desregulações metabó-
licas e hormonais na 

SOP. 

FANG,et al. 
(2017)

Efeito da su-
plementação de 

vitamina D na sín-
drome dos ovários 
policísticos: uma 

revisão sistemática 
e uma meta-análise 
de ensaios clínicos 

randomizados

A suplementação de 
vitamina D teve efeito 
significativo na melho-
ria do desenvolvimen-
to folicular com maior 
número de folículos 

dominantes.

A suplementação de 
vitamina D pode ser 

benéfica para o desen-
volvimento folicular 

e a regulação do ciclo 
menstrual em pacien-

tes com SOP.
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GUPTA et 
al.

(2017)

Estudo do Efeito 
da Suplementação 
de Vitamina D na 

Clínica, Perfil Hor-
monal e Metabó-
lico das Mulheres 

com SOP.

Foram encontradas 
mudanças significati-

vas
nos valores de HDLC 
no grupo suplemen-

tado com vitamina D; 
redução significativa 
no sangue em jejum, 
níveis de açúcar em 

mulheres com SOP no 
grupo de estudo.

Existe um efeito bené-
fico da suplementação 
de vitamina D sobre 

disfunções ovulatórias 
e resistência à insu-
lina. São necessários 
grandes ensaios clíni-
cos randomizados para

entender melhor o 
efeito da suplementa-
ção de vitamina D em 

mulheres com SOP

KARA-
DAG; 

YOULDE-
MI; YAVUZ

(2018)

Efeitos da su-
plementação de 
vitamina D na 
sensibilidade à 

insulina e nos ní-
veis de androgênio 
em pacientes com 

síndrome do ovário 
policístico defi-

ciente em vitamina 
D

Após a suplementação 
de vitamina D, os ní-

veis séricos de andros-
tenediona diminuíram 
significativamente e 
os valores do índice 
de sensibilidade a 

insulina aumentaram 
significativamente no 

grupo com SOP.

A suplementação de 
vitamina D aumen-
tou a sensibilidade à 

insulina e diminuiu os 
níveis de androgênio 

em mulheres com SOP 
com deficiência de 

vitamina D, mas não 
teve nenhum efeito 

em mulheres sem SOP 
com deficiência de 

vitamina D.

MOGILI, et 
al (2018)

Prevalência de 
deficiência de 
vitamina D em 

mulheres inférteis 
com síndrome do 
ovário policístico 
e sua associação 
com síndrome 

metabólica - um 
estudo observacio-

nal prospectivo

A deficiência de vita-
mina D foi observada 
em 70,3% das mulhe-
res, 20,3% eram insu-
ficientes em vitamina 
D e apenas 9,4% em 

vitamina D suficiente. 

A deficiência de vi-
tamina D é altamente 
prevalente em mulhe-
res com SOP infértil e 
parece não haver asso-
ciação entre hipovita-
minose D e síndrome 
metabólica na mesma 

população.
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Conclusão

Observou-se que, de acordo com a revisão de literatura, a hipovitaminose D em 

mulheres que apresentam a SOP está relacionada ao desenvolvimento de alguns distúrbios 

metabólicos como a resistência à insulina, obesidade, dislipidemias e ao aumento signifi-

cativo dos sintomas de SOP, podendo apresentar benefícios da suplementação da Vitamina 

D no controle dessa doença. 

O presente estudo ressalta ainda, a importância de que ainda exista a necessidade de 

mais estudos voltados para um cenário futuro que seja realizado em humanos, que com-

provem os efeitos da Vitamina D na prevenção e no tratamento da SOP.

VITAMIN D AND ITS EFFECTS ON THE METABOLIC DISORDERS OF POLYCYS-

TIC OVARY SYNDROME (PCOS): A REVIEW

ABSTRACT: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is one of the most common clinical 

conditions among endocrine disorders that affect women of reproductive age. Among the 

symptoms, menstrual irregularity, infertility, obesity, diabetes and others stand out. Stu-

dies show that Vitamin D (25-hydroxy-cholecalciferol) deficiency is highly prevalent in 

women with PCOS and may be associated with commonly observed clinical aspects. The-

refore, the aim of this study was to analyze the effects of vitamin D supplementation on 

metabolic disorders in women with Polycystic Ovary Syndrome and to associate vitamin 

D with hormonal and metabolic disorders. A literature review was carried out based on 
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books and scientific articles. The databases accessed will be PubMed, Scielo, Bireme, 

BVS, National Electronic Library for Health (NeLH). The searches were for publications 

starting in 2010, except in situations where there are previous publications with material 

relevant to the study. The following descriptors were used: polycystic ovary syndrome, 

Vitamin D, Colecalciferol, metabolic disorders in polycystic ovary syndrome. It was ob-

served that hypovitaminosis D in women with PCOS is related to the development of some 

metabolic disorders, however, there is a need for further studies to prove the effects of 

Vitamin D in the prevention and treatment of PCOS.

KEYWORDS: Polycystic ovary syndrome. Vitamin D. Cholecalciferol. Metabolics disor-

ders.
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FUNDIÇÃO EM MOLDE DE AREIA DE UM HÉLICE DE NAUTIMODELISMO 

EM BRONZE TM 23: UM APRENDIZADO NA PRÁTICA
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RESUMO: O nautimodelismo é considerado a recriação de um modelo náutico em menor 
escala, prática essa que advém há 4.000 anos. Dentre os diversos elementos que compõem 
um modelo náutico tem-se o hélice, que é o sistema de propulsão mais efetivo e utilizado. 
Os hélices podem ser feitos de diversos materiais, entre eles plástico, alumínio, aço inoxi-
dável ou bronze. Nesse trabalho foi utilizado o bronze TM 23 como material metálico para 
a fabricação de um hélice naval. Para se obter uma peça metálica com geometrias comple-
xas, o processo de fabricação mais antigo e utilizado é a fundição em molde de areia. Para 
realizar a fundição e fabricação de um hélice de três pás para nautimodelismo foram utili-
zados poliestireno expandido para o modelo do hélice, bronze TM 23 e areia verde. Reali-
zando o processo de fundição foi possível aliar a teoria abordada em sala de aula fazendo 
com que os alunos tivessem uma melhor compreensão sobre o processo utilizado, unindo 
também conceitos já vistos em outras disciplinas. O desenvolvimento da prática permitiu 
a realização de um trabalho em grupo, o que capacita e melhora o relacionamento dos 

alunos tendo em vista sua atuação profissional nas diversas áreas do mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Fundição; Molde de areia; Bronze TM 23.
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Introdução

Nautimodelismo consiste na “recriação de um modelo náutico, porém em escala 

reduzida” (DICIONÁRIO INFORMAL, 2011). Modelos como militares, históricos ou 

mercantes, construídos para reproduzir fielmente todos os detalhes da embarcação. His-

toricamente, os egípcios já praticavam o nautimodelismo há 4.000 anos, assim como os 

fenícios, gregos e romanos (HOBBY CORES, 2020). Aqui no Brasil, pode-se dizer que 

o nautimodelismo ainda é bem tímido, o primeiro a começar essa tradição foi Hely Bri-

cio do Valle, por volta de 1937. Mas essa atividade alcançou seu ponto máximo em São 

Paulo por volta de 1970, chegando a registrar mais de 49 modelos a participar de regatas 

no tanque do Centro Esportivo Modelódromo, mais conhecido como Modelódromo do 

Ibirapuera, incentivado pelo Sr. Salvatore Longobardi, conhecido como Tóti (HOBBY 

CORES, 2020).

Dentre os vários componentes de um modelo náutico, este trabalho irá destacar o 

hélice. A palavra hélice é andrógina, ou seja, possui os dois gêneros. Para a marinha, utili-

za-se o termo no masculino, o hélice; já para a aeronáutica, utiliza-se o termo no feminino, 

a hélice (PIRATAS DO BELÉM, 2008). 

Desde os princípios da navegação, o homem busca métodos para melhorar a pro-

pulsão de suas embarcações, dentre os métodos mais difundidos até o presente momento, 

cita-se a propulsão a hélice (BOAS, 2006). Pode-se considerar que o hélice é a parte mais 

importante do barco, que possui função de transformar toda a energia produzida pelos 

motores em força para impulsionar o casco da embarcação em questão. Três pás é o mo-

delo mais comum de hélice, devido ao custo benefício e por ser ideal para vários tipos de 
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embarcação, combinando força e velocidade (HR NÁUTICA, 2019).

O material utilizado para a confecção do hélice neste trabalho foi o bronze TM 23 

(THECNOLUB, 2020), no qual é utilizado para diversos fins, devido às propriedades de 

antifricção e resistência média, geralmente as peças fabricadas com esta liga são de porte 

pequeno e são submetidas a velocidades e pressões muito baixas, possuindo também boa 

resistência à corrosão e ao desgaste (LOURENÇO JR et al., 2016). Possui ponto de fusão 

de 940 ºC e composição química aproximada de 70% Cu, 4% Sn, 20% Pb e 9% Zn e Li-

mite de resistência de 275 MPa. O processo de fabricação utilizado para o hélice é o de 

fundição, que consiste em despejar o metal líquido em um molde contendo uma cavidade 

com a forma e medida correspondente aos da peça que deverá ser fabricada (MORO; AU-

RAS, 2007). Dentre os processos de fundição, destaca-se, o de molde de areia verde, que 

consiste em dispor dentro de uma caixa de madeira o molde da peça a ser fabricada e em 

seguida cobri-lo com areia verde, mistura de areia-base, mais argila (como aglomerante) e 

água, em suas devidas proporções (MORO; AURAS, 2007). Durante a fundição as impu-

rezas presentes no metal, denominadas escórias (BORGES, 2020), podem ser removidas 

manualmente ou retirada pela confecção no molde de uma parte denominada “armadilha” 

para escória. Sua retirada garante a homogeneidade da peça a ser moldada.

Materiais e Métodos

Inicialmente foi feito o projeto dos hélices e depois traçado em poliestireno ex-

pandido um hélice de três pás, modelo mais comum de hélice naval. O poliestireno foi 

esculpido de acordo com um modelo comercial (BENTO, 2017), que foi impresso em 

uma folha sulfite e com uma caneta esferográfica traçou-se a forma do centro do hélice e 
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das pás, separadamente. O corte das peças foi realizado com estilete e o acabamento foi 

realizado com lixa d’água Norton grão 100, ao término do acabamento, encaixou-se as pás 

no centro do hélice, como ilustrado na Figura 1. Utilizou-se o poliestireno expandido por 

conta de ao entrar em contato com o metal fundido, ele sublima e o metal fundido toma a 

forma do molde.

Figura 1: Molde do hélice em poliestireno expandido.

Para a confecção do molde foi realizada a secagem da areia à temperatura ambiente 

por cerca de 10 horas espalhada sobre uma placa de madeira.

Com a utilização de um forno refratário, fabricado pela própria oficina, foi realizada 

a fusão utilizando um cadinho de cerâmica, feito de grafite e argila, no qual foi disposto 

cerca de 600 g de bronze TM 23. Tal material foi proveniente de peças inteiras de guias de 

válvulas de admissão e escape veicular usadas. O forno foi aquecido primeiramente a uma 

temperatura de 1.000 ºC e após uma hora foi disposto no forno o cadinho com o material 

de bronze, sendo que a fusão ocorreu no período de 1 hora.
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Durante o processo de fundição foi realizada a retirada da escória do material fun-

dido através de uma colher adaptada. Primeiramente o cadinho foi retirado do forno com 

o metal líquido e com a colher retirou-se a escória que estava na superfície do metal em 

estado líquido.

Para um melhor acabamento da peça final, foi realizada a retirada da escória do ma-

terial fundido de forma manual, como ilustrado na Figura 2.

Figura 2: Processo de retirada da escória do material fundido.

Enquanto as peças de bronze eram fundidas no forno refratário, preparou-se 10 kg 

de areia verde para este experimento. A proporção utilizada foi de 80% do peso em areia 

fina, 20% do peso em bentonita (argila) e 4% do peso em água (ANDRADE, 2018). 

O próximo passo foi em uma caixa de madeira quadrada com as dimensões de 30 cm 

de largura, 30 cm de comprimento e 13 cm de altura, na qual foi adicionada a areia verde 

no fundo, para acomodar o modelo de poliestireno expandido, no formato do hélice, após 
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foi confeccionado um canal de alimentação do mesmo material do molde. 

O canal de alimentação foi feito com o formato circular e com extremidade que se 

encaixa na base do hélice com o diâmetro menor que a parte superior onde o metal fun-

dido é adicionado e foi posicionado no centro da base do hélice. O canal serve para que 

o bronze fundido possa escoar até completar toda a forma do hélice, uma vez que toda a 

superfície do molde estaria coberta pelo restante da areia verde. A compactação da areia 

verde foi feita manualmente utilizando um tarugo retangular de madeira, com as dimen-

sões de 5 cm de largura, 5 cm de altura e 25 cm de comprimento.

Despejou-se o bronze fundido pelo canal de alimentação, que em seguida tomou 

toda a forma do poliestireno expandido que sublimou. 

O metal fundido foi vertido no molde até que se percebeu que havia um excesso do 

material fundido, como ilustrado na Figura 3, isso foi feito para confirmar que realmente 

ocorreu o seu preenchimento total que poderia ter sido prejudicado devido à retração do 

metal durante a sua solidificação e seu resfriamento. Ao final desse processo, esperou-se 

a peça esfriar para poder ser desenformada e foi mantida em temperatura ambiente por 24 

horas, evitando o contato com água ou outro tipo de resfriamento.
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Figura 3: Bronze despejado no molde de areia verde com excesso.

Após a peça ficar por 24 horas à temperatura ambiente para que ocorresse o seu 

completo resfriamento ela foi retirada da forma e foi realizada a etapa de limpeza com 

água corrente e detergente líquido, de forma a eliminar partículas de areia da sua super-

fície. A Figura 4 mostra a hélice após a etapa de limpeza. Na etapa seguinte foi cortado o 

excesso de material de bronze TM 23 na peça com o auxílio de uma serra circular para me-

tais da marca Kalamazoo modelo K12-14SS com disco diamantado para corte de metal.
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Figura 4: Hélice resfriado e desenformado.

Para ilustração do acabamento da peça, o hélice passou por um acabamento nas pás 

em que uma pá foi mantida em sua forma original, a segunda foi desbastada e a última foi 

polida. Tanto o desbaste quanto o polimento foram realizados com uma lixadeira angular 

da marca Makita 7” 2.200 W, com capacidade de 6.600 rpm, sendo que para o desbaste foi 

utilizado um disco de desbaste de metal da marca Bosch, para o polimento foi utilizado 

um disco flap para acabamento da marca Bosch e, também, uma pasta abrasiva para esme-

rilhar da marca Zulin.

Para a realização desse experimento foi preciso a utilização de equipamentos de 

proteção individual, como balaclava para forneiro, óculos de proteção, avental de raspa e 

luvas de raspa, devido à alta temperatura em que estava exposto e para evitar a aspiração 

de fumos metálicos devido à fundição do bronze.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado final, as três pás do hélice evidenciaram diferenças de acabamento, 

sendo que uma ficou com acabamento bruto, a segunda com a superfície desbastada e a 

terceira ficou com a superfície com acabamento fino. Para melhor visualizar o hélice, após 

seu acabamento, ele foi fixado em um suporte de madeira como observado na Figura 5. 

Analisando a superfície da peça acredita-se que a compactação da areia poderia ter sido 

realizada aplicando mais força, pois pôde ser observado que a superfície da peça ficou 

bem áspera, exigindo um maior trabalho na etapa de acabamento. Se neste trabalho fosse 

necessário dar acabamento em todas as partes da hélice, teriam que ser utilizadas pontas 

para desbaste. No final da confecção da peça foi realizada a etapa de inspeção visual para 

verificar se havia ocorrido o total preenchimento do molde, observando se o hélice apre-

sentava defeitos como inclusões, trincas ou poros. Verificou-se que a peça havia tomado a 

forma completa do molde e estava livre de defeitos.

Figura 5: a) peça final; b) pá com aspecto natural; c) pá realizado desbaste; d) pá realizado polimento.
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Conclusões

Na execução deste trabalho notou-se a importância da etapa de retirada da escória 
para que a peça não apresentasse defeitos. Sendo que neste trabalho optou-se pelo méto-
do manual. A areia verde utilizada no trabalho foi inspecionada visualmente ao final do 
processo e verificado que poderia ser reutilizada outras vezes e que a partir do uso deste 
processo é possível obter peças com geometrias complexas e de diversos tamanhos.

A realização do processo de fundição fez com que os alunos tivessem uma melhor 
compreensão da teoria abordada em sala de aula sobre o processo de fundição em molde 
de areia, resultando em um contato mais realista deste processo e, dessa forma, abordando 
conceitos que tinham sido vistos em outras disciplinas como materiais (como composição 
química e temperatura de fusão), metrologia, desenho técnico (geometria e dimensões da 
peça), técnicas de acabamento e segurança do trabalho. Também permitiu melhorar a for-
mação dos alunos por meio do trabalho em grupo e por abordar situações complexas que 
o capacitam para os desafios do mercado de trabalho, seja nas áreas de projetos, especifi-
cações de materiais, equipamentos, desmoldagem, acabamento, inspeção e segurança que 
permitem a sua melhor atuação em diversas áreas como consultoria, produção ou vendas 
de produtos fabricados por esta técnica.
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Sand mold foundry of TM 23 brass nautimodelism helix: a learning in practice

ABSTRACT: Nautimodelism is considered the recreation of a nautical model on a smaller 

scale, a practice that has been around for 4,000 years. Among the various elements that 

make up a nautical model there is the helix, which is the most effective and used propul-

sion system. Helix can be made from a variety of materials, including plastic, aluminum, 

stainless steel or brass. In this work, TM 23 brass was used as a metallic material for the 

manufacture of a naval propeller. To obtain a metal part with complex geometries, the 

oldest and most used manufacturing process is sand mold casting. To perform the casting 

and manufacture of a three-blade propeller for nautimodelism, expanded polystyrene was 

used for the propeller model, TM 23 brass and green sand. By carrying out the casting 

process, it was possible to combine the theory taught in the classroom so that students had 

a better understanding of the process used, also joining concepts already seen in other 

disciplines. The development of the practice allowed the realization of group work, which 

enables and improves the relationship of students according to their professional activities 

in various areas of the labor market.

KEYWORDS: Foundry; Sand mold; TM 23 brass
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RESUMO: A dieta vegetariana se caracteriza pela exclusão de carnes da dieta, podendo ou 
não incluir ovos e laticínios. O objetivo deste estudo foi investigar os motivos que levam 
os indivíduos a aderirem ao vegetarianismo e os aspectos nutricionais envolvidos com 
essa prática alimentar. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de da-
dos eletrônicas: SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Mendeley, sites institucionais e li-
vros que abordavam o tema, elegendo os estudos publicados entre os anos de 2010 a 2021, 
nos idiomas inglês e português. Estudos apontam baixa incidência de doenças crônicas e 
de alguns tipos de cânceres nesses indivíduos, entretanto, outras pesquisas mostram que 
essa dieta deve ter pontos de atenção quanto ao status nutricional da vitamina B12 e cálcio, 
principalmente em dietas vegetarianas estritas. Dentre os motivos mais prevalentes para 
a adoção da dieta vegetariana, destacam-se saúde, ética, meio ambiente e religião. Assim, 
conclui-se que a dieta vegetariana pode trazer benefícios à saúde com o baixo consumo 
de gorduras saturadas e colesterol, além de ser mais sustentável para o planeta e, se bem 
planejada pode ser adotada em qualquer estágio de vida evitando possíveis deficiências 
nutricionais.
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Introdução

Os padrões alimentares dos diversos grupos sociais são estabelecidos por vários fa-

tores que vão desde o acesso aos alimentos até às escolhas baseadas em crenças religiosas 

e valores culturais. Ao passar do tempo as grandes mudanças econômicas e sociais mar-

caram grandemente o estilo de vida da humanidade e influenciaram de forma importante 

nos padrões alimentares, principalmente depois da revolução industrial (MENDONÇA; 

ANJOS, 2004).

O vegetarianismo é definido como o consumo de uma dieta composta por alimentos 

de origem vegetal e a exclusão de produtos de origem animal, além de carnes, peixes e 

frutos do mar, podendo ou não consumir laticínios e ovos (SIQUEIRA et al., 2016).

A adesão ao vegetarianismo tem se tornado crescente nos últimos anos e muitas são 

as razões que levam a esse padrão alimentar, geralmente ligadas a filosofia de vida, pre-

ocupações com a degradação do meio ambiente, ética, cuidados com a saúde ou motivos 

religiosos (COUCEIRO; SLYWITCH; LENZ, 2008).

Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBO-

PE) realizada em abril de 2018 com uma amostra de 2002 entrevistas em 142 municípios 

no Brasil, 14% da população se declara vegetariana, representando 30 milhões de brasi-

leiros (IBOPE, 2018).

 Dentre as dietas vegetarianas existem algumas classificações que incluem vege-

tarianos estritos que não consomem carne, lácteos, ovos e mel, veganos que vai além da 

alimentação vegetariana estrita, sendo que esse último não consome nenhum produto que 

tenha ingredientes animais ou de algum modo vem de animais como lã, couro, seda, pele, 

cosméticos, porém a dieta de um vegano nada difere do vegetariano estrito (SLYWIT-

CH, 2015). Também há outras classificações como flexitarianos ou reducitarianos que 
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consomem carne algumas vezes na semana, lácteos e ovos; lactovegetarianos que não 

consomem carnes, porém consomem lácteos; ovovegetarianos que incluem ovos na dieta 

e ovolactovegetarianos que incluem lácteos e ovos (LI, 2014).

A American Dietetic Association (ADA) declara que dietas vegetarianas devida-

mente planejadas são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem ser benéficas para 

a prevenção e o tratamento de algumas doenças, como diabetes mellitus tipo 2, certos 

tipos de câncer, hipertensão, doença cardíaca isquêmica e obesidade (KEY APPLEBY; 

ROSELL, 2006; ADA, 2016; MELINA; CRAIG; LEVIN, 2016). 

Com o aumento da adoção das dietas vegetarianas (lactovegetarianos, ovovegetaria-

nos, ovolactovegetarianos, vegetarianos estritos) é necessário relacionar quais os motivos 

que motivam os indivíduos à adotarem esse tipo de dieta, seus benefícios, como também 

é de suma importância elencar os pontos de atenção nutricional das dietas vegetarianas, 

fornecendo embasamento cientifico para a conduta nutricional, assim, elaborando planos 

alimentares nutricionalmente equilibrados e individualizado, fazendo um atendimento res-

peitoso e empático para este público. Neste contexto, o objetivo desse estudo foi abordar 

aspectos que motivam a adoção de uma dieta vegetariana e os principais aspectos nutricio-

nais envolvidos com essa prática alimentar. 

 

Metodologia

O estudo foi conduzido através de uma revisão narrativa da literatura, por meio de 

consultas nas bases científicas SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Mendeley e sites 

institucionais, elegendo os estudos publicados entre os anos de 2010 a 2021, em inglês e 

português. Como critérios de inclusão utilizou-se, revistas, periódicos, livros e documen-
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tos eletrônicos que discutiam sobre as dietas vegetarianas, assim como suas razões e im-

pactos na saúde, com dados e publicações dos últimos 11 anos. Foram excluídos materiais 

tendenciosos ou que de algum modo receberam financiamento de envolvidos no assunto 

discutido, na pesquisa foram encontrados 83 artigos nas bases de dados e selecionados 40 

deles com a finalidade de responder ao estudo em questão, tendo como principais descri-

tores dietas vegetarianas, benefícios das dietas vegetarianas, veganismo, meio ambiente, 

agropecuária, pontos de atenção no vegetarianismo.

 Resultados e Discussão 

Estudos apontam que o vegetarianismo existe há cerca de 5 milhões de anos, desde 

o antepassado mais antigo do homem, o Australipithecus anamensis, que se alimentava 

somente com frutas, folhas e sementes. Quando houve o domínio do fogo e o desenvol-

vimento de ferramentas essa realidade mudou, já que o Homo Neanderthalensis iniciou a 

caça de animais de grande e pequeno porte como mamutes e veados. Ao longo da história, 

o vegetarianismo se expandiu entre as culturas de todo o mundo. 

Muitos dos grandes filósofos e pensadores optaram por não comer carne em épocas 

em que tal escolha era contrária às ideias da época. O filosofo Pitágoras como exemplo é 

considerado o “pai do vegetarianismo”, um grande promotor e defensor da dieta vegeta-

riana. Antes do ano de 1847 adeptos da dieta sem carne eram chamados de “pitagóricos” 

ou indivíduos que aderiam um “sistema de dieta vegetal” (SILVA et al, 2015; SIQUEIRA 

et al., 2016).

Aspectos motivacionais

O vegetarianismo tem alcançado constante destaque nas discussões sobre hábitos 
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relacionados com esse regime alimentar, como também as motivações que levam esse 

público a tal pratica, destacando alguns aspectos motivacionais como saúde, ética, meio 

ambiente e religião conforme descritos a seguir.

Saúde: Como um dos principais motivos para adesão da dieta vegetariana, visto 

que este tipo de dieta reduz risco de doenças crônicas não transmissíveis e aumento da 

expectativa de vida devido ao maior consumo de vegetais ricos em fibras e antioxidantes, 

diminui o risco de doenças cardiovasculares e alguns canceres (PEDRO, 2010; CLARYS 

et al., 2014). 

Estudos epidemiológicos mostram vantagens significativas da dieta vegetariana 

como menor risco de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, osteoporose e câncer 

e também está associada com o aumento da longevidade (SILVA et al., 2015; MELINA; 

CRAIG; LEVIN, 2016).  

 Vegetarianos estritos ou aqueles que adotaram o padrão alimentar vegetariana a 

bastante tempo seja por motivos éticos, ou de saúde pessoal apresentaram uma boa qua-

lidade de vida por desencadearem sentimentos positivos por fazer bem aos outros seres 

(proteger animais) ou fazer bem a saúde, esse grupo teve melhores resultados do que 

indivíduos que adotaram uma dieta pescovegetariana, semivegetarianas e indivíduos que 

tinham alguma restrição alimentar (HARGREAVES; NAKANO; ZANDONADI, 2020).

   Ética e direitos dos animais: são motivos relevantes aos adeptos a essa dieta 

indicando que muitos indivíduos veem o vegetarianismo como uma declaração contra 

violência e a crueldade animal, criticam o abate em série de animais como uma questão de 

princípios, afirmando que a produção de carne está associada à violência contra os animais 

(STIFTUNG, 2016).

Os filósofos americanos Peter Singer e Tom Regan, defendem o reconhecimento 
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de direitos dos animais e sua convivência digna com os seres humanos em um mesmo 

habitat, afirmam que os argumentos utilizados para a não inclusão dos animais  na ética 

como membros de uma comunidade e a negação de seus direitos são os mesmos que foram 

utilizados em tempos que negavam direitos das mulheres e dos negros, afirmam também 

que há necessidade de um rompimento da exploração animal para que seus direitos sejam 

reconhecidos, defendendo que os animais não deixarão a sua posição de serventia enquan-

to estiverem na convivência com os humanos. Essas linhas de pensamentos são propostas 

comuns de indivíduos que adotam um estilo de vida vegetariano (LEMOS, 2013).

Meio Ambiente: Essa motivação é baseada como forma de reduzir a poluição do 

meio ambiente, visto que a criação industrial de animais para consumo traz fortes impactos 

ambientais ligados ao desmatamento e à contaminação de mananciais de água. Metade das 

florestas tropicais foram destruídas para transformação de pastos para gado ou plantação 

de soja e milho para alimentar os animais, as dietas a base de plantas quando comparadas 

com as dietas com consumo de carne, são mais sustentáveis pois utilizam menos recursos 

naturais e são menos danosas ao meio ambiente (SABATÉ, 2014).

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a pecuária é provavelmente a 

maior fonte de poluição de água, contribuindo para degradação de ecossistemas aquáticos, 

degradação de recifes de corais, problemas de saúde humana e de emergência de resistên-

cia a antibióticos, entre outros impactos. Em um artigo publicado em outubro de 2020, a 

ONU defende mais uma vez a redução do consumo de carne. A publicação chamada “Ea-

ting better – for us and the planet” (comer melhor pra nós e para o planeta) aponta que os consu-

midores podem não perceber como suas escolhas alimentares afetam o meio ambiente e 

a própria saúde, relatam que a população mundial deveria comer muito menos proteínas 

animais já que a pecuária é uma das principais causas de mudanças climáticas, pois o 

consumo de alimentos animais é maior do que deveria. No relatório eles abordam que as 
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pessoas devem diversificar a dieta e fazer mais refeições em casa, comer mais alimentos 

vegetais, usufruir de leguminosas como ervilhas, feijões e grão-de-bico como fontes de 

proteína, consumir mais alimentos locais e sazonais (ONU, 2020).

 A média global da pegada hídrica (quanto de água foi utilizado para produção) de 

um quilo de carne bovina é de 15,5 mil litros de água, enquanto a produção de 1 quilo 

de feijão são necessários 5.107 litros de água, mas esse é um valor geral, calculado para 

a produção de carne bovina de vários países. Os pesquisadores da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) estão realizando estudos que demostrem a pegada 

hídrica da carne no Brasil (ALMEIDA et al., 2019; EMBRAPA, 2020). Aproximadamente 

96% de toda a água doce disponível no planeta é usada para a agropecuária e apenas 4% 

para uso doméstico (SOUZA; GHILARDI, 2017). 

  Segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoção de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG), vinculado ao Observatório do Clima, a agropecuária gerou 72% das emissões de dió-

xido de carbono (CO2) do Brasil em 2019, gerando preocupações, pois esses dados signi-

ficam 598,7 milhões de toneladas do gás de efeito estufa que é determinante para elevar a 

temperatura média global (SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÃO 

DE GASES DE EFEITO ESTUFA, 2020).

Religião: Algumas religiões como budistas, jainismo, hinduísmo e adventistas do 

sétimo dia tem como princípio a adoção da dieta vegetariana com o objetivo bem-estar 

espiritual e o respeito pela vida dos animais. A religião budista tem como um dos seus 

ensinamentos a compaixão por todos os seres capazes de ter sensações; O Jainismo prega 

a não-violência a qualquer ser vivo (SCHULTE; PORTINARI; GODOY, 2011).

Aspectos nutricionais

O Quadro 1 elenca uma síntese dos principais estudos sobre os aspectos nutricionais 
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envolvendo pontos positivos e pontos de atenção com a dieta.    

Quadro 1 - Apresentação da síntese de artigos que apontam pontos positivos e pon-

tos de atenção da dieta vegetariana (autores e ano de publicação/objetivos/resultados).

Autor(es) e ano Objetivo(s) Resultado(s)

Deriemaeker et al.
(2010)

Analisar o estado nutricio-
nal de vegetarianos e não 

vegetarianos.

A ingestão de alguns mine-
rais foi significativamente 

diferente entre os indivíduos 
vegetarianos e não vege-
tarianos. Os vegetarianos/

ovolactovegetarianos tiveram 
uma menor ingestão de sódio, 

maior ingestão de cálcio, 
zinco e ferro em comparação 
com os não vegetarianos. Os 
resultados indicam que uma 
dieta vegetariana pode ser 

adequada e saudável quando 
bem elaborada.

Friedrich
(2010)

Avaliar comparativamente 
o estado nutricional de fer-

ro de vegetarianos e não 
vegetarianos por meio de 

exames bioquímicos. 

Não foram encontradas 
diferenças entre indivíduos 

vegetarianos e os não vegeta-
rianos com relação a quanti-
dade ingerida de ferro como 
também ao estado de ferro, 
pontuando que vegetarianos 
demostraram maior consumo 

de vitamina C.
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Pedro
(2010)

Analisar os aspectos da 
dieta vegetariana, suas de-
ficiências e pontos positi-
vos na saúde e abordagem 

de noções básicas para 
profissionais da nutrição 

para com o indivíduo 
vegetariano.

Vegetarianos ingerem menor 
quantidades de calorias, por 
sua dieta ser composta de 
menor quantidade total de 

gorduras. 
A dieta vegetariana, quando 

comparada a dieta onívo-
ra (dieta de indivíduos que 

consomem carnes e derivados 
animais), apresentou-se redu-
zida em colesterol e gordura 

saturada e com conteúdo 
maior de fibras alimentares.

Miranda et al.
(2013)

Analisar a qualidade nu-
tricional de dietas e estado 
nutricional de vegetaria-

nos.

Constatou que no total de 
indivíduos do estudo a dieta 
vegetariana não foi absoluta-
mente deficiente em nutrien-
tes, porém observou maior 

inadequação de vitamina B12 
e de cálcio, recomendando 
mais atenção a estes micro-
nutrientes no planejamento 
alimentar de vegetarianos, 

em atenção com vegetarianos 
estritos.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Quadro 1 (continuação) - Apresentação da síntese de artigos que apontam pontos 

positivos e pontos de atenção da dieta vegetariana (autores e ano de publicação/objetivos/

resultados).

Autor(es) 
e ano Objetivo(s) Resultado(s)

Clarys et 
al.

(2014)

Comparar a qua-
lidade nutricional 
das dietas vega-
nas vegetariana, 

pesco-vegetariana 
e onívora.

A dieta vegetariana estrita teve menor ingestão total 
de calorias, melhor perfil de ingestão de gordura 

(menor colesterol, gordura total e saturada e maior 
gordura poli-insaturada), menor ingestão de prote-
ína, menor consumo de cálcio e maior ingestão de 
fibra alimentar em contraste com a dieta onívora. 
A ingestão de sódio em vegetarianos estritos foi 

menos da metade da ingestão onívora.

Slywitch
(2015)

Avaliar o percen-
tual de consumo 

de proteínas 
atingidas por 

vegetarianos e 
onívoros. 

O consumo de proteínas por indivíduos vegetaria-
nos obteve percentual de 13% a 14% e entre 16% a 
17% na dieta de onívoros (dieta de indivíduos que 
consomem carnes e derivados animais), o percen-

tual estimado de consumo de proteína por dia varia 
entre 10% a 35% segundo recomendações, sendo 

que o valor de consumo proteico é totalmente indi-
vidualizado.

Baena
(2015)

Revisar as prin-
cipais evidências 
científicas sobre 
os riscos e bene-
fícios que envol-
vem a opção pelo 
vegetarianismo.

Uma revisão de literatura demonstrou que alguns 
nutrientes como proteína, vitamina B12, vitamina 

D, ácidos graxos ômega 3, cálcio, ferro e zinco 
devem ter ponto de atenção para não predispor os 

indivíduos ao risco de desenvolvimento de carência 
de tais nutrientes.
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Siqueira 
et al.

(2016)

Avaliar a oferta 
de nutrientes das 

dietas vegeta-
rianas estritas/

veganas.

Os resultados indicam que a dieta vegetariana 
estrita/vegana atende as recomendações nutricio-
nais para quase todos os nutrientes, exceto para 

as vitaminas B12 e D e para o mineral cálcio, que 
devem ser supridos através do uso de suplementos 

ou alimentos enriquecidos. 

Choi et al.
(2017)

Analisar se a 
dieta baseada em 
plantas tem efeito 
em paciente com 

insuficiência 
cardíaca. 

A dieta vegetariana estrita teve contribuição para 
melhora dos níveis de colesterol total, triglicerídeos, 

LDL-colesterol, IMC (índice de massa corporal), 
pressão arterial e frequência cardíaca, assim como 
tolerância a exercícios. A dieta à base de plantas 
pode ser eficaz na prevenção e no tratamento da 

insuficiência cardíaca.

Haider et 
al.

(2017)

Analisar através 
de revisão de 

literatura o efeito 
das dietas vegeta-
rianas no nível de 

ferro. 

Na análise dos artigos os autores apontaram que 
vegetarianos são mais dispostos a ter menor nível de 

ferro (ferritina) em comparação a onívoros.

Mullins;
Arjmandi

(2021)

Analisar os be-
nefícios de uma 
dieta baseada 

em plantas com 
foco nos feijões 
e prevenção de 
doenças car-

diovasculares, 
Diabetes Mellitus 

2 e melhora da 
microbiota intes-

tinal.

Os padrões alimentares à base de plantas e dietas 
como dieta do mediterrâneo, com inclusão de fei-

jões e leguminosas demonstram ter benefícios à saú-
de por apresentarem grandes quantidades de fibras, 
vitaminas e minerais, antioxidantes, fitoquímicos e 

ácidos graxos ômega 3, no caso da dieta do mediter-
râneo – demonstrando ser muito eficazes na preven-
ção e modulação de doenças crônicas relacionadas 
à obesidade, incluindo doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2 e câncer. Também apontou 
bons relevância na imunomodulação por aumentar 

a diversidade e quantidade de bactérias benéficas no 
intestino.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Estudos apontados no Quadro 1 demonstraram que dietas vegetarianas se relacio-

nam à um baixo consumo de gorduras saturadas e colesterol associados a uma alta inges-

tão de carboidratos complexos, fibras e antioxidantes fazendo com que a dieta vegetariana 

apresente benefícios à saúde (CLARYS el al., 2014; SIQUEIRA et al., 2016). Também fo-

ram comprovados benefícios na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, dia-

betes mellitus tipo 2, dislipidemias e obesidade; melhora no perfil da microbiota intestinal 

e na prevenção de alguns tipos de canceres (CHOI et al., 2017; MULLINS; ARJMANDI, 

2021). A relação entre prevenção de alguns tipos de câncer como o câncer de cancro color-

retal pode se associar ao não consumo de carnes processadas por esses indivíduos (carne 

que tenha sido transformada por salga, cura, fermentação, defumação e outros processos 

para realçar sabor ou melhorar a preservação). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou em 2015, que o consumo de 50 gramas de carnes processadas aumenta em 18% 

as chances do desenvolvimento da doença, citando também as carnes vermelhas com risco 

de uma maneira geral, destacando carnes processadas com grande potencial carcinogênico 

(OMS, 2015).

Um estudo de revisão sistemática com o objetivo de avaliar os impactos da dieta 

vegetariana na saúde da população brasileira apontou que vegetarianos brasileiros apre-

sentaram menor prevalência de fatores de risco de doenças cardiovasculares do que os 

onívoros, apresentando  menor índice de massa corporal (IMC), melhor perfil lipídico 

e menores níveis de pressão arterial, consumiam maiores quantidades de fibras,  menos 

colesterol e gordura saturada, nutrientes estes relacionados ao maior risco das doenças 

cardiovasculares (YAVORISVSKI; KOHLER; DONEDA, 2021)

Friedrich e Slywitch (2010) demonstraram em seus respectivos estudos com 59 in-

divíduos com consumo de carne e vegetarianos que não houve diferença entre vegeta-

rianos e os não vegetarianos na prevalência de deficiência de ferro como na quantidade 
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ingerida do mesmo, como também não houve diferença entre os grupos sobre deficiências 

de B12 e ácido fólico, mas os níveis de vitamina B12 e de ferro estavam no limite mínimo, 

indicando que os dois grupos necessitavam de suplementação. Em contrapartida, Haider et 

al. (2017) evidenciaram em seu estudo de revisão sistemática e meta-análise que vegeta-

rianos são mais dispostos a ter menor nível de ferro (ferritina), em comparação a onívoros 

pela ausência de ferro heme na dieta que é mais disponível em dietas com carnes e o efeito 

inibidor de certos componentes presentes em alimentos vegetais na biodisponibilidade 

do ferro não heme. Há evidências de que a dieta vegetariana mal planejada também pode 

ocasionar a deficiência de vitaminas e minerais como a vitamina B12 que em dietas vege-

tarianas estritas/veganas são inexistentes e a suplementação dessa é fundamental em todos 

os estágios da vida, pois a carência ou inadequação dessa vitamina pode ocasionar além 

da anemia megaloblástica, danos no desenvolvimento neural (GUIA ALIMENTAR DE 

DIETAS VEGETRIANAS PARA ADULTOS, 2012). 

Quando a dieta vegetariana não é planejada ou esses indivíduos não buscam infor-

mações nutricionais a dieta pode auxiliar também no excesso de peso. Um estudo realiza-

do com 503 participantes dos grupos ovolactovegetarianos e vegetarianos estritos/veganos 

com consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas resultou em ganho de 

peso desses indivíduos, identificando maior  frequência no consumo desses alimentos e 

que este padrão de ingestão se associou ao excesso de peso, sendo que o índice entre o gru-

po dos ovolactovegetarianos mostrou ser maior no consumo de ultraprocessados e bebidas 

açucaradas do que vegetarianos estritos/veganos (SILVEIRA et al., 2017). 

Outros nutrientes como vitamina D, ferro, cálcio e zinco e ácidos graxos ômega 3, 

também devem ter pontos de atenção nas dietas vegetarianas que podem estar em dese-

quilíbrio com adoção da dieta mal planejada. Instituições de nutrição reforçam que dietas 

vegetarianas bem elaboradas conseguem atingir o aporte nutricional em todos os estágios 
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de vida (BAENA, 2015). A deficiência de cálcio e vitamina D podem reduzir a densidade 

mineral óssea, podendo resultar em osteoporose e aumentar as chances de fraturas ósseas, 

é importante investigar a pré-disposição para doenças como osteoporose e relação com 

níveis de outros nutrientes que participam da boa saúde óssea, vegetarianos e indivíduos 

que consomem apenas carne de peixe demonstraram menor adequação desse mineral e 

também maior chances de fraturas ósseas (TONG et al., 2021). Uma preocupação recor-

rente de profissionais de saúde e de indivíduos que seguem uma dieta vegetariana é com a 

quantidade adequada de proteínas. Segundo Slywitch (2015) o consumo de proteínas entre 

vegetarianos se mostrou dentro do preconizados pelas instituições dietéticas, ficando entre 

13 a 14%, indivíduos que consomem carnes e derivados animais ficam entre 16 a 17%, os 

valores de referência para consumo de proteínas em adultos ficam entre 10 a 35% segundo 

Dietary Reference Intakes, Institute of Medicine, 2002, a boa combinação e variedade entre 

alimentos e conhecimento nutricional auxiliam para a adequação proteica.

 A composição de uma dieta vegetariana variada em legumes, frutas, leguminosas, 

hortaliças, castanhas e cereais pode fornecer todos esses nutrientes e apresentar benefícios 

a saúde, mas em alguns casos, a suplementação se faz necessária (BAENA, 2015; ADA, 

2016).

Parecer de organizações de nutrição sobre dietas vegetarianas

    Em julho de 2015, o Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª região (CRN-3), 

que orienta e fiscaliza a profissão dos nutricionistas nos estados de Mato Grosso do Sul e 

São Paulo, deu parecer referente às dietas vegetarianas, admitindo e recomendando que a 

natureza biológica do ser humano o permite escolher o que comer, e que é possível atingir 

a adequação nutricional com dietas vegetarianas desde que observados alguns cuidados em 

alguns nutrientes como vitamina D e B12, ferro, zinco, cálcio e proteína. As dietas vegeta-

rianas podem ser adotadas em qualquer ciclo da vida e cabe ao nutricionista orientar o indi-
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víduo visando a promoção da sua saúde, destacando que o papel do nutricionista é orientar, 

e não julgar a opção de cada indivíduo. A recomendação é apenas para que seja dada atenção 

aos aspectos psicológicos e socioculturais no processo de atenção dietética (CRN-3, 2015).

Em adição, outras organizações  de renome como a American Heart Association 

(AHA), a Food and Drug Administration (FDA), o Departamento de Agricultura dos Es-

tados Unidos (USDA), a Kids Health (Nemours Foundation), o College of Family and Con-

sumer Sciences (University of Georgia) também apresentam pareceres favoráveis as dietas 

vegetarianas que quando bem elaboradas são saudáveis, e reconhece nos profissionais da 

nutrição o compromisso de dar suporte aqueles que expressam intenção de se tornarem vege-

tarianos (GUIA ALIMENTAR DE DIETAS VEGETARIANAS PARA ADULTOS, 2012).

  Como deve ser a alimentação dos vegetarianos?

 Vegetarianos e onívoros devem conhecer os grupos de alimentos e aprender a com-

biná-los para melhor obtenção de nutrientes. Assim, os grupos alimentares podem ser 

divididos em (SLYWITCH, 2015):

• Cereais - arroz, trigo, centeio, milho, aveia, quinua, amaranto e produtos elabo-

rados com eles como pães, massas, macarrão etc.;

• Leguminosas - todas as variedades de feijões, grão-de-bico, soja, e seus deriva-

dos, como tofu, missô, tempeh, lentilhas, ervilhas, favas e assemelhados;

• Oleaginosas - nozes, amêndoas, castanhas, pistaches, macadâmia e sementes 

(girassol, abobora, gergelim, linhaça etc.);

• Amiláceos - inhame, batata, cará, mandioca, batata doce e outros;

• Legumes – abobrinha, chuchu, pimentão, berinjela, cogumelos etc.; 

• Verduras – couve, rúcula, agrião, brócolis, mostarda, escarola, alface, taioba e outras;
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• Frutas – caqui, laranja, banana, manga, maçã, pera, figo, uva, melancia etc.;

• Óleos – azeite de oliva e óleo de soja, girassol, linhaça e outros.

Uma dieta equilibrada deve ter o consumo de todos os grupos mencionados e, na 

dieta do vegetariano estrito/vegano atenção adicional deve ser dada aos alimentos vegetais 

ricos em cálcio (SLYWITCH, 2015). 

A pirâmide alimentar desenvolvida por Pereira, Santos e Lima (2021) conforme Fi-

gura 1, é uma representação gráfica, usando como referência a pirâmide do guia alimentar 

para vegetarianos da Universidade de Loma Linda nos USA em 2003, essa adaptação é 

voltada para educação nutricional e como instrumento de auxílio para indivíduos vegeta-

rianos estritos/veganos brasileiros.

Figura 1 – Pirâmide alimentar brasileira adaptada ao vegetarianismo (PEREIRA; 

SANTOS; LIMA, 2021).



VEGETARIANISMO: ASPECTOS MOTIVACIONAIS E NUTRICIONAIS

Multiciência, São Carlos, 19: 193 - 216, 2020 209

A pirâmide apresenta uma distribuição de macronutrientes adequada às recomenda-

ções nutricionais para adultos, o ferro e os micronutrientes restantes, com exceção do cál-

cio e das vitaminas D e B12. A pirâmide alimentar vegetariana foi dividida em quatro ní-

veis compostos por oito grupos alimentares, indicando as porções mínimas e máximas de 

consumo por esse público, tornando a dieta mais adequada e balanceada nutricionalmente.  

Conclusão

Diversos fatores levam os indivíduos a adotarem o vegetarianismo, destacando-se 

a saúde, ética, direito dos animais, meio ambiente e religião. A dieta vegetariana é mais 

sustentável e traz benefícios para a saúde pessoal e do planeta já que grande parte dos 

problemas ambientais são causados pelo estilo de alimentação atual e, nossas escolhas 

alimentares afetam diretamente a saúde planetária. A dieta vegetariana,  quando equili-

brada nutricionalmente, pode trazer benefícios a saúde como menor índice de obesidade, 

dislipidemias, hipertensão, canceres e diabetes mellitus, sendo que a variação do padrão 

alimentar entre os vegetarianos tem alguns aspectos importantes a serem considerados por 

um profissional da saúde, quando responsável pela planejamento e orientação dietética do 

indivíduo, tornando-se necessário uma abordagem criteriosa, individual e respeitosa a fim 

de direcioná-lo a um consumo dietético equilibrado e saudável, pois apesar dos muitos 

benefícios da alimentação vegetariana, deve-se cuidar para que não haja implicações no 

estado nutricional do indivíduo, devendo ser observados e supridos possíveis deficiências 

nutricionais. 

Com o crescimento do vegetarianismo, o conhecimento das recomendações dieté-

ticas propostas para esse público é fundamental pelos profissionais da saúde, principal-
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mente os nutricionistas, com o propósito de esclarecer quais os alimentos e respectivas 

porções, devem compor a dieta vegetariana. A dieta planejada e equilibrada permite ao 

indivíduo vegetariano consumir uma alimentação saudável e nutricionalmente completa.

Um ponto importante a ser considerado é a necessidade de estudos que relacio-

nem o vegetarianismo com patologias que culminam em alterações no status nutricional, 

principalmente em micronutrientes que são pontos de atenção nesta dieta, além disso, é 

necessário um maior número de estudos epidemiológicos desenvolvidos com populações 

vegetarianas brasileiras para resultados mais relativos à nossa população. Isso não apenas 

permitirá comparações com outros estudos, mas também contribuirá com materiais como 

guias alimentares específicos e destinados aos brasileiros vegetarianos.

Vegetarianism: motivational and nutritional aspects

ABSTRACT: The vegetarian diet characterizes as the exclusion of meat from the diet, 

allowing eggs and dairy. The objective of this study was to investigate the motives that 

takes individuals to join vegetarianism and the nutritional aspects involving this eating 

practice.Therefore a bibliographic review was made in the electronic date base of; SciE-

LO, PubMed, Google academic, Mendeley, institutional websites and book that approa-

ched the subject, electing the studies published in the years between 2008 and 2021 in the 

English and Portuguese languages. Studies points low incidence in chronic diseases and 

some tipes of cancers. However, other studies shows that this tipe of diet has points in the 

nutritional status of Vitamin B12 and calcium that needs attention, primarily in the strict 

vegetarian diets. Among the many prevailing reasons to adopt a vegetarian diet stands out; 

health, ethic, environment and religion. Therefore concluding that a vegetarian diet could 
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bring health benefits with a low consumption of saturated fats and cholesterol, besides of 

being more sustainable to the planet. And if well planned it could be adapted in any phase 

of life avoiding possible nutritional deficiencies.

KEYWORDS: Vegetarian diets; nutritional deficiencies; sustainable diets; dietary moti-

vations.
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O USO DE ANTIDEPRESSIVOS PELOS ADOLESCENTES
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RESUMO: A adolescência é um período difícil, turbulento, com variações do humor e 

crises emocionais. Os jovens passam por várias situações novas e pressões sociais quando 

se aproximam da idade adulta e, para alguns, este período de transição é muito difícil. 

A depressão já é conhecida como o grande mal do século. Reconhecer essa síndrome e 

iniciar um tratamento precoce é de fundamental importância para evitar efeitos negativos 

que possam vir ocasionar futuramente na vida desse adolescente. O principal objetivo do 

trabalho é discorrer dados atuais sobre a farmacoterapia e os principais riscos associa-

dos de antidepressivos na adolescência. Foram utilizados como suporte para essa revisão 

bibliográfica, artigos científicos, livros, revistas, sites comuns, e entidades com denomi-

nação genérica. É possível entender como os ISRSs tomaram o pódio nos medicamentos 

para depressão mais prescritos para crianças e adolescentes, mesmo que seu uso não traga 

apenas benefícios, eles se destacaram por ser um dos medicamentos com um menor es-

pectro de efeitos colaterais, melhor perfil de segurança, que apresenta efeito comprovado 

na fisiopatologia da doença em crianças e adolescentes e, acima de tudo, é facilitador para 

uma adesão efetiva. 

Palavras chaves: depressão, infância, adolescência, tratamentos para depressão.
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Introdução

A depressão é uma doença psiquiátrica que tem como sintomas a tristeza profunda, 

perda de interesse, ausência de ânimo e oscilação de humor, relatando cansaço exagerado 

e falta de energia. Em particular referindo-se a lentificação ou retardo psicomotor. Essa 

doença muitas vezes pode ser confundida com ansiedade, levando a pessoa a ter pensa-

mentos suicidas, por isso necessitasse de um acompanhamento médico, conforme o grau 

que seja diagnosticado. (PORTO, 1999; TENORIO, 2019)

A característica mais comum para um diagnóstico de depressão é sentimento de 

tristeza ou vazio. Muitas pessoas se queixam da perda de exercer atividades em um modo 

geral, assim reduzindo seu interesse pelo ambiente. (BRASIL, 2005.)

A depressão hoje atinge mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades e sexos 

do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo que o sexo mais 

atingido por essa doença é o feminino. Somente no Brasil quase 12 milhões de pessoas 

sofrem com esse tipo de doença, colocando o país no topo do ranking da América Latina. 

(OMS, 2019)

Atualmente, a depressão em adolescentes vem sendo considerada comum, debili-

tante e recorrente, esse tipo de doença causa um grande prejuízo no funcionamento social, 

ocupacional, familiar, físico e emocional. (BRASIL e CURATOLO, 2005)

Reconhecer essa síndrome e iniciar um tratamento precoce é de fundamental impor-

tância para evitar efeitos negativos que possam vir ocasionar futuramente na vida desse 

adolescente. Segundo Birmaher (2002), jovens com depressão têm um risco aumentado 

de suicídio.

Ainda há muitas controversas na literatura médica sobre o tratamento do transtorno 

depressivo em crianças e adolescentes. Nos últimos anos houve um reconhecimento desse 
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tipo de diagnóstico, porém muitas crianças ainda não recebem o tratamento adequado. 

É importante frisar que o tratamento dessa faixa etária não é o mesmo feito em adultos. 

(GEYER, 2016)

De acordo com a revisão mais recente da diretriz para o tratamento de depressão na 

infância e na adolescência do Depression in children and young people: identification and 

management in primary, community and secondary care (NICE guideline CG28) realiza-

da em 2015, o tratamento do transtorno deve ser oferecido de acordo com a gravidade de 

sintomatologia.

A farmacoterapia é uma parte importante do tratamento da depressão na criança e 

no adolescente. O tratamento deve ser precedido por uma avaliação médica detalhada a 

fim de afastar possíveis causas dos sintomas. A opção de um agente terapêutico precisa 

estar baseada pelo perfil do sintoma descrito pelo paciente, no diagnóstico realizado pelo 

médico ou terapeuta, e nas comorbidades associadas. Exemplo de alguns medicamentos 

usados nesse tipo de doença são os antidepressivos inibidores seletivos da receptação da 

serotonina, considerados agentes de primeira escolha no tratamento. (BRASIL; CURA-

TOLO, 2005).

Objetivos

O principal objetivo do trabalho é discorrer dados atuais sobre a farmacoterapia e os 

principais riscos associados de antidepressivos na adolescência. 

1. Realizar uma revisão sobre depressão na infância e adolescência.

2. Conhecer e classificar os tratamentos disponíveis em caso de crianças e adoles-
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centes com depressão.

3. Discutir as consequências em crianças e adolescente em depressão pela falta de 

tratamento.

4. Analisar o histórico de automedicação, principalmente dentro do público de 

crianças e adolescentes.

5. Realizar uma revisão sobre a atuação do farmacêutico em uma equipe multifun-

cional.

Metodologia

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o uso de antidepressivos pelos adoles-

centes, tendo em mente ressaltar todos os cuidados que devem ser tomados quanto a essas 

práticas, reunindo todas as informações possíveis sobre o assunto que já foram publicadas.

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, e de natureza qualitativa, desenvol-
vida por meio de artigos acessados nas bases de dados da SCIELO (Scientific Eletronic 
Library Online – Biblioteca Científica Eletrônica em linha), ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), CRF (Conselho Regional de Farmácia), no site do MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, em mídia online comum, em alguns livros didáticos específicos e em revistas 
contendo artigos científicos onde foram reunidas todas as informações necessárias sobre o 
assunto para o desenvolvimento do trabalho. Além dos artigos científicos, foram utilizados 
livros, revistas e dissertações para esta revisão.

Foram utilizadas palavras-chaves como critérios para a seleção de artigos: depres-
são, infância, adolescência, tratamentos para depressão, as quais foram usadas isolada-
mente e em combinação na pesquisa. O período de busca foi de janeiro a maio de 2021.

Os procedimentos para realização desse trabalho obedeceram às seguintes etapas: 
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levantamento bibliográfico, busca de matérias sobre o assunto, leitura analítica, seleção, 
resumo e arquivamento das informações pertinentes, seguidas de interpretação de todas as 
informações coletadas. A partir da análise de uma lista de referências e artigos de revisão, 
foram selecionadas as mencionadas e mais características sobre o assunto proposto.

O trabalho foi realizado seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e as normas específicas do curso de Farmácia do Centro Universitário 

Central Paulista (UNICEP).

Desenvolvimento bibliográfico

Depressão

A depressão pode afetar as pessoas em qualquer fase da vida e, embora a incidência 

seja mais alta nas idades médias, vem crescendo também durante a adolescência e no iní-

cio da vida adulta. (RUFINO et al. 2018).

A maioria das pessoas com transtornos depressivos geralmente não demonstra es-

tar doente através de manifestações clínicas clássicas. Porém, alguns sinais e sintomas 

comuns auxiliam na identificação clínica de quadros depressivos mais graves como, pro-

blemas de concentração; desamparo e desesperança; irritabilidade ou inquietação; perdas 

de interesse nas atividades do dia a dia, e de energia; auto aversão; alterações no sono, 

apetite ou no peso; aparecimento de dores físicas sem justificativa e descuido com o habito 

higiênico e aparência física. De uma forma geral, a depressão é caracterizada pela falta de 

interesse em si próprio e na vida, com sentimento de tristeza e pessimismo combinados 

com mal-estar físico. (CASTRO, 2020).

Existem vários tipos de depressão no mundo todo, as que mais se destacam são 

Depressão Maior, Sazonal, Distímica, Atípica, Psicótica, Mista, Melancólica e Pós-Parto. 
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Cada uma delas tem suas características, tratando suas abordagens. (BIERNATH, 2019.)

A saúde mental dos jovens é uma preocupação particular. Os jovens socioeconomi-

camente desfavorecidos representam, geralmente, um risco mais elevado. Cerca de 4% 

dos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos e cerca de 9% dos jovens 

com 18 anos sofrem de depressão. Nos jovens a depressão encontra-se associada ao sui-

cídio, um problema maior em muitos países e a segunda causa de morte entre os jovens. 

Estima-se que entre 10% e 20% dos adolescentes da região da Europa venha a desenvolver 

um ou mais problemas mentais ou de comportamento, e a porcentagem de transtornos 

mentais é normalmente subestimada (OMS, 2009).

O transtorno depressivo vem sendo uma doença bem evidente na população ao lon-

go dos anos, afetando atualmente 350 milhões de indivíduos no mundo todo. Um estudo 

conduzido pelo World Mental Health Survey em 17 países, mostrou que em média uma 

em cada vinte pessoas é afetada pela depressão. Estimativas apontaram que em 2020, a 

depressão pode ter alcançado o segundo lugar na classificação do DALYs (Disability Ad-

justed Life Years), que mede o número de dias de vida perdidos devido à morte precoce 

e à quantidade de dias improdutivos em vida decorrentes da incapacidade da doença em 

questão. Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio causando um número 

estimado em um milhão de mortes por ano. Quando se fala em adolescentes, a OMS diz 

que o suicídio no ano de 2012 foi a causa maior de morte nessa população, ficando atrás 

apenas para acidentes automobilísticos e HIV. Entre os anos de 2000 a 2012, a depressão 

ficou como a primeira colocada no DALYs para adolescentes (WHO, 2012; WHO, 2014).

Uma pesquisa realizada no Brasil, apontou em um estudo transversal, entre novem-

bro de 2005 a abril de 2006, com 3007 indivíduos maiores de 14 anos, verificou a presença 

de sintomas depressivos predominante no sexo feminino (28.3%), sendo que a população 

de adolescentes de 14 a 17 anos com depressão maior representou 25% (COELHO et al, 
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2013). Ao encontro destes achados, um estudo de metanálise que possuía como intuito 

principal investigar a prevalência de sintomas depressivos no Brasil, concluiu que mulhe-

res brasileiras com depressão representam 17% (SILVA et al, 2014). O DSM-V (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) menciona que as mulheres têm índices 

1,5 a 3 vezes mais altos que os homens, sendo que o início ocorre na adolescência (APA, 

2014).

A depressão na adolescência pode surgir após traumas ocorridos na infância, como 

perda de vínculos afetivos devido à morte, separação dos pais e abandono são fatores pre-

disponentes à depressão (ZAVASCHI et al., 2002). 

O primeiro episódio de depressão pode ocorrer em qualquer idade. No entanto, na 

metade da adolescência até o fim dos 20 anos há uma maior probabilidade do surgimento, 

o que está relacionado positivamente com a sua cronicidade, demonstrando ser um fator 

de risco (HÖLZEL, 2011; APA, 2014).

Os fatores de risco para depressão em crianças e adolescentes, no qual, podem ser 

levados em consideração como mais importante é a presença de depressão em um dos 

pais, sendo que a existência de histórico familiar para depressão aumenta o risco em pelo 

menos três vezes, seguido por estresses ambientais, como abuso físico e sexual e perda 

de um dos pais, irmão ou amigo íntimo (ANDRIOLA; CAVALCANTE, 1999; LAGE; 

MONTEIRO, 2007).

Em crianças, a presença dessa sintomatologia pode interferir diretamente nas ati-

vidades associadas à cognição e à emoção, isso acontece quando a criança não é tratada 

a tempo, e poderá desenvolver modelos de comportamento tais como: isolamento, retrai-

mento e dificuldades em se comunicar. Em crianças na pré-escola (seis a sete anos) as 

manifestações clínicas mais comuns são representadas por sintomas físicos (dor de cabe-
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ça, fadiga, tontura), seguidos de ansiedade, fobia, agitação, irritabilidade, diminuição de 

apetite e alterações no sono, diminuição do prazer de brincar e ir à escola (ANDRIOLA; 

CAVALCANTE, 1999; LAGE; MONTEIRO, 2007).

A infância e adolescência são de extrema importância para a construção do indiví-

duo, e é nesse período que ocorrem as mudanças físicas psicossociais, é também nessa 

fase de desenvolvimento que os sintomas de depressão podem aparecer. (RESENDE et 

al., 2013).

Os sintomas apresentados nessa população são bem semelhantes com os sintomas 

em adultos, porém, os adolescentes acometidos com esse transtorno manifestam importan-

te particularidade caraterizada pela irritabilidade emocional, irritabilidade, crises de raiva, 

explosões e outras alterações comportamentais, podendo ser sintomas moderados ou seve-

ros. Portanto, o diagnóstico nessa fase é mais complicado do que em adultos exatamente 

por possuir características específicas. (BARBOSA; RODRIGUES; ABREU, 2020).

É importante após a identificação da depressão, criar um vínculo com a criança/ado-

lescente e os pais; ter uma boa conversa e entender mais sobre os sinais e sintomas que ela 

apresenta, e o histórico deste paciente (ex: se houve algum trauma, seja na família ou entre 

amigos, qualquer justificativa que possa levar este paciente a adoecer), para então ter um 

diagnóstico correto sobre esse transtorno depressivo, e entrar com o tratamento adequado. 

(PORTELA, 2016).

Esse tipo de doença se não diagnosticada e tratada de forma correta pode afetar o 

desenvolvimento emocional, cognitiva e social deste adolescente. (PORTELA, 2016). 

Tratamento

Cerca de metade das pessoas com depressão não procura ajuda e, dos que a pro-
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curam, cerca de 50% não é diagnosticada. Quando identificada, muitas vezes pode ser 

tratada de forma inadequada ou com doses insuficientes de medicamento, o que leva à 

manutenção de sintomas residuais, que comprometem a sua evolução clínica. (PINHEI-

RO, 2019).

A depressão em adolescentes tem como principal tratamento o farmacoterápico, 

podendo ser associada à psicoterapia, em alguns casos (RUFINO et al. 2018). Estima-se 

que cerca de 70% dos adolescentes com depressão não recebem qualquer tratamento (RE-

SENDE et al., 2013). 

Desde 1950, a eficácia do tratamento farmacológico para depressão é comprovada, 

os medicamentos antidepressivos diminuíram a quantidade de mortes e resolveram milha-

res de casos de depressão no mundo todo (NEVES, 2015).

O tratamento para o diagnóstico da depressão normalmente utilizado no cuidado dos 

indivíduos são: psicoterapia, uso de psicofármacos e estimulação magnética transcraniana 

(BARROS; NETO, 2004; BECK; ALFORD, 2011).

O tratamento mais conhecido e utilizado no meio profissional é o medicamentoso. A 

farmacoterapia para tratamento desta doença é extensa e foi introduzida pela primeira vez, 

com a utilização de imipramina em 1956. Neste mesmo período surgiram os inibidores 

de monoaminaoxidase (IMAO) e logo em seguida os antidepressivos tricíclicos (ADTs) 

e o lítio. Em 1980 ocorreram várias modificações nos critérios e interpretações sobre as 

patologias psiquiátricas, surgindo os inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina 

(BECK; ALFORD, 2011).

A eletroconvulsoterapia é uma técnica de tratamento para depressão utilizada antes 

da psiquiátrica, caracterizasse por convulsões induzidas por correntes elétricas a partir da 

ficção de eletrodos na testa. Esta técnica já está sendo substituída por um novo sistema, 
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denominado estimulação transcraniana (BECK; ALFORD, 2011). Esta forma de trata-

mento utilizasse de estimulação elétrica, sem a utilização de eletrodos, é um aparelho que 

produz um campo eletromagnético conduzido, por meio de uma bobina que deverá estar 

em contato com o coro cabeludo do paciente (BARROS; NETO, 2004).

Os tratamentos psicoterápicos mais utilizados no tratamento da depressão são: Te-

rapia cognitiva- comportamental, terapia interpessoal, terapia em grupo e terapia família 

(tabela 1) (BAHLS et al., 2003). 

Tabela 1: Psicoterapias utilizadas no auxílio do tratamento de depressão (BAHLS 

et al., 2003).

TERAPIA
COGNITIVA-

COMPORTAMENTAL

A terapia cognitivo-comportamental resulta da asso-
ciação das duas estratégias em seu emprego clínico, 

baseado na compreensão de que cognições mais 
saudáveis conduzem a padrões de comportamento 

mais adaptados e vice-versa.

TERAPIA
INTERPESSOAL

A terapia interpessoal ressalta que relacionamentos 
interpessoais saudáveis participam da depressão e 

muitas vezes a ruptura dos mesmos representa uma 
função importante no desenvolvimento da depressão.

TERAPIA EM GRUPO

A terapia de grupo oferece uma oportunidade de 
explorar modos de interação, uma vez que o paciente 
toma conhecimento de que outros também comparti-

lham problemas semelhantes.

TERAPIA FAMILIAR

A terapia familiar objetiva atender situações clínicas 
em que ocorrem interações inadequadas entre pais-fi-
lhos como questões centrais no desenvolvimento e/

ou manutenção da sintomatologia depressiva.
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Para o tratamento da depressão hoje existem várias classes de medicamentos que 

agem no controle desta doença (tabela 2), em destaque tem-se os antidepressivos, que 

tem como objetivo inibir a recaptação dos neurotransmissores ou diminuir a destruição 

por ação da monoaminaoxidase (MAO), responsável pelo metabolismo da serotonina e 

dos neurotransmissores catecolaminérgicos, como adrenalina, noradrenalina e dopamina, 

o que resulta num aumento de neurotransmissores na fenda sináptica e consequentemen-

te uma reestruturação no humor deste indivíduo. (NEVES, 2015; CUNHA; GANDINI, 

2009).

Em 1951 ocorreu a descoberta dos antidepressivos tricíclicos (ADT), pelo pesquisa-

dor Roland Kunh, a partir de novos derivados fenotiazídicos, nomeadamente a imiprami-

na, não apresentaram ação antipisicótica como outros compostos orgânicos pertencentes 

às fenotiazidas, mas sim ação antidepressiva. A partir daí foram sintetizadas novas subs-

tâncias como clomipramina, amitriptilina e nortriptilina, entre outras. (NEVES, 2015).

O mecanismo de ação comum dos ADT resulta da inibição da recaptação das aminas 

biogênicas, em nível pré-sináptico, principalmente da noradrenalina e da serotonina e em 

menor proporção da dopamina. (NEVES, 2015).

Entre os anos de 1984 a 1997, inúmeros ISRSs foram introduzidos no mercado. Esta 

classe de medicamentos foi desenvolvida a partir dos ADTs com o objetivo de reduzir a 

afinidade pelos receptores histaminérgicos, adrenérgicos e colinérgicos e, desta forma, 

aumentar a afinidade para as bombas de recaptação da serotonina, fazendo parte dos an-

tidepressivos considerados de terceira geração. Todos os ISRSs apresentam uma clara 

melhora na margem de segurança em comparação com os ADTs e são muito mais seguros. 

(NEVES, 2015).

Este grupo de fármacos antidepressivos é mais comumente prescrito, dentre eles 
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pode-se citar a sertralina, o citalopram, o escitalopram, a efluvoxamina, a paroxetina e a 

fluoxetina que é considerado um dos medicamentos mais prescritos pelos médicos, assim 

como medicamento de primeira linha no tratamento de depressão para adolescentes. A 

fluoxetina é um medicamento que age no sistema nervoso central, fazendo com que haja 

aumento dos níveis de serotonina, o neurotransmissor que regula o humor, o bem-estar, 

o sono, o apetite e a concentração, dentre outras funções (BARBOSA, RODRIGUES; 

ABREU, 2020; GOODMAN; GILMAN, 2012; RANG; DALE, 2011).

Tabela 2: Características dos principais antidepressivos (Cavalcanti e Alvarenga, 2010).



O USO DE ANTIDEPRESSIVOS PELOS ADOLESCENTES

Multiciência, São Carlos, 19: 217 - 238, 2020 229

A fluoxetina em gotas ou comprimidos atua em transtornos que apontam desequi-

líbrio na serotonina. Segundo pesquisas realizadas apontam que ela age após 6 a 8 horas. 

Para que resulte no efeito esperado, o medicamento deve ser utilizado de forma correta, 

usando-o diariamente. Dessa forma, o tratamento pode durar em torno de 2 a 6 meses, va-

riando dependendo de cada caso. Os efeitos colaterais variam em cada paciente, podendo 

ser entre eles insônia, falta de apetite, ansiedade, irritabilidade, tremores, podendo também 

ocorrer vômitos, náuseas e vertigens (BARBOSA, RODRIGUES e ABREU, 2020).

Após o início do tratamento com fármacos antidepressivos, geralmente ocorre um 

período de latência com duração de 3-4 semanas. Este é um tempo médio, já que alguns 

pacientes podem responder a um tratamento antes mesmo do tempo citado, e outros podem 

exigir mais que 8 semanas para uma resposta terapêutica (GOODMAN; GILMAN, 2012).

Quando não ocorre uma resposta do paciente em tratamento com um determinado 

antidepressivo, após uma tentativa de 8 semanas, recomenda-se alterar a farmacoterapia 

com um medicamento com mecanismo de ação diferente. Se for observada uma resposta 

parcial, outros fármacos podem ser adicionados aos medicamentos. Após a fase de suces-

so do tratamento inicial, inicia-se um tratamento de manutenção que dura de 6-12 meses, 

após isso o fármaco é gradualmente retirado. Caso o paciente venha sofrer dois episódios 

separados de depressão ou estiver cronicamente deprimido mais de dois anos, recomen-

da-se tratamento ao longo da vida com antidepressivos (GOODMAN; GILMAN, 2012).

Automedicação

Desde o início da história da humanidade, a prática da automedicação vem sendo 

realizada pelas civilizações buscando o alívio e a cura das doenças através da utilização de 

recursos terapêuticos (NETO et al., 2016).
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Contudo, Pachelli (2003) diz que a automedicação é uma prática antiga e pode ser 

observado em vários países. Porém, no Brasil, a prática está associada ao uso inadequado 

e abusivo de medicamentos, diferente do que ocorre em outros lugares. 

O uso de medicamentos sem prescrição médica é muito frequente pelos brasileiros. 

Segundo a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA), 50% dos medicamentos 

controlados são vendidos sem que aja uma exigência de prescrição médica. No Brasil pelo 

menos 35% dos medicamentos são adquiridos por automedicação (AQUINO; BARROS; 

SILVA, 2010)

Processo cultural largamente disseminado, a automedicação, gera diversas discus-

sões na comunidade médica-farmacêutica (NETO et al., 2006). 

Para Schmid, Bernal e Silva (2010), o ato de se automedicar consiste em selecionar 

e fazer uso de medicamentos com a finalidade de tratar doenças autodiagnosticadas ou 

sintomas, e deve-se ser entendida como um dos elementos do autocuidado. Na realidade, 

trata-se da obtenção ou produção e consumo de um determinado produto, através do qual 

se acredita alcançar a cura no tratamento de doenças.

A propaganda comercial de muitos medicamentos, a falta de orientação sobre os 

riscos e os efeitos colaterais, que estes podem vir a causar e a facilidade de aquisição sem 

uma orientação médica, buscando apenas informações sobre esses fármacos na internet ou 

por outras formas de comunicação são algumas das causas que levam ao crescimento desta 

conduta. (GALATO; MADALENA; PEREIRA, 2012)

Um dos problemas observados com a automedicação, podemos destacar o masca-

ramento ou impedimento do diagnóstico correto de uma doença grave. A automedicação 

pode ainda provocar interações medicamentosas de grande importância, além de causar 

efeitos secundários e riscos terapêuticos (SCHMID; BERNAL; SILVA, 2010).
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O farmacêutico, como especialista em medicamentos, tem papel fundamental na 

promoção do seu uso racional e cabe a ele, portanto, orientar, capacitar e apoiar ações 

de educação permanente dos outros membros da equipe de saúde para que o consumo 

de medicamentos não prescritos e prescritos seja adequado e consciente (CURATOLO; 

BRASIL, 2005).

As intervenções farmacêuticas podem diminuir erros de medicações e melhorar os 

resultados clínicos de pacientes. Desta forma, o farmacêutico deve atuar, para que os me-

dicamentos corretos sejam ingeridos de forma a beneficiar o paciente, e que aqueles des-

necessários a utilização, sejam retirados ou substituídos por uma outra alternativa mais 

adequada ao mesmo (VOSGERAU et al., 2008).  

Em alguns estudos realizados no Brasil notou-se que a atenção farmacêutica domici-

liar entre profissional e paciente mostrou um bom resultado no tratamento nas depressões, 

pois é o profissional mais apto a estar presente conseguindo diagnosticar possiveis efeitos 

adverso ao medicamento, sendo assim este tipo de acompanhamento farmacoterapêutico 

uma forma alternativa de tratamento e observação de tal paciente.

Dessa forma é notável como a atuação de uma equipe multiprofissional pode contri-

buir beneficamente para a promoção e proteção da saúde do paciente, e consequentemente 

reduzir impactos econômicos que a prática da automedicação pode gerar no sistema públi-

co de saúde (VOSGERAU et al., 2008). Com isso, a inserção do farmacêutico em equipes 

multifuncionais de saúde pode promover o uso correto e racional dos medicamentos e 

assim ter um controle em decorrência dessa doença. (VOSGERAU et al., 2008). 

É de extrema importância ressaltar que todo medicamento deve ser prescrito por 

um profissional e só será indicado após uma criteriosa avaliação médica (BARBOSA, 

RODRIGUES, ABREU, 2020). Como alerta vale ressaltar que antidepressivos, quando 
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usados de forma correta, salvam vidas e que a pior ameaça para o bem-estar de uma crian-

ça deprimida seria não receber nenhum tratamento (CURATOLO; BRASIL, 2005).

Considerações finais

A terapia medicamentosa foi considerada a principal estratégia de tratamento aos 

indivíduos com diagnóstico de depressão. Neste contexto destacam-se os ISRSs, liderando 

os medicamentos para depressão mais prescritos para crianças e adolescentes, pois apre-

senta um menor espectro de efeitos colaterais, melhor perfil de segurança para tratamento 

desta doença em crianças e adolescentes.

Crianças e adolescentes formam um grupo pouco representativo quando relacio-

nado com automedicação, assim como os antidepressivos não são um dos medicamentos 

mais utilizados nesta prática, porém ainda requer atenção pois a maioria das tentativas de 

suicídio por este público acontece com quadros de intoxicações.

O papel do farmacêutico junto à equipe multiprofissional garante um atendimento 

integral e de qualidade, por se tratar do profissional mais qualificado no âmbito dos medica-

mentos.

A grande incidência dos casos de depressão em crianças e adolescentes demonstra o 

quanto é importante entender melhor esta patologia. Embora a depressão na infância seja 

algo consideravelmente novo, já foi capaz de se tornar um problema de saúde pública em 

pouco tempo. 
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ABSTRACT: Adolescence is a difficult, turbulent period, with mood swings and emo-

tional crises. Young people go through many new situations and social pressures as they 

approach adulthood, and for some this transition period is very difficult. Depression is 

already known as the great evil of the century. Recognizing this syndrome and starting an 

early treatment is of fundamental importance to avoid negative effects that may in the fu-

ture cause this teenager’s life. The main objective of the work is to discuss current data on 

pharmacotherapy and the main associated risks of antidepressants in adolescence. Scien-

tific articles, books, magazines, common websites, and entities with generic names were 

used as support for this review. It is possible to understand how SSRIs took the podium 

in the most prescribed medications for depression for children and adolescents, even if 

their use does not only bring benefits, they stood out for being one of the medications with 

a smaller spectrum of side effects, better safety profile, which has a proven effect on the 

pathophysiology of the disease in children and adolescents and, above all, is a facilitator 

for effective adherence.

KEY WORDS: depression, childhood, adolescence, treatments for depression.
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RESUMO: A obesidade é uma das condições de saúde mais prevalentes na atualidade, po-

dendo estar associada a fatores genéticos, hábitos de alimentação desequilibrada e seden-

tarismo. Um tratamento conhecido é a cirurgia bariátrica, que por ser um processo mais 

invasivo, necessita de acompanhamento médico e nutricional antes e após sua realização. 

Nesses pacientes são observados comportamentos alimentares transtornados e transtornos 

alimentares. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi traçar o perfil nutricional de pacien-

tes que realizaram a cirurgia bariátrica. A metodologia adotada foi a aplicação de questio-

nário a 30 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica em uma clínica médica de São Carlos 

(SP) para avaliação dos hábitos e comportamentos alimentares e de estilo de vida antes e 

após a cirurgia bariátrica. Os resultados apontaram que após a cirurgia bariátrica houve 

melhorias em relação aos hábitos alimentares e exercícios físicos, comparado com os há-

bitos de antes da cirurgia, as alterações no comportamento alimentar estiveram presentes 

nesses dois momentos, justificando a importância do nutricionista nas relações com os 
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alimentos. Conclui-se que é relevante que os profissionais da saúde envolvidos incentivem 

mudanças nos hábitos de vida até antes mesmo da realização da bariátrica para garantia de 

sucesso na perda de peso e na sua manutenção. 

PALAVRAS-CHAVE: obesidade; cirurgia bariátrica; comportamento alimentar.

 Introdução

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde do século XXI, não só por fatores 

genéticos, mas também associada ao reflexo dos hábitos de alimentação desequilibrada 

e sedentarismo. É considerada fator de risco para a compulsão alimentar, de modo que a 

dinâmica emocional do obeso contribui para o desencadeamento do ato compulsivo (MA-

CHADO et al., 2008). A cirurgia bariátrica é um procedimento em que ocorre a redução 

do tamanho do estômago com a finalidade de diminuir o peso corporal de pacientes com 

obesidade mórbida. 

O trabalho pré e pós-cirúrgico deve incluir adequada atuação de uma equipe mul-

tiprofissional com psiquiatra para conduzir a avaliação diagnóstica e o tratamento farma-

cológico; psicólogo para administrar psicoterapia individual, conjugal ou familiar, com 

orientações específicas sobre a operação; nutricionista para auxiliar na adesão à mudanças 

nos hábitos e comportamentos alimentares no pré-operatório e acompanhamento nutricio-

nal em longo prazo para manutenção da perda de peso conquistada com a cirurgia. Todos 

esses profissionais envolvidos deverão discutir e adequar as expectativas do paciente às 

limitações do tratamento cirúrgico, muitas vezes, concebido como milagroso e os profis-

sionais necessitam preparar os pacientes antes da cirurgia (SEGALLA et al., 2005).
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Os transtornos alimentares relacionados à obesidade são: Compulsão Alimentar Pe-

riódica (CAP), caracterizada por um consumo excessivo de alimentos, associado a perda 

de controle do que se ingere, além da quantidade, em um período limitado de tempo (duas 

horas) seguido de desconforto psicológico e angústia e o Transtorno da Compulsão Ali-

mentar Periódica (TCAP), diagnosticado por episódios de CAP, pelo menos duas vezes 

por semana, durante seis meses ou mais (MOSCA et al., 2010).

Mesmo após o procedimento cirúrgico, os pacientes podem apresentar transtornos 

alimentares, como o Transtorno de Compulsão Alimentar, definido como uma doença 

mental em que se tem a necessidade de comer mesmo quando não está com fome de forma 

descontrolada. De acordo com Segalla et al. (2008), em grupo de 116 pacientes submeti-

dos à cirurgia gástrica restritiva, estudados por 10 anos, encontraram episódios bulímicos 

em 52% dos casos, Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica em 16% e Síndrome 

do Comer Noturno em 10%. Para os pesquisadores, essas alterações no comportamento 

alimentar podem ser evitadas e tratadas, quando na avaliação pré-cirúrgica realizada para 

verificar as condições de saúde e psíquicas são diagnosticadas, visando reduzir o risco de 

complicações pós-cirúrgicas.

Os fatores desencadeantes de transtornos de compulsão alimentar podem ser as-

pectos psicológicos, genéticos, biológicos e comportamentais, com forte associação com 

transtornos de ansiedade e depressão. Deve ser levado em consideração que a cirurgia 

bariátrica reduz a sensação de fome física, mas o gatilho para um episódio alimentar com-

pulsivo, na maioria das vezes, não está relacionada à sensação física da fome, mas sim, 

associada a muitos outros fatores (MACHADO et al., 2008). 

De acordo com Jesus et al. (2017), a presença de comportamentos inadequados 

associados ao hábito alimentar em pacientes no pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica 

aponta que os pacientes no pré-operatório ficam mais vulneráveis ao comer excessivo com 
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ou sem a presença de fome. Após a cirurgia bariátrica, pode ocorrer uma diminuição do 

descontrole alimentar e da alimentação emocional nos pacientes apenas nos primeiros cin-

co anos após a cirurgia, representando um relevante fator de risco para o reganho ponderal 

após esse período. 

A compreensão dos estados motivacionais e dos processos fisiológicos e metabóli-

cos, que levam à sensação de fome, saciedade e à necessidade de maior ingestão alimentar 

pode ajudar a observar possíveis desordens de apetite no paciente bariátrico, que podem 

contribuir com o quadro de compulsão alimentar após a cirurgia e direcionar a intervenção 

nutricional para o melhor preparo do paciente antes da cirurgia e a prevenção do reganho 

de peso após sua realização. 

Dessa forma, com o aumento da prevalência da obesidade e da realização da cirurgia 

bariátrica como forma de tratamento dessa doença, o objetivo do presente trabalho foi traçar o 

perfil nutricional de pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica no município de São Carlos 

(SP), de maneira a contribuir com um tratamento nutricional mais eficaz para esses pacientes.  

Metodologia

População-alvo e Local da pesquisa

Foram 30 pacientes de ambos os sexos, acima de 18 anos, submetidos à cirurgia 

bariátrica em uma clínica médica em São Carlos (SP). 

 Os critérios de inclusão foram: ter mais de 18 anos e paciente que realizou a ci-

rurgia no período de até dois anos na clínica médica onde a pesquisa será realizada. Os 

critérios de exclusão: não ter capacidade intelectual para responder as questões que serão 



PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA

Multiciência, São Carlos, 19: 239 - 264, 2020 243

avaliadas e ter apresentado complicações cirúrgicas que o impedem de ter uma alimenta-

ção por via oral. 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEP e foi apro-

vada pelo parecer 4.624.756.

Métodos

  Os participantes foram abordados por meio de convite no grupo de what-

sapp dos pacientes bariátricos que foram submetidos à cirurgia na clínica e convidados a 

participar da pesquisa. Caso aceitassem participar, no convite tinha um link para acesso 

ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e as questões a serem respondidas, que 

foram disponibilizadas pela ferramenta Google Forms. O questionário foi composto por 

16 perguntas sobre hábitos e comportamentos alimentares e de estilo de vida antes e após 

a cirurgia bariátrica, elaborado pelas pesquisadoras. Além disso, foram obtidas as infor-

mações de peso e altura referidos para a classificação do estado nutricional pelo Índice de 

Massa Corporal (IMC), obtido pelo cálculo do peso em quilogramas dividido pela altura 

em metros ao quadrado. Os critérios de classificação adotados para determinação do esta-

do nutricional estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação do estado nutricional dos indivíduos a partir do IMC.

IMC Classificação
< 18,5 Baixo Peso

18,5 - 25,0 Eutrofia
25,0 - 30,0 Sobrepeso
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30,0 - 35,0 Obesidade Grau I
35,0 - 40,0 Obesidade Grau II

≥ 40,0 Obesidade Grau III

Fonte: WHO, 1997.

Resultados e Discussão

Os resultados e a discussão obtidos com a presente pesquisa, são referentes a 

informações antes e após a cirurgia bariátrica de 30 pacientes, o que permitiu traçar o perfil 

dos mesmos, quanto aos hábitos e comportamentos alimentares e estilo de vida. 

Figura 1 – Distribuição dos participantes segundo sexo. 

De acordo com a Figura 1, a maioria dos participantes era do sexo feminino e a 

idade variou entre 22 e 51 anos. 
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 Figura 2 – Distribuição dos participantes segundo tempo de realização da cirurgia 

bariátrica.
 

A maior parte dos participantes (60%) realizou a cirurgia bariátrica há 1 ano ou menos. 

Figura 3 – Distribuição dos participantes segundo estado nutricional antes e após a 

cirurgia bariátrica. 
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Pela Figura 3 é possível observar que todos os participantes da pesquisa antes da ci-

rurgia bariátrica estavam com obesidade e após a cirurgia, a maioria estava com sobrepeso, 

seguido da eutrofia. A perda ponderal pós-cirurgia variou entre 26 e 65 quilos. 

Os candidatos para o tratamento cirúrgico são pacientes com IMC maior que 40Kg/

m2 ou com IMC maior que 35 Kg/m2 associado a comorbidades (hipertensão arterial, disli-

pidemia, diabetes tipo 2, apneia do sono, entre outras). A seleção requer um tempo mínimo 

de cinco anos de evolução da obesidade e história de falência do tratamento convencional 

realizado por uma equipe multidisciplinar (APPOLINÁRIO et al., 2005).

Seguindo o que é proposto pela cirurgia bariátrica, que é promover perda ponderal e 

sua manutenção por dois anos, assim como melhora de parâmetros bioquímicos e comor-

bidades, com sintomas clínico-nutricionais reduzidos e/ou evitados por monitorização nu-

tricional (PEDROSA et al., 2009), pode-se observar que todos os participantes da pesquisa 

antes da cirurgia bariátrica estavam com obesidade e após a cirurgia, a maioria estava com 

sobrepeso, seguido de eutrofia. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1997), a qualidade de vida 

pode ser definida como a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, na 

cultura e valores no qual ele vive, relacionando com seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações. Segundo Sousa et al. (2014), é importante que se faça uma análise sobre o 

significado da perda de peso para essas pessoas. Não se trata de uma questão estética, mas 

sim de recuperar funções corriqueiras da vida e até mesmo de recuperar a própria dignidade, 

já que muitos obesos graves não conseguem nem mesmo fazer suas necessidades fisiológicas 

sozinhos.
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Figura 4 – Distribuição dos participantes segundo episódios de perda de controle 

alimentar. 

Conforme a Figura 4, apenas 3,3% dos participantes respondeu nunca ter perdido o 

controle da ingestão de alimentos antes de realizarem a cirurgia bariátrica. 

A obesidade é um distúrbio de origem multifatorial complexa que congrega aspectos 

de ordem psicológica, social, biológica e requer abordagem multidisciplinar para compre-

ensão, diagnóstico e tratamento adequados. É considerada fator de risco para a compulsão 

alimentar, de modo que a dinâmica emocional do obeso contribuiria para desencadear o ato 

compulsivo.

Diversos estudos demonstram a associação entre obesidade e compulsão alimentar, 

apresentando alta incidência na população que busca tratamento para redução de peso. 
Grande parte destes pacientes apresenta episódios recorrentes de comer compulsivo, sem 
os comportamentos compensatórios característicos da bulimia nervosa. Obesidade e com-
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pulsão alimentar podem ter relação causal na qual o comportamento compulsivo é o agen-
te causador ou facilitador da obesidade, assim como a gravidade da compulsão também 

parece estar ligada ao grau de obesidade (MACHADO et al., 2008).

Tabela 1 – Distribuição dos participantes segundo preferências alimentares antes da 

cirurgia bariátrica. 

Preferências alimentares N* %
Doces 20

Frituras 22
Carnes gordurosas 15

Biscoitos recheados e salgadinhos 19
Bebidas alcoólicas 9

Sucos em pó e/ou refrigerantes 20
Leite e iogurte integrais e queijos amarelos 15
Lanches de carrinho, pizzas, salgados fritos 29

Frutas, verduras e legumes 10
Carnes magras 8

Leite e iogurte desnatados e queijos brancos 5
Total 172 100
* Questão com mais de uma resposta.

Como aponta a Tabela 1, as principais preferências alimentares dos pacientes antes 

da realização da cirurgia bariátrica eram por lanches de carrinho, pizzas, frituras, salgados 

fritos, doces e bebidas açucaradas. 

As escolhas alimentares são diretamente ligadas pelo psicológico de cada pessoa, 

a comida para quem é obeso pode trazer a sensação de conforto, prazer e isso se deve ao 
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sistema de recompensa mesolímbico que funciona como um centro de recompensa onde 

vários mensageiros químicos, incluindo a serotonina, encefalina, ácido γ-aminobutírico 

(GABA), dopamina (DA), a acetilcolina (ACH), entre outros, atuam em conjunto para 

proporcionar uma libertação de DA no nucleus accumbens (NAc). Este circuito está im-

plicado no prazer desencadeado por recompensas naturais, como os alimentos (RIBEIRO, 

2013). Com os resultados obtidos na pesquisa, pode-se observar que realmente as princi-

pais preferências alimentares dos pacientes antes da realização da cirurgia bariátrica, eram 

por lanches de carrinho, pizzas, frituras, salgados fritos, doces e bebidas açucaradas, ou 

seja, as escolhas alimentares estavam relacionadas mais a uma recompensa prazerosa para 

o organismo do que com a fome em si.

Figura 5 – Distribuição dos participantes segundo prática de exercícios físicos antes 

da cirurgia bariátrica.

A Figura 5 aponta que 63,3% não realizavam exercício físico antes da realização da 

cirurgia bariátrica. 

Para Pereira (2003), a vida sedentária e o aumento da ingestão de gordura na ali-
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mentação têm grande importância no crescente número de casos de obesidade no mundo.

Figura 6 – Distribuição dos participantes segundo transtorno de compulsão alimentar. 

Quarenta por cento dos participantes relataram terem sido diagnosticados com 

transtorno de compulsão alimentar (Figura 6). 

Estudos epidemiológicos demonstram compulsão alimentar em 15% a 50% dos pa-

cientes que buscam tratamento para emagrecer, com tendência 1,5% maior em mulheres 

(MACHADO et al., 2008).

Há critérios bem definidos que possibilitam o diagnóstico de Transtorno de Com-

pulsão Alimentar Periódica (TCAP). Para este é necessário que os episódios de compulsão 

alimentar ocorram pelo menos dois dias por semana nos últimos seis meses, que sejam 

associados a algumas características típicas da perda de controle da ingestão de alimentos 

e que tal comportamento não seja acompanhado de comportamentos compensatórios diri-

gidos para evitar o ganho de peso (AZEVEDO et al. 2004).
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De acordo com Cortez et al. (2011), o TCAP é o transtorno mais observado na obe-

sidade, tratando-se de um comportamento alimentar caracterizado pela ingestão de grande 

quantidade de comida em um período de tempo delimitado (até duas horas), acompanhado 

da sensação de perda de controle sobre o que ou/o quanto se come.

Machado et al. (2008) reforçam que os pacientes que apresentam compulsão ali-

mentar têm maior frequência de recaídas após o tratamento para a perda de peso, maior                                

comorbidades como depressão, abuso de álcool e drogas, transtornos de personalidade 

e insatisfação com a imagem corporal, quando comparados com obesos-controle. Desta 

forma, o acompanhamento psicológico e nutricional é recomendado e orientado, a fim de 

evitar que o paciente que foi submetido a cirurgia bariátrica desenvolva o quadro de trans-

torno de compulsão alimentar, com o intuito de melhorar sua qualidade de vida.

Figura 7 – Distribuição dos participantes segundo comportamento alimentar 

transtornado.

Pela Figura 7 observa-se que 86,7% dos entrevistados reportaram comportamento ali-
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mentar transtornado.

Azevedo et al. (2004) destacam que o estresse é um fator que pode levar ao aumento 

das compulsões alimentares. Durante situações estressantes, o cortisol que é um hormônio pro-

duzido pelas glândulas suprarenais, que ficam logo acima do rim, este tende a ser liberado em 

momentos de estresse, nervosismo, estimulando a ingestão de alimentos e o aumento do peso. 

Figura 8 – Distribuição dos participantes segundo realização de acompanhamento 

com nutricionista. 

O nutricionista em uma equipe multidisciplinar é fundamental no acompanhamento 

de pacientes bariátricos, tanto no período pré quanto no pós-operatório. A cirurgia bari-
átrica representa apenas uma restrição física e, sozinha, não promove uma modificação 
nos hábitos alimentares e comportamentais do paciente. Se faz necessário um acompa-
nhamento nutricional efetivo e intensivo no pré-operatório para este grupo de pacientes 
(ARAÚJO; SILVA; FORTES, 2010).
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Tabela 2 – Distribuição dos participantes segundo modificações realizadas na ali-

mentação após a cirurgia bariátrica. 

Modificação de hábitos alimentares N* %
Consumo diário de frutas, verduras e legumes 24

Consumo diário de alimentos do grupo do leite na versão desnatada 12
Consumo diário de cereais integrais 

Consumo diário de carnes magras e leguminosas
Ingestão de 2 litros ou mais de água por dia

Consumo esporádico de doces, frituras e bebidas açucaradas

11
20
17
14

Consumo esporádico de bebidas alcoólicas 8
Total 106 100

* Questão com mais de uma resposta.

As modificações na alimentação mais realizadas pelos participantes bariátricos fo-

ram consumo diário de frutas, verduras e legumes e de carnes magras e leguminosas (Ta-

bela 2).

Estudos já realizados apontam que é essencial   que a avaliação dos hábitos sau-

dáveis seja um aspecto importante a   ser   abordado   durante   as   consultas   de acom-

panhamento   do   pós-operatório, com o intuito de verificar como está a efetividade das 

mudanças   propostas   associadas   à   cirurgia bariátrica   no   comportamento   de   vida   

dos indivíduos. O profissional nutricionista deve sempre orientar e   reforçar   os benefícios 

obtidos   com   as práticas de saúde adequadas para a melhora da sua qualidade de vida e 

para a perda e manutenção do seu peso (BARROS et al., 2018).
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Figura 9 – Distribuição dos participantes segundo comportamento beliscador. 

Após a cirurgia bariátrica, a presença de comportamento beliscador foi relatada por 

20% dos participantes e na frequência “às vezes” por 43,3% deles.  

Conforme Mattos et al. (2010), o acompanhamento de uma equipe multiprofissional 

fornece condições para que o paciente perceba a amplitude do processo ao qual será sub-

metido, visto que seus hábitos alimentares após a cirurgia sofrerão mudanças significati-

vas. Por essa razão, inicia-se o ajuste na alimentação ainda no pré-operatório, preparando 

os pacientes bariátricos para os novos hábitos alimentares no pós-operatório.

A limitação imposta pela operação pode representar grande risco aos pacientes 

compulsivos, tornando difícil a adaptação à nova condição alimentar (MACHADO et al., 

2008). 
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Figura 10 – Distribuição dos participantes segundo fracionamento das refeições.  

De acordo com o Guia alimentar para a população brasileira, é recomendado que 

além das refeições principais (café da manhã, almoço e jantar), algumas pessoas podem 

sentir necessidade – ou mesmo terem o hábito – de fazer outras refeições ao longo do dia, 

podendo incluir o lanche da manhã e tarde. Com isso pode-se observar que setenta por 

cento dos participantes, após realizarem a cirurgia bariátrica, passaram a fazer 4 a 6 refei-

ções diárias (Figura 10).
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Figura 11 – Distribuição dos participantes segundo consumo de alimentos e sacie-

dade.  

Mais da metade dos entrevistados afirmaram não consumir alimentos após estarem 

saciados, mas o preocupante na Figura 11 foi que 40% do grupo realiza essa prática e pode 

favorecer ao reganho de peso pós-cirurgia.  

O reganho de peso relacionado à cirurgia, é observado entre os pacientes após certo 

tempo de realização da cirurgia. Estima-se que 20 a 30% das pessoas que passam pela 

cirurgia bariátrica irão experimentar o reganho de peso, principalmente passado os primei-

ros 2 anos (KORTCHMAR, 2018). 
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Figura 12 – Distribuição dos participantes segundo apetite pós-bariátrica.

Para 93,3% dos avaliados, houve redução no apetite após a realização da cirurgia 

bariátrica. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Porto em 2018, foi 

observado que após a cirurgia bariátrica foi identificado um aumento da resposta inibitória 

cognitiva nos pacientes, associada a alterações nas preferências alimentares e redução do 

apetite perante os alimentos (COELHO, 2018).
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Figura 13 – Distribuição dos participantes segundo fome emocional. 

Dos participantes da pesquisa, 56,7% referiu consumir alimentos em momentos de 

tristeza, felicidade, ansiedade ou preocupação, ou seja, comer emocional.  

O comer emocional é caracterizado pela ingestão alimentar exagerada em resposta 

às emoções negativas, mas o humor positivo também pode provocar o aumento da in-

gestão de alimentos, o estado de humor negativo, como sentir-se entediado, deprimido, 

ansioso, triste ou tenso são os principais desencadeantes no comer emocional (MOURA; 

NATA, 2020). 
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Tabela 3 – Distribuição dos participantes segundo modificações realizadas na ali-

mentação após a cirurgia bariátrica. 

Modificação de hábitos alimentares N* %
Consumo diário de frutas, verduras e legumes 7

Consumo diário de alimentos do grupo do leite na versão desnatada 7
Consumo diário de cereais integrais 

Consumo diário de carnes magras e leguminosas
Ingestão de 2 litros ou mais de água por dia

Consumo esporádico de doces, frituras e bebidas açucaradas

7
4
15
16

Consumo esporádico de bebidas alcoólicas 5
Total 61 100

* Questão com mais de uma resposta.

Segundo a Tabela 3, as maiores dificuldades mencionadas pelos entrevistados, quan-

to à modificação de hábitos alimentares mais saudáveis foram para o consumo esporádico 

de doces, frituras e bebidas açucaradas e a ingestão diária de 2 litros ou mais de água. 

Mesmo após a cirurgia bariátrica, alguns hábitos alimentares são mais difíceis de 

serem modificados pelos pacientes, mesmo com a reeducação alimentar e acompanha-

mento nutricional. A consciência da necessidade da mudança de comportamento e sua efe-

tivação aparecem em longo prazo. Mudar o comportamento e alterar hábitos prejudiciais 

à saúde, não acontecem instantaneamente ou pela simples vontade de mudar. É preciso 

ter disciplina, persistência, determinação e o equilíbrio entre os estados físico, funcional, 

psicológico, social e econômico (BARROS et al., 2018).
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Figura 14 – Distribuição dos participantes segundo prática de exercícios físicos 

após cirurgia bariátrica.

O sedentarismo reduziu para 23,3% dos entrevistados (Figura 14) após a bariátrica. 

Para a SBCBM (2021), a prática de exercício físico deve ser realizada, a fim de di-

minuir o risco de complicações, aumentar a massa magra e evitar a recidiva da obesidade.

Conclusão

Segundo o objetivo proposto no estudo de traçar o perfil nutricional de pacientes 

que realizaram a cirurgia bariátrica, pôde-se observar e analisar que os indivíduos obesos 

avaliados procuraram a cirurgia bariátrica como forma de tratar a obesidade grau II e III, 

apresentando importante perda de peso com modificações alimentares, estilo de vida e a 

prática de exercícios físicos. 

Alterações nos comportamentos alimentares como a presença de Transtorno de 
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Compulsão Alimentar, comportamento beliscador, comer transtornado e comer emocional 

foram observados entre os participantes da pesquisa, antes e após a cirurgia bariátrica. 

Logo, é de grande valia ressaltar que antes e após a cirurgia bariátrica é de extrema 

importância para o paciente que ele continue o acompanhamento com a equipe multidisci-

plinar, visando controlar os quadros de comer compulsivo, evitando o reganho de peso, a 

cirurgia não é permanente sem que seja feito acompanhamento e, por isso, deve ser feito o 

acompanhamento para que se mantenha o peso desejado e com qualidade de vida. 

Destaca-se o papel do nutricionista no acompanhamento do paciente bariátrico antes 

e após o procedimento cirúrgico para auxílio nas dificuldades de mudanças nos hábitos e 

comportamentos alimentares. 

Nutritional profile of patients undergoing bariatric surgery

ABSTRACT: Obesity is one of the most prevalent health conditions today, and may be 

associated with genetic factors, unbalanced eating habits, and sedentary lifestyle. One of 

the forms of treatment is bariatric surgery, which, because it is a more invasive process, 

requires medical and nutritional monitoring before and after it is performed. In these pa-

tients, disturbed eating behaviors and eating disorders are observed. In this context, the ob-

jective of the study was to trace the nutritional profile of patients who underwent bariatric 

surgery. The methodology adopted was the application of a questionnaire to 30 patients 

who underwent bariatric surgery in a medical clinic in São Carlos (SP) for evaluation of 

habits, eating behaviors and lifestyle before and after bariatric surgery. The results pointed 

out that after bariatric surgery there were improvements in relation to eating habits and 

physical exercises, compared to habits before surgery, but changes in eating behavior were 
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present in both moments, justifying the importance of the nutritionist in relationships with 

food. It is concluded that it is relevant that the health professionals involved encourage 

changes in lifestyle habits even before the bariatric surgery to ensure success in weight 

loss and its maintenance.

KEYWORDS: obesity; bariatric surgery; eating behavior.
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DIETAS DA MODA E TRANSTORNOS ALIMENTARES: A BUSCA PELO 

CORPO IDEAL
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RESUMO: Devido à crescente preocupação exagerada com o peso corporal e a apa-

rência, muitas vezes, por influência da mídia e redes sociais, tornou-se comum a prá-

tica de dietas da moda. Buscando a perda de peso rápida, essas dietas, sem qualquer 

tipo de acompanhamento profissional, possuem exagerada restrição alimentar, o que 

pode estar associado ao desenvolvimento de transtornos alimentares. Nesse contexto, 

o presente trabalho teve como objetivo apontar as possíveis consequências da prática 

de dietas da moda em relação ao comportamento alimentar. A metodologia adotada 

consistiu de uma revisão bibliográfica integrativa realizada através da busca em bases 

de dados eletrônicas de artigos científicos no período de 2016 a 2021. A partir dos 

resultados, verificou-se que a prática de dietas restritivas, que não levam em considera-

ção a individualidade, biotipo e saúde das pessoas, está associada ao desenvolvimento 

de transtornos alimentares, principalmente, no público feminino. Logo, conclui-se que 

os nutricionistas e demais profissionais da saúde precisam alertar a população dos 
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prejuízos causados pelas dietas da moda na saúde física e mental das pessoas, que 

procuram essas dietas, influenciadas pela necessidade de se enquadrem nos padrões de 

beleza amplamente divulgados pelas mídias e redes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: dietas da moda; restrição da ingestão de alimentos; comporta-

mento alimentar; transtornos alimentares. 

Introdução

A alimentação é uma necessidade humana e o ato de se alimentar representa elemen-

tos de interação familiar e social, com importâncias simbólicas (SANTACRUZ, 1997). O 

comportamento alimentar é um fenômeno complexo, que vai além do comer (ALVAREN-

GA, 1997), relacionado à ingestão de alimentos e estímulos internos e externos, influen-

ciados por fatores orgânicos, psicológicos e sociais (CASTILLO et al., 1990). Sendo as-

sim, a alimentação e nutrição superam o valor nutritivo e as características sensoriais dos 

alimentos, possuindo motivações importantes associadas às carências e vivências emoti-

vas e conflituosas que independem da fome física (DALERRA; SORRENTINO, 1997).

O aumento da preocupação para ter um corpo dentro do padrão estético imposto 

pela sociedade é uma tendência mundial. Observa-se que o modelo de beleza corresponde 

a um corpo aparentemente magro ou musculoso, não necessariamente ligados à saúde 

dos indivíduos ou a valorização de uma alimentação verdadeiramente saudável (COSTA, 

2014).

Nesse caso, a mídia, com a liberdade e falta de fiscalização das informações disponi-

bilizadas, pode contribuir na difusão de mensagens distorcidas sobre alimentação saudável 
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e confundidas com as dietas da moda (ABREU et al., 2013). Entre elas estão a dieta Detox, 

dietas ricas em proteína, dieta Low carb, dieta Cetogênica, Jejum Intermitente, que podem 

ser desequilibradas em nutrientes e prejudiciais à saúde (SANTANA; MAYER; CAMAR-

GO, 2003). Braga, Coletro e Freitas (2019) ainda citam outras dietas da moda como a dieta 

Paleolítica com baixas quantidades de carboidratos. 

As dietas da moda realizadas em busca do “corpo perfeito”, costumam ser restri-

tivas e monótonas, não oferecendo os nutrientes fundamentais para a saúde (BETONI; 

ZANARDO; CENI, 2010).

É de senso comum que o modelo sociocultural atual explica os altos índices de 

distúrbios da imagem, insatisfação corporal e o aumento das taxas de transtornos 

alimentares na sociedade. Os padrões de beleza impostos enfatizam exageradamente a 

magreza e a mídia tornou-se um dos mais poderosos veículos dos ideais socioculturais 

(PEDERSEN; HICKS; ROSENRAUCH, 2018).

Os transtornos alimentares são acontecimentos com várias dimensões resultantes da 

interação de fatores pessoais, familiares e socioculturais, caracterizados pela preocupação 

intensa com alimento, peso e corpo (SOUTO, 2002). 

A realização de dietas refere-se a diversas estratégias e comportamentos para perda 

de peso. Dentre essas ferramentas, a exagerada restrição alimentar ganha espaço privile-

giado, visto que essa é a principal forma de emagrecimento para os indivíduos. A insatisfa-

ção corporal leva a uma busca perigosa pela perda e controle de peso, acarretando em altos 

índices de práticas de dietas que, por sua vez, podem trazer consequências prejudiciais ao 

organismo humano (ZARYCHTA et al., 2020). 

Diariamente na mídia, surgem novas dietas da moda prometendo resultados mila-

grosos e imediatos, caracterizadas por diminuição elevada do valor energético total inge-
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rido e exclusão de um ou mais grupos alimentares. Além disso, é comum que as pessoas 

façam tais dietas sem auxílio profissional (PEREIRA et al., 2019).

Para Pereira (2016), a adoção de dietas restritivas pode trazer malefícios psicológi-

cos, metabólicos e também ocasionar no surgimento de transtornos alimentares. Os indi-

víduos praticantes de dietas mais restritivas preocupam-se de modo compulsivo com os 

alimentos que consomem, são mais vulneráveis a comer descontroladamente após muito 

tempo de restrição e tendem a apresentar problemas emocionais como ansiedade e de-

pressão. Existe uma enorme relação entre indivíduos que restringem a sua alimentação e 

indivíduos diagnosticados com transtornos alimentares.

Nesse contexto, observa-se que as dietas da moda têm sido estimuladas por revistas, 

atores e cantores e influenciadores das redes sociais, podendo contribuir negativamente 

com a oferta inadequada e desbalanceada de nutrientes ao organismo, não incentivando a 

reeducação alimentar e mudanças de hábitos e comportamentos alimentares duradouros 

direcionados à saúde e qualidade de vida. 

O fornecimento de informações sobre os malefícios que podem ser causados aos 

que aderem dietas da moda e restritivas é de fundamental importância para que a popula-

ção se conscientize das possíveis consequências psicológicas, nutricionais e de prejuízos 

para a saúde, além do risco do desenvolvimento de transtornos alimentares. Essas orien-

tações devem ser realizadas com frequência pelos nutricionistas na tentativa de ajudar as 

pessoas a encontrarem o equilíbrio e a paz com os alimentos e a saúde. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho é discutir as possíveis relações entre dietas da moda e o risco de 

transtornos alimentares.
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Desenvolvimento Bibliográfico

A palavra “dieta” é derivada do grego díaita, que significa “modo de vida” ou “mo-

dificação do estilo de vida”. Seu verdadeiro sentido indica um comportamento que se 

prolonga ao longo do tempo, adotando um conjunto de ações, cuja repetição sistemática 

permite a consolidação do “modo de vida”. Apesar do seu significado, a palavra dieta mui-

tas vezes é erroneamente abordada pela mídia e ganhou popularidade, como sinônimo de 

restrição alimentar, visando à perda de peso (FOXCROFT, 2013).

Muitos indivíduos procuram seguir uma dieta de emagrecimento, porque desejam 

conquistar uma aparência mais atraente. A questão da imagem corporal é complexa e não 

pode ser encarada somente sob a ótica dos “regimes” e “dietas milagrosas ou da moda” 

(RONDÓ, 2000). Essas dietas asseguram a perda de peso de forma rápida, mas são práti-

cas alimentares populares, cotidianas e monótonas e sem embasamento científico na maio-

ria das vezes (LONGO; NAVARRO, 2002).

Há uma grande disponibilidade de citações das dietas da moda em várias revistas, 

que visam o emagrecimento rápido, cuja adesão é maior no começo, mas de difícil se-

guimento por muito tempo, além de não promover mudanças nos hábitos alimentares das 

pessoas (ESCOTT-STUMP, 2011).

Outro ponto importante é a respeito dos sinais clínicos que as dietas com redução 

drástica de energia e nutrientes podem ocasionar em médio e longo prazo, como dese-

quilíbrios metabólicos, sobrecarregando o fígado e os rins (HALPERN; RODRIGUES; 

COSTA, 2004).

Diferente do padrão corporal dos séculos passados, nos quais o “belo” para a so-

ciedade eram as mulheres “rechonchudas”, o padrão estético atual remete aos corpos que 
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são considerados fortes, torneados e/ou magros, sem nenhuma imperfeição, gerando uma 

preocupação excessiva com o peso e composição corporal por uma parcela considerável 

da população, especialmente feminina (WITT; SCHNEIDER, 2011).

Nos últimos anos, o acesso aos alimentos e principalmente aos produtos industriali-

zados, fez com que o padrão corporal da população divergisse do imposto como “aceitá-

vel”, evoluindo de magreza para excesso de peso e obesidade, processo conhecido como 

“transição nutricional”. Por outro lado, houve uma maior preocupação com a forma físi-

ca e, consequentemente, com a busca pelo emagrecimento rápido (FERNANDES et al., 

2017).

Nessa perspectiva, a mídia contribui para o surgimento de conceitos errôneos a res-

peito de saúde e estética, veiculando várias “dietas da moda”, que induzem à população 

a desejada perda de peso e sem “sacrifícios”, mas que não propiciam hábitos alimentares 

saudáveis (FARIA; SOUZA, 2017).

Pesquisadores enfatizam que as dietas muito restritivas com desequilíbrio na oferta 

de calorias e nutrientes podem acarretar em formação de corpos cetônicos, anemia, os-

teoporose e deficiência de vitaminas e minerais (BETONI; ZANARDO; CENI, 2010). 

Estas dietas não levam em consideração às necessidades nutricionais individuais, além 

de poderem trazer agravos à saúde dos indivíduos que as praticam, especialmente, em 

grupos nutricionalmente vulneráveis como as gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes 

(WILHELM; OLIVEIRA; COUTINHO, 2014).

Segundo Viggiano (2007), a grande maioria das dietas de moda leva a uma perda de 

peso em pouco tempo, o que pode ser vantajoso para algumas pessoas que querem resul-

tados em curto prazo. No entanto, assim que interrompidas, provocam aumento ponderal, 

muitas vezes superando o anterior, o que leva ao desestímulo e frustrações, tornando esse 
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processo até mais restritivo em uma próxima etapa. Esse autor recomenda a realização de 

dietas nutricionalmente equilibradas, com redução calórica gradual, sem restrições drásti-

cas, ricas em fibras alimentares, fracionadas, adaptadas ao estilo de vida, às intolerâncias e 

preferências alimentares, prescritas individualmente e acompanhadas por profissional ha-

bilitado, baseada em anamnese criteriosa, e aliada ao exercício físico orientado e regular.

É importante entender que a restrição alimentar autoimposta ou sugerida por um 

profissional, geralmente com a intenção de perder peso e que chamamos de dieta não 

funciona e, pode impactar de forma negativa o comportamento alimentar. A desregulação 

do controle da fome e da saciedade é uma das explicações para compulsões e transtornos 

alimentares desencadeados pelas dietas em pessoas suscetíveis. As dietas, além de não se-

rem eficazes para emagrecer, trazem consequências clínicas e metabólicas desfavoráveis, 

pois desregulam as sensações de fome, apetite e saciedade; trazem pensamentos obses-

sivos com alimento e peso; causam irritabilidade, letargia e mau humor e; podem desen-

cadear episódios de descontrole e compulsão alimentar (ALVARENGA; FIGUEIREDO; 

POLACOW, 2019).

Os transtornos alimentares são quadros caracterizados por aspectos como medo mór-

bido de engordar, preocupação exagerada com o peso e a forma corporal, redução voluntária 

do consumo nutricional com gradativa perda de peso, ingestão exagerada de alimentos se-

guida de vômitos e uso abusivo de laxantes e/ou diuréticos (MELIN; ARAUJO, 2002).

Apesar de serem consideradas síndromes das sociedades ocidentais modernas, há 

registros esporádicos de patologias similares aos transtornos alimentares datados de vários 

séculos atrás. O histórico da anorexia nervosa e da bulimia nervosa aponta que essas não 

são doenças novas.  (MORGAN; VECCHIATTI; NEGRÃO, 2002).

A principal característica da bulimia nervosa, segundo a American Psychiatric As-
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sociation são os episódios bulímicos, os quais são descritos como uma grande ingestão de 

alimentos em um curto espaço de tempo, com a sensação de perda de controle, a pessoa 

tende a tomar medidas compensatórias inadequadas para que assim possa se sentir nova-

mente no controle e principalmente para que seu peso corporal não mude. Estas medidas 

compensatórias são caracterizadas por vômitos induzidos, uso de laxantes e inibidores de 

apetite ou diuréticos, dietas restritivas e muito exercício físico.

A anorexia nervosa é caracterizada pela recusa do indivíduo em manter peso adequa-

do para sua estatura, medo intenso de ganhar peso, recusa alimentar associada à distorção 

da imagem corporal, e negação da própria condição patológica (BORGES et al., 2006). 

A magreza é um dos importantes fatores culturais que contribuem para o incremento 

na prevalência destes transtornos na pós-modernidade. O campo de investigação sobre a 

maneira pela qual o mundo globalizado, a sociedade e a mídia veiculam padrões estéticos 

e, por consequência, às dietas e hábitos alimentares inadequados, é bastante vasto (SER-

RA, 2001) e ainda necessita ser muito explorado.

Metodologia 

O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica integrativa, por meio da pesquisa 

de artigos científicos originais e de revisão bibliográfica que discutiram a relação entre as 

dietas da moda e o aumento do risco de transtornos alimentares. Foram consultados 12 

artigos científicos nas bases de dados BVS, Scielo e Google Acadêmico

O período da pesquisa bibliográfica adotado foi de 2016 a 2021 e os termos utili-

zados como descritores foram “dietas da moda”, “transtornos alimentares”, “mídia”, “im-

pacto’, “nutrição estética’’, “beleza’’ e “dieta’’.
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Resultados e Discussão 

 A revisão bibliográfica realizada foi baseada em 12 artigos científicos relacionados 

a associação das dietas da moda e o risco de transtornos alimentares e a apresentação do 

material pesquisado e encontra-se descrito no Quadro a seguir. 

Quadro – Informações dos artigos científicos pesquisados. 

Autores e Ano Título e objetivo do trabalho

WITT; SCHNEIDER, 2011

Nutrição estética: valorização do corpo e da beleza 
através do cuidado nutricional

Objetivo: realizar uma revisão bibliográfica e ab-
strair elementos sobre estética e imagem corporal 

para subsidiar a prática da atenção nutricional.

MARANGONI; MANI-
GLIA, 2017

Análise da composição nutricional de dietas da 
moda publicadas em revistas femininas

Objetivo: analisar a composição nutricional de 
dietas da moda publicadas ao longo de quatro meses 
em três revistas não científicas destinadas ao público 

feminino.

CATÃO; TAVARES, 2017

Técnicas da nutrição comportamental no tratamento 
dos transtornos alimentares

Objetivo: abordar as técnicas utilizadas na nutrição 
comportamental e quais seus benefícios em indi-

víduos que sofrem transtornos alimentares.
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RIGONI; NUNES; FON-
SECA, 2017

O culto ao corpo e suas formas de propagação na 
rede social Facebook: implicações para a educação 

física escolar

Objetivo: analisar de que maneira algumas práti-
cas como dietas, intervenções cirúrgicas, consumo 

de cosméticos, bem como os próprios modelos 
de corpo aparecem publicadas nesta rede so-

cial - em forma de imagens ou discursos - e como, 
consequentemente, elas influenciam a vida das mul-

heres que a utilizam.

SOIHET; SILVA, 2019

Efeitos psicológicos e metabólicos da restrição ali-
mentar no transtorno de compulsão alimentar

Objetivo: analisar as consequências da restrição ali-
mentara fim de conscientizar a população e diminuir 

o número crescente de indivíduos com excessiva 
preocupação em relação a alimentação.

FONTENELE et al., 2019

Impacto dos transtornos alimentares na adolescên-
cia: uma revisão integrativa sobre a anorexia ner-

vosa

Objetivo: identificar o impacto da anorexia ner-
vosa na aceitação do corpo e na qualidade de 

vida de adolescentes.

JOB; SOARES, 2019

Percepção dos acadêmicos de Nutrição sobre a 
efetividade a longo prazo dos métodos de dietas 

restritivas para a perda e o controle de peso
 

Objetivo: avaliar como os acadêmicos do curso de 
Nutrição de uma instituição privada no município de 
Vitória (ES) estão percebendo a efetividade a longo 
prazo dos métodos de dietas restritivas para a perda 

e o controle de peso.
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OLIVEIRA; FIGUEREDO; 
CORDÁS, 2020

Prevalência de comportamentos de risco para tran-
stornos alimentares e uso de dieta “low-carb” em 

estudantes universitários

Objetivo: identificar a presença de compulsão ali-
mentar associada ou não a práticas compensatórias 

em praticantes de dieta low-carb.

SAMUEL; POLLI, 2020

Representações sociais e transtornos alimentares: 
revisão sistemática

Objetivo: apresentar uma revisão sistemática da 
literatura sobre as representações sociais dos trans-

tornos alimentares nos últimos 10 anos.

ALVARES; SANTANA, 
2020

Correlação entre dietas restritivas e o surgimento ou 
agravamento de transtornos alimentares

Objetivo: demonstrar através de vários estudos, os 
reais motivos à prática desenfreada de dietas restriti-
vas e sua repercussão negativa no desenvolvimento 

dos transtornos alimentares.

PASSOS; SILVA; SANTOS, 
2020

Ciclos de atenção a dietas da moda e tendências de 
busca na internet pelo Google trends

Objetivo: descrever e analisar conteúdos de notícias 
associadas a ciclos de buscas ao Google ligados a 8 
tipos de dieta: a cetogênica; da lua; da proteína; da 

sopa; detox; dos pontos; paleo; e Dukan.

ANDRADE et al., 2021

Dietas restritivas e o risco para o desenvolvimento 
de compulsão alimentar em adolescentes

Objetivo: apontar os riscos da restrição e a Compul-
são Alimentar que vem aumentando sua incidência 

na população mais jovem.
Fonte: Elaborado pelas autoras. 



Bruna Bulhões Lazarini - Tainá Lumini - ngélica de Moraes Manço Rubiatti - Andréa Regina Pellegrini

276 Multiciência, São Carlos, 19: 265 - 286, 2020

De acordo com os artigos analisados foi possível construir a relação entre dietas da 

moda e o risco de desenvolvimento de transtornos alimentares, considerando que essas 

dietas são muito restritivas e podem desencadear comportamentos alimentares transtor-

nados. 

Viver com saúde e “boa forma” é uma das preocupações que perpassa todos os seg-

mentos da sociedade, principalmente o do público feminino. A preocupação com o corpo 
saudável, e acima de tudo belo, atravessa contemporaneamente, os diferentes gêneros, 
faixas etárias e classes sociais. Observa-se um crescimento da busca pela beleza e dos mo-
delos propostos pelos segmentos da moda, de bens e serviços em torno do corpo perfeito. 
O modelo de beleza corresponde a um corpo magro, sem considerar aspectos relacionados 
à saúde. A imagem corporal parece ser uma marca feminina e o número de mulheres que se 
submetem a realização de dietas para o controle de peso vem aumentando gradativamente, 
pois acreditam que a perda de peso a solução para todos os seus problemas. Entretanto, 
este padrão imposto como o ideal não respeita os diversos biótipos existentes e induz mu-
lheres a se sentirem descontentes com sua imagem corporal e a desejarem cada vez mais 
o emagrecimento. Para isso, diversas mulheres podem ser iludidas com dietas milagrosas, 

além do uso de medicamentos para emagrecer, laxantes, jejum prolongado, excesso de 

atividade física, sem se preocupar com os danos que podem causar a sua saúde. A pressão 
cultural para emagrecer é um elemento fundamental da etiologia dos transtornos alimenta-
res, que interage com fatores biológicos, psicológicos e familiares (WITT; SCHNEIDER, 
2011).

A rápida evolução tecnológica das últimas décadas promoveu importantes trans-
formações na maneira como os indivíduos acessam informações e se comunicam com os 
outros e a mídias exerce uma influência importante na construção de padrões de beleza 
corporal (RIGONI; NUNES; FONSECA, 2017).

As dietas para emagrecimento são tão praticadas atualmente, que passou a ser con-
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siderada por alguns indivíduos como uma forma natural de se alimentar. A popularidade 
das dietas costuma ser reflexo de um descontentamento com a própria imagem, sentimento 
bastante comum entre grande parcela da população. Os efeitos psicológicos dessas práti-
cas estão relacionados ao aumento da depressão, ansiedade, nervosismo, fraqueza e irri-
tabilidade. A obsessão pela magreza, comportamentos alimentares inadequados, restrição 

autoimposta e distorção de imagem corporal são muito comuns e devem ser desmistifica-

dos, pouco a pouco, das preocupações dos indivíduos que, por sua vez, possuem o dever 

de compreender seus prejuízos para a saúde (SOIHET; SILVA, 2019).

Diferentemente da administração da dieta enquanto um procedimento terapêutico 

recomendado e baseado em evidências científicas que o legitimam e, de algum modo, 

institucionalizam a tomada de decisão sobre a pertinência de seus usos, a escolha por 

dietas da moda geralmente assume caráter privado e abre espaço para a responsabilização 

do indivíduo. Apesar de esforços para minimização dos “riscos”, estes se mostram ine-

rentes às dietas restritivas observadas no ambiente virtual. De modo geral, apresentando 

variados desenhos, as dietas da moda remetem para a necessidade do autocontrole e/ou 

autointerdição alimentar, pautada, principalmente, como forma de construção do corpo 

desejado. Ao contrário consumo alimentar saudável, as dietas da moda retratam a pressão 

pelo autocontrole alimentar como recurso à construção de um corpo idealizado e tipificado 

por imagens das celebridades. Há numerosos picos de acesso a cada dieta que expressam o 

caráter efêmero do interesse (geralmente ligado ao emagrecimento) e não compromissado 

com uma hegemonia perene de atenções (PASSOS; SILVA; SANTOS, 2020). 

O anseio pelo emagrecimento incrustado nas sociedades é percebido pela literatura 

como um dos fatores que colaborariam para o crescimento desordenado dos transtornos 

alimentares. Independentemente da motivação, a prática de dietas restritivas adquire uma 

conotação de tolhimento, e no que tange a busca pelo “corpo ideal”, impossibilita e in-
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viabiliza uma qualidade de vida satisfatória, através da supressão as leis que regem uma 

boa alimentação. Atrelado a isso também está a supremacia da mídia que ludibria e induz 

as pessoas a esquecerem de si mesmas e a buscarem um estilo de vida restrito, solitário 

e opressor, mutilando egos e suscitando descontentamentos, que estão surgindo cada vez 

mais cedo, sobrepujando os profissionais da área da saúde, trazendo consigo alterações 

cada vez mais significantes nos hábitos alimentares da população, culminando assim nos 

transtornos alimentares (ALVARES; SANTANA, 2020). 

As dietas restritivas e da moda continuam sendo o tratamento mais procurado pela 

grande maioria dos indivíduos obesos, apesar de estudos afirmarem que o seu sucesso é li-

mitado em longo prazo. Por outro lado, a Nutrição Comportamental surgiu como premissa 

para a valorização da alimentação intuitiva e a prática de não prescrever dietas restritivas. 

O conhecimento sobre essa abordagem sugere associação com a crença de inefetividade 

das dietas restritivas, estimulando um olhar mais crítico em relação aos efeitos das dietas 

restritivas como as dietas da moda (JOB; SOARES, 2019). 

O “comer com atenção plena” é uma das estratégias utilizadas pela Nutrição Com-

portamental que permite que as pessoas sejam curiosas e lúcidas, quanto às cores, texturas, 

aromas, sabores e sons do comer e beber, frente às respostas físicas e emocionais do comer 

e da comida. O comer com atenção plena deve ser direcionado pela experiência interna do 

indivíduo, que é única. Aqueles que comem com essa atenção não são julgadores e estão 

atentos ao sabor, à textura e ao processo do comer. É uma abordagem científica e inova-

dora, que atua em todo contexto biopsicossocial do indivíduo, sugerindo uma mudança do 

comportamento alimentar através da motivação (CATÃO; TAVARES, 2017). 

Para Marangoni e Maniglia (2017), os cardápios publicados em revistas não cientí-

ficas não atingem a maior parte das necessidades nutricionais e não levam em considera-

ção a individualidade biológica, podendo, assim, representar risco a pessoas que decidem 
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segui-los. 

A adolescência é uma fase de risco para o desenvolvimento de transtornos e as mí-

dias sociais influenciam para a exacerbação de comportamento de risco. A anorexia nervo-

sa é um dos principais transtornos alimentares de natureza psiquiátrica que acomete uma 

grande parte dos adolescentes em todo o mundo (FONTENELE et al., 2019).

A prevalência de comportamentos de risco para transtornos alimentares também 

é observada entre universitários. A tentativa de restrição de carboidratos, por exemplo, 

aliada com atitudes como o medo de engordar, o desejo por emagrecer e a insatisfação 

corporal, parece contribuir para o posterior comportamento de compulsão alimentar. A 

intenção em restringir carboidratos parece estar associada com menor consumo alimentar 

em praticantes de dietas Low Carb (OLIVEIRA; FIGUEREDO; CORDÁS, 2020).

Há uma forte relação entre as práticas comportamentais de culto ao corpo belo e o 

desejado e as práticas alimentares para a manutenção do mesmo. É possível estimular na 

sociedade e nos indivíduos pensamentos e comportamentos saudáveis sem necessaria-

mente propagar ideais sobre corpo e alimentação. Incentivar hábitos e comportamentos 

saudáveis diz respeito a outras questões que vão além de cuidados corporais e preocupação 

com alimentação. Cuidar do sono, saúde financeira e saúde mental são exemplos de práticas 

de autocuidado. A mídia contribui para reforçar os ideais de culto ao corpo e alimentação 

adequada. Por isso, pesquisas que demonstram o quanto o veículo midiático contribui 

para autopercepção negativa da imagem corporal e alimentar do indivíduo, são de suma 

importância. A desconstrução de ideais culturalmente construídas e partilhadas possibilita 

um novo olhar a respeito de si e da sociedade. Além disso, as representações sociais cons-

tituem uma interessante opção para o estudo dos significados que as pessoas constroem 

em relação ao corpo e a comida. Abordar os transtornos alimentares sob a perspectiva das 

representações sociais é compreender o processo do indivíduo e cultura, os significados 
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vividos diante ao corpo e a comida, os sentidos, valores e estilo de vida dos grupos sociais. 

É um campo de estudo não só dos profissionais da área da psicologia, mas da área saúde 

como um todo (SAMUEL; POLLI, 2020). 

Além do risco de anorexia e bulimia nervosa, a compulsão alimentar pode ser pro-

vocada pela prática de dietas restritivas e também associada à crescente preocupação com 

a aparência e o peso corporal e a imposição e influência das redes sociais. A importância 

do acompanhamento de um nutricionista no processo de perda de peso e da educação 

nutricional, adequado no ambiente familiar é de extrema importância, para que haja a 

prevenção de gatilhos psicológicos relacionados à insatisfação corporal e comportamentos 

alimentares transtornados e que favorecem ao desenvolvimento de transtornos alimentares 

(ANDRADE et al., 2021). 

Considerações finais 

A partir da revisão bibliográfica realizada verificou-se que a prática de dietas da 

moda restritivas está muito presente entre as pessoas descontentes com sua imagem cor-

poral, principalmente, no público feminino, que busca um corpo magro, dado como ideal e 

fortemente influenciados pela mídia e redes sociais. Sem considerar aspectos relacionados 

à saúde, essas dietas são de caráter restritivo e não respeitam a individualidade biológica. 

Essa busca constante e desenfreada pela magreza e beleza se associa à restrição ali-

mentar através da realização de dietas da moda e podem desencadear o desenvolvimento 

de transtornos alimentares como observado nos estudos analisados. 

Assim, destaca-se a importância de um acompanhamento do profissional nutricio-

nista no processo de perda de peso e a nutrição ligada à estética para que comportamen-
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tos alimentares restritivos e transtornos alimentares possam ser prevenidos, garantindo a 

saúde física e mental das pessoas. Além disso, cabe a todos os profissionais da saúde, em 

especial, os nutricionistas a divulgarem em suas redes sociais informações alimentares e 

de estilo de vida saudáveis, combatendo as postagens e publicações que supervalorizam o 

culto ao corpo e a beleza, não medindo esforços para atender os seus objetivos por meio 

de práticas que podem ser prejudiciais à saúde.

Dietsfadsandeatingdisorders: thesearch for the ideal body

ABSTRACT: Due to the growing exaggerated concern with body weight and appear-

ance, often under the influence of the media and social networks, the practice of fad diets 

has become common. Seeking rapid weight loss, these diets, without any kind of profes-

sional monitoring, have exaggerated dietary restriction, which may be associated with 

the development of eating disorders. In this context, the present study aimed to point out 

the possible consequences of the practice of fad diets in relation to eating behavior. The 

methodology adopted consisted of an integrative literature review conducted by search-

ing electronic databases of scientific articles in the period from 2016 to 2021. From the 

results, it was found that the practice of restrictive diets, which do not take into account 

the individuality, biotype and health of people, are associated with the development of 

eating disorders, especially in women. Therefore, it is concluded that nutritionists and 

other health professionals need to alert the population of the damage caused by fad diets 

in physical and mental health of people who seek these diets, influenced by the need to fit 

into the standards of beauty widely disseminated by the media and social networks.
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LOGÍSTICA REVERSA DE TUBO DE PAPELÃO UTILIZADO EM EMPRESA 
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RESUMO: A preocupação com o meio ambiente e com o excesso de resíduo sólido em-

presarial gerado vêm crescendo cada vez mais. Desde 2010 com a Política de Nacional de 

Resíduos Sólidos, as empresas foram obrigadas a pensar mais no seu processo produtivo 

e nos resíduos gerados, tanto durante o processo, quanto após o consumo do produto. 

Nesse sentido, a logística reversa tem um papel extremamente importante, sendo uma das 

ações que possibilita as empresas a diminuírem a geração de resíduos e ao mesmo tempo, 

em muitos casos, possibilita uma redução de custo do processo. Este trabalho buscou de-

monstrar a importância e a viabilidade da implementação da logística reversa do tubo de 

papelão, utilizado em uma empresa de transformação de polímeros termoplásticos. O tubo 

de papelão em questão é um insumo utilizado para espiralar filme plástico e para aumentar 

a rigidez da bobina, para que ela permaneça em adequada posição para seu correto estoque 
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e transporte ao cliente. O estudo de caso realizado analisou a política de logística reversa 

atual da empresa, onde foi possível concluir que a empresa consegue obter uma redução 

de 10% na compra do insumo estudado, porém tem capacidade para obter uma redução 

muito maior. 

PALAVRAS-CHAVE: Logística reversa; Tubos de papelão; Filmes plásticos; Sustentabili-

dade.

Introdução

De acordo com Valle & Souza (2017) a logística empresarial direta atua em estreita 

consonância com o modelo de gerenciamento da cadeira de suprimentos e concentra seu 

foco de estudo principalmente no exame dos fluxos da cadeia produtiva direta.

Segundo Leite (2017) essa evolução como atividade empresarial ganhou nitidez a 

partir da Segunda Guerra Mundial, quando se evidenciou como suporte às novas tecnolo-

gias produtivas de empresas industriais.

A logística é um tipo de planejamento que tem como objetivo criar um plano para 

o fluxo de produtos e informações (CHRISTOPHER, 2018). Assiz (2016) complementa 

dizendo que a logística tem como finalidade planejar, implementar e controlar o fluxo dos 

produtos, desde o ponto de origem até o destino final.

Com o aumento populacional, o conceito consumista da nova geração e a necessi-

dade de reduzir a produção de resíduos sólidos, a logística reversa tem como objetivo re-
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colher e reaproveitar os produtos que tiveram o seu ciclo produtivo encerrado, tendo como 

base o processo inverso da logística tradicional (OLIVEIRA et al, 2020).

Em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que regula-

menta as diretrizes relacionadas ao gerenciamento e controle de resíduos sólidos. Na lei 

a logística reversa é citada como uma das ações para auxiliar no gerenciamento resíduos 

sólidos no setor empresarial (HERECK, 2019).

Leite (2017) refere-se no pós-consumo à duração da vida útil dos bens, por ser mais 

adequada devida a preocupação que a logística reversa possui no equacionamento dos pro-

cessos e caminhos percorridos por esses bens ou materiais após o fim de sua vida útil, onde 

estes bens pós-consumos podem ser encaminhados para destinos comuns como aterros sani-

tários ou incineradores, ou retornar aos processos produtivos por meio de reuso, reciclagem 

ou desmanche.

Assim, o presente trabalho visa realizar uma revisão bibliográfica sobre a importân-

cia da logística reversa e analisar a sua capacidade e benefícios, não só para a empresa, 

mas também para o meio ambiente, quando aplicada a logística reversa em um dos insu-

mos utilizados pela empresa de transformação de termoplástico.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A logística pode ser considerada uma das mais antigas e inerentes atividades humanas, 

uma vez que sua principal missão é disponibilizar bens e serviços gerados por uma socieda-

de nos locais, no tempo, nas quantidades e na qualidade desejada pelos utilizadores (LEITE, 

2017).
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Christopher (2018) define logística como:

“Processo de gestão estratégica da aquisição, movimentação e armazena-
gem de materiais, peças e estoques finais (e os fluxos de informação rela-
cionados) por meio da organização e seus canais de comercialização, de 
tal forma que as rentabilidades atual e futura sejam maximizadas através 
da execução de pedidos, visando ao custo-benefício. Em última análise, a 
missão da gestão da logística é atender os clientes com a melhor relação 
mais custo-benefício (p. 3)”.

Portanto, a logística além de organizar e planejar, será o elo entre o cliente e a base 

de fornecimento (FRANCISCO, 2018). A Figura 1 ilustra o processo da gestão logística 

empresarial

.

Figura 1: Processo da gestão logística (CHRISTOPHER, 2016, In FRANCISCO, 2018).

A logística empresarial reversa, segundo Valle & Souza (2017), é a área da logística 

empresarial que operando no sentido inverso, garante o retorno de insumos a um novo 

processo de produção ou a um novo uso.

De acordo com Leite (2017) devido os produtos possuírem ciclo de vida cada vez 

menores e a variedade de modelos se intensificando pelas últimas décadas do século XX, 
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deu-se o início a análise da logística de retorno para uma parcela destes produtos.

Gonçalves & Marins (2006) apontam três aspectos relevantes sobre a logística re-

versa, sendo eles:

“1. Do ponto de vista logístico, o ciclo de vida de um produto não se encer-
ra com a sua entrega ao cliente. Produtos que se tornam obsoletos, danifi-
cados ou não funcionam devem retornar ao seu ponto de origem para serem 
adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados;

2. Do ponto de vista financeiro, existe o custo relacionado ao gerenciamen-
to do fluxo reverso, que se soma aos custos de compra de matéria-prima, de 
armazenagem, transporte e estocagem e de produção, já tradicionalmente 
considerados na Logística; e

3. Do ponto de vista ambiental, devem ser considerados e avaliados, os 
impactos do produto sobre o meio ambiente durante toda sua vida. Este tipo 
de visão sistêmica é importante para que o planejamento da rede logística 
envolva todas as etapas do ciclo do produto (p. 400)”. 

Ligado às operações de reutilização de produtos e materiais, o termo “logística re-
versa” engloba atividades logísticas de coleta, desmontagem e processamento de produ-
tos, materiais e peças usadas. Além da busca pela sustentabilidade e do atendimento à 
legislação (CAMPOS, 2017).

Segundo Guarnieri (2011) logística reversa é:

“Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo dos resídu-
os de pós-consumo e pós-venda e seu fluxo de informação do ponto de con-
sumo até o ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou realizar 
um descarte adequado. Desta forma, contribuindo para a consolidação do 
conceito de sustentabilidade no ambiente empresarial, apoiada nos concei-
tos de desenvolvimento ambiental, social e econômico” (p. 35).
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Diversos foram os fatores que contribuíram para o aumento da complexidade na 
logística reversa, um deles foi o rápido crescimento de volumes dos bens e materiais que 
retornam para seus fabricantes, a maioria associado com as altas variedades em suas ca-
racterísticas físicas e químicas, qualidade e localização (VALLE, 2017).

O estado do material retornado e seu ponto de entrada na cadeia de retorno influen-
cia o processamento ou destinação para aquele material (GONÇALVES, 2006).

A Figura 2 ilustra uma foto das etapas que envolvem a logística reversa.

Figura 2: Processo logístico direto e reverso (PLANETA PALLET, 2021).

Segundo Lacerda (2004, in Assiz, 2006):

“Existem seis fatores críticos que influenciam a eficiência da logística re-
versa, sendo eles: bons controles de entrada, processos mapeados e forma-
lizados, tempo de ciclo reduzidos, sistema de informação integrado, rede 
logística planejada e relações colaborativas entre clientes e fornecedores. 
Quanto mais ajustados esses fatores críticos, melhor será o desempenho do 
sistema logístico” (p.37).
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E conclui-se de acordo com Pereira et al. (2017) que a logística reversa, sendo uma 

área da logística empresarial possui o conceito tradicional de logística, afim de agregar 

operações e ações relacionadas desde a redução de matérias-primas à destinação final e 

correta de produtos, materiais e embalagens através do reuso, reciclagem e/ou produção 

de energia. Observa-se que a logística reversa também é denominada por logística integral 

ou logística inversa.

Leite (2017) classifica os bens de pós-consumo em três grandes categorias de bens 

produzidos, sendo elas:

“• Bens descartáveis: apresentam duração média de vida útil de algumas 
semanas, raramente um período superior a seis meses. Essa categoria de 
bens produzidos constitui-se tipicamente de embalagens, brinquedos, ma-
teriais para escritório, suprimentos para computadores, artigos cirúrgicos, 
pilhas de equipamentos eletrônicos, fraldas, jornais, revistas, entre outros.

• Bens semiduráveis: apresentam duração média de vida útil variando de 
alguns anos a algumas décadas. São bens produzidos para a satisfação de 
necessidades da vida social e incluem os bens de capital em geral. Fazem 
parte dessa categoria automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, má-
quinas e equipamentos industriais, edifícios de diversas naturezas, aviões, 
navios, entre outros.

• Bens duráveis: apresentam duração média de vida útil de alguns meses, 
raramente um período superior a dois anos. Trata-se de uma categoria inter-
mediária que, sob o foco dos canais de distribuição reversos dos materiais, 
pode apresentar características de bens duráveis ou de bens descartáveis. 
São bens como baterias de veículos, óleos lubrificantes, baterias de celula-
res, computadores e seus periféricos, revistas especializadas, entre outros” 
(p. 70).
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É importante ressaltar que, o produto estudado neste trabalho, tubo de papelão, é 

classificado como um bem semidurável. E que, devido à sua classificação, o tubo de 

papelão não entra nos itens classificados como obrigatório pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, ser recolhido pela empresa (HERECK, 2019).

Segundo Valle & Souza (2014, in Assiz, 2016): 

“A Logística Reversa potencializa todas estas soluções para gerenciamento 
de resíduos sólidos. Ela acaba com o antiquado conceito de “fim da linha” 
(end-of-pipe), segundo o qual a vida dos produtos tem começo (projeto e 
produção), meio (uso) e fim (lixões e aterros). A linha virou um círculo: 
hoje em dia, seu fim coincide com o início e o retoma. Os materiais dos 
produtos usados, antes sempre chamados de lixo, são agora tidos como 
matéria-prima para uma nova geração de produtos” (p. 29).

ESTUDO DE CASO

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de transformação de resinas termo-

plásticas que fabrica filmes plásticos. A empresa utiliza em seu processo de produção o 

insumo denominado por tubo de papelão. Este estudo propõe analisar a logística reversa 

do insumo citado com o objetivo de reduzir os custos na aquisição de novos tubos de pa-

pelão e reduzir o resíduo sólido gerado no meio ambiente.

Tubo de papelão

O tubo de papelão (Figura 3) é um dos insumos utilizados pela empresa durante o 

processo de espiralar o filme plástico, sendo de fundamental importância para o processo 



LOGÍSTICA REVERSA DE TUBO DE PAPELÃO UTILIZADO EM EMPRESA DE TERMOPLÁSTICOS: ESTUDO DE CASO

Multiciência, São Carlos, 19: 287 - 302, 2020 295

de produção, pois é no tubo de papelão que o filme será espiralado para produzir a bobina 

de filme plástico a ser vendida aos clientes.

Figura 3: Tubo de papelão (AUTOR, 2020).

Este insumo também é responsável por fornecer a rigidez necessária à bobina 

para que ela permaneça em adequada posição para seu correto estoque.

De acordo com a empresa o tubo de papelão corresponde ao segundo insumo com 

maior contribuição no custo de fabricação (Tabela 1), contribuindo com 2,45% até 6,11% 

do custo de fabricação da empresa, dependendo do produto a ser produzido.
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Tabela 1: Contribuições no custo de produção.

Insumo Contribuição
Matéria Prima 82,66% ~ 92,06%

Tubo de papelão 02,45% ~ 06,11%
Energia 01,71% ~ 03,23%

Embalagem 01,48% ~ 03,66%

Fonte: Autor (2020).

 

O tubo de papelão além de corresponder ao segundo maior volume de compras de 

insumos da empresa, é um insumo com potencial elevado em ser reaproveitado e assim, 

reduzir a geração de resíduo sólido no meio ambiente.

De acordo com a literatura (CAMPOS, 2017; LEITE, 2017; PEREIRA, 2017; RI-

BEIRO, 2009) existem várias maneiras de se efetuar o cálculo do preço do material a ser 

retornado, considerando os custos fixos, custos variáveis, despesas das diversas etapas de 

comercialização ao longo da cadeia reversa.

Hoje a empresa comercializa 3 produtos diferentes e trabalha com o tipo de frete 

CIF (Cost, Insurance and Freight), ou seja, o cliente compra o produto e a empresa entre-

ga sem custo. Para efetuar as entregas a empresa possui 4 caminhões.

 Atualmente a empresa não dispõe de um caminhão somente para retirar o tubo de 

papelão nos clientes. Portanto, as variáveis como: consumo de combustível da frota da 

empresa, preço do combustível pago pela empresa, salário e encargos trabalhistas dos 

motoristas, depreciação da frota e as despesas de viagem, já estão embutidos no valor do 

preço do produto vendido pela empresa, que inclui o frete.
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Para a capacidade dos caminhões da empresa, o volume de carga para entrega da 

empresa será sempre de 68,83m³ em bobinas de filme plástico, devido a forma padrão 

em seus produtos. E o volume de retirada de tubos de papelão é no máximo de 18,47m³ 

equivalentes a 3.000 tubos de papelão.

O valor unitário do tubo de papelão novo é de R$1,00 e a empresa efetua a aqui-

sição de 3.000 peças a cada semana, totalizando 12.000 unidades ao mês e 144.000 no 

ano.

Em um cenário onde os clientes informassem a empresa que possuem unidades de 

tubos de papelão para serem retiradas e a empresa dispõe de um veículo da sua frota ex-

clusivamente para a coleta destes tubos, todas as despesas e custos deverão ser calculados 

para compor o preço do produto. Considerando que os clientes estão localizados em um 

raio de 400 Km da empresa, realizando os cálculos de acordo com a recomendação encon-

trada na literatura (CAMPOS, 2017; LEITE, 2017; PEREIRA, 2017; RIBEIRO, 2009) e 

as variáveis citadas nesse trabalho, o valor por tubo seria R$ 1,23. Portanto, esse cenário 

se torna financeiramente inviável para empresa. 

No cenário atual da empresa, onde as coletas dos tubos de papelão estão alinhadas com 

às entregas dos produtos nos clientes, todos os gastos com o transporte estão embutidos no 

produto vendido. No entanto, poucos clientes guardam o tubo de papelão para ser retirado.

Após entrar em contato com alguns clientes, notou-se que alguns vendem o tubo de 

papelão para a reciclagem. De acordo com a CEMPRE (Compromisso Empresarial Para 

Reciclagem) em 2020 no estado de São Paulo – Brasil, o preço da tonelada de papelão 

prensado e limpo é de R$ 580,00 (CEMPRE, 2020).

Os tubos de papelão utilizado pela empresa estudada possuem um peso de 250 gra-

mas, o que equivaleriam a R$ 0,15 centavos por unidade pago na reciclagem. Esse valor 
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pode variar de acordo com a região e com o local onde a pessoa vende o papelão.

Atualmente a empresa tem uma política de pagar ao seu cliente o valor de R$0,20 

por tubo, como uma forma de incentivo ao cliente para que ele não venda o tubo para a 

reciclagem e sim o devolva a empresa. No entanto, esse valor de vinte centavos é o mesmo 

para todos os clientes e foi estipulado sem realizar uma pesquisa detalhada do preço do 

papelão prensado e limpo na região.

Considerando que a empresa paga o valor de R$0,20 pelo tubo usado, ela econo-

miza R$0,80 por tubo, já que o tubo de papelão novo custa R$1,00. Hoje são recuperados 

somente 1500 tubos por mês o que gera uma economia de 10% na aquisição de tubos de 

papelão para a empresa.

Através do estudo de caso realizado observou-se que é possível a empresa economi-

zar muito mais ao mês com a compra do insumo tubo de papelão. Para isso serão necessá-

rias algumas ações como:

- Conscientização dos clientes para a importância da reutilização dos tubos de papelão;

- Realizar uma pesquisa detalhada na região de cada cliente sobre o preço pago no 

papelão prensado e limpo para reciclagem;

- Elaborar uma tabela com preços diferenciados a ser pago no tubo de papelão para 

cada cliente. Essa tabela de preços seria de acordo com a pesquisa realizada;

- Considerando que alguns clientes são revendedores e não consumidor final, seria 

importante a empresa criar uma política diferente para esses clientes. Talvez aumentar o 

valor pago no tubo de papelão recuperado dos revendedores, para que eles possam repas-

sar uma parte para os clientes deles.

Através de toda revisão da literatura e do estudo de caso realizados, foi possível 
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observar que a logística reversa do insumo tubo de papelão é financeiramente viável para 

a empresa, desde que a coleta do tubo seja conciliada à entrega dos produtos vendidos. 

Além de reduzir o custo da produção para a empresa, a logística reversa é ambientalmente 

correta, pois a empresa deixa de comprar novos tubos de papelão.

CONCLUSÃO

A prática da logística reversa se mostra hoje uma grande aliada do meio ambiente, 

a qual deveria ser praticada por mais empresas na atualidade, pois é uma das melhores 

opções para a redução de resíduos sólidos.

Conclui-se com o trabalho que realizado que a implantação de uma gestão de lo-

gística reversar na empresa estudada, além de proporcionar uma boa imagem corporativa 

perante a sociedade, gera uma redução de 10% na compra do insumo tubo de papelão, 

que é o segundo insumo com maior contribuição no custo de fabricação dos produtos da 

empresa.

No entanto, essa redução de custo só é possível se a coleta dos tubos for alinhada 

com as entregas dos produtos pela empresa. Pois, se a empresa precisar disponibilizar um 

caminhão somente para a coleta dos tubos, o processo da logística reversa se torna inviável 

financeiramente para empresa.

 Como complemento para este estudo de caso, os autores sugerem uma nova análi-

se da redução de custo após a empresa realizar as ações sugeridas para ampliar a coleta de 

tubos de papelão. 
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Reverse logistics of cardboard tube used in thermoplastics company: case study

ABSTRACT: Concern for the environment and the excess of solid corporate waste gene-

rated has been growing more and more. Since 2010, with the National Solid Waste Policy, 

companies were forced to think more about their production process and the waste genera-

ted, both during the process and post consumption. In this sense, reverse logistics plays an 

extremely important role, being one of the actions that enable companies to reduce waste 

generation and, at the same time, in many cases, it enables a reduction in the cost of the 

process. This work sought to demonstrate the importance and feasibility of implementing 

the reverse logistics of the cardboard tube, used in a thermoplastic polymer transformation 

company. The cardboard tube in question is an input used to spiral plastic film and to in-

crease the stiffness of the coil, so that it remains in a suitable position for its correct stock 

and transport to the customer. The case study carried out analyzed the company’s current 

reverse logistics policy, where it was possible to conclude that the company manages to 

obtain a 10% reduction in the purchase of the studied input, but has the capacity to obtain 

a much greater reduction.
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METODOLOGIA HAZARD RATING NUMBER PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS: REVISÃO TEÓRICA
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RESUMO – A observação das condições do maquinário nas empresas é essencial para a 

segurança no trabalho e assim a Norma Regulamentadora (NR) 12, tem a especificidade 

analisar as máquinas e equipamentos e a ferramenta HRN (Hazard Rating Number) serve 

para estimar o cálculo de risco. O objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta HRN 

aplicada à NR-12 em diversos ambientes industriais que tem as máquinas no processo in-

dustrial. Metodologia utilizada foi de pesquisa exploratória, qualitativa, com textos acadê-

micos referentes o assunto, pertencentes aos anos 2017 a 2019, com estudo de caso. Com 

a análise de riscos em três tipos de máquinas (prensa mecânica, puncionese e industrial 

moveleira) pode-se entender que as regras para a segurança do trabalhador devem ser 

observadas, independentemente do tipo de máquina analisada. Os estudos indicaram que 

existe uma coerência da ferramenta HRN no que se refere à análise de riscos, indicando de 

forma clara a variação dos resultados da aplicação de melhorias, no que se refere à segu-

rança nos equipamentos verificados.

PALAVRAS-CHAVE: Norma Regulamentadora. Segurança em máquinas. Legislação, 
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Introdução

A necessidade da segurança e a integridade dos trabalhadores devem estar em pri-

meiro lugar em todo e qualquer setor de trabalho. As empresas estão em busca de mante-

rem-se dentro das conformidades no que se refere à padronização das normas vigentes no 

que tange à segurança do trabalhador, uma vez que a fiscalização para o cumprimento das 

regras de segurança seja atendida.

O conhecimento é levado para os operadores de máquinas e os demais trabalhado-

res que estão diretamente ligados ao maquinário das empresas e indústrias, de modo que 

eles saibam quais são as consequências das ações e procedimentos de rotina de trabalho. 

Sendo assim, as empresas necessitam fazer treinamento para os trabalhadores no mo-

mento da contratação destes, de modo que os riscos no local de trabalho sejam abordados 

(OBRZUT, 2019).

Para que não ocorram problemas de segurança do trabalhador, com acidentes e não 

conformidades existem as Normas Regulamentadoras (NR) e instituídas pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) em 8 de julho de 1978 através da portaria n.º 3.214, efetu-

ando então a implementação da segurança segundo a NR-12 em suas máquinas para agir 

conforme a lei (NICLOTTI, 2018). Além da normatização da NR-12 existe a ferramenta 

Hazard Rating Number (HRN) que serve para estimar o cálculo de risco.

Justifica-se a apresentação do estudo quando das informações do Centro de Estudos 

da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH, 2019), que no Brasil, de 2012 e 

2018, máquinas e equipamentos provocaram 528.473 acidentes de trabalho, tendo como 

consequência 2.058 mortes acidentárias notificadas e 25.790 amputações ou enucleações e 

com isso, máquinas e equipamentos se tornaram o principal agente causador de acidentes 

de trabalho, ocupando 15,19% dos registros feitos no período.
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A metodologia HRN aplicada à segurança em máquinas e equipamentos (NR-12) 

possibilita mais segurança dos trabalhadores que precisam das máquinas no dia a dia de 

suas profissões e a desconformidade apontadas nas análises dos responsáveis do Serviço e 

Saúde do Trabalhador implica em penalidades prevista na legislação, possibilitando notifi-

car, autuar ou até mesmo interditar a empresa, o que acarreta custos e multas pesadas para 

o infrator (CORTIÇO et al., 2018).

O objetivo deste trabalho é apresentar a ferramenta HRN aplicada à NR-12 em di-

versos ambientes industriais que tem as máquinas no processo industrial.

Segurança e saúde do trabalho e as normas regulamentadoras

Por muitos anos, no século passado, ocorreu uma passividade da indústria brasileira 

quanto às questões dos acidentes de trabalho e indenizações, subestimando as consequên-

cias que resultam desses eventos. Com a preocupação dos acidentes de trabalho, passou a 

existir no Brasil a cultura da segurança no trabalho, equiparando fatores como produtivi-

dade e qualidade de produto à qualidade de trabalho e vida do colaborador (HOFFMANN, 

2019).

No Brasil, a primeira lei que trouxe orientações sobre acidentes de trabalho estava 

presente no Código Comercial de 1850, onde previa a manutenção de salários por três 

meses na ocorrência de acidentes de trabalho imprevistos. 

Em 1943, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que serve como ins-

trumento jurídico para a prevenção e segurança no trabalho. Com a Portaria n. 155, do 

governo Vargas, em 1953, passa a existir as Comissões Internas de Prevenção de Aciden-

tes (CIPA), sendo os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na portaria n.157, em 

1955, que definia a coordenação e uniformização das atividades da Semana de Prevenção 
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de Acidentes do Trabalho (SPAT). Em 1967, o Decreto Lei n. 229 cria o Serviço Especia-

lizado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). (OLIVEIRA; PIZA, 2017).

A Portaria n. 3.214, em 1978, regulamenta o Capítulo V, Título II da CLT por meio 

da qual são aprovadas as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medici-

na do Trabalho, que inicialmente foram 28. Essas NRs foram sendo atualizadas, ampliadas 

e complementadas com outras e hoje são 36, impulsionando assim a área da Segurança e 

Medicina do Trabalho (OLIVEIRA; PIZA, 2017).

A segurança do trabalho tem como definição o conjunto de normas que trazem infor-

mações sobre ações e medidas preventivas, com o intuito de minimizar quaisquer possi-

bilidades de ocorrência de acidentes ou o surgimento de doenças ocupacionais (RAMBO, 

2019).

De acordo com Orlandi (2017) é muito importante que sejam feitos estudos cons-

tantes relacionado à segurança em máquinas e equipamentos, e desta forma os cuidados 

da saúde e bem-estar dos trabalhadores não ter preço, uma vez es estes inseridos em um 

ambiente de trabalho saudável, automaticamente sentem-se motivados e, por consequên-

cia, resultam em produtividade.

Como afirma Hoffmann (2019) segurança do trabalho é o setor responsável por 

desenvolver projetos e ações com a finalidade de eliminar acidentes, doenças e de cons-

cientizar tanto empregados como empregador de sua importância

2.1 Norma Regulamentadora 12

A NR-12, em específico, teve a primeira publicação aprovada pela Portaria GM nº 

3214, de 8 de junho de 1978. Em 1994, o Brasil se tornou signatário da convenção nº 119 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da proteção de máquinas. O 



METODOLOGIA HAZARD RATING NUMBER PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS 
EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS: REVISÃO TEÓRICA

Multiciência, São Carlos, 19: 303 - 326, 2020 307

conteúdo dessa convenção foi adotado de forma integral por meio do Decreto nº 1.255, de 

24 de setembro de 1994 (CARVALHO, 2020). 

Entre as diversas medidas da convenção, destacam-se a proibição por legislação na-

cional de máquinas sem proteção adequada; a responsabilidade do empregador de manter 

o ambiente do maquinário livre de perigos e a proibição de solicitar ao trabalhador que 

utilize uma máquina sem os dispositivos de proteção (HOFFMANN, 2019).

A NR-12 passou por alterações significativas em sua redação, quando da publicação 

da portaria nº 197, de 17 de dezembro de 2010. De acordo com Campos (2013), a norma 

até então estava muito defasada, sem atualizações por mais de 30 anos e com disposição 

legal de normas técnicas nacionais e internacionais que contemplam o avanço tecnológico 

na aplicação da proteção em equipamentos. 

Como informa Hoffmann (2019, p. 17) “essa alteração trouxe o envolvimento de 

usuários e fabricantes, de forma indistinta em todo o ciclo de vida do equipamento e es-

tabelece como requisitos mínimos a segurança intrínseca da máquina”. A norma trazia o 

conceito de falha segura, “em que, na ocorrência de falha no sistema, o equipamento deve 

entrar em uma situação segura, sem apresentar riscos ao usuário”. 

Porém, em 2015, a Portaria MTE 857, acabou por excluir o conceito de falha segura 

e introduziu o estado da técnica. Já a nota técnica DSST/SIT n° 254/2016, referenciada na 

NR-12, veio para esclarecer esse conceito, em que as soluções técnicas adotadas “devem 

empregar os meios técnicos mais eficazes disponíveis no momento a um custo razoá-

vel, considerando o custo total da máquina em questão e a redução de riscos necessária” 

(BRASIL, 2016, p. 3).

Já em de 30 de julho de 2019 foi publicada a Portaria nº 916 alterando a redação 

da NR- 12, trazendo as especificações para as máquinas de motosserras; máquinas para 
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panificação e confeitaria; máquinas para açougue; mercearia, bares e restaurantes; prensas 

e similares, injetora de materiais plásticos; máquinas para fabricação de calçados e afins; 

máquinas e implementos para uso agrícola e florestal; equipamentos de guindar para ele-

vação de pessoas e realização de trabalho em altura (BRASIL, 2019).

O item 12 afirma que “entende-se como fase de utilização o transporte, montagem, 

instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da 

máquina ou equipamento” (BRASIL, 2019, p. 3).

A norma não se aplica a equipamentos de tração humana ou animal, equipamentos 

expostos em museus e feiras com finalidade de exploração histórica e quando os equipa-

mentos são classificados como eletrodomésticos. As medidas de proteção devem obedecer 

a seguinte ordem: A – EPCs (equipamentos de proteção coletiva), B- Medidas administra-

tivas e C) EPIs (equipamentos de proteção individual) (RAMBO, 2019).

2.2 Especificações de Riscos na NR-12

Sempre houve risco, independente da atividade elaborada pelo homem no seu setor 

de trabalho, somente não existia estudo e análise planejada sobre os prováveis perigos 

ocupacionais e danos. A possibilidade de dano em consequência de atividades profissio-

nais tem a classificação de risco ocupacional. “O risco pode ser dimensionado em função 

da probabilidade e da gravidade do dano possível, e definido pela exposição de pessoas a 

perigos” (PAULINO, 2019, p. 11).

De acordo com as especificações de riscos determinadas na NR-12 e assim, “na 

aplicação desta NR e de seus anexos, devem-se considerar as características das máquinas 

e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica” e dentre as 

especificações consta que o local onde estão instaladas as máquinas e os equipamentos 
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devem ter o piso resistentes às altas cargas para que sejam evitados os riscos de acidentes 

(BRASIL, 2019, p. 4).

Como informa Bueno (2017, p. 21) os sistemas de segurança precisam ser selecio-

nados e instalados de modo que possam atender aos requisitos: “ter categoria de segurança 

conforme prévia análise de riscos prevista nas normas técnicas oficiais vigentes”. Quanto 

à análise de riscos, este é um processo composto por diversas etapas, permitindo a análise 

e avaliação dos riscos associados à máquina.

2.3 Hazard Rating Number – HRN 

Em junho de 1990, Chris Steel apresentou argumentos sobre estimativa de risco. O 

artigo afirmou que as técnicas para estimar a magnitude dos riscos são muitas e variadas e 

podem ser desenvolvidas para um determinado setor. Todas as técnicas envolviam algum 

grau de subjetividade e dependiam de eventos passados para prever respostas futuras. 

Chris apresentou a metodologia HRN (Hazard Rating Number) como outra forma de es-

timar o risco. 

O HRN foi sugerido para classificar o nível de segurança de uma máquina levando 

em consideração também o meio em que ela está inserida. Para avaliar um robô e sugerir 

que ele pode participar de uma ação colaborativa, esse método se encaixa perfeitamente ao 

incluir o ambiente em seus critérios de cálculo (CORTIÇO et al., 2018).

A composição do HRN é definida pela seguinte fórmula:

HRN = (PE X PMP X FE X NP)

As variáveis desta equação são descritas a seguir PE (Probabilidade de Exposição), 

FE (Frequência de Exposição), MPL (Probabilidade Máxima de Perda) e NP (Número de 
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Pessoas Expostas ao Risco). Esta ferramenta é empregada na quantificação de riscos de 

máquinas e equipamentos e também de diversas condições. Tais riscos são determinados 

pela avaliação dos aspectos operacionais, elétricos, mecânicos e pela influência dos fatores 

do ambiente fabril onde o equipamento analisado se encontra. 

Uma variável muito importante na ação colaborativa é o DPH. Um alto número de 

DPH significa que se houver um acidente, independentemente da falha humana ou de um 

robô, o perigo será sério. Por esse motivo, o DHP é o mais crítico valor no cálculo do HRN 

para ação colaborativa (CORTIÇO et al., 2018).

A probabilidade de exposição é um fator que avalia as chances que cada risco tem de 

acontecer, podendo estar entre “certo”, ou seja, um acidente que certamente irá ocorrer, até 

“quase impossível”, ou seja, um acidente que provavelmente nunca irá acontecer.

A probabilidade máxima de perda é um fator que avalia a máxima dano que as pes-

soas que estão expostas ao risco podem sofrer se elas sofrerem um acidente, podendo estar 

entre “Arranhão / contusão leve”, ou seja, se acontecer um acidente a pessoa vai sofrer 

poucos danos, até “fatalidade”, ou seja, tem chances de acontecer algum acidente fatal. 

(Quadro 1)

Quadro 1 - Probabilidade de exposição e probabilidade máxima de perda

(PE) PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO

NOTA PROBABILIDADE CONTATO

0,033 Quase impossível Em circunstâncias extremas

1 Altamente improvável Apesar de perceptível

2 Possível Mas não usual

5 Alguma Chance Pode acontecer

8 Provável Sem Surpresas
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10 Muito provável De se esperar

15 Certo Nenhuma Dúvida

(PMP) PROBABILIDADE MÁXIMA DE PERDA 

NOTA DANO TIPO 

0,1 Arranhão Sem graves consequências 

0,5 Dilaceração / corte Contusão leve 

1 Fratura leve de ossos Dedos das mãos ou pés 

2 Fratura grave de ossos Mãos, braço ou pés 

4 Perda de 1 ou 2 dedos Mão, braço, perna 

8 Amputação de perna/ mão, perda 
parcial audição/ visão e queimadura 

Amputação ou dano audição/ 
visão 

15 Fatalidade Fatalidade 
Fonte: Orlandi (2017)

A frequência de exposição é um fator que avalia a regularidade com que as pessoas 

são expostas ao risco, podendo estar entre “anualmente”, ou seja, o risco ocorre uma vez 

ao ano, até “constantemente”, ou seja, o risco acontece a todo tempo.

O número de pessoas expostas, é um fator que avalia a quantidade de pessoas que 

estão expostas ao risco, podendo estar entre um número baixo que são 1 ou 2 pessoas, até 

mais de 50. Sua importância se dá pelo fato de que um acidente com mais pessoas é pior 

do que com menos pessoas (Quadro 2).
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Quadro 2 - Frequência de exposição e número de pessoas em risco

(FE) FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO

NOTA FREQUÊNCIA

0,1 Raramente

0,2 Anualmente

1 Mensalmente

1,5 Semanalmente

2,5 Diariamente

4 De hora em hora

5 Constantemente

(NP) NÚMERO DE PESSOAS EM RISCO

NOTA TOTAL DE PESSOAS

1 1 a 2

2 3 a 7

4 8 a 15

8 16 a 50

12 Mais de 50
Fonte: Orlandi (2017)
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Quadro 3 - Resultados e níveis de riscos e providências - HRN

Hazard Rating Number (HRN)

Resultado Risco Providência perante a avaliação

0 - 1 Aceitável Considerar possíveis ações. Manter as 
medidas de proteção.1 - 5 Muito baixo

5 - 10 Baixo Garantir que as medidas atuais de 
proteção são eficazes. Aprimorar com 

ações complementares.10 - 50 Significantes

50 - 100 Alto
Devem ser realizadas ações para 

reduzir ou eliminar o risco. Garantir a 
implementação de proteções ou dispo-

sitivos de segurança100 - 500 Muito alto

500 - 1000 Extremo Ação imediata para reduzir ou elimi-
nar o risco

Maior que 1000 Inaceitável Interromper atividade até eliminação 
ou redução do risco

 Fonte: Röhm e Tirelli (2021, no prelo)

A graduação de cor, varia do verde, para resultados de HRN aceitáveis, ao vermelho, 

para níveis que sejam inaceitáveis e que necessitem de intervenção imediata. Salienta-se 

que esta variação de cores foi definida pelo autor do presente estudo. Escolheram-se estas 

cores por possuírem semelhança aos semáforos de trânsito, tornando, desta forma, muito 

mais nítidas as gravidades encontradas na avaliação. 

Como informa Paulino (2019), o método de HRN obedece a norma NR12 onde 

se considera as características das máquinas e equipamentos, do processo, apreciação de 

risco e estado da técnica. 
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O método pode ser adaptado a qualquer avaliação de análise de risco e como tal, 

o próximo capítulo serão apresentados estudos acadêmicos onde foram feitas análise de 

risco utilizando a NR-12 e o HRN.

Metodologia

A metodologia aplicada para o estudo foi a de revisão teórica, pesquisa explorató-

ria, baseando-se em textos acadêmicos investigados dos principais sites de busca, com as 

palavras-chave: segurança e saúde do trabalhador e máquinas industriais, NR12, HRN.

O período de publicação dos artigos foi que estivessem dentro dos anos 2017 a 

2019, com estudo de caso. Foram escolhidos três estudos acadêmicos que apresentam em 

seu teor a análise de maquinário sob o olhar da NR 12 e com a verificação de riscos com 

a ferramenta HRN.

Desta forma, foram selecionados três artigos que após a leitura completa foram 

utilizados a seguir.

4 Análise De Riscos – Maquinários Diversos

Para a exemplificação da aplicabilidade das NR 12 e a metodologia HRN em diver-

sos setores industriais, o presente capítulo apresentará estudos acadêmicos que tiveram 

como temática principal a análise de riscos das máquinas e a segurança e saúde de traba-

lhador na prática industrial, nos estudos de Orlandi (2017); Cortiço et al. (2018) e Rambo 

(2019) 
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4.2 Máquina Puncionese

O estudo de Orlandi (2017) teve como objetivo geral analisar a segurança em uma 

máquina Puncionese, aplicando uma metodologia técnica de apreciação de risco, que uti-

lizadas as NR-12 e a metodologia HRN para definição do grau de risco de cada ponto da 

máquina e categoria de segurança. 

De acordo com a figura 1 pode-se observar o resultado do HRN para análise frontal 

da máquina, que apresentou os seguintes riscos: risco de sofrer cortes e arranhões no ma-

nuseio do equipamento, ou no descuido do operador; risco de esmagar as mãos; de quei-

madura pôr flash de solda constante no corpo e na face; choque elétrico por fios exposto; 

contusões por meio de batida contra peças, equipamento ou até na estrutura do próprio 

equipamento; níveis de ruído.

Figura 1 - Resultado do HRN para a puncionese, ao se analisar frontalmente
Fonte: Orlandi (2017)

Quando feita a análise inferior, o sistema hidráulico estava com vazamento, as cor-

tinas de quebra flash de solda é inadequado para o ambiente, devido ao contato direto com 

o sistema de transporte aéreo dos berços produzidos no posto de trabalho. Desta forma, 

os riscos identificados foram: escorregão devido ao fluído e/ou óleo no chão, corte, esma-

gamento, queimadura por meio do flash de solda e batida contra equipamento. A figura 2 

estão relacionados os dados do resultado HRN
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Figura 2- Resultado HRN Inicial – Puncionese
Fonte: Orlandi (2017)

O relato de Orlandi (2017) a respeito da lateral esquerda da máquina, apresentou 

várias desconformidades:

identificou-se portas de acesso no equipamento sem Inter travamentos, fios 
expostos no piso, partes móveis expostas, espaço congestionado de mate-
riais para acesso de pessoas, vazamento de óleo e/ou fluído, painel elétrico 
danificado, falta de botoeiras de emergência, falta de sensores de presença 
no raio de operação do equipamento, falta pintura no piso identificando 
espaço entre equipamento e corredor de acesso. Identificamos os devidos 
riscos: escorregão devido ao fluído e/ou óleo no chão, corte, esmagamen-
to, queimadura por meio do flash de solda e batida contra equipamento, 
amputação de membro superiores em caso de queda sobre equipamento 
(ORLANDI (2017, p. 35)

A Figura 3 pode-se observar o relatório HRN para essa análise lateral esquerda.

Figura 3 - Resultado HRN lateral esquerda
Fonte: Orlandi (2017)
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A análise da lateral direita, pode-se observar que não havia um botão de liga/desliga 

em nem de Reset, estando, desta forma, totalmente fora dos requisitos da NR-12, trazendo 

uma situação crítica para o operador da máquina (Figura 4)

Figura 4 - Resultado HRN lateral direita
Fonte: Orlandi (2017)

Diante os resultados obtidos por Orlandi (2017), este elaborou um quadro onde po-

dem ser observadas as informações sobre o risco, a pontuação do HRN e o calendário de 

ação (Quadro 4).

Quadro 4 - Resultado final do HRN

RESULTADO HRN = PE X PMP X FE X NP

RISCO HRN CALENDÁRIO AÇÃO

Aceitável 0 a 1 Risco muito pequeno

Muito Baixo 1 a 5 Risco deve ser avaliado

Baixo 5 a 10 Risco deve ser avaliado

Significante 10 a 50 Risco em Potencial

Alto 50 a 100 Agir em 1 semana

Muito Alto 100 a 500 Agir em 1 dia

Extremo 500 a 1000 Ação imediata

Inaceitável Mais de 1000 Ação imediata
Fonte: Orlandi (2017)
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Como conclusão, Orlandi (2017) afirmou que de forma geral, o valor financeiro a 

ser investido pela empresa na melhoria da máquina é muito pequeno perto dos riscos que 

a empresa corre em ter um acidente do trabalho dentro de seu parque fabril.

Assim, ficou demonstrado que a manutenção das máquinas e a observação constante 

sobre as suas condições quanto à segurança do trabalhador se faz necessária.

4.3 Máquina industrial moveleira

No estudo de Cortiço et al (2018) foi verificado os riscos de máquina industrial 

moveleira (Figura 5) baseado nas normatizações da NR-12 e HRN e Na figura 6 pode-se 

observar as três zonas de perigo 

Figura 5 - Serra circular adaptada
Fonte: Cortiço et al. (2018, p. 95)
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Figura 6 - Diagrama de análise de risco das três zonas de perigo
Fonte: Cortiço et al. (2018, p. 96)

A zona de risco com o número do HRN alto foi a serra circular exposta, neste caso 

uma ação de melhoria na segurança com um dispositivo de proteção deveria ser implanta-

da imediatamente. Essa proteção poderia ser fixa ou dotada de dispositivos de segurança 

com sensores. 

Pode-se afirmar que a garantia da segurança e integridade humana também repre-

senta um ativo importante a ser desempenhado, principalmente na adesão e atendimento 

de normas técnicas e de regulamentação, compondo parte inequívoca das metas empresa-

riais.
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4.1 Prensa mecânica

Estudo elaborado por Rambo (2019) em uma indústria metalúrgica do Vale do Ta-

quari, onde os episódios com prensas mecânicas são apontados como as principais cau-

sadoras de lesões, onde membros superiores como mãos e dedos são os mais atingidos. 

Foi realizada uma análise minuciosa na prensa mecânica excêntrica de engate por chaveta 

selecionada para adequação. 

Verificação de rotinas operacionais, seguindo de um breve levantamento dos princi-

pais problemas encontrados no equipamento e operação. Na apreciação de risco disposi-

tivo do acionamento do motor era composto por uma botoeira de impulso duplo e contato 

de selo, que realizava a função de liga e desliga da máquina. O sistema de acionamento do 

motor foi classificado como classe de risco 4 (figura 7), esta categoria, estabelecida pela 

NBR 14.153, estabelece que qualquer defeito isolado no sistema não poderia levar a perda 

da função de segurança.
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Figura 7 - Apreciação de risco acionamento do motor analisado
Fonte: Rambo (2019, p. 55)

O sistema de acionamento do motor foi classificado como classe de risco 4, esta 

categoria estabelece que qualquer defeito isolado no sistema não poderia levar a perda da 

função de segurança. Segundo cálculo HRN o risco inicial detectado era muito alto, exi-

gindo que medidas de controle de segurança fossem adotadas.

Após instalação do comando bimanual, realizou-se o cálculo de HRN residual, con-

forme Tabela 1. Evidenciou-se redução de 87,5% do risco inicial, enquadrando-se em grau 

de risco considerado alto.
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Tabela 1- HRN residual comando bimanual

Fonte: Rambo (2019, p. 77)

Segundo o autor, após a aplicação das medidas de segurança e controle ocorreu 

redução de 96,71% risco residual de acidente enquadrando-se em um risco muito baixo 

(RAMBO, 2019).

O que se pode verificar com esse artigo a verificação constante do maquinário indus-

trial traz benefícios para a empresa e segurança para o trabalhador.

Considerações finais

O estudo de revisão teórica teve como objetivo principal apresentar a ferramenta 

Hazard Rating Number (HRN) e a Norma Regulamentadora nº 12, e, com a análise de 

riscos em três tipos de máquinas (prensa mecânica, puncionese e industrial moveleira) 

pode-se entender que as regras para a segurança do trabalhador devem ser observadas, 

independentemente do tipo de máquina analisada.

Os estudos indicaram que existe uma coerência da ferramenta HRN no que se refere 
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à análise de riscos, indicando de forma clara a variação dos resultados da aplicação de 

melhorias, no que se refere à segurança nos equipamentos verificados.

A prevenção de acidentes na utilização de máquinas, com a análise de riscos obser-

vando a NR 12 e a HRN deve ser uma prática na indústria e a presença do engenheiro em 

Segurança e Saúde do Trabalho é fundamental.

Cabe ressaltar que a metodologia HRN gera uma medição do risco, podendo assim 

priorizar ações em equipamentos, porém esta não substitui a categorização de segurança 

solicitada pela NR-12. 

Hazard Rating Number methodology for risk assessment in industrial machinery: theore-

tical review

Abstract

The observation of machinery conditions in companies is essential for safety at work and 

thus the Regulatory Standard (NR) 12 has the specificity of analyzing machines and equip-

ment and the HRN (Hazard Rating Number) tool is used to estimate the risk calcula-

tion. The objective of this work is to present the HRN tool applied to NR-12 in several 

industrial environments that have machines in the industrial process. Methodology used 

was exploratory, qualitative research, with academic texts on the subject, belonging to the 

years 2017 to 2019, with a case study. With the analysis of risks in three types of machines 

(mechanical press, punching and furniture industry) it can be understood that the rules for 

worker safety must be observed, regardless of the type of machine analyzed. The studies 
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indicated that there is a coherence of the HRN tool with regard to risk analysis, clearly 

indicating the variation in the results of the application of improvements, with regard to 

the safety of the verified equipment.

Keywords: Regulatory Standard. Machine safety. Legislation HRN Methodoly.
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ENERGIA EÓLICA E A SEGURANÇA DO TRABALHO EM ALTURA

Francisco Carlos Coelho Junior1

Luiz Cesar Kotó2

RESUMO - O Brasil tornou-se atrativo para o investimento em usinas eólicas por ser o 

país com o maior fator de capacidade de geração de energia eólica no mundo, tendo tam-

bém incentivos governamentais para desenvolver fontes alternativas de energia, além de 

dispor de grandes áreas para o desenvolvimento das usinas. Porém, os trabalhos são de 

alto risco e envolve altura e energia elétrica o que pode causar acidentes, por vezes, fatais. 

O objetivo do estudo é apresentar os aspectos de segurança em instalações elétricas e em 

altura, com análise das NR 10 e 35, dentro dos parques eólicos. A metodologia com o mé-

todo qualitativo foi feita nos endereços eletrônicos do Google Acadêmico, com publica-

ções feitas de 2011 a 2020. Pode-se concluir que, embora tenham sido encontrados poucos 

trabalhos acadêmicos que trouxessem uma discussão prática sobre os riscos ocupacionais 

para os trabalhos em altura e com eletricidade, como são as torres de energia eólica é pos-

sível perceber que são muitos as situações de risco que estão suscetíveis os trabalhadores 

nesse ramo industrial.

PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica; Risco Acidente; Altura.
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Introdução

Dentre às diversas causas de acidente de trabalho graves e fatais, os que se referem 

ao risco de queda em altura podem ocorrer em vários ramos de atividade. Os trabalhos nas 

atividades de transmissão e distribuição de energia elétrica, montagem e desmontagem de 

estruturas e plantas industrias então relacionados aos citados na Norma Regulamentadora 

(NR) 35, que dispõe sobre os trabalhos em altura (SESI, 2018).

A NR 10 traz em seu teor às determinações para a segurança no trabalho para às 

atividades que envolvem eletricidade e para às instalações e reparos de equipamentos elé-

tricos em altura (BRASIL, 2018).

Risco de cair, escorregar ou ser arrastado por equipamentos pesados são apenas al-

guns perigos possíveis. E os riscos de trabalhar em turbinas eólicas podem ser agravados 

por ventos fortes ou Equipamento Proteção Individual (EPI) impróprio, disposto no NR6, 

(SESI, 2018).

No exemplo das torres eólicas, os principais riscos que envolvem os trabalhadores 

em altura, são a movimentação manual das cargas e também pelos guindastes principal-

mente na suspenção das peças em até 130 metros de altura, compartimento que abriga os 

componentes essenciais para a geração de energia, e das pás dos rotores, com cerca de 65 

metros de comprimento (DEUS, 2016).

No que se refere aos riscos ergonômicos estão os trabalhos repetitivos e pesados, 

junto com a fadiga em subir escadas e/ou trabalhar em espaços confinados, efeitos de 

clima, como ventos, raios, chuvas, ondas, por motivos organizacional, como a pressão do 

fator tempo exercida pelos engenheiros, falta de equipamentos de segurança suficientes 

para todos e até exposição ao ruído e vibrações excessivas (AZEVEDO, 2017).
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O objetivo do estudo é apresentar os aspectos de segurança em instalações elétricas 

e em altura, com análise das NR 10 e 35, dentro dos parques eólicos.

As turbinas eólicas variam em tamanho e altura, e os trabalhadores encarregados da 

manutenção ou tarefas elétricas podem ser obrigados a realizar seus trabalhos em qualquer 

altura. Embora a energia eólica seja um setor relativamente novo, os riscos para o trabalho 

relacionados a ela não são únicos (CARVALHO et al., 2019).

A segurança dos trabalhadores em altura, que no caso do presente estudo são os que 

tem as suas atividades nas instalações elétricas e manutenção das torres de energia eólica 

devem ser verificadas em função da complexidade que as tarefas impõem.

Revisão Teórica

Contexto histórico da energia renovável eólica

Foi o cientista dinamarquês Poul la Cour (13 de abril de 1846 - 24 de abril de 1908) 

quem mais tarde descobriu que as turbinas eólicas com menos pás do rotor são mais efi-

cientes para a produção de eletricidade do que as turbinas com múltiplas pás, já que as 

primeiras atingem uma velocidade de rotação muito maior do que as do tipo construído 

por Brush. Em 1899, ele projetou o que pode ser chamado de primeiro gerador eólico 

moderno (MÁRTIL, 2021).

Os moinhos de vento foram amplamente usados na década de 1930 para gerar eletri-

cidade em muitas regiões agrícolas dos Estados Unidos, onde os sistemas de distribuição 

ainda não haviam sido desenvolvidos. A primeira turbina com potência superior a um MW 
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(1,25 MW, para ser exato) só foi instalada em 1941. Projetada pelo cientista Palmer Coss-

lett Putnam (1900-1984) e operou por 1.000 horas até que uma falha em uma das lâminas 

encerrou sua operação. Às turbinas que geram essa quantidade de energia não seriam vis-

tas novamente por mais de 40 anos (MÁRTIL, 2021).

Durante a segunda metade do século 20, à medida que os riscos e o impacto ambien-

tal da dependência dos combustíveis fósseis se tornavam cada vez mais aparentes, houve 

um aumento do interesse no desenvolvimento de fontes de energia renováveis e mais lim-

pas. Uma das mais importantes entre essas tecnologias de energia limpa é a energia eólica.

Cada vez mais expressivo nas últimas décadas, tem se mostrado uma realidade às 

energias renováveis, juntamente com o seu crescimento. Assim, são vários os fatores que 

se tornam tão necessários, atrativas e com viabilidade: a reduzida oferta ou incentivo da 

utilização do petróleo e seus derivados; “a disponibilidade quase que inesgotável dos re-

cursos, como o vento e o sol; o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de gerar e trans-

portar a energia obtida; e, a grande necessidade de suprir a demanda energética mundial” 

(WINTER; SEGALOVICH, 2018, p. 13).

Aproveitar o vento é uma das formas mais limpas e sustentáveis de gerar eletricida-

de. A energia eólica não produz emissões tóxicas e nenhuma das emissões de retenção de 

calor que contribuem para o aquecimento global. Isso, e o fato de a energia eólica ser um 

dos recursos energéticos mais abundantes e cada vez mais competitivos em termos de cus-

tos, torna-a uma alternativa viável aos combustíveis fósseis que prejudicam nossa saúde e 

ameaçam o meio ambiente (CUNHA et al., 2019).
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Distribuição dos parques eólicos no mundo e Brasil

De acordo com a Global Wind Energy Council (GWEC, 2021) o crescimento global 

da energia eólica deve triplicar na próxima década para atingir o máximo. A indústria eó-

lica global instalou um recorde de 93 GW de nova capacidade em 2020 - um aumento de 

53% com relação ao ano anterior, mostrando forte resiliência em relação ao COVID-19.

A capacidade total de energia eólica global é agora de até 743 GW, ajudando o mun-

do a evitar mais de 1,1 bilhão de toneladas de CO2 por ano - o equivalente às emissões 

anuais de carbono da América do Sul (DALLACORTE, 2019).

Informa Unwin (2019) que seis dos 10 maiores parques eólicos terrestres estão lo-

calizados nos EUA. Somente o estado do Texas produz um quarto da energia eólica dos 

EUA com 24,9 GW, fornecendo mais energia eólica do que outros 25 estados dos EUA 

juntos. Na Alemanha – capacidade instalada 59.3GW; a Índia possui uma capacidade de 

35GW, seguido da Espanha (23GW); Reino Unido (20.7GW); França (15,3GW) e no 

Brasil (14,5GW).

Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA, 2021) no Bra-

sil existem 695 usinas instaladas com a capacidade de 18 (GW), proporcionando uma 

redução de CO2 (Tonelada /ano) de 22.9000.000, sendo que existe uma capacidade em 

construção de 3,4 GW.

De acordo com as explicações de Rodrigues (2021) o Brasil tornou-se atrativo para 

o investimento em usinas eólicas por ser o país com o maior fator de capacidade (taxa 

percentual que exprime a relação entre a energia elétrica gerada e a sua capacidade de pro-

dução) de geração de energia eólica no mundo, tendo também incentivos governamentais 

para desenvolver fontes alternativas de energia, além de dispor de grandes áreas para o de-
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senvolvimento das usinas, como também pelo fato de que cada vez mais os componentes 

dos aerogeradores são fabricados no país, reduzindo o custo final de implantação.

Funcionamento da energia eólica

Na atualidade o uso da energia eólica tem a função de mover aerogeradores, que são 

grandes turbinas colocadas em lugares com muito vento. Essas turbinas têm a forma de um 

cata-vento ou um moinho. Por meio de um gerador, o movimento produz energia elétrica 

(CUNHA et al., 2019)

As velocidades do vento são divididas em sete classes - com a classe um sendo a 

mais baixa e a classe sete sendo a mais alta. Uma avaliação de recursos eólicos avalia às 

velocidades médias do vento acima de uma seção de terra (por exemplo, 50 metros de 

altura) e atribui a essa área uma classe de vento. As turbinas eólicas operam em uma faixa 

limitada de velocidades do vento. Se o vento estiver muito lento, eles não serão capazes 

de virar e, se forem muito rápidos, eles desligam para evitar serem danificados (PICOLO 

et al., 2014).

Os principais componentes do sistema de uma turbina eólica podem ser observados 

na figura 1
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Figura 1 – Principais componentes do sistema
Fonte - Whiter e Segalovich (2018)

As velocidades do vento nas classes três (6,7 - 7,4 metros por segundo (m / s)) e 

acima são normalmente necessárias para gerar energia de forma econômica. Idealmente, 

uma turbina eólica deve ser combinada com a velocidade e frequência do recurso para 

maximizar a produção de energia (PICOLO et al., 2014).

Às fontes renováveis de energia são caracterizadas pelo uso de uma grande oferta 

de mão de obra, proporcionando oportunidades de emprego em economias altamente po-

pulosas (RAGHEB, 2017).

Riscos no trabalho com as turbinas eólicas
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Como todos os setores de energia, a indústria de energia eólica é repleta de riscos. 

Desde o teste e a produção de componentes de turbinas eólicas até o transporte, instalação 

e manutenção vitalícia de turbinas, os riscos de segurança e saúde ocupacional são abun-

dantes em cada etapa do processo (WINTER; SEGALOVICH, 2018).

A criação de Parques Eólicos envolve muitas situações nas quais o indivíduo pode 

sofrer algum tipo de acidente, por isso é preciso cuidado e atenção às normas de segurança 

em qualquer uma das situações: quedas; lesões; riscos elétricos; posturas inadequadas; 

espaços confinados; condições meteorológicas diversas e instalação em áreas de risco.

A fase de construção é a mais complicada e perigosa, dentro do ciclo de vida de um 

aerogerador, sobretudo quando a etapa está na execução de elementos como a fundação, 

peças de transição e a montagem da turbina. 

Os principais riscos que os trabalhadores passam estão a movimentação manual das 

cargas e também pelos guindastes, principalmente na suspenção das peças, em até 130 

metros de altura, encaixe da nacele que é o compartimento que abriga os componentes 

essenciais para a geração de energia, e das pás dos rotores, com cerca de 65 metros de 

comprimento, riscos ergonômicos como resultado de trabalhos repetitivos e pesados, jun-

to com a fadiga em subir escadas e/ou trabalhar em espaços confinados, efeitos de clima, 

como ventos, raios, chuvas, ondas, por motivos organizacional, como a pressão do fator 

tempo exercida pelos engenheiros, falta de equipamentos de segurança o suficientes para 

todos e até exposição ao ruído e vibrações excessivas (AZEVEDO, 2017).

Na figura 2 pode-se observar os trabalhadores em cima de torre eólica, com os EPIs 

necessários para a segurança, durante os serviços necessários a serem feitos.
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Figura 2 – Trabalho em torre eólica.
Fonte: Asema (2021)

Um dos setores que tem se mostrado indicados para os trabalhos desse tipo são os 

profissionais que tem conhecimento de alpinismo, visto que é sabido a altura das torres eó-

licas e por isso é impossível fazer manutenção usando andaimes e afins, logo o alpinismo 

industrial é a única forma viável e eficientes para fazer a manutenção nas torres eólicas.

Os trabalhadores dos parques eólicos muitas vezes têm que subir escadas várias 

vezes ao dia. Isso pode resultar na queda dos trabalhadores se eles não estiverem com 

os cintos de segurança devidamente colocados e conectado ao ponto de ancoragem. Em 

relação aos regulamentos, os trabalhadores da construção em parques eólicos, quando ex-

postos a distâncias de queda alta, uma vez que a maior parte das torres eólicas tem entre 80 

e 120 metros de altura, devem ser protegidos contra quedas usando: sistemas de proteção; 
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sistemas de rede de segurança; sistemas pessoais de travamento de queda (CARVALHO 

et al. 2019)

A maioria dos trabalhadores de parques eólicos trabalha dentro da turbina eólica, 

em espaços confinados, por isso garantir a segurança da turbina é tão importante. Este é 

um pequeno espaço, permitindo para apenas um trabalhador por vez. Alguns trabalhadores 

podem não achar que trabalhar em um espaço confinado seja uma experiência confortável. 

Eles podem sofrer de claustrofobia ou ataques de pânico que são intensificados pelos bai-

xos níveis de oxigênio em uma turbina.

Segurança no Trabalho em Altura – Norma Regulamentadora 35

O trabalho em altura é uma atividade que deve ser planejada, evitando-se caso seja 

possível, a exposição do trabalhador ao risco, quer seja pela execução do trabalho de outra 

forma, por medidas que eliminem o risco de queda ou mesmo por medidas que minimizem 

às suas consequências, quando o risco de queda com diferenças de níveis não puder ser 

evitado. De acordo com a NR35 trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 

metros do nível inferior, onde existe o risco de queda (BRASIL,2018).

Alguns exemplos de trabalho altura que envolvem eletricidade são: manutenção de 

torre de alta tensão (e outras diversas), montagem de eletrocalhas, passagem de fiação, 

diversos tipos de inspeção até uma simples troca de lâmpada, uma vez trata-se de um tra-

balho em altura e que envolve eletricidade.

Como informa a norma, de acordo com a complexidade e riscos das tarefas execu-

tadas na altura, o empregador deverá adotar medidas complementares inerentes a essas 

atividades. Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o 
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trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com 

esta atividade, em outras palavras regulamenta o menor grau de exigibilidade, passível 

de auditoria e punibilidade, no universo de medidas de controle e sistemas preventivos 

possíveis de aplicação, e que, consequentemente, há muito mais a ser estudado, planejado 

e implantado. (BRASIL,2018).

Um dos principais riscos de acidentes envolvendo trabalho nos parques eólicos está 

relacionado ao trabalho em altura, tratado pela NR10 como risco adicional, também deno-

minado trabalho vertical e, na língua inglesa, work of height. Uma medida de controle ao 

risco de queda em altura é a instalação de dispositivo de segurança, como a linha de vida 

de acordo a NR-35 e norma ensaios de dispositivos de ancoragem ABNT NBR 16325-1 e 

ABNT NBR 16325-2 (NATAL, 2021).

Metodologia

A metodologia do estudo tem como característica o método qualitativo que, de acordo 

com Lima e Mioto (2007) é feita para servir de base teórica para o objetivo do estudo, ajudando 

os elementos que contribuem para que seja realizada uma futura análise dos dados obtidos.

Quanto à questão ética Prodanov e Freitas (2013) afirmam que o pesquisador deve 

observar os direitos autorais, sendo fiel às fontes bibliográficas utilizadas no estudo.

A busca dos textos foi feita nos endereços eletrônicos do Google Acadêmico, com 

publicações feitas de 2011 a 2020, tendo como palavras-chave: trabalho em altura, energia 

renovável, torre eólica, NR35, NR10.

Os textos foram lidos e resumidos de forma a serem apresentados no tópico resul-

tado e discussão. 
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Resultado e Discussão

Nos últimos anos ocorreu a expansão do setor elétrico no Brasil e, juntamente com 

esse crescimento, as questões de saúde e segurança passaram a ser observado pelas em-

presas com o intuito de salvaguardar os trabalhadores que operam em ambiente de altura, 

com ventos e espaço aberto, necessitando dos EPIs corretos durante as tarefas. Desta for-

ma, pode-se observar com os estudos analisados a preocupação em demonstrar quais os 

principais pontos a serem corrigidos ou notificados de modo que não ocorram acidentes 

graves ou até mesmo fatais.

Meyer et al. (2011) afirmam que a elaboração, implantação, fiscalização e moni-

toração referem-se aos procedimentos de saúde e segurança para os parques eólicos. O 

crescimento da distribuição de energia eólica representa uma série de desafios para o setor 

de segurança do trabalho, seja durante a construção de uma torre, durante sua manutenção 

ou até mesmo no eventual resgate de um trabalhador que oferece soluções de segurança 

em altura para as atividades no setor, sem perder de vista aspectos como conforto e pro-

dutividade. 

Azevedo (2017) informa que no setor eólico, os profissionais são submetidos à altu-

ra de até 130 metros, existindo uma complexidade de risco e, por vezes, não é perceptível 

pelos trabalhadores que iniciam as atividades, sendo necessário um treinamento constante 

para que os acidentes não aconteçam. A não realização das análise de risco ou até uma 

precária análise que não prevê as diversas medidas de segurança coletiva e individual, ou, 

ainda, o uso inadequado de equipamento de proteção coletiva (EPC), como sinalização de 

segurança, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, corrimãos e de equi-

pamento de proteção individual (EPI), como capacete, óculos, luvas, cintos, trava-quedas, 



ENERGIA EÓLICA E A SEGURANÇA DO TRABALHO EM ALTURA

Multiciência, São Carlos, 19: 327 - 346, 2020 339

assim como a falta de norma e regulamentação específica na área faz, com que o risco de 

acidente aumente consideravelmente.

O estudo de Azevedo (2017) informa sobre a estrutura interna da torre eólica (figura 

3). Como explica o autor quando prestes a subir na torre, o trabalhador é submetido a uma 

avaliação de saúde, feita por um técnico de enfermagem, que verifica a pressão arterial 

do trabalhador. Qualquer anormalidade encontrada, o operário é suspenso das atividades 

até normalizar o seu estado de saúde. Mesmo quando não há algo visível ou aparente ao seu 

superior em seu estado de saúde, o trabalhador tem total direito de recusa, sempre que cons-

tatar evidências que coloque a sua segurança e saúde em risco, como também a de terceiros.

Figura 3: Estrutura interna de uma torre eólica
Fonte: Azevedo (2017)
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A realização do trabalho em altura dentro dos aerogeradores é controlada para que 

os trabalhadores não ultrapassem o tempo de duas horas enclausurados e sempre operado 

por dois operários ao mesmo tempo, pois em caso de emergência, há a possibilidade de 

um pronto atendimento ao operário em perigo, tendo com eles rádios transmissores para 

comunicação com pessoas no solo. 

Após o acompanhamento do treinamento feito na empresa que opera serviços em 

parque eólico, Azevedo (2017) afirma que o funcionário bem treinado, por exemplo, po-

derá cometer algum erro que pode causar danos a sua vida e a de terceiros, apenas por ter 

esquecido, ou mesmo porque não estava com vontade de realizar um determinado proce-

dimento de segurança.

O estudo de Whiter e Segalovich (2018) informam que, visando a obtenção de dados 

diretamente das fontes, os pesquisadores entraram em contato com fornecedores, conces-

sionárias, operadoras, técnicos e especialistas do setor. Apesar dos esforços e ratificando 

a falta de compartilhamento de informações públicas a respeito de números de acidentes, 

não foram obtidos retornos satisfatórios e significativos para elaboração de um estudo para 

análise das condições de segurança dos parques eólicos no Brasil. 

Ocorreram 1.556 acidentes em parques eólicos ao redor do mundo nos últimos dez 

anos. no Brasil, este banco de dados traz uma coletânea de 10 acidentes ocorridos em ter-

ritório nacional agrupados em 6 tipos diferentes sendo que da totalidade de acidentes, 4 

resultaram em fatalidades, 2 foram resultado de falhas estruturais e outros 2, de fogo, além 

de 1 acidente de tipo ambiental e 1 proveniente de falha na pá. 

Segundo os autores, no Brasil, o setor de energia eólica tem uma empregabilidade 

de mais de 160 mil pessoas, sendo referente a postos diretos e indiretos e está na quinta 

colocação como maior empregador do mundo, e tem apresentado um crescimento dos 
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números nos últimos anos, com a tendência de evolução do volume dos parques eólicos. 

Os profissionais demandados são os mais variados, desde técnicos até gestores. O difícil é 

precisar onde estes empregos são criados uma vez que a cadeia está espalhada pelo país.

Desta forma, fazendo uma síntese da pesquisa de Whiter e Segalovich (2018) os 

principais casos de acidentes identificados são por conta de incêndio que se ocorre ou por 

raio ou por problemas elétricos e o trabalhador que necessita fazer os reparos na eólicas 

está sempre exposto ao risco de queda. Apesar da fase de montagem das torres ofereça 

maiores riscos de lesões a longo prazo, é durante a manutenção dos aerogeradores que os 

trabalhadores correm mais riscos de desenvolverem doenças ocupacionais, sendo identi-

ficadas lesões de coluna lombar e cervical e em membros superiores, especialmente nos 

ombros. 

A pressão sobre o trabalhador também é um fator negativo, pois impede as micro 

pausas durante os turnos de serviço. O setor também deve ter em conta o estresse que a 

pressão para trabalhar com eficiência nos períodos frequentemente curtos de boas condi-

ções meteorológicas pode causar numa mão de obra sujeita a um trabalho muito exigente.

Carvalho et al. (2019) por meio de entrevista com a empresa Alfa Engenharia obteve 

informações que, no ano 1993, na Alemanha, houve um acidente relacionado a trabalho 

em altura com um engenheiro que estava fazendo a coleta de dados em uma torre anemo-

métrica a mais de 30 metros de altura quando caiu e foi a óbito. Esse acidente de grande 

proporção acabou por ter repercussão negativa para a imagem da companhia, levando a 

Gerência Corporativa de Saúde e Segurança do Trabalho passou a adotar controles mais 

rígidos em todas as unidades de negócio, desde a elaboração de procedimentos, treinamen-

tos e indicadores de desempenho para melhorar o índice global de segurança, até o desen-

volvimento e a implantação de uma política global de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

que evidenciasse o compromisso da empresa com a prevenção de acidentes. 
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Considerações finais

O presente estudo teve como objetivo fazer uma análise das NRs 35 e 10 no que se 

referem ao parque eólico e pode-se afirmar que, embora tenham sido encontrados poucos 

trabalhos acadêmicos que trouxessem uma discussão prática sobre os riscos ocupacionais 

para os trabalhos em altura e com eletricidade, como são as torres de energia eólica é pos-

sível perceber que são muitos às situações de risco que estão suscetíveis os trabalhadores 

nesse ramo industrial.

O fato de o acesso às pás ser uma tarefa que impõe um conhecimento técnico por 

parte do trabalhador para a utilização de todo o EPI necessário para a sua segurança, às 

condições climáticas que estão expostos é algo que deve ser também avaliado e analisado 

antes da liberação da equipe para uma atividade de reparo ou instalação.

Foi apresentado também a questão do trabalho em espaço confinado, uma vez que o 

acesso ao alto pode ser feito por dentro da torre, como possibilidade de só um trabalhador, 

o que envolve treinamento para o serviço específico.

O que se pode concluir é que o trabalho no parque eólico é uma atividade de grande 

risco ocupacional e a presença de um engenheiro em Segurança e Saúde do Trabalhador é 

essencial para a prevenção de acidentes e orientação tanto para os encarregados dos servi-

ços, quanto para os trabalhadores de modo geral.

WIND ENERGY AND WORK SAFETY AT HEIGHT
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Abstract

Brazil has become attractive for investment in wind farms because it is the country with 

the largest factor of generation capacity of wind energy in the world, and also has govern-

ment incentives to develop alternative sources of energy, in addition to having large areas 

for development. of the plants. However, the works are of high risk and involve height and 

electrical energy, which can cause accidents, sometimes fatal. The objective of the study 

is to present the safety aspects in electrical installations and in height, with analysis of NR 

10 and 35, inside the wind farms. The qualitative research methodology was carried out 

on Google Scholar’s electronic addresses, with publications made from 2011 to 2020. It 

can be concluded that, although few academic papers were found that brought a practical 

discussion about occupational risks for work at height and With electricity, as are the wind 

power towers, it is possible to see that there are many risk situations that workers in this 

industrial sector are susceptible to.

Keywords: Wind energy; Accident Risk; Height.
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