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D esde, pelo menos, os últimos 40 anos 
do século XX, a humanidade tem cons-
tatado, comparativamente a períodos 

históricos anteriores, considerável expansão do 
conhecimento científico e suas aplicações. Não 
desconsiderando a aceleração observada em pe-
ríodos anteriores – tal como o inicial, nos sécu-
los XVI e XVII, período da chamada “Revolução 
Científica” –, a expansão do conhecimento cien-
tífico verificada nos últimos 60 anos tem ocorri-
do com atributos próprios. Constata-se dinâmica 
caracterizada por significativa sofisticação das 
possibilidades de uso inovador do método cientí-
fico, sobretudo a partir do avanço das tecnologias 
observacionais e de registro e análise de enormes 
quantidades de dados. Como decorrência, varia-
das e inovadoras temáticas multidisciplinares têm 
emergido e se consolidado, tais como, por exem-
plo, as que definem os interesses de pesquisa bá-
sica, aplicada e tecnológica em áreas como En-
genharia Genética, Nanotecnologia, Ciências da 
Computação, Ciências Biomédicas, Ciências Am-
bientais e Neurociências. Embora com dinâmicas 
distintas nos países produtores de ciência e tec-
nologia, essa expansão deverá continuar e, com o 
tempo, terá seu passo ainda mais acelerado, a des-
peito dos ataques de obscuros movimentos anti-ci-
ência (THOMPSON; SMULEWICZ-ZUCKER, 

2018) e dos complexos problemas relativos à es-
tabilização de políticas públicas de financiamento 
à pesquisa científica e tecnológica (DE NEGRI; 
KOELLER, 2019; CHAIMOVICH; MELCOP, 
2007). Expectativa esperançosa se justifica, pois 
a ciência é, reconhecidamente, um dentre os mais 
bem-sucedidos empreendimentos de produção de 
conhecimento útil à solução de problemas huma-
nos, sendo centralmente responsável pela viabi-
lização de inúmeras ferramentas de promoção da 
manutenção e da qualidade da vida humana (e in-
fra-humana) no planeta, e o mais eficaz motor da 
prosperidade das nações.

A formação de cientistas é um processo com-
plexo e oneroso, que coloca significativos desa-
fios para as sociedades que buscam realiza-lo. 
Há consenso nas comunidades científicas ― lo-
calizadas nas universidades, centros e institu-
tos de pesquisa mundo afora ― de que a forma-
ção de novos cientistas deve ter início nas etapas 
iniciais da formação educacional, se possível já 
no ensino médio e, indispensavelmente, no en-
sino de graduação nas universidades, nas diver-
sas áreas do conhecimento (CSERMELY, KOR-
CSMÁROS, LEDERMAN, 2005; CSERMELY, 
KORLEVIC, SULYOK, 2007; HINCHCLIFFE, 
BROMLEY, HUTCHINSON, 2007). Com início 
datado na década de 1930 no Brasil, a iniciação 
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científica (IC) nas universidades brasileiras tem, 
segundo Massi e Queiroz (2015), “... se mostra-
do uma experiência de sucesso na complementa-
ção da formação acadêmica e pessoal do univer-
sitário e no encaminhamento para a pesquisa e a 
formação profissional” (p. 8). Não obstante a re-
conhecida importância, o cenário da formação 
de cientistas no Brasil segue aquém das neces-
sidades nacionais. Luiz Davidovich, presidente 
da Academia Brasileira de Ciências (ABC), em 
texto de divulgação intitulado “Por que o Brasil 
tem tão poucos cientistas?”, publicado em 2019 
no site do Museu do Amanhã, aponta para reali-
dade preocupante:

O Brasil possui, segundo a UNESCO, cer-
ca de 700 pesquisadores por milhão de ha-
bitantes, enquanto a China possui 1.100, a 
Rússia 3.100, a União Europeia 3.200, os 
Estados Unidos 3.900, Coréia e Singapu-
ra 6.400, Israel 8.300. Na América Latina, 
o Brasil está em segundo lugar, abaixo da 
Argentina, que tem 1.200 pesquisadores 
por milhão de habitantes. Mas está muito 
distante ainda dos países desenvolvidos, 
embora esteja formando 18 mil doutores 
por ano (DAVIDOVICH, 2019).

Embora o treinamento em pesquisa e a con-
solidação da aquisição de conhecimentos e ha-
bilidades científicos ocorram no âmbito de pro-
cessos formativos mais avançados ― no Brasil e 
em outros países do mundo, nos cursos de mes-
trado e de doutorado de programas de pós-gradu-
ação stricto sensu, em especial ―, o despertar da 
curiosidade científica e a motivação genuína para 
uma carreira em ciência e tecnologia não podem 
prescindir de experiências como as proporciona-
das por programas de IC nos cursos de graduação. 
Nesse nível da formação acadêmica, os progra-
mas de IC têm sido os mecanismos operacionais 
impulsionadores iniciais da eficiente implemen-
tação das políticas de formação de jovens em ci-
ência. Apesar da pequena quantidade de estudos 
sobre os impactos da IC na formação de univer-
sitários no Brasil, os estudos já feitos mostraram 

que, quando devidamente institucionalizados, bem 
gerenciados e tornados perenes, programas de IC 
elevam significativamente a qualidade da forma-
ção profissional de graduandos, viabilizam o in-
gresso de contingente com melhor perfil científi-
co nos programas de pós-graduação stricto sensu 
e, no longo prazo, possibilitam a renovação con-
tínua e qualificada dos quadros técnico-científi-
cos do país (MASSI; QUEIROZ, 2015).

Em síntese genérica, ao acompanhar um cien-
tista sênior no desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa, o universitário em um programa de IC 
entra em contato, paulatinamente, com o método 
científico e as inúmeras implicações vantajosas 
do seu uso. Em uma sequência típica de passos, 
o graduando aprende a identificar e formular pro-
blemas de modo consistente e lógico; a elaborar 
hipóteses sobre as possíveis respostas ao proble-
ma formulado; a delinear as condições para o tes-
te empírico das hipóteses elaboradas com o uso 
de instrumentos que permitirão a produção das 
evidências necessárias a avaliação da pertinên-
cia das hipóteses; a analisar, com técnicas quan-
titativas e/ou qualitativas, as evidências obtidas; 
e, com base em conhecimentos acumulados sobre 
a temática sob estudo, acatar, reformular ou rejei-
tar as hipóteses formuladas, chegando às conclu-
sões que poderão fazer avançar o conhecimento 
já estabelecido na área onde se insere a temáti-
ca. Ao possibilitarem que graduandos caminhem 
por esse percurso formativo, onde descobertas so-
bre a natureza e realidades sociais poderão des-
pertar profundas paixões em mentes jovens, fér-
teis e dinâmicas, os programas de IC configuram 
diferenciais de inequívoca qualidade acadêmica 
às instituições que os promovem, não facilmen-
te alcançáveis por outros tipos de atividades for-
mativas. É nesse percurso virtuoso, em ambientes 
acadêmicos propícios e ao longo de vários anos 
a partir do seu início, que se formam os cientis-
tas de uma nação (KIRCH; AMOROSO, 2016, 
para aprofundamento em perspectiva atualizada 
em educação para ciência).

A consolidação, divulgação e validação social 
do conhecimento científico produzido ocorre com 
a publicação dos resultados das pesquisas reali-
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zadas, de preferência em veículos de divulgação 
científica qualificados ― predominantemente, ar-
tigos em periódicos científicos de elevado impac-
to, e também livros, que predominam em algumas 
áreas do conhecimento. Nessa etapa de desfecho da 
produção científica, veículos de divulgação qualifi-
cados específicos para produções no nível dos pro-
gramas de IC praticamente inexistem. Naturalmen-
te, os resultados produzidos a partir de planos de 
trabalho de pesquisa de IC tendem, não raramente 
― e, sobretudo, se tomados apartados dos proje-
tos maiores dos quais se originam ―, a ser menos 
densos e, de pronto, não implicarem em desdobra-
mentos tão substanciais para o avanço das temá-
ticas nas quais se inserem. Isto não significa dizer 
que, nos limites do que define um plano de traba-
lho de pesquisa de IC, o produto final resultante 
deixe de ter qualidade e, principalmente, expresse 
bem o sucesso da empreitada de formação cientí-
fica inicial do graduando que o produziu. 

O estabelecimento de um veículo de divulga-
ção científica para a publicação de produções qua-
lificadas de programas de IC é ação que, além de 
viabilizar a prática da redação científica na etapa 
de desfecho da atividade de pesquisa, pode induzir 
a atratividade do percurso formativo para o gra-
duando ― que, então, poderá ter os resultados do 
seu trabalho publicados ― e, assim, a intensifica-
ção da dedicação deste à experiência formativa. 
A Coleção Gênesis: ciência e tecnologia visa su-
prir essa lacuna no âmbito, sobretudo, do Progra-
ma de Iniciação Científica da Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás (PUC Goiás). Ao propor 
veículo de publicação destinado aos produtos das 
experiencias discentes em processos formativos 
em ciência e tecnologia, a PUC Goiás aperfeiçoa 
a eficiência desses processos ao viabilizar práti-
cas formativas desde a formulação do problema 
de pesquisa à publicação dos resultados destas.

A origem da maior parte das produções cien-
tíficas publicadas na Coleção Gênesis: ciência e 
tecnologia, a começar deste que é primeiro volu-
me da coleção, será o processo de formação em 
ciência e tecnologia desenvolvido no Programa 
de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC Goiás). Sob a gestão da 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRO-
PE), a partir da Coordenação de Pesquisa (CP), 
as atividades de iniciação científica (IC) na PUC 
Goiás remontam 35 anos, tendo sido iniciadas em 
1985. Neste longo período de tempo, aproxima-
damente 4.200 graduandos, de diversas áreas do 
conhecimento, tiveram a oportunidade de desen-
volver planos de trabalho de IC oriundos de pro-
jetos de pesquisa sobre temáticas de várias áreas 
do conhecimento, coordenados por professores-
-pesquisadores (mestres e doutores) vinculados 
às unidades acadêmicas da Instituição (estas va-
riáveis ao longo do tempo, hoje organizadas em 
escolas). Hoje, o Programa de Iniciação Cientí-
fica da Pontifícia Universidade Católica de Goi-
ás (PUC Goiás) conta com cinco modalidades: 1) 
Bolsas de Iniciação Científica da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás (BIC / PUC Goiás); 
2) Bolsas de Iniciação Científica do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (PIBIC / CNPq); 3) Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (PIBITI / CNPq); 4) Contrapar-
tida em Atividades de Iniciação Científica da Or-
ganização das Voluntárias de Goiás (BIC / OVG); 
e 5) Iniciação Científica Voluntários de Pesquisa. 

Em processos seletivos anuais, em média 600 
graduandos têm inscrito planos de trabalho para 
concorrer a vagas (com ou sem bolsas) em uma 
das cinco modalidades do programa. Os planos 
de trabalho, assim como o desenvolvimento das 
atividades neles previstas, têm sido avaliados por 
comitês de consultores ad hoc internos e externos, 
que realizam as avaliações com o uso de instru-
mentos padronizados, com componentes quanti-
tativos e qualitativos, disponibilizados via inter-
net em formulários eletrônicos, em um sistema 
de gestão das atividades de pesquisa próprio da 
PUC Goiás: o Sistema Gestor de Pesquisa (SI-
GEP). Quando do desfecho dos planos de traba-
lho, os resultados obtidos na experiência de IC 
têm sido apresentados anualmente no Congres-
so de Ciência e Tecnologia (CCT) da PUC Goi-
ás, para bancas avaliadoras compostas por pro-
fessores-pesquisadores (mestres e doutores), em 
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sessões públicas programadas especificamente 
para esta finalidade, com a presença do profes-
sor-pesquisador orientador do plano de trabalho.

Na inscrição dos trabalhos para apresentação 
no Congresso de Ciência e Tecnologia (CCT) é 
oferecida a graduandos nas modalidades da IC e 
a pós-graduandos dos cursos de mestrado e dou-
torado a possibilidade de inscrição dos seus tra-
balhos também para concorrerem a prêmios em 
duas modalidades correspondentes aos níveis da 
formação: 1) Iniciação Científica, dedicada às pro-
duções originadas dos planos de trabalho de IC; 
e 2) Temas Livres, dedicada a trabalhos de mes-
trandos e doutorandos. O arranjo para premiação 
se dá em certame instituído por edital específi-
co, denominado “Prêmio Melhores Trabalhos em 
Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás”. Os trabalhos concorrentes a 
prêmios nas duas modalidades devem ser forma-
tados como artigos científicos e vão a avaliação 
pela Comissão de Premiação, que é constituída 
por membros da assessoria direta da Pró-reitoria 
de Pós-graduação e Pesquisa (PROPE) e mem-
bros consultores ad hoc doutores, especializados 
nas áreas do conhecimento que abrigam as temá-
ticas dos trabalhos concorrentes. Os três trabalhos 
de cada modalidade que terminam melhor pontu-
ados no processo de avaliação ― feita em duplo-
-cego, com instrumento de avaliação específico e 
por, pelo menos, dois avaliadores ad hoc ― são 
premiados em cerimônia de premiação progra-
mada, normalmente, para o último dia do CCT. 
Como aspecto significativo da premiação, os tra-
balhos contemplados ― ou, excepcionalmente, 
aqueles reconhecidos com menções honrosas ― 
têm o destaque consolidado com a aquisição do 
direito à publicação, na forma de capítulo de li-
vro, na Coleção Gênesis: ciência e tecnologia. A 
efetivação final da publicação depende de os au-
tores (o discente e seu orientador) cumprirem a 
normas editoriais da Editora da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

Neste Volume 1 da Coleção Gênesis: ciência e 
tecnologia estão publicados vinte e sete (27) tra-
balhos premiados ou detentores de menção hon-
rosa no Prêmio Melhores Trabalhos em Ciência 

e Tecnologia do IV Congresso de Ciência e Tec-
nologia (CCT) da PUC Goiás, ocorrido em 2018. 
O conjunto de capítulos é composto pelos três (3) 
trabalhos contemplados com prêmios na modali-
dade Iniciação Científica ― sendo estes os traba-
lhos premiados em primeiro, segundo e terceiro 
lugares no certame, publicados como o primeiro, 
o segundo e o terceiro capítulos do volume, res-
pectivamente ―, seguidos pelos quatro (4) traba-
lhos, também de IC, posicionados da quarta à sé-
tima posições, e pelos quinze (15) trabalhos de IC 
e cinco (5) trabalhos de pós-graduandos da stricto 
sensu, inscritos na modalidade Temas Livres, de-
tentores de menções honrosas no certame. A deci-
são da Comissão de Premiação pela publicação dos 
trabalhos que receberam menções honrosas deveu-
-se ao caráter inaugural do presente Volume 1 e, em 
especial, devido às pequenas diferenças de pontu-
ação observadas entre estes e os trabalhos premia-
dos, o que evidenciou a qualidade dos mesmos. O 
total de vinte e sete (27) trabalhos que compõem 
este Volume 1 representa 44,3% do total de traba-
lhos inscritos para premiação no IV CCT (n = 61).

Aqueles que se dedicarem a percorrer as páginas 
deste Volume 1 da Coleção Gênesis: ciência e tec-
nologia, poderão constatar que estamos inauguran-
do esta coleção institucional com chave de ouro. Os 
vinte e sete (27) estudos publicados percorrem, em 
âmbito disciplinar ou interdisciplinar, temáticas em 
Letras e Literatura, Arquitetura e Urbanismo, Conta-
bilidade, Psicologia, Fisioterapia, Fisiologia vegetal, 
Medicina, Ciências da Religião, Direito, Biologia, 
Ciências Ambientais, Computação Aplicada, Enge-
nharia Civil, Enfermagem e Economia. Temáticas 
variadas e distintas são exploradas: por exemplo, 
a relação do modernismo na poesia de Baudelaire 
com o modernismo na poesia brasileira, e proces-
sos de dor e fadiga em adolescentes com paralisia 
cerebral; fatores comportamentais que influenciam 
a adesão ao tratamento de crianças em terapia re-
nal substitutiva, e áreas de interesse social e aden-
samento urbano em planos diretores da cidade de 
Goiânia; Síndrome de Burnout e os sintomas psi-
cossomáticos em profissionais da área da saúde, e 
incidências da corrupção privada no esporte no di-
reito penal brasileiro; manufatura de peças metáli-
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cas através de impressão 3D, e psicopatia e matu-
ridade psicológica em autores de violência sexual; 
liberdade econômica como agente indutor da inova-
ção tecnológica, e o potencial da integração da reali-
dade aumentada na construção civil; comportamen-
to da argamassa com adição de cinza do bagaço da 
cana-de-açúcar, e a relação entre religiosidade e es-
piritualidade na assistência à saúde.

Essa ampla variedade de temas é explorada 
nos limites dos repertórios científicos em constru-
ção que caracterizam os vinte e dois (22) graduan-
dos em IC e cinco (5) pós-graduandos stricto sen-
su que assinam, como primeiros autores, os vinte 
e sete (27) capítulos do volume. Reconhecimento 
à decisiva e indispensável atuação dos professo-
res-pesquisadores orientadores em toda a trajetó-
ria dos discentes é feita com a assinatura conjun-
ta dos capítulos, assim como os assinam, também, 
membros colaboradores das equipes de pesquisa 
envolvidas. Fica aqui o nosso convite à leitura do 
rico conteúdo deste Volume 1 da Coleção Gêne-
sis: ciência e tecnologia. Além do valor inerente ao 
próprio conteúdo dos capítulos, as produções re-
presentam o desfecho virtuoso de interações bem-
-sucedidas entre jovens universitários pesquisado-
res e seus orientadores em prol da formação para a
ciência e a tecnologia, inequívocos bens maiores
da humanidade, e materializam o inarredável com-
promisso social da Pontifícia Universidade Católi-
ca de Goiás (PUC Goiás) com a formação integral
qualificada dos seus discentes e a produção do co-
nhecimento: “Conhecimento a Serviço de Vida”.

Muito boa leitura a todos!
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AColeção Gênesis: ciência e tecnologia, 
apresenta o seu primeiro volume de uma 
série que pretendemos ser duradoura, 

fruto da dedicação e esforço de muitas pessoas. 
É antiga, na Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC Goiás), a necessidade de uma me-
mória qualificada das produções de discentes em 
processos de formação para a pesquisa, nos pro-
gramas institucionais de iniciação científica e de 
pós-graduação stricto sensu. A saudosa e visio-
nária Irmã Laura Chaer, primeira Vice-reitora de 
Pós-graduação e Pesquisa da, então, Universidade 
Católica de Goiás, expressava esse entendimento 
em meados dos anos 80 do século passado, pou-
cos anos após a criação da, então, Vice-reitoria 
de Pós-graduação e Pesquisa. Com o lançamen-
to dessa Coleção entendemos que essa lacuna está 
sendo primorosamente preenchida. 

Com a instituição da Coleção Gênesis: ciência 
e tecnologia, cria-se uma oportunidade para dar vi-
sibilidade ao trabalho de pesquisa dos nossos estu-
dantes, com o registro da interação entre discentes 
e docentes orientadores, ao longo da condução da 
pesquisa. Para além disto, “publicar na Gênesis” 
poderá induzir mais dedicação ao processo forma-
tivo e, assim, o impulsionamento de ações volta-
das a maior qualificação do processo de iniciação 
à pesquisa científica e tecnológica na PUC Goiás.

Desde a elaboração do conceito, da escolha 
do título da coleção até o desfecho da editoração 
deste primeiro volume, a Coordenação de Pes-
quisa, a Coordenação de Pós-graduação Stricto 
Sensu e a Coordenação da Editora, em um pro-
cesso de trabalho cuidadoso, avaliaram, em vá-
rias etapas distintas, sessenta e um (61) trabalhos 
inscritos ao “Prêmio Melhores Trabalhos em Ci-
ência e Tecnologia” do IV Congresso de Ciência 
e Tecnologia da PUC Goiás, ocorrido em outu-
bro de 2018. Com a valorosa e indispensável co-
laboração de quatorze (14) professores doutores 
membros da Comissão de Premiação e/ou avalia-
dores ad hoc, foram selecionados para compor o 
presente volume inaugural vinte e sete (27) tra-
balhos, todos com discentes graduandos ou pós-
-graduandos como primeiros autores.

A formação científica e tecnológica sólida é 
pré-requisito indispensável a atuação profissional 
qualificada, com real capacidade de ação efeti-
va na resolução de problemas complexos, objeti-
vo desejado por qualquer nação que se pretenda 
desenvolvida social e economicamente. A PUC 
Goiás, ao viabilizar a Coleção Gênesis: ciência 
e tecnologia, reafirma o seu inabalável compro-
misso com a contínua disponibilização de condi-
ções para uma formação integral qualificada dos 
seus discentes, e do cumprimento da sua missão 
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social de promoção da cultura e elevação da con-
dição humana. 

Uma publicação com o escopo da Coleção Gê-
nesis: ciência e tecnologia fortalece a participa-
ção da PUC Goiás nos processos institucionais 
voltados à educação de jovens para a ciência e a 
tecnologia. Todavia, é também um desafio, pois 
requer a busca de novos horizontes na caminha-
da acadêmica, exigindo a superação dos obstácu-
los no contexto da geração e socialização do co-
nhecimento. Representa, ainda, mais um estímulo 
para estudantes e orientadores submeterem seus 
trabalhos aos ditames do edital do Congresso de 
Ciência e Tecnologia da PUC Goiás, enriquecen-
do esse importante momento de partilha social da 
produção institucional em ciência e tecnologia.

Gratidão aos autores pelo esforço e dedicação 
em prol da ciência!

Profa Dra Milca Severino Pereira
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
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DA MODERNIDADE DE BAUDELAIRE À MODERNIDADE BRASILEIRA

FROM THE MODERNISM OF BAUDELAIRE TO BRAZILIAN MODERNISM

Nayara Cavalcante de Freitas
nayara.c.freitas@gmail.com

Direito, Escola de Direito e Relações Internacionais
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Vitor Fernando Perilo Vitoy
vitorvitoy@pucgoias.edu.br

Letras, Escola de Formação de Professores e Humanidades
Pontifícia Universidade Católica de Goiás

O objetivo das artes modernas em geral 
é a tensão dissonante, esta junção de 
incompreensibilidade e de fascinação, 

onde sua obscuridade é intencional. Baudelaire es-
creveu: “existe uma certa glória em não ser com-
preendido”, a poesia quer ser uma criação autos-
suficiente que age sugestivamente em zonas de 
mistério dos conceitos. A poesia moderna rom-
pe com a realidade, ela não quer mais estar presa 
à ordem espacial, temporal, objetiva e anímica.

O que torna Baudelaire, e As flores do mal 
como documento fundador, é a habilidade de fa-
zer a junção entre o tema licencioso e a clareza 
formal, tendo Flaubert a apreciado como a “aspe-
reza, com suas sutilezas de linguagem”. Foi seu 
talento de fundir controle técnico e escopo emo-
cional que tornou Baudelaire modelo para os poe-
tas modernistas, modelo esse que atravessou oce-
anos e chegou a solo brasileiro. A lírica moderna 
propagou-se num encadeamento de poetas, apri-
morando e desenvolvendo novas expressões. As 
imagens passaram a fundar um mundo desconcer-
tante e difuso, que se contrapõe ao mundo fami-
liar e uno (SANTOS, 1992), surgindo em 1890, as 
primeiras obras simbolistas, que ganharam adep-
tos, formaram grupos que uma década mais tarde 
se dissolveriam, mas operariam uma literatura de 
transição, levanto alguns de seus integrantes a pra-

ticar o advento do modernismo depois de 1920. 
Movido por isso, consideramos o aprofundamento 
no estudo da poesia baudelairiana ressoando até a 
poesia brasileira, partindo do pressuposto de que 
Baudelaire é precursor do conceito de moderni-
dade e que os efeitos desta têm grande influência 
na formação cultural e acadêmica dos estudantes 
da contemporaneidade.

Sua permanência nos quadros da poesia 
moderna, de que ele é o maior de todos 
os precursores, dá bem a medida da gran-
deza de sua obra, não apenas seu legado 
como poeta, mas também de sua inestimá-
vel contribuição como esteta, como crítico 
literário, musical e de artes plásticas, e até 
mesmo como pensador. [...]. A influência 
de Baudelaire pode ser mais nitidamen-
te rastreada ao longo da segunda metade 
do século XIX, quando a poesia moder-
na lança suas raízes definitivas. Na Fran-
ça, os três maiores poetas desse período 
- Verlaine, Rimbaud e Mallarmé - lhe de-
vem tudo. [...] Baudelaire chega ao Bra-
sil na última década do século XIX pelas
mãos dos simbolistas [...]. Guilherme de
Almeida e os pós-modernistas Vinícius de
Moraes e Dante Milano despertam inte-

mailto:nayara.c.freitas@gmail.com
mailto:vitorvitoy@pucgoias.edu.br
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resse pelos poemas de As Flores do Mal. 
E na década de 1930, Félix Pacheco pro-
move um verdadeiro revival baudelairiano 
nas páginas do Jornal do comércio (FREI-
TAS apud JUNQUEIRA, 1985, p. 91-93.).

O poeta francês surge como o primeiro de uma 
linhagem de rebeldes que enfraqueceriam a ten-
dência de ver a obscenidade e a blasfêmia como 
crimes, valendo observar que em agosto do ano de 
publicação de sua obra Les Fleurs du Mal (1857), 
foi acusada de atentar contra “a moral e os bons 
costumes”, justamente por romper com o tradi-
cional e abordar ‘temáticas’ não antes abertamen-
te discutidas.

Teixeira Coelho apresenta algumas linhas fun-
damentais a arte da modernidade, tais como: a 
subjetividade, a solidão, a morte, a metalingua-
gem e a ruptura. Estes traços trouxeram uma ra-
dical mudança nas palavras.

A poesia, que tem feito parte da vida co-
letiva dos homens desde as mais antigas 
civilizações, abandona definitivamente a 
sua forma grandiosa de expressão (como a 
épica) para buscar um meio refinadamen-
te restrito, uma comunicação íntima com 
o público (SANTOS, 1992).

A mudança está justamente na obra de Char-
les Baudelaire, que se desassocia dos papéis dos 
seus predecessores e reclama um elo com os lei-
tores de uma maneira obscura, através do erro, da 
mesquinhez e da tolice. O poeta tinha consciên-
cia de sua ousadia e esperava ganhar a simpatia 
dos leitores que talvez não se atrevessem a reco-
nhecer sua genialidade poética. Em sua introdu-
ção na edição de 1861 de As Flores do Mal ele 
chama o “hipócrita leitor” de “irmão” e seu “se-
melhante” (GAY, 2009, p. 53).

Tendo Paris como o reflexo da própria moder-
nidade, que é essencialmente urbana, a lírica de 
Baudelaire ousa ao torná-la o locus privilegiado 
da civilização moderna e consequentemente a ci-
dade cria o flâneur. Ele é o detetive da cidade, “de-
tentor de todas as significações urbanas, do saber 

integral da cidade, do seu perto e do seu longe, 
do seu presente e do seu passado”. A cidade que 
o flâneur percorre é a das transformações urba-
nas que ocorrem no século XIX (ABREU, 2004).

Com uma Paris notabilizada pelas reformas de 
Haussmann, com os bulevares, novas vias de cir-
culação para as pessoas e densidade demográfi-
ca, em suas devidas proporções pode-se analisar 
de igual forma as reformas do Rio de Janeiro no 
início da república, transformando a cidade bra-
sileira em uma espécie de “Paris dos trópicos”. 
Desde o fim do século XIX, no Brasil, passa a ser 
construída na e a partir da cidade, principalmen-
te com autores como Machado de Assis, José de 
Alencar e João do Rio, entre outros.

Mello e Sousa (1989, p. 24), ainda assinala 
que nos anos de 1870 e começo dos de 1880, “a 
presença de Baudelaire foi decisiva para definir 
os rumos da produção poética” brasileira. E fo-
ram poucos os autores estrangeiros que alcança-
ram esse grau de influência na formação da lite-
ratura brasileira.

Aspecto relevante para se dimensionar o 
papel de Baudelaire no sistema literário 
brasileiro é o número considerável de tra-
duções e retraduções de sua obra em por-
tuguês. Talvez nenhum outro poeta tenha 
sido tão retraduzido a ponto de, hoje, dispor-
mos, inclusive, de uma edição de suas obras 
completas em português, além de várias edi-
ções de poemas de As flores do mal, algu-
mas integrais (FALEIROS, 2011, p. 147).

O flâneur é descrito como o amante da multi-
dão e do anonimato, aquele que percorre, transi-
ta, atravessa e expõem-se ao choque de imagens, 
informações e acontecimentos. Abandona-se ao 
acaso de experiências estéticas e eróticas e se dei-
xa ser surpreendido por elas. Perde seu tempo pe-
rambulando e se perde nessa travessia pela cida-
de. Não segue roteiros. Em suas errâncias, olha 
vitrines, frequenta cafés, bares e observa a multi-
dão e seu movimento. A vertigem provocada pela 
metrópole moderna é a sensação que impulsiona 
o flâneur em sua busca permanente pelo efême-
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ro (FREIRE, DUARTE, 2014). Estas considera-
ções que são de análise de Benjamin sobre a flâ-
nerie, aplicam-se à Memórias da rua do Ouvidor 
de Joaquim Manoel de Macedo, onde o autor é 
conduzido ao passado pelas memórias das ruas: 
“Eia, pois a viajar! Não temos necessidade de le-
var malas, nem capas, nem provisões de boca, nem 
prevenção alguma [...] a viajem é segura e agra-
dável, riquíssima de variados panoramas” (MA-
CEDO,  p. 168).

Por sua poesia influenciar de modo tão conciso 
a modernidade empregada em território brasilei-
ro e consequentemente ressoar até os dias atuais 
aos estudantes na contemporaneidade, torna-se 
importante o estudo dos aspectos influenciado-
res da modernidade de Baudelaire à modernida-
de brasileira.

Decidimos por traçar um quadro comparativo 
entre o poeta francês e os modernistas brasileiros 
a fim de demostrar a influência do primeiro nos 
demais, de maneira visualmente apreciável e cla-
ra. Como referencial teórico, trabalharemos com 
os seguintes autores: Félix Pacheco (1932), Hugo 
Friedrich (1978), Walter Benjamin (1989), Pedro 
Brum Santos (1992), Jean Neves Abreu (2004), Jua-
rez Poletto (2005), Ricardo Meirelles (2008), Peter 
Gay (2009), Ivan Junqueira (2010), Álvaro Falei-
ros (2011) e Nayara Cavalcante de Freitas (2014).

Baudelaire no Jornal do Comércio

Na década de 1930, José Félix Alves Pacheco, 
político, poeta e tradutor, promove um verdadei-
ro revival baudelairiano nas páginas do Jornal do 
comércio (JUNQUERA, 1985); em 1897, ingres-
sou no jornalismo, como repórter de O Debate e 
dois anos depois, pela extinção daquele periódi-
co, fez carreira no Jornal do Comércio, do qual 
se tornou diretor e proprietário.

Félix Pacheco distinguia-se nas rodas li-
terárias e boêmias do Rio de Janeiro do 
seu tempo, onde a maledicência dos jo-
vens escritores voltava-se contra institui-
ções culturais conservadoras, a exemplo 
da Academia Brasileira de Letras, pela in-

teligência e pelos comentários iconoclas-
tas. Para Luís Edmundo em O Rio de Ja-
neiro do meu tempo, Félix impressionava 
os amigos, “alarmando o estreito meio li-
terário em que vivíamos com suas grava-
tas estapafúrdias, as suas frases loucas e 
as suas atitudes escandalosas” (ABREU, 
2015, p.3767).

Primeiro tradutor de Baudelaire no Brasil es-
creveu vários ensaios sobre suas obras. Desses es-
tudos culminou o discurso pronunciado em 24 de 
novembro de 1932, intitulado “Baudelaire e os 
milagres do poder da imaginação”, e três plaque-
tes publicadas no ano seguinte: “O mar através de 
Baudelaire e Valéry”, “Paul Valéry e o monumento 
de Baudelaire em Paris” e “Baudelaire e os gatos”.

Em estudo de Antônio Cândido de Mello e 
Sousa sobre os “primeiros baudelairianos” ele 
destaca a pequena “campanha” de Baudelaire 
por Pacheco, o que resultou cinco volumes e al-
guns artigos no Jornal do Comércio sobre o fran-
cês, e segundo ele isto contribuiu para estimular 
trabalhos ainda mais sólidos como as traduções 
de Guilherme de Almeida.

Mesmo que para o ponto de vista de Candido 
não sejam sólidos, não há como negar que foi o 
trabalho de Pacheco que deu toda a recepção para 
a chegada de Baudelaire ao Brasil e tornando-o 
tão convencional em nosso país.

Já nas primeiras páginas de seu discurso 
intitulado Do sentido do azar e do concei-
to da fatalidade em Baudelaire, publicado 
em 1933, pelas Oficinas Tipográficas do 
Jornal do Comércio, Félix Pacheco afir-
ma que, em Baudelaire: As suas revoltas, 
a independência leonina do seu modo de 
gravar no verso o sentimento da beleza, a 
sua compreensão multiforme do pecado, 
só comparável à veemência dos seus dese-
jos de imediato arrependimento, tudo nele 
era um cascatear nunca visto de símbolos, 
soando em ritmos, que, até então, ainda 
ninguém exibira... (FALEIROS, 2015, p. 
2, grifo nosso).
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A tradução das obras baudelairianas trouxe 
para seus tradutores, Félix Pacheco, Guilherme 
de Almeida etc., mais que um aperfeiçoamento 
da língua francesa, trouxe um estudo da técnica, 
uma tradução que precisava pensar nos moldes de 
Baudelaire e fazer sua poesia para depois de ser-
vir como modelo para trabalhos futuros.

(...) se é certo que os poetas relevantes do 
século xx não são baudelairianos, também 
parece possível considerar que o modo 
como Baudelaire é traduzido por autores 
como Félix Pacheco, Guilherme de Almei-
da, Jamil Almansur Haddad e Ivan Jun-
queira assume, sim, grande importância 
histórica, pois ajuda a traçar a fisionomia 
de uma fase em que a tradução não será 
mais emulação, mas lugar para se pen-
sar e modo de se fazer poesia; o que defi-
ne, em certa medida, os rumos da produ-
ção poética do período (...) (FALEIROS, 
2015, p.52).

É o que vemos nas décadas seguintes, marcada 
pelo formalismo, aproximando a geração 45 e 
os poetas concretos, trazendo a necessidade de 
desenvolvimento de técnicas de composição. A 
“poética de inovação participante do modernismo”, 
como intitulou Cacaso, à reação acadêmica e for-
malista que predomina nos anos 1950 e em parte 
dos anos 1960, encontrou em Baudelaire, e na tra-
dução de modo mais amplo, campos férteis para 
seu desenvolvimento (FALEIROS, 2015).

BILHETE A BAUDELAIRE
Rio de Janeiro , 1954

Poeta, um pouco à tua maneira
E para distrair o spleen
Que estou sentindo vir a mim
Em sua ronda costumeira

Folheando-te, reencontro a rara
Delícia de me deparar
Com tua sordidez preclara
Na velha foto de Carjat

Que não revia desde o tempo
Em que te lia e te relia
A ti, a Verlaine, a Rimbaud...

Como passou depressa o tempo
Como mudou a poesia
Como teu rosto não mudou!

Los Angeles, 1947.
Poema de Vinícius de Moraes, presente na obra 
Antologia Poética.

Em Vinicius de Moraes encontramos a forte 
influência francesa, em sua obra Forma e exege-
se - edição poesia completa e prosa, dividida em 
cinco momentos ou movimentos cada qual com 
sua epígrafe específica, traz citação de Léon Bloy, 
Mallarmé, Rimbaud e no terceiro momento traz 
epígrafe específica de Baudelaire para o poema 
“O Escravo”.

O quinto poema, denominado O escra-
vo, traz epígrafe de Baudelaire: J’aiplus 
de souvenirs que si j’avaismilleans, (24) 
que faz parte do poema Spleen 2, repre-
sentante da poesia pessimista e noturna 
do poeta, que revela o tédio em relação 
à vida. Em O escravo, Vinícius também 
diz de um mundo noturno, aquele repre-
sentado pela morte. Começa afirmando 
que “a tarde veio o vento veio e eu segui 
levado como uma folha” (25), assim ale-
gando não ter sido possível fugir. O lugar 
para onde foi levado é escuro, pois afirma: 
“Corri na sombra espessa longas horas e 
nada encontrava”. Tentou lutar, “mas eu já 
era outra vida que não a minha” “até que 
me perdi num grande país cheio de som-
bras altas se movendo...”. então reconhece 
que está no “misterioso reino dos cipres-
tes...”, “É este o feudo da morte implacá-
vel...”. Finalmente percebe que é “poeira 
da terra preso à poeira da terra”. Escravo, 
portanto, da sua condição. Embora Bau-
delaire não aborde a morte em seu poe-
ma, também nele se percebe o mundo das 
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sombras, o aprisionamento a uma condi-
ção de pesar que só canta após o sol-pos-
to (POLETTO, 2005, p.13).

Percebe-se influência baudelairiana justamen-
te por a modernidade de Baudelaire é dissonante, 
ou seja, se constrói do negativo que é, ao mesmo 
tempo, algo fascinador. O próprio título de sua 
obra, Lesfleursdu mal, se apresenta como “produ-
to dissonante das musas do tempo final” (FRIE-
DRICH, 1991 p. 42).

Baudelaire e seu amigo Vinicius

Em recuillement (recolhimento) o poeta perso-
nifica a dor que o aflige e esta se relaciona com o 
entretenimento. Na primeira estrofe, a progressão 
ascendente do ritmo passa a ideia de impaciên-
cia desta dor. Aqui o eu lírico reporta seu ‘leitor’ 
a uma paisagem urbana: Paris.

No poema de Vinicius o eu lírico define o poeta 
como alguém triste e que persegue a beleza, afir-
mando mais uma vez que a beleza da mulher que 
passa e é que inspirara o poema.

Ambos mostrando claros aspectos do flanêur 
que é descrito como o amante da multidão e do 
anonimato, aquele que percorre, transita, atravessa 
e expõem-se ao choque de imagens, informações 
e acontecimentos. Abandona-se ao acaso de expe-
riências estéticas e eróticas e se deixa ser surpreen-
dido por elas. Perde seu tempo perambulando e se 
perde nessa travessia pela cidade. Não segue ro-
teiros. Em suas errâncias, olha vitrines, frequenta 

cafés, bares e observa a multidão e seu movimen-
to. A vertigem provocada pela metrópole moder-
na é a sensação que impulsiona o flâneur em sua 
busca permanente pelo efêmero (FREIRE, 2014).

Conclusão

A lírica baudelairiana possui um caráter essen-
cial: a música. E como em arranjos musicais Bau-
delaire utiliza-se do que Pacheco chama de “educa-
ção matemática”. A rima, a construção das estrofes 
e o número de sílabas do verso são utilizados como 
instrumentos muito mais marcantes daquilo que 
o poeta quer expressar. Esse processo evidência a
precisão matemática que conduz tanto ao inexato
quanto à ‘embriaguez da poesia’ adquirindo gra-
ça e exatidão: “beleza é o produto de razão e cál-
culo”, diz Baudelaire (apud FRIEDRICH, 1991,
p. 41), sendo essa beleza apresentada por recursos
métricos e paradoxais, dotando-a de um encanto
agressivo. O que restou aqui analisado visou de-
monstrar como os brasileiros, em especial Vini-
cius de Moraes, foram influenciados por Baude-
laire e passaram a utilizar em seus escritos a lição
que o francês passou adiante através de sua obra.

Assim, através de fontes, essencialmente, bi-
bliográficas impressas e eletrônicas disponíveis 
nas bibliotecas brasileiras. Foi possível compre-
ender a modernidade precursora de Baudelaire e 
seu processo estilístico, demonstrando sua chegada 
ao Ocidente, com enfoque no Brasil; analisar com 
maior propriedade a poética e prosa modernas de 
Baudelaire e Vinicius, pontuando as influências e 
contribuições artísticas do poeta francês nos escri-
tos brasileiros; e trabalhar com leituras imanentes 
dos textos selecionados de modo a constituir uma 
visão do modernismo brasileiro, essencialmente 
influenciado por Baudelaire. “Tu le connais, lec-
teur, cemonstredélicat, -Hycpocritelecteur, - mon 
semblable, - frère!” (AULECTEUR, C. B.).
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Resumo: a poesia do poeta francês Charles Baude-
laire ressoou até a poesia brasileira. Isto porque Bau-
delaire é precursor do conceito de modernidade e os 
efeitos desta têm grande influência na formação cul-
tural e acadêmica dos estudantes da contemporanei-
dade. Foi o poeta que em seus trabalhos promoveu 
a ruptura com o romantismo e incentivou os traba-
lhos que atualmente conhecemos. Objetivo: buscar 
investigar através da pesquisa as diversas formas li-
terárias e demonstrar a influência baudelairiana na 
modernidade brasileira. Nesse sentido, pretendeu-se 
constituir um corpus com obras poéticas em perspec-
tiva crítica e demonstrativa, com as vertentes artís-
ticas de mesma temática e período histórico. Méto-
do: Foi realizado um estudo complexo de textos e 
documentos históricos inerentes ao período do mo-
dernismo baseados em uma pesquisa de revisão bi-
bliográfica. Os procedimentos metodológicos utili-
zados nesse projeto permitiram captar uma variedade 
de fenômenos e situações que se construíram na re-
alidade em estudo entre a modernidade de Charles 
Baudelaire e sua influência na lírica moderna bra-
sileira. Resultados: Através das diversas fontes da 
pesquisa foi realizado um apanhado de influências 
de Baudelaire no Brasil, a começar pela sua aparição 
no Jornal do Comércio, no qual Félix Pacheco pro-
moveu um verdadeiro revival baudelairiano; perpas-
sando pelo poema de Vinicius de Moraes à Baudelai-
re presente em sua obra “Antologia Poética”. E por 
fim, o flanêur de Baudelaire, apresenta na poesia de 
Vinicius. Conclusão: Através de fontes bibliográfi-
cas disponíveis. Foi possível compreender a moder-
nidade precursora de Baudelaire e seu processo esti-
lístico, demonstrando sua chegada ao Ocidente, com 
enfoque no Brasil; analisar com maior propriedade a 
poética e prosa modernas de Baudelaire e Vinicius, 
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pontuando as influências e contribuições artísticas 
do poeta francês nos escritos brasileiros; e trabalhar 
com leituras imanentes dos textos selecionados de 
modo a constituir uma visão do modernismo brasi-
leiro, essencialmente influenciado por Baudelaire.

Palavras-chave: Baudelaire; Modernidade; Brasil.

Abstract: The poetry of the Frenchman poet Charles 
Baudelaire resounded to Brazilian poetry. That is be-
cause Baudelaire is the precursor of the concept of 
modernism and the effect of his concept has a huge 
influence in the culture formation and in the academ-
ic life of present-day students. It was the poet who 
promote the break with romanticism and encouraged 
the form of the poems that we know now. Objec-
tive: Investigate through scientific search the mul-
tiple forms of literary and demonstrate the influence 
of Baudelaire in the Brazilian modernism. Thereby, 
the goal was to construct a corpus of poetic works 
the showed the same theme and historical period. 
Method: It was made a complex study of texts and 
history documents of modernism based on literature 
review that allow us to see situations that build the 
influence of Baudelaire in Brazil. Results: Through 
many sources it was possible to accomplishment real 
influences of Baudelaire in Brazil, begging in his ap-
parition in the “Jornal do Comércio”, where Félix 
Pacheco promote a revival of Baudelaire poetry, run-
ning through Vinicius de Moraes’ poem dedicate to 
Baudelaire and the figure of the “flanêur” in Vini-
cius’ poetry. Conclusion: By our search it was pos-
sible to understand the stylistic process of the mod-
ernism that we all know in the present-day according 
to the arrival of Baudelaire’s poetry in Brazil.

Keywords: Baudelaire; Modernism; Brazil.
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O papel da legislação urbanística para a 
ocupação, crescimento, adensamento 
e desenvolvimento de qualquer cidade 

é fundamental. Desde a definição do sítio de im-
plantação até os parâmetros urbanísticos de or-
denamento territorial, que visam estipular o uso 
e ocupação da cidade. Goiânia, como cidade pla-
nejada, tem sua história urbana atrelada às legis-
lações urbanísticas, visto que estas definiram os 
parâmetros de ocupação do solo e tiveram papel 
fundamental na expansão urbana ainda que vi-
sassem o controle e ordenamento territorial. Por 
meio delas, pode-se compreender a estruturação 
urbana ao longo do tempo. 

A pesquisa buscou analisar esse período de 
1992 a 2007, com o objetivo de entender quais 
foram as mudanças ocorridas entre os Planos Di-
retores, tendo em vista que foram os instrumen-
tos municipais desenvolvidos a partir dos prin-
cípios da constituinte de 1988 que trouxe à tona 
a discussão sobre a função social da cidade, cul-
minando, em 2001, com a aprovação do Estatu-
to das Cidades. 

O crescimento de Goiânia é marcado por dife-
rentes características, que ora culminaram no es-
praiamento urbano, com a implantação de conjun-

tos habitacionais e loteamentos particulares nas 
áreas periféricas entre os anos 1960 e 1980, ora 
com os parâmetros urbanísticos que permitiram 
o adensamento das áreas centrais. Mais recente-
mente, observa-se um rebatimento das reflexões
críticas acerca do planejamento urbano modernis-
ta em prol de uma maior flexibilidade de ordena-
mento territorial, sobrepondo funções e reconhe-
cendo a própria heterogeneidade das diferentes
partes da cidade.

Mediante essas questões, esta pesquisa tem 
por prerrogativa caracterizar as áreas irregulares 
de três bairros localizados nas bordas do períme-
tro urbano (considerando o PDIG de 1969 - os 
bairros Jardim Goiás, Jardim Atlântico e Parque 
Amazônia) a fim de avaliar o tratamento dado a 
esses fragmentos e identificar o tratamento dado 
às áreas denominadas no plano diretor de 1992 
como de Especial Interesse Social, e o adensa-
mento urbano que foi proposto. Em seguida, ao 
analisar o atual Plano Diretor, pode-se analisar 
os processos de transformação dessas áreas e os 
impactos da legislação sobre elas numa perspec-
tiva histórica. 

Considera-se a dinâmica urbana ocorrida ao 
longo dos anos, desde a construção da cidade até 
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os dias atuais, o que permite avaliar o processo 
de crescimento, adensamento e desenvolvimen-
to de Goiânia, sob a luz da legislação urbanística. 
Além disso, a pesquisa também se apoia nas dis-
cussões teóricas de Soja (2000), Muñoz (2008), 
Solá-Morales (1996) e Koolhaas (1995; 1978), 
a fim de identificar as características da condi-
ção urbana contemporânea e, consequentemen-
te, atestar as alterações de ocupação do território 
e os fenômenos recorrentes entre os Planos Dire-
tores de 1992 e de 2007.

Partindo dos estudos urbanos, têm-se como 
objeto de estudo os bairros Jardim Goiás, Jardim 
Atlântico e Parque Amazônia, e as áreas de inva-
são presente neles, uma vez que foram áreas que 
condicionaram a expansão e o adensamento ur-
bano da cidade de Goiânia (Figura 1).

Além desses bairros, inicialmente vazios ur-
banos entre as áreas centrais e os conjuntos habi-
tacionais de interesse social, busca-se identificar 
a relação entre estes bairros e os conjuntos habi-
tacionais dos anos 1960, financiados pelo Ban-
co Nacional da Habitação (BHN), tais como Vila 
Redenção, Vila União, Vila Novo Horizonte, en-
tre outros.

tem mapear: a fragmentação do espaço urbano 
com a implantação dos conjuntos habitacionais 
financiados pelo BNH; a formação de vazios ur-
banos entre esses conjuntos habitacionais, muitas 
vezes localizados nas bordas da cidade e, mais re-
centemente, a verticalização desses vazios. A par-
tir dessa cartografia, busca-se analisar as transfor-
mações urbanas dessas áreas, hoje caracterizadas 
por centralidades e que atestam a fragmentação e 
dispersão do processo de urbanização de Goiânia. 

Essa dinâmica urbana envolve a expansão da 
cidade, tendo em vista a ocupação de áreas pe-
riféricas, seguida pelo adensamento e desenvol-
vimento das áreas adjacentes e consolidação dos 
conjuntos habitacionais. Trata-se da região sul 
da cidade, sendo bairros próximos ao limite do 
município de Aparecida de Goiânia, bem como 
da BR-153.

A partir dos PDIG de 1992 e de 2007 preten-
de-se avaliar a expansão de Goiânia entre esses 
dois Planos, tendo em vista o adensamento a par-
tir do levantamento de projetos aprovados para 
edifícios de habitação coletiva nos bairros Jardim 
Goiás, Jardim Atlântico e Parque Amazônia, com 
o Plano Diretor aprovado em 2007. Observa-se,
pela presença de conjuntos habitacionais ou áreas
de invasão, o fenômeno de segregação socioes-
pacial, em função da proximidade com conjuntos
habitacionais e/ou presença de áreas de invasão.
A confrontação entre os diagnósticos apresenta-
dos no Plano de Desenvolvimento Integrado de
Goiânia (PDIG) e no atual Plano Diretor (GOIÂ-
NIA, 2007) e a pressão imobiliária também serão
discutidos, tendo em vista as transformações da
paisagem urbana.

Para tanto, foram elaborados diagnósticos, le-
vantamentos, mapeamentos do adensamento des-
ses bairros. Do mesmo modo, a análise e leitura 
das áreas adjacentes a fim de verificar a relação 
com as áreas de interesse social. Com isso, pode-
-se constatar os impactos provocados pelo aden-
samento sobre essas áreas, apresentando a segre-
gação socioespacial e a heterogeneidade dessas
áreas quanto à sua morfologia social.

Objetiva-se também compreender o papel das 
habitações coletivas como elementos de adensa-

Figura 1: Localização das áreas de adensamento e 
áreas de estudo para análise
Fonte: Mapa Digital de Goiânia (2015). Org. da autora (2016)

A cartografia destas áreas periféricas e sua 
transformação entre os anos 1960 e 1990 permi-
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mento desses bairros, a transformação da paisa-
gem urbana, avaliando seu impacto no ordenamen-
to territorial, especialmente quanto aos aspectos 
socioeconômicos desencadeados pela especula-
ção imobiliária. 

Essas questões permitem identificar as mudan-
ças na configuração do espaço urbano e o papel 
dos agentes produtores do espaço urbano, tanto 
público quanto privado. Com isso, é possível ava-
liar o papel da legislação na reestruturação urba-
na a partir de 1992, caracterizando a condição ur-
bana contemporânea.

Método

Discutiram-se alguns textos de fundamenta-
ção, assim como levantamento dos documentos 
existentes nos órgãos públicos a fim de constituir 
a cartografia e historiografia das áreas de estudo. 
Visitas de campo foram realizadas para a coleta 
de dados, caracterizando a paisagem atual dessas 
áreas a fim de confrontá-las aos parâmetros urba-
nísticos dos PDIs. Outro recurso realizado foi o 
acesso aos documentos que informam as carac-
terísticas geográficas e topográficas das áreas de 
estudo e a base de dados georreferenciados, dis-
poníveis nos órgãos municipais.

Essa base de dados e as informações coleta-
das possibilitaram cartografar as características 
da condição urbana contemporânea com a con-
tribuição dos referidos autores, visando identifi-
car o tempo de cada processo de reestruturação 
urbana, bem como as suas consequências para a 
produção do espaço urbano atual. Com a carto-
grafia dos processos de transformação da cidade, 
torna-se mais fácil a reflexão acerca das mudan-
ças no urbanismo e das interferências legislativas, 
econômicas e socioculturais como elementos de 
reestruturação urbana.

Para a elaboração da história urbana de Goiâ-
nia a partir da legislação urbanística foram elabo-
rados diagramas que revelam cronologicamente os 
momentos de ocupação que incitaram mudanças. 
Também foram analisados os mapas presentes no 
diagnóstico de 1992 que orientou a formulação do 
Plano Diretor de 1994. Nesse documento, foram 

identificadas áreas potenciais de desenvolvimento 
econômico, áreas históricas e cenários para que a 
expansão urbana fosse evitada e a ocupação dos 
vazios urbanos fosse estimulada. 

A leitura desses documentos como revisão bi-
bliográfica permitiu compreender a postura ado-
tada pela gestão pública quanto ao planejamen-
to urbano e os principais elementos considerados 
para promover o desenvolvimento urbano. Em se-
guida, adotou-se o método de análise urbana de 
Panerai (2006) para que ficassem caracterizados 
os elementos que contém a expansão e aquelas 
que as estimulam. 

A leitura crítica dos PDIG e do atual Plano Di-
retor também permitiu uma confrontação entre a 
legislação para que fossem desenvolvidas aná-
lises e mapeamentos das ações dos agentes pú-
blicos e privados na produção do espaço urba-
no, notadamente pela atual mudança dos bairros 
em estudo visto a verticalização, que incita a es-
peculação imobiliária de áreas até pouco tempo 
com baixo valor. 

Resultados

Em 1992 foram realizados estudos para elabo-
ração do novo Plano Diretor de Goiânia, aprova-
do dois anos depois. No que se refere ao Plano, 
este visou o desenvolvimento pleno das funções 
sociais da cidade. Entre as Diretrizes Gerais rela-
cionadas à ordenação territorial estão: “Promoção 
do crescimento, preferencialmente a sudoeste da 
cidade; Ordenação e controle do uso do solo e da 
expansão urbana; Ocupação dos vazios urbanos; 
Criação de sub-centros de atividades econômicas”. 

As Diretrizes Setoriais mais voltadas para a 
questão territorial foram: “Urbanização e regu-
larização fundiária das posses urbanas; Regula-
rização dos parcelamentos ilegais; Promoção de 
acesso à moradia a todas as camadas sociais, com 
prioridade às de baixa renda; Promoção de esto-
ques de terras públicas a serem destinadas à pro-
dução de habitações para famílias de baixa ren-
da; Ampliação de um sistema de circulação que 
assegure acesso satisfatório para toda a cidade” 
(GOIÂNIA, 2007). 
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De acordo com Nascimento (2015), o PDIG de 
1992 teve a proposta de direcionar o crescimen-
to da malha urbana para a região sudoeste. Nota-
-se que houve uma certa continuidade do PDIG
de 1992 com o de 1969 no quesito de direcionar
o crescimento da cidade para sudoeste, inclusive
ao modificar o perímetro urbano nesse sentido,
permitindo o parcelamento de áreas rurais e limí-
trofes à Aparecida de Goiânia. Pode-se dizer que
esta visão favoreceu a conurbação entre os dois
municípios e a formação da Região Metropolita-
na de Goiânia, instituída em 1999.

Segundo Nascimento (2015), entre as déca-
das de 1980 e 1990, a malha urbana de Goiânia 
cresceu de modo irregular e acelerado, resultan-
do em um tecido urbano descontínuo. A perife-
ria crescia mais que o núcleo central da cidade, o 
qual já tinha o uso comercial bastante consolida-
do. A Região Sul de Goiânia tinha seu uso do solo 
também já consolidado, apresentando um inten-
so processo de verticalização. Esse autor salien-
ta que na década de 1990 ocorreu o crescimento 
de setores habitacionais na periferia do municí-
pio de Goiânia, os quais eram separados pelos 
vazios urbanos. Nessa imagem é possível notar 
o vazio entre os bairros mais afastados e a região
mais consolidada da cidade. Vale ressaltar que o
PDIG de 1992 buscava a ocupação desses vazios.

Na porção Sul, Goiânia estava praticamente 
conurbada com Aparecida de Goiânia já na dé-
cada de 1990, tendo em vista os loteamentos e 
conjuntos habitacionais aprovados no município 
vizinho. A Carta de Risco contribuiu para o aden-
samento e crescimento de Goiânia para as regi-
ões Centro-sul e Sudoeste, uma vez que indica-
va essas áreas como aptas para ocupação urbana. 

Com relação ao adensamento urbano, o cres-
cimento urbano era muito distinto entre as áreas 
centrais e as periféricas: os bairros mais valori-
zados (Setor Bueno, Setor Oeste, Setor Marista e 
Jardim Goiás) se adensavam rapidamente; o bair-
ros periféricos, ao receberem melhorias e infraes-
trutura urbana, tiveram suas terras valorizadas, e 
com isso passaram a perder moradores por causa 
do aumento no valor dos seus terrenos e da eleva-
ção das taxas de impostos (Goiás,1992) (Figura 2).

Na Figura 2 nota-se uma maior densidade no 
núcleo da cidade; e a medida que a malha urba-
na foi se expandindo, a densidade diminuiu. Na 
Região Sudoeste havia mais loteamentos do que 
moradores. Esse fato reforça o estoque de ter-
ras por meio dos vazios urbanos detectados pelo 
PDIG de 1992. Verifica-se que os proprietários 
dessas glebas visam sua valorização para poste-
rior parcelamento e/ou ocupação. Outro aspecto 
desta região é a ocupação de “fora para dentro”, 
constatado pela implantação do primeiro condo-
mínio fechado da cidade (Granville), localizado 
na zona de expansão urbana residual. Posterior-
mente, tem-se a atuação mais efetiva dos em-
preendedores imobiliários com a proposta do bair-
ro vertical adjacente a este condomínio – o bairro 
Eldorado –, além de novos empreendimentos no 
Parque Oeste Industrial. 

Em contrapartida, a Sudeste, os loteamentos 
estavam mais ocupados. Com relação aos bairros 
em estudo, o Jardim Goiás apresenta a categoria 
mais baixa de densidade (0-30 hab/há); e o Jar-
dim Atlântico densidade de 30-60 hab/ha, sendo 
também vazios urbanos que tiveram estímulo de 
ocupação a partir da aprovação do último Plano 
Diretor, que definiu as zonas de adensamento ao 
longo dos eixos viários estruturantes. Esses bair-
ros, mesmo presentes desde os anos 1960 como 
parcelamentos urbanos, tiveram sua ocupação 
recente por meio de empreendimentos verticais, 
após a implantação de parques urbanos. 

Com o processo de “decadência” do centro 
foram surgindo novas centralidades na malha ur-

Figura 2: Densidade demográfica (1992)
Fonte: Goiás (1992)
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bana, sendo definidas como áreas de desenvolvi-
mento econômico. E uma dessas centralidades foi 
o Setor Jardim Goiás, conforme considera Correa
(2007). Um dos fatores dessa área ter atraído mui-
tas pessoas tanto para morar como para investir
no mercado imobiliário é pelo fato de esse setor
possuir equipamentos de grande porte (Shopping
Flamboyant, Estádio Serra Dourada, Hipermerca-
dos Carrefour e Wall Mart). Isso atraiu pessoas
e tornou essa área mais valorizada, logo haveria
uma concentração de pessoas de renda média nesse
período. E, mais recentemente, com a valorização
por meio da implantação do Parque Flamboyant,
teve seu adensamento acentuado e a formação de
um dos bairros com maior valor do m².

Já os setores Jardim Atlântico e Parque Ama-
zônia não se configuraram como uma nova centra-
lidade, mas sim como áreas que participaram do 
processo de conurbação com Aparecida de Goiâ-
nia e que estão articulados à Avenida Rio Verde, 
esta como uma linha de crescimento. São áreas 
que estão no limite de Goiânia com esse municí-
pio limítrofe. O Parque Amazônia surgiu na dé-
cada de 1950, destinado à população de baixa 
renda. No entanto, desde a década de 1990 sua 
paisagem vem se transformando, segundo Mari-
nho (2002). Essas mudanças vêm ocorrendo por 
meio da construção de edifícios, sobrados, sho-
pping center, hospitais, clubes, e casas luxuosas. 
Isso começou a modificar aquela paisagem for-
mada até a década de 1980 caracterizada por ca-
sas simples e terrenos baldios.

Com relação ao Parque Amazônia, após 1980, 
passou a ser ocupado pela população de média 
renda, deixando de ser pouco habitado e margi-
nalizado, conforme considera Ferreira (2013). 
Com relação ao bairro Jardim Atlântico, este foi 
criado através do Decreto n° 33411, em 1961. De 
acordo com CREAGO (2010), durante o proces-
so de parcelamento do solo, não houve preocu-
pação em relação à área de preservação perma-
nente do córrego Cascavel: foi autorizado lotear 
em áreas tidas como de preservação permanen-
te ou contíguas a ela. E, ainda, não havendo uma 
faixa separando a área parcelável da área de 
preservação ambiental.

Houve pouca ocupação do setor Jardim Atlân-
tico entre os anos 1992 e 2002. Já entre 2002 e 
2006 houve um aumento do nível de ocupação. 
Percebe-se que a dinâmica de densidade desse 
bairro vem ocorrendo de modo gradual, estimu-
lado a partir da implantação do Parque Casca-
vel. Mesmo sendo um bairro criado na década 
de 1960, ainda hoje apresenta muitos vazios ur-
banos em sua malha.  

Pode-se dizer que o Jardim Atlântico é um 
bairro que tem experimentado nos últimos anos, 
desde 2006, o processo de verticalização. No en-
tanto, ainda se apresenta como um bairro em que 
predomina a horizontalidade, pois possui pou-
cos edifícios. 

Em se tratando do Jardim Goiás, este se apre-
sentou de modo contrário aos bairros Jardim Atlân-
tico e Parque Amazônia, pois, inserido na malha 
urbana desde meados dos anos 1950, se apresen-
ta como um bairro que sempre foi propício ao de-
senvolvimento e a um maior adensamento, visto 
que foi um bairro que recebeu equipamentos de 
grande atração ao investimento imobiliário. Um 
desses é o Shopping Center Flamboyant na década 
de 1980, e de hipermercados, como por exemplo, 
o Carrefour, construído em 1988, os quais fize-
ram potencializar o adensamento do bairro Jardim
Goiás, além de atrair investimentos imobiliários
ao longo do tempo, fazendo com que este bair-
ro se caracterizasse como de alto valor fundiário.

Ademais, por pertencer a um grande empreen-
dedor imobiliário, este bairro demarca os proces-
sos de atuação do poder público atrelado aos inte-
resses privados. Destacam-se as doações de terras 
no limite leste do bairro e sul para implantação 
de equipamentos públicos e loteamentos, além de 
grandes equipamentos, a fim de valorizar o esto-
que de terras entre estes e a área central. 

Atualmente, apresenta uma parcela ínfima de 
vazios urbanos em seu território, pois tem sido 
cada vez mais ocupado por novos edifícios, cul-
minando com a valorização do seu solo e alvo de 
investimentos do setor privado. 

Em se tratando do PDIG de 2007 (Plano Dire-
tor de Goiânia), este foi criado pela Lei Comple-
mentar n° 171 de 29 de maio de 2007. Segundo 
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Kneib (2016), nesse PDIG foi adotado o modelo 
de cidade compacta buscando seguir os preceitos 
do Novo Urbanismo, resultando no estímulo à ver-
ticalização como contraponto à expansão das dé-
cadas anteriores. Com esse Plano, “a cidade pas-
sa a ter maiores adensamentos em seus Eixos de 
Desenvolvimento, os quais serão dotados de cor-
redores de transporte público de alta capacidade”. 

Nascimento (2015) considera que o PDIG de 
2007 foi lançado com o objetivo de gerir “o de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana”. Ele tomou a rede viária como 
elemento de suporte e os corredores de transporte 
coletivo como componentes estruturantes do mo-
delo de ocupação urbana. O Plano indicou a ne-
cessidade do crescimento urbano estar associado 
à dinâmica de sua ocupação concêntrica em pa-
ralelo à sua indução a sudoeste. No entanto, ao 
analisar os três bairros estruturados por estes ei-
xos viários, verifica-se a intensa atuação do po-
der privado mediante os milhares de empreendi-
mentos de habitação coletiva lançados nos últimos 
anos e, mais recentemente, a concepção de edifí-
cios de múltiplos usos próximos aos eixos viários.

Conforme é apresentado por Ferreira (2013), 
este Plano Diretor também tinha como objetivo 
promover uma política habitacional de baixa ren-
da; implantar programas voltados para a revitali-
zação, reurbanização e requalificação urbana; in-
centivar projetos em áreas de interesse social; e 
também buscar uma modernização administrati-
va. No entanto, o déficit habitacional ainda não 
foi sanado e parte das políticas habitacionais foi 
transferida para a iniciativa privada por meio dos 
financiamentos do Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV). 

De acordo com Oliveira (2005), Goiânia passou 
por cinco fases de desenvolvimento.  A última fase 
– período em que se criou o Plano Diretor de 2007
– foi caracterizada pelos espaços urbanos segrega-
dos e pela proliferação de condomínios fechados,
além da presença de inúmeros vazios urbanos (Fi-
gura 3). Observa-se que estes vazios se concentram
nas áreas definidas por suburbanas ou de expansão
urbana residual ou de controle dos planos direto-
res anteriores. Isso permite afirmar que o espraia-

mento proposto no final dos anos 1960, ao invés 
de promover o ordenamento territorial, corroborou 
para a fragmentação do território e a formação de 
subcentros, mediante o crescimento exponencial 
da população e a articulação entre as partes da ci-
dade por meio dos eixos viários. 

Figura 3: Vazios urbanos em Goiânia
Fonte: Prefeitura de Goiânia (2007)

Na Figura 4 é notável a prosposta de adensamen-
to do PDIG de 2007, principalmente ao longo de 
grandes vias. No entanto, nota-se que o adensamen-
to proposto não apresenta uma faixa de adensamen-
to que seja intermediária entre o alto adensamento 
e o baixo adensamento, para que haja o processo 
de densidade de modo equilibrado e equitativo. 

Discussão

Conforme é apresentado por Moraes (1991) e 
pelo Plano Diretor de 1992, cada período de mu-
danças de Goiânia é caracterizado por aspectos 
diferentes no que se refere à sua transformação 
urbana. Somente a partir de 1975, a cidade ini-
cia seu processo de expansão, ocorrendo até os 
dias de hoje. O crescimento da cidade para Su-
doeste foi estabelecido pelos três Planos Direto-
res (1969, 1992 e 2007). Assim, a cidade cresceu 
para esse sentido.
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Devido à ação dos agentes privados na malha 
urbana, esta foi se configurando ao longo do tempo 
de modo espraiado. Com isso, consequentemente, 
foram aumentando os vazios urbanos. Com rela-
ção aos parcelamentos irregulares, estes tiveram 
de ser englobados na malha urbana. Eles se en-
contravam na zona rural de Goiânia. Isso levou à 
alteração dos limites da zona urbana (GOIÂNIA, 
1992). O PDIG de 1992 elaborou uma diretriz que 
buscasse contemplar essa população. Tinha como 
objetivo regularizar as posses urbanas e os par-
celamentos ilegais. No entanto, mesmo com es-
sas medidas, as ocupações irregulares continua-
ram ocorrendo nos anos posteriores. 

Os bairros como estudo de caso – Jardim Goiás, 
Jardim Atlântico e Parque Amazônia – foram 
áreas que induziram a expansão e ocupação para 
o sul de Goiânia. Entre os três, o que mais teve
mudanças entre os dois últimos PDIG foi o Jar-
dim Goiás. Os outros dois bairros ainda estão em
processo de adensamento e verticalização. O Par-
que Amazônia teve o processo de se verticalizar
a partir dos anos 2000. O Jardim Goiás teve um
desenvolvimento maior devido aos equipamentos
(como por exemplo, o Shopping Flamboyant e o

Carrefour) de grande porte terem atraído o inves-
timento imobiliário nesse bairro. 

Durante o PDIG de 2007, Goiânia continuou 
caracterizada pelos espaços urbanos segregados, 
pelos vazios na malha urbana, e ainda houve a 
proliferação dos condomínios fechados. Os va-
zios se concentram em grande parte nas áreas de-
finidas como suburbanas. 

Conclusão

Com os Planos Diretores foi possível orientar 
o crescimento da cidade para uma direção mais
coerente de se desenvolver. Essa direção proposta
desde o PDIG de 1969 foi a Região Sudoeste da
cidade. E assim foi ocorrendo nos passar dos anos.
A cidade foi crescendo para essa região. No en-
tanto, à medida que a cidade foi se expandindo, os
vazios urbanos acompanhavam esse crescimento.

O fato de o crescimento urbano não acompa-
nhar as diretrizes propostas pelos Planos Direto-
res teve muita relação com o fato de os interesses 
privados atuarem de modo pleno na produção do 
espaço urbano. Desse modo, os interesses priva-
dos tinham suas propostas atendidas, e então lan-
çavam loteamentos que apresentassem maiores 
vantagens econômicas. 

Em paralelo a isso, as ocupações irregulares 
também tinham atuação na produção do espaço 
urbano. Elas continuaram a crescer nos anos en-
tre os Planos Diretores na busca por moradia. Os 
interesses privados e imobiliários traduziam seus 
interesses por meio de verticalização, por exem-
plo. Isso, consequentemente, trouxe melhorias 
para o espaço urbano onde eram inseridos esses 
investimentos.
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Resumo: a pesquisa tem por enfoque analisar o 
período de 1992 a 2007, com o objetivo de en-
tender quais foram as mudanças ocorridas entre 
os Planos Diretores, tendo em vista que foram os 
instrumentos municipais desenvolvidos a partir 
dos princípios da constituinte de 1988, que trou-
xe à tona a discussão sobre a função social da ci-
dade, culminando, em 2001, com o Estatuto das 
Cidades. Partindo dos estudos urbanos, têm-se 
como objeto de estudo os bairros Jd. Goiás, Jd. 
Atlântico e Parque Amazônia. Objetivo: a partir 
dos Planos Diretores de 1992 e de 2007 pretende-
-se avaliar a expansão de Goiânia entre esses dois
Planos. Avaliar também o papel da legislação na 
reestruturação urbana a partir de 1992, caracteri-
zando a condição urbana contemporânea. Método: 
estudar textos de fundamentação, assim como fa-
zer levantamentos dos documentos existentes nos 
órgãos públicos a fim de constituir a cartografia 
e historiografia das áreas de estudo. Cartografar 
as características da condição urbana contempo-
rânea com a contribuição dos referidos autores 
visando, identificar o tempo de cada processo de 
reestruturação urbana, bem como as suas conse-
quências para a produção do espaço urbano atual. 
Elaborar diagramas que revelam cronologicamen-

te os momentos de ocupação que incitaram mu-
danças. Analisar os mapas presentes no diagnós-
tico dos PDIG de 1992 e de 2007. Resultados: o 
PDIG de 1992 visou o desenvolvimento das fun-
ções sociais da cidade. Suas diretrizes reforçaram 
alguns aspectos do PDIG anterior: ocupação da 
região sudoeste e a criação de novas centralida-
des. Observou-se que a expansão pretendida no 
PDIG de 1969 corroborou para a fragmentação 
do território. Os bairros Jd. Goiás, Jd. Atlântico e 
Parque Amazônia tiveram atuações relativamen-
te diferentes um dos outros nos quesitos expan-
são, crescimento e densidade durante as décadas 
de 1990-2010. O PDIG de 2007, adotou o mode-
lo de cidade compacta, seguindo os preceitos do 
Novo Urbanismo, resultando no estímulo à verti-
calização. Tomou os corredores de transporte co-
letivo como componentes estruturantes do mode-
lo de ocupação urbana. Conclusão: as diretrizes 
do PDIG de 1992, reforçaram alguns aspectos do 
PDIG anterior: ocupação da região sudoeste e a 
criação de novas centralidades. Teve como uma 
de suas características principais a proposta de 
direcionar o crescimento da malha urbana para a 
região sudoeste. O PDIG de 2007, indicou a ne-
cessidade do crescimento urbano estar associado 
à dinâmica de sua ocupação concêntrica em pa-
ralelo à sua indução a sudoeste.

Palavras-chave: PDIG; Expansão; Ocupação.

Abstract: the research aims to analyze the peri-
od from 1992 to 2007, in order to understand the 
changes that occurred between the Master Plans, 
considering that the municipal instruments devel-
oped from the principles of the 1988 constituent, 
which brought to discuss the social function of 
the city, culminating in 2001 with the Statute of 
Cities. Starting from the urban studies, they have 
like object of study the districts Jd. Goiás, Jd. At-
lantic and Amazon Park. Objective: from the Ex-
ecutive Plans of 1992 and 2007, it is intended to 
evaluate the expansion of Goiânia between these 
two Plans. Also evaluate the role of legislation in 
urban restructuring since 1992, characterizing the 
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contemporary urban condition. Methodology: to 
study texts of fundamentals, as well as to make 
surveys of the existing documents in the public 
organs in order to constitute the cartography and 
historiography of the study areas. Mapping the 
characteristics of the contemporary urban condi-
tion with the contribution of these authors aim-
ing to identify the time of each process of urban 
restructuring, as well as its consequences for the 
production of the current urban space. Draw di-
agrams that reveal chronologically the moments 
of occupation that incited changes. To analyze the 
maps presented in the diagnosis of the PDIGs of 
1992 and 2007. Results: the 1992 PDIG aimed 
at developing the social functions of the city. Its 
guidelines reinforced some aspects of the former 
PDIG: occupation of the Southwest region and 
the creation of new centralities. It was observed 
that the expansion intended in the 1969 PDIG cor-
roborated the fragmentation of the territory. The 

neighborhoods Jd. Goiás, Jd. Atlantic and Amazon 
Park had relatively different performances of each 
other in the areas of expansion, growth and den-
sity during the decades of 1990-2010. The PDIG 
of 2007, adopted the model of compact city, fol-
lowing the precepts of New Urbanism, resulting 
in the stimulation to verticalization. It has taken 
the collective transportation corridors as structur-
ing components of the urban occupation model. 
Conclusion: the 1992 PDIG guidelines reinforced 
some aspects of the former PDIG: occupation of 
the southwest region and creation of new central-
ities. One of its main characteristics was the pro-
posal to direct the growth of the urban network 
to the southwest region. The 2007 PDIG has in-
dicated the need for urban growth to be associ-
ated with the dynamics of its concentric occupa-
tion in parallel with its southwestward induction.

Keywords: PDIG; Expansion; Occupation.
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Figura 1: Localização das áreas 
de adensamento e áreas de 
estudo para análise

Fonte: Mapa Digital de Goiânia (2015). 
Org. da autora (2016) Clique no mapa 

para retornar



Figura 2: Densidade demográfica (1992)
Fonte: Goiás (1992)

Clique no mapa 
para retornar



Figura 3: Vazios urbanos em Goiânia
Fonte: Prefeitura de Goiânia (2007) Clique no mapa 

para retornar
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Figura 4: Políticas de desenvolvimento urbano
Fonte: Prefeitura de Goiânia (2007)
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N a visão de Pinheiro e Cunha (2003) a 
importância da auditoria tem aumenta-
do à medida que cresce o número das 

fraudes presentes tanto no âmbito empresarial, ju-
rídico quanto no privado, sendo que a frequência 
dessas fraudes pode gerar a interrupção das ati-
vidades operacionais da empresa. Deste modo, a 
situação atual do país com fraudes contábeis que 
levaram algumas grandes empresas a possuírem 
uma situação difícil, e com a importância da au-
ditoria para a redução das fraudes, percebe-se que 
há uma tendência de maior interesse dos alunos 
em procurarem a atuar com a auditoria.

A auditoria define-se como uma parte integran-
te das Ciências Contábeis e é responsável pela aná-
lise dos registros contábeis. Como um todo, e reu-
nião de informações, obtidas tanto externamente 
quanto internamente para a gestão do patrimônio, 
na busca pela afirmação dos registros contábeis e, 
em decorrência disso, também de suas demonstra-
ções contábeis. Segundo Crepaldi (2010), como o 
objetivo ao se realizar um processo de auditoria 
constitui, basicamente, em fundamentar seu pon-
to de vista mediante apresentação de fatos, evi-

dências e informações materiais torna-se neces-
sário um planejamento do trabalho assim como 
a determinação de quais procedimentos ou técni-
cas de auditoria serão aplicados face ao objetivo 
que se propõe atingir.

Portanto, com o intuito de conhecer e verificar 
o patrimônio, a fim de que se possa demonstrar
e fornecer material para entendimento da organi-
zação contábil e seus elementos constitutivos, a
auditoria ainda é uma parte técnica contábil que
utiliza procedimentos ou técnicas próprias defi-
nidas em normas, tais como o exame de conta-
gem física in loco, a circularização, a conferência
de cálculos, a inspeção de documentos, a averi-
guação e a correlação dentre outros (FRANCO,
MARRA, 2009; CREPALDI, 2010).

Existem dois tipos de auditoria quando se refe-
re a sua aplicação, que são a auditoria interna e a 
auditoria externa. A auditoria interna é uma ope-
ração dentro da empresa, responsável por avaliar 
os processos operacionais, integrada a um con-
trole de gestão capaz de avaliar outros controles 
que a organização empresarial pode ter realizada 
por um profissional ligado à empresa, por meio 
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de contrato de trabalho. Neste contexto, o obje-
tivo da auditoria interna é contribuir com infor-
mações de análise de eficiência e orientações das 
atividades empresariais aos diretores administra-
tivos (CREPALDI, 2010).

Ainda conforme Crepaldi (2010) tem-se a au-
ditoria externa que é responsável pela elaboração 
de relatório sobre as demonstrações contábeis obri-
gatórias, atestando as informações sobre o patri-
mônio de uma entidade, em conformidade com 
as normas contábeis pertinentes, realizada por um 
profissional sem vínculos com a empresa audita-
da e cuja relação com esta é por meio de um con-
trato de serviços, onde se estabelecem questões a 
serem esclarecidas pelo trabalho. Assim, o exa-
me das demonstrações contábeis pelo auditor in-
dependente visa à emissão de relatório no qual se 
evidenciará a realidade das demonstrações contá-
beis em obediência aos princípios contábeis e às 
normas de auditoria.

As técnicas de trabalho da auditoria externa e 
interna são semelhantes. Contudo, pelo fato de na 
auditoria externa não haver vínculo empregatício 
com a empresa a ser auditada e, por consequên-
cia, independência hierárquica da administração, 
as opiniões e julgamentos do auditor independen-
te gozam de maior grau de confiabilidade peran-
te os stakeholders. (FRANCO; MARRA, 2009; 
CREPALDI, 2010).

Importante mencionar que a auditoria possui 
certas limitações e não se pode atribuir a ela o 
papel de um revisor geral da empresa, sobrepon-
do à administração da empresa auditada, mesmo 
que essa técnica contábil tenha o papel funda-
mental de controle das administrações empresa-
riais (FRANCO; MARRA, 2009). Crepaldi (2010) 
complementa que dentre tantas limitações da au-
ditoria, às vezes, esta se vê obrigada a sair do âm-
bito contábil para assegurar a veracidade dos re-
gistros contábeis. Este autor salienta que não se 
pode pressupor que com a auditoria contábil não 
exista erros ou fraudes nos registros e processos 
contábeis administrativos, mas sim, que se ense-
ja a redução dessas variáveis.

Diante do cenário apresentado, essa pesquisa 
consiste em gerar informações para auxiliar na 

escolha da auditoria como carreira por parte dos 
profissionais contábeis. Destaca-se a relevância 
que a mesma traz para uma empresa e sociedade 
com os relatórios de análises além de obter infor-
mações que auxiliam na formação dos profissio-
nais contábeis na área.

O trabalho também é relevante para os gesto-
res do curso de Ciências Contábeis da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, pois ao basear-
-se na pesquisa quanto ao perfil esperado de um
pretenso auditor contábil, a referida Instituição,
lócus do estudo, poderá melhor preparar os seus
alunos e melhor planejar as disciplinas de Audi-
toria Contábil, com vista a atender o que é requi-
sitado pelo mercado para atuação profissional.

A pesquisa centra em conhecer e diagnosticar o 
que é requisitado pelo mercado de trabalho. Des-
sa forma, os estudos estão voltados a responder: 
quais as competências esperadas dos pretensos 
auditores contábeis conforme análise bibliográ-
fica em pesquisas realizadas no Brasil?

Cabe assinalar que a profissão do auditor no 
Brasil data do século XVIII e, no século XIX, sur-
giu o perito contador. Contudo, foi em 1965 que 
foi mencionada pela primeira vez na legislação 
brasileira, Lei nº 4.728/65, de 14 de julho, a ex-
pressão auditores independentes. Em 1976, com 
a Lei nº 6.404/65, de 15 de dezembro, foi deter-
minada a obrigatoriedade de que as demonstra-
ções contábeis das sociedades anônimas abertas 
fossem auditadas por auditores externos ou inde-
pendentes (CREPALDI, 2010).

Na atualidade temos a Norma Brasileira de 
Contabilidade aplicada, especificamente, aos con-
tadores que atuam como auditores independentes 
(NBC TA 200), de 2009, revista em 2016 - NBC 
TA 200 (R1) -, que dispõe sobre objetivos gerais 
do auditor independente e a condução do traba-
lho de auditoria em conformidade com normas de 
auditoria, quando o auditor for realizar um traba-
lho de auditoria é necessário que ele obtenha uma 
segurança razoável das demonstrações contábeis, 
sendo que a falta dessa segurança razoável o obri-
ga a deixar de A norma referida, aborda também 
em seu item 14, na parte de requisitos, que o au-
ditor cumpra quesitos éticos necessários, adiante 



CAP. 3 COMPETÊNCIAS ESPERADAS DOS FUTUROS AUDITORES EM CONTABILIDADE CONFORME ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA
EM PESQUISAS BRASILEIRAS.  BEZERRA, Lucas Oliveira; SOUSA, Ana Maria Gonçalves de

40

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

destaca nas especificações do item mencionado 
que, estes quesitos éticos estão ligados ao Código 
de Ética Profissional do Contabilista relacionado 
a auditoria e das Norma Brasileira de Contabili-
dade relativas ao contador auditor independente 
(NBC PAs) ligadas ao tema, apresentando ainda 
princípios que devem ser seguidos, como: integri-
dade, objetividade, competência e zelo profissio-
nal, confidencialidade, comportamento ou conduta 
profissional e ceticismo e julgamento profissio-
nal (CFC, 2016).

Neste contexto, tanto a NBC TA (R1), de 2016, 
quanto Crepali (2010), Franco e Marra (2009) 
apresentam que o auditor independente deva pos-
suir alguns atributos para o exercício pleno das 
suas funções profissionais. Há, portanto, de se ob-
servar que o profissional contador auditor inde-
pendente apresente algumas competências, habi-
lidades e atitudes.

O Projeto Pedagógico do curso de Ciências 
Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás elucida as competências e habilidades como 
prioridade para o aluno do curso de Ciências Con-
tábeis desta Instituição. Aqui, fazem-se necessá-
rios esclarecimentos acerca da compreensão dos 
termos competências e habilidades. De acordo 
com o Projeto Pedagógico do curso de Ciências 
Contábeis da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, a competência consiste em um apanhado 
de habilidades aplicadas em sintonia de tal modo 
que caracterize uma função em específico. Neste 
caso, compreende habilidade como o ato mental 
ou físico de executar o que foi aprendido (PUC 
Goiás, 2014). Conforme o referido Projeto, as 
competências e habilidades ensejadas pelo curso 
de Ciências Contábeis segue o disposto:

O curso de graduação em Ciências Con-
tábeis deve possibilitar formação profis-
sional que revele, pelo menos, as seguin-
tes competências e habilidades:
I – utilizar adequadamente a terminolo-
gia e a linguagem das Ciências Contá-
beis e Atuariais;
II – demonstrar visão sistêmica e interdis-
ciplinar da atividade contábil;

III – elaborar pareceres e relatórios que 
contribuam para o desempenho eficiente 
e eficaz de seus usuários, quaisquer que 
sejam os modelos organizacionais;
IV – aplicar adequadamente a legislação 
inerente às funções contábeis;
V – desenvolver, com motivação e atra-
vés de permanente articulação, a lideran-
ça entre equipes multidisciplinares para a 
captação de insumos necessários aos con-
troles técnicos, à geração e disseminação 
de informações contábeis, com reconhe-
cido nível de precisão;
VI – exercer suas responsabilidades com o 
expressivo domínio das funções contábeis, 
incluindo noções de atividades atuariais e 
de quantificações de informações finan-
ceiras, patrimoniais e governamentais, 
que viabilizem aos agentes econômicos e 
aos administradores de qualquer segmen-
to produtivo ou institucional o pleno cum-
primento de seus encargos quanto ao ge-
renciamento, aos controles e à prestação 
de contas de sua gestão perante à socie-
dade, gerando também informações para 
a tomada de decisão, organização de ati-
tudes e construção de valores orientados 
para a cidadania;
VII – desenvolver, analisar e implan-
tar sistemas de informação contábil e de 
controle gerencial, revelando capacida-
de crítico analítica para avaliar as impli-
cações organizacionais com a tecnologia 
da informação;
VIII – exercer com ética e proficiência 
as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específi-
ca, revelando domínios adequados aos di-
ferentes modelos organizacionais (PUC 
Goiás, 2014).

Diante disto, o auditor contador independen-
te, em consonância com o Projeto Pedagógico do 
curso de Ciências contábeis da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás deve ter de modo sin-
tético: capacidade crítico analítica; capacidade 
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de trabalhar em equipe; liderança; conhecimento 
da legislação, da terminologia e da linguagem de 
contabilidade; visão sistêmica e interdisciplinar; 
uso de tecnologia da informação; articulação; ati-
tudes éticas profissionais; comunicação escrita e 
oral, dentre outros.

Na concepção de Crepaldi (2010), o auditor 
deve adotar padrões de conduta próprios de sua 
função, tais como: ética profissional; bom-senso; 
sigilo profissional; autoconfiança; discrição pro-
fissional; capacidade prática; conhecimentos te-
óricos e práticos; sentido objetivo; liberdade de 
pensamento e ação; meticulosidade e correção; 
perspicácia nos exames; pesquisa permanente; fi-
nura no trato e humanidade. Por sua vez, Franco 
e Marra (2009) defendem que é necessário que o 
auditor tenha as seguintes condições: legais; cul-
turais; técnicas; intelectuais; de integração pro-
fissional; de educação e civismo; morais e relati-
vas à ética profissional.

Borges e Vargas (2007) expõem alguns requi-
sitos que o auditor deve possuir: ética, ceticismo 
e julgamento profissional, obter evidências apro-
priadas e suficientes e conduzir a auditoria con-
forme as normas. Estes autores observam que face 
aos sistemas de informatização, os profissionais 
contábeis devem ter o conhecimento dos softwa-
res operacionais, aparelhos de informática e co-
nhecimento em analisar e processar os dados apre-
sentados por estes softwares.

Ainda nesta linha de raciocínio Crepaldi (2010) 
ressalta a capacidade prática, tendo um conheci-
mento de base teórica que envolva a auditoria e 
conhecimento prático, alicerçado em um conhe-
cimento cultural amplo, como: administração ge-
ral, organização de empresas, economia, legisla-
ções, sociologia, matemática financeira, psicologia 
aplicada, relativos à: Contabilidade geral e apli-
cada, análise de balanços, escrituração, auditoria 
geral e outros e perspicácia. O auditor deve ter 
habilidade de ver o que outros não veem e saber 
apontar o erro.

Pesquisas anteriores buscaram conhecer as 
competências do auditor contábil para atuação na 
área. O trabalho de Fagundes e Bonotto (2015), 
sob o título Perfil da nova geração de audito-

res independentes que atuam nas maiores multi-
nacionais de auditoria do Estado do Rio Gran-
de de Sul, teve o intuito de conhecer o perfil da 
nova geração de auditores independentes que atu-
am nas BigFour mediante abordagem descritiva 
e quali-quantitativa e com aplicação de questio-
nários nas sedes em Rio Grande do Sul. Os auto-
res obtiveram respostas de 31 traineers e chega-
ram aos seguintes resultados: a) 81,3% possuem 
formação em Ciências Contábeis, de modo que, 
93,8% dessa percentagem possuem fluência na 
língua inglesa; b) busca pelo conhecimento, ex-
periência e plano de carreira são fatores mais pro-
váveis para escolha da profissão; e c) ética, im-
parcialidade, ceticismo, habilidade com pessoas e 
flexibilidade são competências mais importantes, 
não obstante, em relação as competências técni-
cas se tem uma concentração média.

A pesquisa de Bruno Junior e Martins (2015), 
intitulada O mercado de trabalho para a profis-
são de auditor independente da geração Y, bus-
cou conhecer as exigências e necessidades para 
os jovens auditores contábeis. A abordagem foi 
descritivo-exploratória com aplicação de ques-
tionário respondido pelos profissionais de Mi-
nas Gerais e São Paulo. Os resultados obtidos na 
pesquisa para atuação na área são: proatividade, 
bons tratos com as pessoas, ceticismo, senso de 
organização, ética, liderança e espírito de equipe.

O trabalho Habilidades e competências na au-
ditoria independente: com enfoque na geração Y, 
de autoria de Figueiredo e Martins (2016), obje-
tivou apresentar as habilidades e competências 
exigidas da geração Y para a evolução da car-
reira de auditor contábil independente em Uber-
lândia, Minas Gerais. Para tal utilizaram-se da 
abordagem descritiva-exploratória qualitativa. 
Levantamento de dados por intermédio de ques-
tionário que possibilitou os resultados: a) ansie-
dade, pouco compromisso e falta de concentra-
ção são fatores que atrapalham; b) conhecimento 
em informática, adaptação e dinamismo são fa-
tores que favorecem; c) proatividade, criativida-
de, saber trabalhar em equipe, conhecimentos da 
graduação e dedicação são atributos que os trai-
nees devem possuir.
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Já a pesquisa de Coelho et al. (2018), denomi-
nada Competências exigidas nos primeiros anos 
da carreira de auditoria em uma BigFour, pro-
curou identificar requisitos exigidos do profis-
sional em auditoria contábil no início da carreira. 
A abordagem foi descritiva e quantitativa. Apli-
cou-se questionários aos iniciantes na profissão 
no sul do país em uma empresa BigFour e obti-
veram-se respostas de 41 pessoas. O estudo apre-
sentou os seguintes resultados: a) 83,0% dos que 
responderam estavam cursando Ciências Contá-
beis, e deste percentual, 92,68% possuem influên-
cia em inglês; b) trabalho em equipe, integridade, 
confiança e ouvir com eficácia, comportamento 
ético, lealdade, ambição, gestão de tempo, com-
prometimentos e responsabilidade são as compe-
tências exigidas.

Método

Este estudo fundamentou-se nos procedimentos 
da pesquisa bibliográfica e documental median-
te abordagem qualitativa. Segundo elucida Köche 
(2013) a pesquisa com abordagem bibliográfica 
é imprescindível a qualquer pesquisa, visto que, 
o pesquisador necessita reunir conhecimento so-
bre o tema que se estuda ao considerar as teorias
aplicáveis e examiná-las para ver a que ponto es-
tas podem contribuir para esclarecer o problema
da pesquisa. Quanto a pesquisa documental, Mar-
coni e Lakatos (2010) argumentam que esta faz
parte da documentação indireta que consiste em
reunir dados, com isso, esse tipo de pesquisa tem
as características de reunir dados com base em
documentos, escritos ou não escritos, formando
as fontes primárias.

Neste estudo teve-se a análise bibliográfica tan-
to para os pontos teóricos quanto para pesquisas 
levantadas, relacionando bases teóricas com pes-
quisa nacionais feitas o que possibilitou uma aná-
lise comparativa. Já, a análise documental deu-se 
mediante análise do Projeto Pedagógico do cur-
so de Ciências Contábeis da Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás, em especial, ao ementá-
rio das disciplinas de Auditoria Contábil de modo 
a estabelecer-se uma correlação entre os resulta-

dos obtidos com o que prescrito neste documento.
Quanto à abordagem do problema a pesquisa 

foi qualitativa, sendo que, em conformidade com 
Marconi e Lakatos (2011) a abordagem apresenta 
uma perspectiva de análise e interpretação mais 
detalhada sobre a propensão de um comporta-
mento quando o dado não pode ser mensurável, 
propiciando na análise a criação de uma base co-
mum, fazendo uma interpretação relacionada 
com a teoria. O material da análise foram as pes-
quisas nacionais que versaram demonstrar o per-
fil do auditor contábil externo presente e preten-
dido pelas empresas de auditoria em relação às 
competências. Para tal, foram encontradas, entre 
2010 e 2018, no Google Acadêmico quatro pes-
quisas nacionais.

Para a análise e interpretação dos dados da pes-
quisa buscou-se relacionar as competências de um 
profissional auditor existentes em pesquisa nacio-
nais publicadas e em bases teóricas comparan-
do-se estes dois itens com o que se determina no 
Projeto Pedagógico do curso de Ciências Contá-
beis da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

Resultados

A partir das pesquisas analisadas foi possível 
notar a percepção de competências necessárias 
para o profissional auditor. Para tanto se realizou 
o levantamento dos dados referentes a publica-
ções nacionais sobre as competências para atua-
ção como auditor externo, sendo os resultados
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1. Competências de um Auditor Contábil
Autores Competências

Fagundes e 
Bonotto
(2015)

Ética
Imparcialidade

Ceticismo
Habilidade com pessoas

Flexibilidade
Fluências em inglês

Bruno Junior 
e Martins 

(2015)

Proatividade
Bom trato com pessoas

Ceticismo
Senso de organização
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Bruno Junior 
e Martius 

(2015)

Ética
Liderança

Espírito de equipe

Figueiredo e 
Martins
(2016)

Conhecimentos em informática
Adaptação
Dinamismo
Proatividade
Criatividade

Saber trabalhar em equipe
Conhecimentos da graduação

Dedicação

Coelho et al. 
(2018)

Trabalho em equipe
Integridade
Confiança

Comunicação e ouvir com eficiência
Comportamento ético

Lealdade
Ambição

Gestão de tempo
Comprometimento
Responsabilidade
Fluência em inglês

Fonte: Elaborado pelos autores.

Discussão 

Em conformidade as pesquisas realizadas por 
Fagundes e Bonotto (2015), Coelho et al. (2018) e 
Bruno Junior e Martins (2015) as principais com-
petências para o exercício da profissão de auditor 
independente são relativas a ética, ceticismo, confi-
dencialidade e integridade. De modo similar, Borges 
e Vargas (2007) e a NBC TA 200 (CFC, 2016) apre-
sentam ser requisitos importantes que um profissio-
nal contábil auditor deva possuir para a sua atuação.

Sobre os conhecimentos em Contabilidade, Fi-
gueiredo e Martins (2016) destacam o conheci-
mento dos conteúdos tratados na graduação, como 
uma das competências. De modo análogo Crepal-
di (2010) e Franco e Marra (2009) dispõe que esta 
competência é fundamental para que o profissio-
nal contábil (auditor) possa atuar na profissão, 
haja vista que, para o processo de verificação e 
confirmação das demonstrações contábeis neces-
sita-se de um conhecimento amplo e básico sobre 
os vários aspectos que a Contabilidade aborda.

Em relação aos conhecimentos de formação 
complementar, Fagundes e Bonotto (2015) e Coe-
lho et al. (2018) em suas pesquisas demonstraram 
que a maioria dos seus entrevistados possuíam 
uma fluência em uma língua estrangeira, ao qual 
fato, Franco e Marra (2009) aborda ser um conhe-
cimento geral básico que o profissional contábil 
auditor deva possuir a nível cultural. Figueiredo 
e Martins (2016) apresentam que um dos fatores 
que favorecem a atuação na profissão é o conhe-
cimento em informática, condizendo com Borges 
e Vargas (2007), que devido o processo de infor-
matização da Contabilidade, quem deseja atuar na 
área necessita saber interpretar os dados providos 
pelo sistema de informação contábil.

Em relação às duas disciplinas presentes no 
Projeto Pedagógico do curso de Graduação em 
Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, que versam sobre o tema da 
pesquisa são: i) Auditoria Contábil e ii) Auditoria 
Contábil Aplicada. A disciplina Auditoria Contáb-
il tem em sua ementa apresentar conhecimentos 
iniciais sobre definições da auditoria, métodos e 
procedimentos da auditoria. Por sua vez, a disci-
plina Auditoria Contábil Aplicada apresenta uma 
ementa que trata da aplicação dos métodos de au-
ditoria relativos à identificação e análise do pa-
trimônio. A metodologia para aprendizagem das 
disciplinas relaciona teoria com a prática e valo-
riza a abordagem interpessoal e desenvolvimen-
to do indivíduo (PUC Goiás, 2014).

Com isso, Fagundes e Bonotto (2015), Figuei-
redo e Martins (2016), Bruno Junior e Martins 
(2015) e Coelho et al. (2018) em suas pesquisas 
tiveram como resultado o senso do indivíduo sa-
ber trabalhar em equipe e pela metodologia ado-
tada para a aprendizagem atende ao que mercado 
espera do profissional contábil auditor.

Nota-se que nas pesquisas analisadas apresen-
taram resultados ligados as competências que um 
profissional auditor deve possuir relacionados ao 
indivíduo, como: ser proativo, criativo, imparcial, 
senso de organização, lealdade, ambição, com-
prometimento e responsabilidade. Assim, o fato 
de a pessoa ser proativa, ter comprometimento, 
ser criativo e ser ambicioso pode favorecer nos 
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processos de auditoria para a busca da confirma-
ção das informações e registros na Contabilida-
de utilizados para a produção das demonstrações 
contábeis. Similarmente, a imparcialidade, res-
ponsabilidade e lealdade são fatores importantes 
que contribuem para a prestação de um relatório 
de auditoria condizente com a real situação de-
monstrar pela entidade analisada. 

Conclusão

A pesquisa teve como objetivo conhecer e ana-
lisar as competências esperadas dos futuros audito-
res em contabilidade com base em análise biblio-
gráfica das pesquisas realizadas no Brasil. Para 
a consumação de tal objetivo realizou-se um le-
vantamento de dados em publicações de pesqui-
sas nacionais que versam apenas sobre a profis-
são de auditor contábil externo.

Dentre as competências necessárias para atu-
ação como auditor verificou-se que ética, ceticis-
mo, confidencialidade e integridade foram apre-
sentados como necessárias tanto para as pesquisas 
analisadas quanto para os autores das bibliogra-
fias apresentadas. Uma vez que estas competências 
também constam em normas contábeis, percebe-se 
serem imprescindíveis para atuação na profissão 
de auditor contábil, pelas exigências detectadas.

Em relação à competência de conhecimento 
na graduação, bem como nas competências apre-
sentadas anteriormente, nota-se que foram apre-
sentadas tanto como para uma pesquisa analisa-
da quanto como para os autores das bibliografias 
analisadas assim como no Projeto Pedagógico do 
Curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás. Tais competências 
merecem destaque como importantes para o pro-
cesso de análise, verificação e confirmação das 
demonstrações contábeis atendendo o objetivo da 
auditoria contábil, tendo em vista a amplitude que 
pode alcançar um trabalho de auditoria contábil.

Outras duas competências percebidas tanto 
para as pesquisas analisadas quanto para os au-
tores das bibliografias apresentadas foram, a pri-
meira i) formação complementar para a fluência 
em língua estrangeira, como o inglês, importan-

te na perspectiva atual pela possibilidade da exi-
gência facilitando a comunicação e ii) interação 
entre pessoas e empresas de diferentes países do 
mundo. E a segunda foi o conhecimento em in-
formática, também importante na atualidade pelo 
processo de informatização sofrido pela Contabi-
lidade e pelo reflexo da evolução tecnológica em 
vários setores que compõe uma entidade.

Ao considerar que a maioria das pesquisas 
nacionais analisadas são relativas aos cargos ini-
ciais na profissão de auditor contábil externo, a 
presente pesquisa pode auxiliar novos interessa-
dos que queiram ingressar nessa profissão. Res-
salta-se que essas competências são as necessá-
rias com base nas pesquisas nacionais analisadas 
e os autores das bibliografias apresentadas, o que 
não exclui a possibilidade de haver outras compe-
tências exigidas pelo mercado de auditoria para a 
atuação na profissão. Há de se destacar que a pre-
sente pesquisa não é definitiva em detrimento às 
mudanças culturais e evoluções na Contabilidade 
que podem acontecer no decorrer do tempo. Tal 
situação certamente provocará a necessidade de 
mais pesquisas com o mesmo intuito.

Por fim, cabe observar que pela análise dos arti-
gos percebeu-se que os mesmos foram realizados nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. Então sugere-se que 
sejam realizadas pesquisas em outras regiões, inclu-
sive no Centro-Oeste, região que se encontra loca-
lizada a Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
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Resumo: a auditoria contábil é uma área especí-
fica da contabilidade que busca verificar e atestar 
a veracidade das informações presentes nas de-
monstrações contábeis. Com isso, as competên-
cias exigidas para a realização do trabalho têm seu 
papel importante para garantir o objetivo da audi-
toria, e mediante a pesquisa, profissionais conta-
dores podem ter o conhecimento do que é requi-
sitado no mercado. Objetivo: conhecer e analisar 
as competências esperadas dos futuros auditores 
em contabilidade mediante análise bibliográfica 
das pesquisas realizadas no Brasil. Método: rea-
lizou-se um levantamento bibliográfico tanto para 
bases teóricas quanto para pesquisas nacionais so-
bre o tema e pesquisa documental e utilizou para 
a análise do problema uma abordagem qualitati-
va com comparações entre a teoria, pesquisas na-
cionais e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
com uma amostra de quatro pesquisas nacionais 
encontradas no Google Acadêmico. Resultados: 
as principais competências exigidas para atuação 
na profissão de auditor contábil são: ética, ceticis-
mo, confiabilidade e integridade e quanto ao PPC 
do curso de Ciências Contábeis encontra-se ade-
quado às exigências do mercado. Conclusão: as 
competências para atuação na profissão de audi-
tor contábil são importantes, haja vista, estarem 
presentes em bases teóricas, pesquisas nacionais e 
normas contábeis, sendo imprescindíveis no decor-
rer do trabalho do auditor contábil e nota-se tam-
bém a predominância de pesquisas na região Sul 
e Sudeste do país.

Palavras-chave: Auditoria contábil; Competências; 
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Abstract: the accounting audit is a specific area 
of the accounting that seeks to verify and attest to 
the veracity of the information present in the fi-
nancial statements. Thereby, the competences re-
quired to perform the job have their important role 
to guarantee the objective of the audit, and through 
the research, professional accountants can have 
the knowledge of what is required in the market. 
Objective: knowing and analyzing the expected 
competences of the future auditors in accounting 
through bibliographical analysis of the Brazilian 
researches. Method: a bibliographic survey was 
carried out both for theoretical and for national 
researches about the subject and documentary re-
search and used for the analysis of the problem a 
qualitative approach with comparisons between 
the theory, national researches and the Pedagog-
ical Project of the Course (PPC) with a sample of 
four national researches found on Google Schol-
ar. Results: The main competencies required to 
perform in the accounting auditor profession are: 
ethics, skepticism, reliability and integrity and 
the PPC of the Accounting course is adequate to 
the requirements of the market. Conclusions: the 
competencies to perform in the accounting audi-
tor profession are important, given that they are 
present in theorical bases, national researches 
and accounting standards, being essential in the 
course of the accounting auditor’s work, and we 
also note the predominance of researches in the 
Southern region and the Southeast of the country.

Keywords: Accounting audit; Competencies; 
Auditor. 
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P rofissionais da área da saúde são sujeitos a 
diversos estressores que podem conduzir 
a quadros severos de sofrimento psíquico. 

O sofrimento psíquico pode ser considerado uma 
resultante da combinação de características pes-
soais, aspectos relacionais e condições ambien-
tais que levam a uma condição de esgotamento 
psicofísico que tem sido compreendida por meio 
da síndrome de burnout (FRANÇA et al., 2014).

Segundo Prestes et al. (2015), o trabalho ocupa 
uma posição de centralização na vida da popula-
ção, sendo constituído como condição crucial da 
própria formação do sujeito. Desta maneira, o tra-
balho é considerado uma atividade que pode ocu-
par certa parcela de tempo do indivíduo e do con-
vívio do mesmo na comunidade (TRIGO; TENG; 

HALLAK, 2007). Ainda conforme Prestes et al. 
(2015), a atividade laboral deve favorecer a saú-
de do trabalhador, sendo que o trabalho é um es-
paço para a construção da sua identidade.

Estudos apontam que o aparecimento da tec-
nologia provocou mudanças na série produtiva, 
desde o sistema operacional às relações de traba-
lho, tornando as organizações complexas, o que 
refletiu consideravelmente na vinculação entre 
trabalhador e trabalho. Com isso, o sistema pro-
dutivo gera instabilidade nos empregos, agravos 
de diversas ordens, baixa remuneração e desvalo-
rização do profissional, e estes desgastes são fa-
tores considerados determinantes para o adoeci-
mento do trabalhador (TIRONI et al., 2009 apud 
MERCES et al., 2017).
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Assim, os mecanismos utilizados para a evolu-
ção do nível de produtividade e de qualidade no am-
biente de trabalho podem provocar danos à saúde do 
trabalhador (FRANÇA et al., 2014). Dentre as difi-
culdades, podem-se destacar a insatisfação salarial, 
a carga horária exaustiva, as más condições do am-
biente de trabalho, dentre outros fatores que, de for-
ma contínua, provocam a exaustão do profissional.

De acordo com Trigo, Teng e Hallak (2007), o 
desequilíbrio na saúde do trabalhador poderá oca-
sionar o absenteísmo provocando licença por au-
xílio-doença, gerando transtornos para a empresa, 
tais como diminuição da produção e redução da 
lucratividade, sendo que, sucessivamente, a em-
presa terá que fazer remanejamento de funcioná-
rio para suprir a função do trabalhador. 

Freudenberger, em 1974, foi o pioneiro a abor-
dar o tema Burnout, porém, Maslach e Jackson, 
em 1981, foram conhecidos como protagonistas 
da temática. Freudenberger, trabalhando em uma 
clínica que prestava serviços à comunidade, prin-
cipalmente para pessoas em situação de risco so-
cial, deduziu que o estado de exaustão caracterís-
tico do Burnout estava sendo discutido entre os 
trabalhadores da área (PIRES; SANTIAGO; SU-
MULSKI; COSTA, 2012).

Segundo França et al. (2014), a Síndrome de 
Burnout (SB) é um processo de enfraquecimento 
decorrente de um período extenso de estresse pro-
fissional. É considerada como a resposta à tensão 
crônica no trabalho, formada tanto pelo contato 
direto com outras pessoas, devido a tensão emo-
cional ininterrupta, quanto pelo desgaste decor-
rente da atenção concentrada e ampla responsabi-
lidade profissional. Adicionalmente, certas formas 
de organização de trabalho, tal como o isolamen-
to ocasionado pela relação de competitividade, 
são fatores que predispõem o surgimento da SB.

Os trabalhadores predispostos ao Burnout, 
geralmente, são aqueles que demostram elevado 
grau de perfeccionismo e que possuem a sensa-
ção de culpabilidade por não terem alcançado as 
suas próprias expectativas, e que obtém alta car-
ga horária de trabalho (NOVAIS et al., 2016). 

Conforme Novais et al. (2016), a SB caracte-
riza-se por três dimensões: a exaustão emocional 

(devido a exposição prolongada ao estresse que se 
evidencia por meio da diminuição do entusiasmo 
e pela impotência), a despersonalização (devido 
à indiferença do tratamento interpessoal) e, por 
fim, a baixa realização pessoal (cabido ao senti-
mento de incompetência associada a insatisfação 
com o trabalho).

De acordo com França et al. (2014), as pro-
fissões de mais risco à SB são aquelas cujas ati-
vidades estão relacionadas com o envolvimento 
e o contato muito próximo com outras pessoas e 
de cunho emocional; muito vivenciados por tra-
balhadores da área da saúde, que tem uma carga 
de trabalho exaustiva, e que trabalham bastante 
com as demandas mais distintas. Assim, por exem-
plo, no estudo de Merces et al. (2017) a preva-
lência da SB na equipe de Enfermagem foi con-
siderada elevada.

Silva et al. (2015) também desenvolveram 
uma pesquisa com profissionais de Enfermagem, 
sendo 130 participantes. Foi aplicado o Maslach 
Burnout Inventory (MBI), cujos resultados reve-
laram níveis elevados de esgotamento profissio-
nal (37,7%), de despersonalização (38,5%) e de 
perda da realização pessoal (60,8%).

Particularmente, a área da saúde impõe uma 
destacável carga de tensão física e emocional aos 
seus trabalhadores, não raramente constituindo-
-se como uma condição de vulnerabilidade. Com
a ampla jornada de trabalho dos profissionais de
saúde, a vasta interação emocional no ambiente
de trabalho, fatores salariais considerados desfa-
voráveis e as condições de trabalho vulneráveis
ou aquém ao esperado pelos trabalhadores, vê-se
a necessidade de avalizar a Síndrome de Burnout
nos profissionais da área da saúde, com o intuito
de detectar os principais indicadores de sua ma-
nifestação. Adicionalmente, trabalhadores da área
da saúde pública convivem com estressores adi-
cionais, tais como: excesso de demanda nos ser-
viços públicos, falta de material adequado e qua-
dro de pessoal reduzido em diversos contextos.
Assim, neste estudo, busca-se resposta à seguin-
te pergunta: quais indicadores de Burnout podem
ser observados em trabalhadores da área da saú-
de de uma instituição pública?
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Desta forma, o objetivo deste estudo é ava-
liar os indicadores do Burnout em profissio-
nais da área da saúde de instituições públicas. 
Os objetivos específicos são: levantar o per-
fil sociodemográfico e profissional dos par-
ticipantes; e compreender os indicadores de 
exaustão emocional, desumanização e per-
da do sentido do trabalho nos participantes. 

Método

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório 
e quantitativo. Participaram desta pesquisa 371 
trabalhadores de instituições públicas de atendi-
mento à saúde do estado de Goiás. Os instrumen-
tos de medidas utilizados foram o Maslach Bur-
nout Inventory - General Survey (MBI-GS) e um 
Questionário Sociodemográfico.

A coleta de dados deu-se em instituição de saú-
de ligada a um centro de referência à saúde do tra-
balhador do estado de Goiás. Este local foi previa-
mente preparado de forma a garantir a privacidade 
e demais condições para a aplicação dos instrumen-
tos de investigação. Os questionários e o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovados 
pelo Comitê de Ética de Pesquisa da PUC Goiás, 
foram entregues pessoalmente a cada trabalhador, 
sem identificação dos nomes dos participantes.

Posteriormente à coleta de dados por meio 
da escala e questionário, estes foram analisa-
dos por meio do Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS-20), sendo realizadas análi-
ses descritivas (frequência absoluta e percen-
tual, média e desvio padrão) para responder 
aos objetivos deste estudo.

Resultados

Foi obtida uma amostra de 371 profissio-
nais de instituições públicas do estado de Goi-
ás. Grande parte dos profissionais tinha entre 31 
e 40 anos de idade, totalizando 39,7% da amos-
tra. Dentre os participantes, 76,3% eram do sexo 
feminino, 45,1% casados. O nível de escolarida-
de predominante era superior completo, compre-
endendo 46,8%.

A categoria profissional mais numerosa foi a de 
fisioterapeutas (21,8%), seguida pela de enfermei-
ros (11,5%) e técnicos de enfermagem (10,3%). 
Dentre os participantes, 27,2% alegaram ter tra-
balhado de 5 a 10 anos, e 41,6% possuía jornada 
de trabalho de 30 horas semanais.

Na Tabela 1, apresenta-se a análise descritiva 
da exaustão emocional, cinismo e ineficácia dos 
participantes do estudo, sendo que, para cada va-
riável, foram dados indicadores como baixo, mé-
dio e alto.

Discussão

Quanto aos resultados dos trabalhadores, es-
ses evidenciaram que na população estudada, em 
relação aos aspectos sociodemográficos, houve 
maior porcentagem do sexo feminino, na faixa 
etária de 31 a 40 anos, com situação conjugal ca-
sada e com ensino superior completo. A predo-
minância do sexo feminino que atua no setor de 
saúde tem sido evidenciada por França e Ferra-
ri (2012), que observaram que a prática do cui-
dar em saúde tem sido, frequentemente, exerci-
da por mulheres.

Comparando-se a idade, o estado civil e a es-
colaridade, os dados dos participantes deste estu-
do se aproximam aos de França e Ferrari (2012). 
Os autores mencionam que quanto menor a ida-
de, mais chances o trabalhador tem de adquirir a 
SB, pois esses profissionais apresentam maturi-
dade reduzida e menor domínio para lidar com si-
tuações aversivas.

Em relação às dimensões da SB, houve 
baixa exaustão emocional, alta taxa de cinis-
mo e baixa eficácia. Assim, percebe-se que 
quanto mais elevado for o índice de cinis-
mo, a eficácia do trabalhador será menor. De 
acordo com Maslach (2006), o cinismo é re-
presentado no contexto interpessoal do bur-
nout, acompanhando por reação negativa e 
distanciamento do trabalho. Já a diminuição 
da eficácia está relacionada à sensação de in-
competência e falta de realização, de reconhe-
cimento, de apoio social e de oportunidades 
no trabalho (MASLACH, 2006).
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Adicionalmente, o excesso da jornada de 
trabalho desencadeia o estresse, podendo evo-
luir em pouco tempo para um quadro de exaus-
tão, sendo a mesma considerada um alerta para 
a constituição da SB (DALRI, 2013). Contu-
do, pode-se observar que os trabalhadores da 
amostra apresentaram baixa exaustão emocio-
nal (76,1%), e 41,6% dos participantes traba-
lhavam em torno de 30 horas semanais, as-
sim, pode-se supor que a exaustão emocional 
está ligada à sobrecarga de trabalho.

Conclusão

Este estudo mostrou que, embora os traba-
lhadores de saúde do estado de Goiás estejam 
expostos a SB, não foram observados eleva-
dos níveis da síndrome. Contudo, identificou-
-se que o cinismo e a ineficácia apresentam
valores elevados, constituindo-se como aler-
ta, já que, se não forem implementadas me-
didas preventivas, estes trabalhadores pode-
rão vir a desenvolver o burnout.

Desta maneira, este estudo contribui para 
maior compreensão dos indicadores da SB nos 
profissionais de saúde, o que poderá, inclusi-

ve, ser associado em estudos complementares 
à condição da qualidade de vida no ambiente 
de trabalho dos mesmos. Sendo assim, é rele-
vante que as instituições de saúde criem estra-
tégias que minimizem o adoecimento destes 
trabalhadores, tal como a inclusão de medidas 
que desenvolvam o aumento dos sentimen-
tos de realização profissional e pessoal, com 
a finalidade de diminuir o cinismo e trazer a 
maior eficácia para o trabalhador. 
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tamento psicofísico que tem sido compreendida 
por meio da Síndrome de Burnout - SB. Objeti-
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da saúde, com o intuito de detectar os principais 
indicadores de sua manifestação. Objetivos es-
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participantes; Avaliar os indicadores da SB em 
profissionais da área da saúde de instituição pú-
blica; e, Compreender os indicadores de exaustão 
emocional, desumanização e perda do sentido do 
trabalho. Método: trata-se de um estudo descriti-
vo, exploratório e quantitativo. A coleta de dados 
deu-se em instituições públicas de saúde do Esta-
do de Goiás. Os instrumentos de medidas utiliza-
dos foram o Maslach Burnout Inventory-General 
Survey (MBI-GS) e o Questionário Sociodemo-
gráfico. Os dados foram analisados por meio do 
Programa estatístico SPSS-20. Resultados: foi 
obtida uma amostra de 371 profissionais de insti-
tuições públicas do estado de Goiás. Grande parte 
dos profissionais tinha entre 31 e 40 anos, totali-
zando 39,7% da amostra. Dentre os participantes, 
76,3% são do sexo feminino, 45,1% são casados 
e com nível de escolaridade predominante supe-
rior completo, compreendendo 46,8% da amos-
tra. Conclusão: Embora os trabalhadores de saú-
de estejam expostos a SB, não foram observados 
elevados níveis da síndrome na amostra. Contudo, 
identificou-se que o cinismo e a ineficácia apre-
sentam valores elevados, constituindo-se como 
alerta, já que, se não forem implementadas me-
didas preventivas, estes trabalhadores poderão vir 
a desenvolver o burnout.

Palavras-chave: Burnout; Saúde; Trabalho.

Abstract: psychic suffering can be considered a 
result of the combination of personal characteris-
tics, relational aspects and environmental condi-
tions that lead to a psychophysical depletion con-
dition that has been understood through Burnout 
Syndrome - SB. Overall objective: to evaluate 
SB in health professionals, in order to detect the 
main indicators of its manifestation. Specific ob-
jectives: to raise the sociodemographic profile of 
the participants; To evaluate the SB indicators in 
public health professionals; and, Understanding 
the indicators of emotional exhaustion, dehuman-
ization, and loss of job sense. Method: this is a 
descriptive, exploratory and quantitative study. 
Data were collected from public health institutions 
in the State of Goiás. The instruments used were 
the Maslach Burnout Inventory-General Survey 
(MBI-GS) and the Sociodemographic Question-
naire. The data were analyzed through the SPSS-
20 Statistical Program. Results: a sample of 371 
professionals from public institutions in the state 
of Goiás was obtained. Most professionals were 
between 31 and 40 years of age, totaling 39.7% of 
the sample. Among the participants, 76.3% were 
female, 45.1% were married and had a predomi-
nantly higher education level, comprising 46.8% 
of the sample. Conclusion: although health work-
ers are exposed to SB, high levels of the syndrome 
were not observed in the sample. However, it has 
been identified that cynicism and ineffectiveness 
present high values, constituting an alert, since, if 
preventive measures are not implemented, these 
workers may develop burnout.

Keywords: Burnout; Health; Work.
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A paralisia cerebral é caracterizada por um 
grupo de desordens permanentes do de-
senvolvimento, do movimento e da postu-

ra, causando limitações na atividade funcional. As 
características são atribuídas a distúrbios que ocor-
rem no desenvolvimento fetal ou no cérebro infan-
til. A desordem motora da paralisia cerebral pode 
ser acompanhada de perturbações da sensação, per-
cepção, cognição, comunicação e comportamen-
to; além de epilepsia, e problemas musculoesque-
léticos secundários (ROSENBAUM et al., 2007).

A definição sobre paralisia cerebral inclui 
uma ampla variedade de apresentações clínicas 
e graus de limitação de atividade. Dessa forma, 
é preciso categorizar os indivíduos em classes 
ou grupos. Os esquemas de classificação tradi-
cionais focam, principalmente, no padrão dis-
tributivo dos membros afetados (por exemplo, 
hemiplegia, diplegia, quadriplegia) junto com 
o tipo de tônus ou anormalidade de movimen-
to (por exemplo, espástico, discinético) (RO-
SENBAUM et al., 2007).
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A classificação mais atual tem como propos-
ta classificar a paralisia cerebral em espasticida-
de unilateral e espasticidade bilateral, discinesia 
e ataxia (ROSENBAUM et al., 2007).

A espasticidade caracteriza-se pela presença 
de tônus elevado (aumento dos reflexos miotáti-
cos, clônus, reflexo cutâneo plantar em extensão 
- sinal de Babinski) e é ocasionada por uma lesão
no sistema piramidal (SCHOLTES et al., 2006).
Os quadros de espasticidade devem ser classifica-
dos também quanto à distribuição anatômica em
unilateral (que engloba as formas monoplégicas e
hemiplégicas) e bilateral (que engloba as diplégi-
cas, triplégicas, quadri/tetraplégicas e a dupla he-
miplegia) (ROSENBAUM et al., 2007).

Atualmente, a discinesia é a forma clínica mais 
rara manifesta-se por meio de movimentos invo-
luntários, principalmente nas distonias axiais e/
ou movimentos coreoatetóides das extremidades. 
A forma discinética é causada por uma lesão do 
sistema extrapiramidal. A ataxia é ocasionada por 
uma lesão no cerebelo e a princípio a desordem 
motora caracteriza-se por hipotonia e, aos pou-
cos, observa-se alterações de equilíbrio e altera-
ções da coordenação. A marcha do paciente atá-
xico apresenta características do aumento da base 
de sustentação, acompanhada ao tremor intencio-
nal (LEITE; PRADO, 2004).

A estimativa da prevalência global para indi-
víduos com paralisia cerebral é de 2,11 para cada 
1000 nascidos vivos. Um dos principais fatores 
que contribuem com o crescimento da prevalên-
cia da paralisia cerebral é o aumento de recém-
-nascidos prematuros sobreviventes e o aumento
de nascimentos múltiplos, que muitas vezes re-
sultam em partos prematuros. Há outros fatores
que também aumentam a prevalência da paralisia
cerebral, como neonatos que nasceram com bai-
xo peso, o que resulta também em partos prema-
turos (OSKOUI et al., 2013).

O comprometimento no sistema nervoso cen-
tral em pessoas com paralisia cerebral decorre de 
fatores endógenos e exógenos. Dentre os fatores 
endógenos, considera-se o potencial genético her-
dado, ou seja, a suscetibilidade maior ou menor 
do cérebro para lesar; no momento da fecunda-

ção, o novo ser formado carrega um contingente 
somático e psíquico que corresponde à sua espé-
cie, à sua raça e aos seus antepassados. Nos fato-
res exógenos, considera-se o tipo de comprometi-
mento cerebral que vai depender do momento em 
que o agente atua, de sua duração e da sua inten-
sidade. Ou seja, no período pré-natal: infecções 
e parasitoses, intoxicações, radiações, traumatis-
mos, e fatores maternos; no período perinatal: fa-
tores maternos, fatores fetais, e circunstâncias do 
parto; e no período pós-parto: as infecções, as en-
cefalites pós-infecciosas e pós-vacinais, a hiper-
bilirrubinemia, os traumatismos cranioencefáli-
cos, as intoxicações, os processos vasculares, e a 
desnutrição (SANTOS, 2014).

Com o propósito de distinguir níveis de com-
prometimento motor na paralisia cerebral, o Sis-
tema de Classificação da Função Motora Gros-
sa - Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) é baseado no movimento iniciado vo-
luntariamente, com ênfase no sentar, transferên-
cias e mobilidade. O GMFCS ampliado inclui jo-
vens até 18 anos de idade e enfatiza os conceitos 
inerentes da Classificação Internacional de Fun-
cionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização 
Mundial da Saúde. Os pacientes são classificados 
em cinco níveis, as distinções entre os níveis são 
baseadas nas limitações funcionais, na necessida-
de de dispositivos manuais para mobilidade (tais 
como andadores, muletas ou bengalas) ou mobi-
lidade sobre rodas, e em menor grau, na quali-
dade do movimento (PALISIANO et al., 2007).

O nível I do GMFCS caracteriza-se por andar 
sem limitações; o nível II por andar com limita-
ções; o nível III por andar utilizando um disposi-
tivo manual de mobilidade; o nível IV por trans-
porte em uma cadeira de rodas manual; e o nível 
V caracteriza-se por auto mobilidade com limi-
tações, podendo utilizar mobilidade motorizada 
(PALISIANO et al., 2007).

Como a paralisia cerebral é um comprometi-
mento crônico e que repercute com diversas desor-
dens motoras, pessoas acometidas por esta condi-
ção clínica apresentam prejuízo em sua qualidade 
de vida quando comparados com pessoas sem de-
ficiência (VARNI et al., 2005).
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A qualidade de vida é a percepção do indiví-
duo sobre sua posição na vida dentro do contex-
to cultural e do sistema de valores em que vive e 
em relação aos seus objetivos, expectativas, nor-
mas e preocupações. É um conceito que abran-
ge a saúde no estado físico, psicológico, nível de 
independência, relações sociais, crenças pessoais 
e a interação do indivíduo com o meio ambiente 
(ORGANIZAÇÃO..., 1998).

O Modelo de Medição Pediátrica da Qualidade 
da Vida (PedsQL) foi projetado para integrar os 
méritos relativos de um instrumento nuclear gené-
rico com módulos específicos de doenças. O Mó-
dulo de paralisia cerebral do PedsQL 3.0 foi pro-
jetado para medir as dimensões da qualidade de 
vida relacionada à saúde específicas para a pes-
soa com paralisia cerebral (YANG et al., 2011).

Mais de 50% das crianças com paralisia ce-
rebral sofrem dor de intensidade moderada a in-
tensa diariamente e em vários locais do corpo. A 
dor geralmente interfere na função física, no ren-
dimento escolar, atividades de vida diárias, sono 
e saúde mental. Além disso, a dor crônica pode 
afetar negativamente a qualidade de vida rela-
cionada à saúde, limitando a satisfação na vida e 
a percepção da saúde na paralisia cerebral (BA-
DIA et al., 2004).

Nesse sentido, a qualidade de vida relacionada 
à saúde é considerada uma construção multidimen-
sional que abrange vários domínios de bem-estar 
físico e psicológico. Além disso, sofrer de dor per-
sistente parece reduzir as pontuações nos domí-
nios emocionais, sociais e físicos da qualidade de 
vida relacionada à saúde em crianças e adolescen-
tes com paralisia cerebral (BADIA et al., 2004).

Objetivo

Comparar o autorrelato de dor e de fadiga de 
adolescentes com paralisia cerebral com o relato 
feito por seus cuidadores.

Materiais e Métodos

Trata-se de um estudo transversal e descritivo. 
Realizado em instituições públicas de atendimen-

to em reabilitação localizadas em Goiânia: Centro 
de reabilitação e readaptação Dr. Henrique San-
tillo (CRER), Centro de Orientação, Reabilitação 
e Assistência ao Encefalopata (CORAE), Institu-
to Pestalozzi, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE).

A população do estudo constituiu-se por ado-
lescentes de dez a dezenove anos com parali-
sia cerebral que frequentam atividades de re-
abilitação nas instituições pesquisadas e seus 
cuidadores.

A amostra foi não probabilística por conveniên-
cia, composta por 27 adolescentes e 27 cuidadores.

Critérios de Inclusão e Exclusão

Critério de inclusão para os adolescentes: ado-
lescentes com diagnóstico de paralisia cerebral 
confirmado; de ambos os sexos; com idade entre 
dez a dezenove anos; e que frequentavam insti-
tuições públicas de reabilitação.

Critérios de inclusão para os cuidadores: cui-
dadores que acompanhavam seus filhos nas ati-
vidades de reabilitação.

Critérios de exclusão para os adolescentes: 
adolescentes que apresentavam outras condições 
clínicas associada à paralisia cerebral; adolescen-
tes com comprometimento intelectual e/ou pro-
blemas de comunicação que impedissem a apli-
cação dos questionários;

Critérios de exclusão para os cuidadores: cui-
dadores com comprometimento intelectual e/ou 
problemas de comunicação que os impedissem de 
compreenderem os objetivos do estudo e de auto-
rizarem a participação dos filhos.

Procedimentos

Este trabalho está inserido no projeto de pes-
quisa com o tema qualidade de vida de ado-
lescentes com paralisia cerebral e fatores as-
sociados, foi aprovado pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da PUC Goiás com o número de CA-
AEE 64557517.0.0000.0037.

Por meio de um contato e auxilio prévio dos 
profissionais e membros da equipe de reabilita-
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ção, que atende os adolescentes nas instituições, 
foi realizada uma pré-seleção da amostra de ado-
lescentes. Foi confeccionada uma tabela com as 
seguintes informações: nome dos adolescentes, 
idade, nível de comprometimento motor, desor-
dens do tônus e movimento, instituição e dias de 
atendimento dos mesmos.

Os responsáveis pelos adolescentes pré-sele-
cionados foram abordados nas instituições de re-
abilitação, juntamente com os profissionais res-
ponsáveis pelo atendimento antes ou após das 
terapias de seus filhos.

Aos responsáveis foi feito o convite para a par-
ticipação da pesquisa, e esclarecido que os mesmos 
não teriam obrigação de aceitar participar deste tra-
balho e que isso não acarretaria nenhum dano para 
eles ou seus filhos. O Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE) foi lido juntamente com 
os responsáveis e esclareceremos qualquer dúvi-
da a respeito da pesquisa.  Após isso foi colhida 
a assinatura em duas vias do TCLE, ficando uma 
com o responsável e a outra com a pesquisadora.

Os adolescentes cujos responsáveis autorizaram 
participar da pesquisa receberam todos os escla-
recimentos sobre o trabalho em forma e linguajar 
acessível. Foi apresentado e explicado o Termo de 
Assentimento e os adolescentes manifestaram seu 
aceite por meio gestual e ou assinatura.

Em um segundo encontro, antes ou após as ati-
vidades de reabilitação do adolescente, foi reali-
zado a coleta de dados, na própria instituição ro-
tineira de atendimentos do adolescente.

A coleta de dados se deu em dois momentos. O 
primeiro em um ambiente calmo e reservado ape-
nas com os responsáveis, preferencialmente no mo-
mento em que seus filhos estavam em atendimen-
to, eles responderam os instrumentos: Questionário 
Pediátrico Sobre a Qualidade de Vida a partir da 
percepção dos pais (PedsQL versão 3.0); Ficha es-
truturada de Dados Sociodemográficos; esta par-
te da coleta não durou mais do que vinte minutos.

No segundo momento, também em um local 
calmo e reservado, apenas com o adolescente, a 
pesquisadora aplicou o instrumento de auto per-
cepção da qualidade de vida. Questionários Pe-
diátrico Sobre a Qualidade de Vida (PedsQL ver-

são 3.0). Esta parte da coleta não durou mais do 
que trinta minutos.

Instrumentos de Avaliação

O Questionário Pediátrico sobre qualidade de 
vida - PedsQL 3.0, é um questionário genérico 
ajustável, de medição de qualidade de vida para 
crianças e adolescentes, elaborado e desenvolvido 
por James Varni e colaboradores, como um ins-
trumento genérico de qualidade de vida que pode 
ser aplicado em múltiplas populações pediátricas 
(VARNI; SEID; RODE, 1999).

A partir da forma genérica do instrumento foram 
desenvolvidos os módulos de abordagem específi-
ca para medir a população com doenças específi-
cas (VARNI; SEID; RODE, 1999). O questionário 
a ser aplicado para os cuidadores é o PedsQL 3.0, 
relato dos cuidadores sobre os adolescentes com-
posto por sete domínios: atividades cotidianas (9 
itens), atividades escolares (4 itens), movimento e 
equilíbrio (5 itens), dor e machucado (4 itens), fa-
diga (4 itens), atividades alimentares (5 itens), fala 
e comunicação (4 itens). E para os adolescentes o 
questionário a ser aplicado é o PedsQL 3.0, relato 
dos adolescentes composto por sete domínios: ati-
vidades cotidianas (9 itens), atividades escolares 
(4 itens), movimento e equilíbrio (5 itens), dor e 
machucado (4 itens), fadiga (4 itens), atividades 
alimentares (5 itens), fala e comunicação (4 itens).

Os responsáveis e os adolescentes foram en-
trevistados individualmente pelo método pergun-
ta e resposta, onde o pesquisador leu e explicou 
as perguntas e esperou o retorno das respostas.

Ficha Estruturada de Dados Sociodemográficos

Ficha estruturada produzida pelo próprio au-
tor englobou aspectos de dados maternos (nº de 
filhos e de gestações), escolaridade e atividades 
socioculturais do responsável.

Análise dos Dados

Os dados foram tabulados diretamente no pro-
grama SPSS. Dados categóricos foram descritos 
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por frequência relativa e absoluta. Dados quanti-
tativos foram descritos usando média, mediana, 
desvio padrão (SD) e intervalo de confiança (95% 
CI). Quando aplicável, os dados foram verificados 
quanto à normalidade através do teste de Kolmo-
gorov-Smirnov (p≤0,05). Para comparar os esco-
res dos adolescentes e dos cuidadores utilizou-se 
o Teste Mann-Whitney (amostras independentes).
O nível de significância foi de p≤0,05.

Resultados

Os adolescentes avaliados neste estudo apre-
sentaram idade entre 10 a 19 anos, de ambos os 
sexos, 51,9% feminino e, 48,1% masculino. A 
classificação do tônus e a desordem do movi-
mento mais frequente observados nesta pesquisa 
foram a espasticidade (70,4%) e GMFCS mais 
frequente nos níveis I, II e III (66,6%), apresen-
tando marcha. 51,9% dos adolescentes possuem 
algum tipo de comorbidade e 29,7% dos adoles-
centes relataram dor. Foi observado também que 
a maioria dos adolescentes frequentava escola re-
gular (84%) (Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos 
adolescentes com paralisia cerebral, n= 27, Goiânia, GO, 
Brasil, 2018.
Variáveis N %

Sexo
Feminino 14 51,9
Masculino 13 48,1

Faixa etária
10 a 14 anos 11 40,74
15 a 19 anos 16 59,26

Tônus/Desordem do movimento
Espasticidade 19 70,4
Discinésia 4 14,8
Ataxia 1 3,7
Coreoatetóide 3 11,1

GMFCS
I 7 25,9
II 6 22,2
III 5 18,5
IV 7 25,9
V 2 7,4

Comorbidades
Sim 14 51,9
Não 13 48,1

Dor
Sim 8 29,7
Não 19 70,3

Escola
Especial 4 16
Regular 21 84

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa
Nota: GMFCS – Gross Motor Function Classification 
System

No que diz respeito à avaliação da qualidade 
de vida por meio do PedsQL 3.0 (Tabela 2), os 
domínios com menores escores, segundo a per-
cepção dos cuidadores foram alimentação e ativi-
dades cotidianas e segundo a percepção dos ado-
lescentes foram alimentação, fadiga e atividades 
escolares. Não houve diferença na comparação 
dos escores dos cuidadores e dos adolescentes.

No que diz respeito à avaliação da qualidade 
de vida por meio do PedsQL 3.0 (domínio fadi-
ga) (Tabela 3), o escore total segundo a percep-
ção dos cuidadores foi 62,50 e 56,25 segundo a 
percepção dos adolescentes. Os questionamentos 
com menores escores, de acordo com as respos-
tas dos adolescentes foram ‘Sinto-me cansado’ e 
‘eu descanso demais’. No entanto, de acordo com 
as respostas dos cuidadores somente o questiona-
mento que apresentou mais acometido foi ‘sinto-
-me cansado’.

No que diz respeito à avaliação da qualida-
de de vida por meio do PedsQL 3.0 (domínio dor 
e machucado) (Tabela 4), o escore total segun-
do a percepção dos cuidadores foi 62,50 e 68,75 
segundo a percepção dos adolescentes. O ques-
tionamento com menor escore de acordo com as 
respostas dos cuidadores foi ‘dores nas articula-
ções e músculos’.

Discussão

Segundo a literatura, a paralisia cerebral afe-
ta as atividades de vida diária da criança, acarre-
tando na necessidade do cuidador de assumir a 
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Tabela 2. Comparação dos domínios do PedsQL (versão 3.0), relato do cuidador e relato do adolescente, n= 27, Goiânia, 
GO, Brasil, 2018.

PedsQL 3.0
Percepção dos cuidadores Percepção dos adolescentes

p
Mediana Intervalo de confiança Mediana Intervalo de confiança

Atividades cotidianas 52,87 31,68 – 54,11 63,88 40,01 – 61,01 0,192
Atividades escolares 56,25 36,77 – 56,28 56,25 44,60 – 61,41 0,349
Movimento e equilíbrio 60,00 48,45 – 61,91 60,00 45,85 – 63,03 0,779
Dor e machucado 62,50 51,76 – 65,83 68,75 48,68 – 67,98 0,365
Fadiga 62,50 50,97 – 66,62 56,25 47,65 – 60,70 0,148
Alimentação 45,00 38,17 – 57,37 55,00 38,59 – 58,06 0,889
Fala e comunicação 62,50 48,81 – 63,22 62,50 40,18 – 58,81 0,643

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa 
Nota: IC: intervalo de confiança p≤0,05

Tabela 3. Escores do PedsQL (versão 3.0 - domínio fadiga), relato do cuidador e relato do adolescente, n= 27, Goiânia, GO, 
Brasil, 2018.

Fadiga
Percepção dos cuidadores 16,589 mm

Mediana Intervalo de confiança Mediana 36,311 mm

Sinto-me cansado 50,00 40,11 – 59,89 50,00 40,13 – 52,42

Sinto-me fisicamente fraco
(não forte) 75,00 57,44 – 74,04 75,00 50,98 – 69,39

Eu descanso demais 75,00 46,00 – 66,96 50,00 36,97 – 61,18
Eu não tenho energia para fazer 
coisas que eu gosto de fazer 75,00 52,93 – 72,99 75,00 45,31 – 67,65

Escore total 62,50 50,97 – 66,62 56,25 47,65 – 60,70

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa 

Tabela 4. Escores do PedsQL (versão 3.0 - domínio dor e machucado) relato do cuidador e relato do adolescente, n= 
27, Goiânia, GO, Brasil, 2018.

Dor e machucado
Percepção dos cuidadores Percepção dos adolescentes

Mediana Intervalo de confiança Mediana Intervalo de confiança

Dores nas articulações e músculos 50,00 48,44 – 64,52 75,00 45,65 – 67,31

Tem muita dor 75,00 45,31 – 67,65 75,00 47,57 – 70,94
Dificuldade para dormir por causa da dor 
nas articulações e/ou músculos 75,00 56,03 – 73,60 75,00 49,83 – 70,54

Músculos duros e/ou doloridos 75,00 47,98 – 66,84 75,00 47,98 – 66,84

Escore total 62,50 51,76 – 65,83 68,75 48,68 – 67,98

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa
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responsabilidade sobre estas tarefas, o que pode 
levar ao dano na qualidade de vida relacionada 
à saúde tanto da criança quanto de seu cuidador 
(SOUZA et al., 2011).

Varni et al. (2005) realizaram um estudo em 
San Diego, Califórnia, com crianças (cinco a sete 
anos de idade) e adolescentes (oito a 18 anos de 
idade) com paralisia cerebral, com objetivo de de-
terminar se os mesmos conseguiam autorrelatar sua 
qualidade de vida a partir do questionário PedsQL 
4.0, participaram 148 famílias. O estudo também 
comparou o relato dos pacientes com paralisia ce-
rebral com um grupo de crianças e adolescentes 
de 5 a 18 anos de idade que tinham câncer e ou-
tro grupo de crianças e adolescentes saudáveis. 
Os resultados apontam que crianças com paralisia 
cerebral autorrelataram qualidade de vida signifi-
cativamente menor (média 65,9) quando compa-
rado ao autorrelato de crianças saudáveis (mé-
dia de 83,8). Os autores concluíram também que 
crianças com paralisia cerebral relataram a qua-
lidade de vida relacionada à saúde comparável à 
de crianças com câncer recém-diagnosticadas. Es-
tes resultados indicam um déficit significativo na 
qualidade de vida de crianças com paralisia cere-
bral, não só nos aspectos relacionados ao funcio-
namento físico, como também, e ainda mais pro-
fundamente, nos aspectos emocionais, sociais e no 
funcionamento escolar. Por fim, os autores con-
cluíram que o questionário PedsQL 4.0 é um ins-
trumento confiável para avaliação do autorrelato 
de qualidade de vida.

Souza, Chagas e Defilipo (2011) realizaram 
um estudo com 32 crianças e adolescentes com 
diagnóstico clínico de paralisia cerebral com ida-
de entre quatro e 18 anos. O objetivo foi verifi-
car a relação entre a funcionalidade de crianças 
com paralisia cerebral e a percepção da qualidade 
de vida relacionada à saúde. Para avaliar a qua-
lidade de vida utilizou-se o PedsQL 3.0. Quan-
do considerados os resultados obtidos na análise 
da qualidade de vida, na perspectiva da criança, 
os domínios “movimento e equilíbrio” e “ativi-
dade alimentar”, demonstraram que o grupo com 
comprometimento motor leve e moderado foi se-
melhante estatisticamente e diferentes do grupo 

grave, podendo-se inferir que a maior gravidade 
de comprometimento motor está relacionada ao 
maior comprometimento da qualidade de vida.

Ramstad et al. (2012) realizaram um estudo 
na Noruega, com 83 participantes com paralisia 
cerebral, com média de idade de 14 anos, avalia-
dos pelo questionário PedsQL 4.0, comparando 
com o autorrelato das mães. O escore total em 
crianças sem dor recorrente foi maior (escore to-
tal= 68,21) do que em crianças com dor muscu-
loesquelética recorrente (escore total= 67,93). A 
dor musculoesquelética, relatada pelas crianças, 
foi associada com a redução da saúde mental e da 
qualidade de vida. Segundo os autores, estes da-
dos chamam a atenção para a urgência da aproxi-
mação entre a reabilitação e a psiquiatria infantil.

Maher et al. (2015) realizaram um estudo com 
65 jovens, com idades entre oito e 17 anos, com 
ligeira a moderada deficiência física. Esses jovens 
foram avaliados pelo seu autorrelato usando a es-
cala de fadiga do questionário PedsQL Multidi-
mensional. Os escores de fadiga de crianças com 
deficiência que participaram deste estudo foram 
comparados com escores publicados para outras 
populações de saúde pediátrica. Crianças com de-
ficiência física relataram maiores problemas com 
fadiga do que crianças em desenvolvimento nor-
mal, crianças com diabetes tipo 1 e crianças com 
condições reumatológicas. Crianças com defici-
ência física geralmente relataram níveis de fadiga 
semelhantes a uma população pediátrica de cân-
cer, com exceção da subescala de fadiga cogniti-
va, em que crianças com deficiência física relata-
ram mais fadiga que a população pediátrica com 
câncer. Entre crianças com deficiência, a fadiga 
estava relacionada ao sexo feminino, a baixa con-
dição socioeconômica e ao baixo nível de ativi-
dade física, embora não tenha relação com com-
prometimento funcional, peso ou idade.

Balemans et al. (2015) fizeram um estudo 
com crianças com paralisia cerebral, entre elas 
24 crianças com espasticidade bilateral e 22 com 
espasticidade unilateral, com idades entre sete a 
13 anos, todas apresentavam marcha. O objetivo 
foi investigar associações entre alterações na apti-
dão física, níveis de atividade física relacionada à 
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marcha e presença de fadiga. A fadiga foi avaliada 
pela escala de fadiga multidimensional PedsQL. 
Na variável fadiga, o escore total de crianças com 
paralisia cerebral com espasticidade bilateral foi 
74,0 e o escore de crianças com paralisia cerebral 
com espasticidade unilateral foi 72,3 evidencian-
do pior percepção de qualidade de vida no grupo 
com maior comprometimento motor.

Um estudo realizado na China teve como ob-
jetivo avaliar a qualidade de vida comparando o 
autorrelato de 126 crianças e adolescentes com 
paralisia cerebral entre oito a 18 anos de idade 
e 106 crianças saudáveis com idade entre dois a 
sete anos, com o relato de seus respectivos cui-
dadores. Os instrumentos utilizados para avaliar 
a qualidade de vida foram o PedsQL 3.0 – mó-
dulo paralisia cerebral e o PedsQL 4.0 – módulo 
genérico.  Segundo os autores, crianças com pa-
ralisia cerebral autorrelataram qualidade de vida 
mais afetadas (escore total= 67,89), do que crian-
ças saudáveis (escore total= 84,21). No relato do 
cuidador, o escore total foi 46,82, comprovando 
que a percepção do cuidador em relação a quali-
dade de vida do adolescente com paralisia cere-
bral é mais prejudicada (menores escores) quan-
do comparado com o autorrelato do adolescente 
(YANG; XIAO; YAN, 2011).

Conclusão

Não houve diferenças significativas quando 
se comparou os escores de qualidade de vida dos 
dois grupos, percepção dos cuidadores e percep-
ção dos adolescentes. 

Os domínios ‘dor e machucado’ e ‘fadiga’ apre-
sentaram escores mais altos segundo o relato dos 
cuidadores. O maior escore segundo o relato dos 
adolescentes foi no domínio ‘dor e machucado’. 
No domínio fadiga os adolescentes percebem-
-se cansados.

Considerando-se a avaliação geral de qualida-
de de vida o domínio com menor escore segundo 
o relato do cuidador e do adolescente foi o domí-
nio ‘alimentação’.

Esses dados revelam que os profissionais de 
saúde precisam ficar atentos à saúde dos adoles-

centes com paralisia cerebral, pois eles apresentam 
percepção prejudicada (baixos escores) de quali-
dade de vida, quando comparados com popula-
ção sem deficiência (literatura). Esta população 
deve receber cuidados especiais para atender de-
mandas relacionadas às dificuldades em realizar 
atividades funcionais e manifestações de cansaço.

Referências

BADIA, M. et al. Pain, motor function and health-
related quality of life in children with cerebral 
palsy as reported by their physiotherapists. BioMed 
Central Pediatrics, Palma, v. 14, n. 192, 2004.
BALEMANS, A. C. J. et al. Longitudinal 
relationship among physical fitness, walking-
related physical activity, and fatigue in children 
with cerebral palsy. American Physical Therapy 
Association, Amsterdam, v. 7, n. 1, p. 996-1005, 
2015.
LEITE, J. M. R. S.; PRADO, G. F. Paralisia 
cerebral aspectos fisioterapêuticos e clínicos. 
Revista Neurociências, v. 12, n. 1, p. 41-45, 2004.
MAHER, C. et al. Fatigue is a major issue for 
children and adolescents with physical disabilities. 
Developmental Medicine and Child Neurology, 
Australia, v. 57, p. 742-747, 2015.
PALISIANO, R. et al. Gross motor function 
classification system: expanded and revised. 
Developmental Medicine and Child Neurology, 
Hamilton, v. 39, p. 214-223, 2007.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 
Glossário de Promoção da Saúde. Genebra, 1998.
OSKOUI, M. et al. An update on the prevalence 
of cerebral palsy: a systematic review and meta-
analysis. Developmental Medicine & Child 
Neurology, Canadá, v. 55, p. 509-519, 2013.
RAMSTAD, K. et al. Mental health, health related 
quality of life and recurrent musculoskeletal pain 
in children with cerebral palsy 8-18 years old. 
Disability & Rehabilitation, Norway, v. 34, p. 
1589-1595, 2012.
ROSENBAUM, P. et al. A report: the definition 
and classification of cerebral palsy april 2006. 
Developmental Medicine and Child Neurology, 
v. 49, n. 109, p. 8-14, 2007.



CAP. 5 DOR E FADIGA EM ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL... CARVELLO, Thainara Leão et al.

61

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

SANTOS, A. F. Cerebral palsy: a literature review. 
Unimontes Científica, v. 16, n. 2, p. 67-82, 2014.
SCHOLTES, V. A. et al. Clinical assessment of 
spasticity in children with cerebral palsy: a critical 
review of available instruments. Developmental 
Medicine and Child Neurology, Amsterdam, v. 
48, p. 64-73, 2006.
VARNI, J. W. et al. Health-related quality of life 
of children and adolescents with cerebral palsy: 
hearing the voices of the children. Developmental 
Medicine and Child Neurology, Texas, v. 47, p. 
592-597, 2005.
VARNI, J. W.; SEID, M.; RODE, C. A. The
PedsQL: measurement model for the pediatric
quality of life inventory. Medical Care, San Diego,
v. 37, n. 2, p. 126-139, 1999.
YANG, X.; XIAO, N.; YAN, J. The PedsQL in
pediatric cerebral palsy: reliability and validity
of the chinese version pediatric quality of life
inventory 4.0 generic core scales and 3.0 cerebral
palsy module. Quality of Life Research, China, v.
20, p. 243-252, 2011.

Resumo: a paralisia cerebral é caracterizada por 
uma desordem motora seguida de perturbações 
da sensação, percepção, cognição, comunicação 
e comportamento; além de epilepsia, e proble-
mas musculoesqueléticos secundários. Como a 
paralisia cerebral é um comprometimento crôni-
co e que repercute com diversas desordens moto-
ras, pessoas acometidas por esta condição clíni-
ca apresentam prejuízo em sua qualidade de vida 
quando comparados com pessoas sem deficiên-
cia. Objetivo: Comparar o autorrelato de dor e 
de fadiga de adolescentes com paralisia cerebral 
com o relato feito por seus cuidadores. Método: 
trata-se de um estudo transversal e descritivo, o 
projeto foi aprovado pelo comitê de ética da PUC 
Goiás. A amostra foi composta por 27 adolescen-
tes de instituições públicas de atendimento em re-
abilitação localizadas em Goiânia. Foi aplicado 
o questionário sociodemográfico e o questioná-
rio de avaliação de qualidade de vida, Pediatric
Quality of life 3.0 (PedsQL 3.0) para os cuidado-
res e os adolescentes. Resultado: os adolescen-

tes avaliados neste estudo tinham idade entre 10 
a 19 anos, de ambos os sexos. A respeito da ava-
liação na qualidade de vida por meio do PedsQL 
3.0, domínio “fadiga” e “dor e machucado”, não 
houve diferença significativa quando se compa-
rou as respostas dos cuidadores e dos adolescentes 
(p=0,148 e p=0,365, respectivamente). Os ques-
tionamentos que apresentaram mais comprome-
timento no domínio “dor e machucado”, segun-
do as respostas dos adolescentes foram “Sinto-me 
cansado” e “Eu descanso demais” e de acordo 
com as respostas dos cuidadores foi “Sinto-me 
cansado”. Pelo domínio “fadiga”, de acordo com 
as respostas dos cuidadores os questionamentos 
comprometidos foram “Dores nas articulações 
e músculos”. Conclusão: os dados revelam que 
os profissionais da saúde precisam ficar atentos 
à saúde dos adolescentes com paralisia cerebral, 
pois eles apresentam percepção prejudicada (bai-
xos escores) de qualidade de vida e devem rece-
ber cuidados especiais para atender demandas re-
lacionadas às dificuldades em realizar atividades 
funcionais e manifestações de cansaço. 

Palavras-chave: Paralisia Cerebral; Dor; Fadiga.

Abstract: cerebral palsy is characterized by a 
motor disorder followed by disturbances of sen-
sation, perception, cognition, communication and 
behavior; besides epilepsy, and secondary muscu-
loskeletal problems. As cerebral palsy is a chro-
nic impairment and has repercussions with several 
motor disorders, people affected by this clinical 
condition have a loss of quality of life when com-
pared to people without disabilities. Objective: 
to compare self-report of pain and fatigue of ado-
lescents with cerebral palsy with the report made 
by their caregivers. Method: it is a cross-sectional 
and descriptive study, the project was approved by 
the Ethics Committee of PUC Goiás. The sample 
consisted of 27 adolescents from public rehabi-
litation centers located in Goiânia. The sociode-
mographic questionnaire and the Pediatric Qua-
lity of Life 3.0 (PedsQL 3.0) questionnaire were 
used for caregivers and adolescents. Result: the 
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adolescents evaluated in this study were between 
10 and 19 years of age, of both sexes. There was 
no significant difference in the quality of life as-
sessment in PedsQL 3.0, “fatigue” and “pain and 
bruising” (p=0,148 and p=0,365, respectively). 
The questions that presented the most impair-
ment in the “pain and bruising” domain, accor-
ding to the adolescents ‘responses were “I’m fe-
eling tired” and “I rest too much” and according 
to the caregivers’ responses was “I’m feeling ti-
red”. From the “fatigue” domain, according to the 
caregivers’ answers, the questionings were “Pain 
in the joints and muscles”. Conclusion: the data 
show that health professionals need to be alert to 
the health of adolescents with cerebral palsy be-
cause they have impaired perception (low scores) 
of quality of life and should receive special care 
to meet demands related to difficulties in perfor-
ming functional activities and manifestations of 
tiredness.

Keywords: Cerebral palsy; Pain; Fatigue.
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Aregião dos cerrados ocupa cerca de 180 
milhões de hectares distribuídos princi-
palmente nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ocu-
pando grande parte do estado de Goiás, represen-
tante típico deste ecótipo por excelência (SANO; 
RIBEIRO; ALMEIDA, 2008).

A espécie arbórea neotropical Copaifera lan-
gsdorffii Desf. é uma das mais comuns nas flo-
restas. Conhecida como copaíba, pode atingir até 
35 metros de altura, distribuindo-se por todo ter-
ritório brasileiro, desde a Floresta Atlântica até o 
Cerrado (REIS et al., 2016).

C. langsdorffii é uma árvore decídua, com uma
ampla quantidade de sementes anualmente, as 
quais são distribuídas por pássaros que engolem 
o arilo envolvente, incumbido pela dormência
das sementes. O caule ao ser perfurado fornece
grande quantidade de óleo, modificando conforme
a estação do ano (NOLETO; PEREIRA; AMA-
RAL, 2010).

C. langsdorffii é apresentada na literatura cien-
tífica de duas maneiras diferentes. Alguns traba-

lhos sugerem tratamentos de superação de dor-
mência, outros afirmam que não são necessários 
determinados tratamentos. Dentre os tratamen-
tos de escarificação já avaliados para a espécie, 
expõe a imersão em ácido sulfúrico, escarifica-
ção mecânica com lixas e em água parada por 72 
horas (NOLETO; PEREIRA; AMARAL, 2010).

Quando dormentes, as sementes não podem 
germinar, mesmo sob condições que favoreçam a 
germinação. O início da dormência durante a ma-
turação das sementes e a liberação de dormência 
durante a germinação estão sob o controle dos fi-
torígenos giberelina e ácido abscísico (ABA). O 
ABA promove a dormência e previne a germi-
nação, enquanto a giberelina é necessária para a 
germinação. Eventualmente, o equilíbrio desses 
dois hormônios regula quando uma semente ger-
mina (BISHOP et al., 2015).

Embora a dormência seja vantajosa para a so-
brevivência das espécies em condições naturais, 
não é uma característica desejável para a produ-
ção de mudas em viveiro. Para fins comerciais é 
interessante que as sementes germinem em curto 
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espaço de tempo, produzindo mudas uniformes 
(REIS et al., 2010).

Germinação é o processo que se inicia com a 
embebição de água pela semente devido ao seu 
baixo potencial hídrico da semente seca. A em-
bebição provoca expansão da semente e causa a 
ruptura da casca e termina com a emergência do 
eixo embrionário. Em outras palavras, germina-
ção é a transformação do embrião em uma plântu-
la (NEDEL, 2003; DANGL, 2015; PEER, 2017).

Estudos de germinação de sementes auxiliam 
na produção de mudas para reflorestamento de 
áreas onde ocorreu exploração intensa da espécie 
de forma extrativista, e podem fomentar o uso des-
ta árvore nativa em programas de arborização ur-
bana, com solos pobres e sujeitos às severas defi-
ciências hídricas anuais (PEREIRA et al., 2007).

Utilizou-se pela primeira vez o termo banco de 
sementes em 1981, designando um reservatório 
viável com sementes de uma determinada área. 
Diz respeito ao estoque de sementes que ainda 
não foram germinadas, mas possuem potenciali-
dade capaz de recuperar áreas degradadas e arvo-
res que desaparecem por diversos motivos, como 
por exemplo, distúrbios, causas naturais, doenças 
e/ou consumida por animais (RESENDE, 2011). 

A estruturação de um banco de sementes se deve 
em função das sementes fornecidas pela vegetação e 
a longevidade das sementes de cada uma das espé-
cies perante as condições do local, ou seja, se deve 
ao tempo em que as sementes permaneceram no 
solo com grandes chances de germinação, sendo 
capaz de se diferenciar em especial pela tempera-
tura e disponibilidade de água e oxigênio incompa-
tível (CAVALCANTE FILHO; USBERTI, 2008).

O banco de sementes é constituído por semen-
tes viáveis, em situação de dormência, coevas na 
superfície ou no interior do solo. Já a conserva-
ção de sementes ex situ é a forma mais comum de 
armazenar sementes fora do seu ambiente de ori-
gem, onde depende do objetivo da conservação e 
do tipo de germoplasma. Consiste na conservação 
das espécies fora da sua região de origem e que são 
utilizadas para diversos fins, entre eles podemos 
destacar a coleção de campo, a coleção de base, a 
coleção de trabalho, a coleção ativa e a coleção in 

vitro (BRAGA et al., 2008; MEDEIROS, 2010).
O ato do armazenamento das sementes é uma 

intervenção que visa resguardar as sementes ob-
tidas em uma ocasião estabelecida, empenhando-
-se em manter suas características físicas, sanitá-
rias e fisiológicas, tendo como objetivo seu uso
no futuro. Vários fatores afetam a viabilidade das
sementes enquanto armazenadas, entre eles ma-
turação da semente, a viabilidade inicial, o nível
de umidade da semente, a longevidade da semen-
te, presença de organismos e insetos, temperatura
e danos mecânicos (MEDEIROS; EIRA, 2006).

Sano, Ribeiro e Almeida (2008) relatam que 
o balanceamento do banco de sementes consiste
em uma atividade efetiva para acertar táticas de
restauração ecológica dentro de ecossistemas em
processos de restauração instintiva, onde o atri-
buto da regeneração consegue referir-se definiti-
vamente no episódio das medidas de restauração.

Uma das famílias importantíssimas para o 
Bioma Cerrado é Fabaceae – Caesalpinoideae, 
que apresenta um acervo muito pobre acerca de 
informações no que diz respeito aos processos 
de conservação de sementes em condições de 
armazenamento. 

Pelas razões mencionadas e a fim de explorar 
a germinação de sementes estocadas de C. langs-
dorffii este trabalho se justifica em avaliar a res-
posta da germinação de sementes sob diferentes 
métodos de superação de dormência, avaliando 
a longevidade das sementes estocadas, a fim de 
ampliar o conhecimento sobre a espécie em sua 
fase inicial de desenvolvimento.

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o po-
tencial de germinação da espécie Copaifera lan-
gsdorffii em sementes estocadas e avaliar a su-
peração da dormência e o vigor das sementes de 
Copaifera langsdorffii associando tratamentos de 
escarificação mecânica e física.

Método

O experimento foi instalado e conduzido no La-
boratório de Sementes, no Instituto do Trópico Subú-
mido da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
em Goiânia-GO (16°44’10.6”S, 49°12’56.1”W e 
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altitude de 764m). O tipo climático desta região, 
segundo a classificação de Köppen, é o tropical de 
savana (Aw), com temperaturas médias (23.1 ºC).

Foram utilizadas neste trabalho sementes de 
espécies ocorrentes no bioma cerrado, estocadas 
em diferentes épocas que variaram de 2003 até 
2017.  As sementes trabalhadas neste estudo fo-
ram coletadas em regiões goianas – Chapada dos 
Veadeiros, Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas, Parque Nacional das Emas – em área na-
tural do bioma cerrado em locais variados, onde 
foram armazenadas em câmara termostática com 
variação de temperatura de 14 ºC a 5 ºC no La-
boratório de Sementes da Pontifícia Universida-
de Católica de Goiás (PUC Goiás).

As sementes foram devidamente desinfeta-
das por 10 minutos em imersão de solução de hi-
poclorito de sódio (NaClO), a 1,5% de cloro ati-
vo, seguida de duas lavagens com água destilada. 
Em seguida, foram imersas em álcool a 70% por 
5 minutos, seguida de uma lavagem de água des-
tilada. As sementes foram plaqueadas em câma-
ra B.O.D., contendo papel de filtro esterilizado e 
umedecido com 10 ml de água destilada. O deli-
neamento utilizado foi em arranjo fatorial 6x3x5 
(seis tratamentos, três armazenamentos e cinco 
repetições), sendo a unidade experimental repre-
sentada por uma placa de Petri contendo sete se-
mentes. As sementes foram incubadas em condi-
ções de fotoperíodo constante, a temperatura de 
aproximadamente 28°C, durante todo o período 
experimental. Foi considerada como germinada 
a semente que apresentou protusão da radícula. 
Para cada data de coleta, foi utilizado um arma-
zenamento diferente: 2003 – freezer; 2004 – pra-
teleira e 2017 – sem armazenamento. 

Para cada armazenamento foram utilizados os 
tratamentos pré-germinativos abaixo: T1 – con-
trole, as sementes foram colocadas para germi-
nar sem nenhum tratamento; T2 – choque térmi-
co (úmido) a 60°C e T3 – choque térmico (úmido) 
a 100°C, a água foi aquecida em duas estufas até 
atingir o seu ponto de interesse (60 °C e 100 °C), 
em seguida as sementes foram colocadas em bé-
quer, permanecendo até atingir temperatura am-
biente; T4 – escarificação mecânica com lixa de 

parede, fez-se uso de uma lixa nº 80 para raspar 
o tegumento da semente seguida de lavagem em
água corrente; T5 e T6 – escarificação química com
o ácido sulfúrico concentrado, onde as sementes
foram colocadas em um béquer de vidro que per-
maneceram por 5 e 10 minutos respectivamente
e depois seguida de lavagem em água corrente.

As seguintes características foram avaliadas: tem-
po de germinação; período entre a primeira e a última 
germinação; percentagem final de emergência, obti-
da pela relação entre o número de plantas germinadas 
e o número de material disposto – foram utilizadas 
no total de 630 sementes (210 por armazenamento). 

Foram determinadas também outras caracterís-
ticas: teor de água das sementes através do peso 
total das sementes e o peso individual, e total de 
sementes germinadas por tratamento. Os valores 
encontrados foram submetidos aos seguintes tes-
tes estatísticos: Teste de Shapiro-Wilk, para ava-
liar se uma determinada amostra tem distribuição 
normal e Análise de Variância (ANOVA), para 
comparar a distribuição de três ou mais grupos em 
amostras independentes. Foi utilizado o Software 
JMP® Trial 14.0.1.  para as análises estatísticas.

As sementes foram pesadas de duas maneiras: 
separados grupos de 10 sementes, designada a quan-
tidade de sementes total por tratamentos e escolhi-
das aletoriamente trinta sementes de cada tratamen-
to. Ambas as pesagens foram feitas três vezes para 
garantir o valor mais fiel possível e, logo depois das 
pesagens, foi feita a média entre os valores obtidos.

Foi analisada também a presença de fungos en-
dófiticos nas sementes. Foi feito um levantamento 
das sementes que apresentaram organismos proli-
ferados durante o período de germinação.

Resultados

A germinação de C. langsdorffii iniciou-se 
a partir do 11º dia em todos os tratamentos, ha-
vendo variação entre os armazenamentos. Foi 
observado que a germinação mais tardia foi em 
T1 (controle) sem armazenamento (recém-cole-
tadas) e T6 (escarificação química com H2SO4 
concentrado a 10 minutos) armazenadas em fre-
ezer (Figura 1).
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Tabela 1. Dados gerais sobre a massa de todas das sementes dos armazenamentos trabalhados.
Armazenamento Total de Sementes Peso Médio (G) Desvio Padrão Erro Padrão da Média
Freezer 290 4,58 0,485 0,090
Prateleira 230 4,25 0,335 0,071
Recém-coletadas 350 4,96 0,451 0,076

Tabela 2. Dados gerais sobre a massa individual das sementes dos armazenamentos trabalhados.
Armazenamento Total de Sementes Peso Médio (G) Desvio Padrão Erro Padrão da Média
Freezer 30 0,48 0,115 0,021
Prateleira 30 0,54 0,173 0,031
Recém-coletadas 30 0,43 0,148 0,027

Figura 1. Início da germinação das sementes de C. 
langsdorffii plaqueadas nos tratamentos proprostos. 

Figura 2. Total de sementes de C. lansgdorffii germinadas 
aos tratamentos propostos e aos seus respectivos 
armazenamentos. 

Legenda: F = freezer, P = prateleira, R = recém-coletadas. T1 
= controle; T2 = choque térmico (úmido) a 60°C; T3 = choque 
térmico (úmido) a 100°C; T4 = escarificação mecânica com 
lixa de parede; T5 = escarificação química com o H2SO4 
concentrado por 5 minutos; T6 = escarificação química com 
o H2SO4 concentrado por 10 minutos.

Legenda: T1 = controle; T2 = choque térmico (úmido) a 60°C; 
T3 = choque térmico (úmido) a 100°C; T4 = escarificação 
mecânica com lixa de parede; T5 = escarificação química 
com o H2SO4 concentrado por 5 minutos; T6 = escarificação 
química com o H2SO4 concentrado por 10 minutos.

Podemos observar que as sementes armazenadas
em freezer e recém-coletadas obtiveram resultados 
mais significativos à germinação em relação às se-
mentes armazenadas em prateleira. Os tratamentos 
que obtemos resultados mais interessantes em am-
bos os armazenamentos foram: T1 – controle (17 
sementes armazenadas em freezer e 13 sementes 
recém-coletadas), T3 – choque térmico (úmido) a 
100°C (14 sementes armazenadas em freezer e 12 
sementes recém-coletadas) e o T5 – escarificação 
química com ácido sulfúrico concentrado a 5 mi-
nutos (10 sementes armazenadas em freezer e 12 
sementes recém-coletadas) (Figura 2).

O armazenamento em freezer teve um efeito po-
sitivo, visto que as sementes não sobrevivem à se-
cagem e congelamento durante o armazenamento ex 
situ, ou em outras palavras, as sementes não podem 
ser desidratadas abaixo de um grau de umidade.

As sementes foram pesadas para verificar se 
houve diferença do peso entre os armazenamentos 
e a capacidade de retenção de água pela semente. 
Calculamos a massa, desvio padrão e o erro pa-
drão da média para todas as sementes separadas 
por armazenamento (Tabela 1) e para todas as 30 
sementes aleatórias por armazenamento (Tabela 2).

Foi feito o Teste de Shapiro-Wilk, onde o re-
sultado do teste (p=0,1822) para nossa amostra é 
normal. A partir de então, foi calculado a Análi-
se de Variância, onde a diferença estatística não 
é significativa (p=0,0001).

Os resultados da pesagem das sementes foram 
significativamente pequenos. Foram feitos os mes-
mos testes para o peso das 30 sementes aleatórias 
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(Tabela 2). Foi aplicado o Teste de Shapiro-Wilk, 
o qual apresentou resultado normal (p=0,6880).
Aplicamos a Análise de Variância e o resultado foi
significativo (0,0155). Há diferença na quantidade
de água de acordo com o armazenamento.

Na maioria dos casos das sementes que não ger-
minaram associa-se esse dado a fungos endofiti-
cos. Isso se deve à germinação in situ, no próprio 
ambiente em que a planta vive. Para condições de 
germinação em laboratório, o fungo prejudican-
do a germinação (Figura 3).

que afeta no endurecimento do tegumento. A se-
mente perde água, dificultando a germinação ar-
mazenada em locais sem precauções. A escarifi-
cação representa a abertura para a comunicação 
da semente, e o meio permite a lavagem do inibi-
dor presente no tegumento e no embrião. Isso fa-
cilita a entrada de água na semente, fazendo sua 
germinação acelerar um pouco mais.

Pereira, Santana e Ranal (2009) notaram que, 
nessas condições, a suscetibilidade para a ação 
de fungos aumenta, reduzindo a qualidade fisio-
lógica e a viabilidade. Essas foram as causas da 
maior variabilidade na porcentagem de emergên-
cia de plântulas entre os tratamentos.

Santarém e Aquila (1995) trabalharam com Sen-
na macranthera, mesma família da C. langsdorffii, 
evidenciando a impermeabilidade do tegumento à 
água. O uso de escarificação mecânica e ácido sul-
fúrico concentrado tem sido apontado como o tra-
tamento mais eficiente para romper a dormência. 

Conclusão

C. langsdorffii apresentam dormência física cau-
sada pela impermeabilidade do tegumento e ainda 
existem registros sobre dormência ocasional. Tra-
tamentos pré-germinativos, como controle, choque 
térmico a 100°C e escarificação química H2SO4 
concentrado a 5 minutos, foram os mais eficien-
tes na quebra da dormência. O armazenamento em 
freezer e sementes recém-coletadas, associado aos 
tratamentos pré-germinativos, favoreceu a germi-
nação. Armazenamento em prateleira não é bom 
indicativo para armazenamento de sementes recal-
citrantes, haja visto que elas se desidratam muito 
mais fácil. A espécie em estudo necessita de mais 
estudos em relação à dormência. São necessários 
estudos de biologia molecular a respeito dos genes 
associados à dormência em Fabaceae, além de es-
tudos sobre organismos endófiticos acerca de ger-
minação em condições de laboratório.
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Discussão

Sementes de copaíba apresentam dormência 
tegumentar, superada por meio da escarificação. 
A espécie apresenta inibidores de crescimento na 
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Resumo: a espécie arbórea neotropical Copaife-
ra langsdorffii é uma das mais comuns nas flo-
restas de galeria. Conhecida popularmente como 
copaíba, pode atingir até 35 metros de altura, dis-
tribuindo-se por todo território brasileiro. C. lan-
gsdorffii é apresentada na literatura cientifica de 
duas maneiras diferentes, e acordo com seu de-
sempenho germinativo. Diversos trabalhos suge-
rem tratamentos de superação de dormência, en-
quanto outros afirmam que não é imprescindível 
de determinados tratamentos. Objetivo: o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o potencial de germina-
ção da espécie Copaifera langsdorffii em semen-
tes estocadas e avaliar a superação da dormência 
e o vigor das sementes de Copaifera langsdorf-
fii associando tratamentos de escarificação mecâ-
nica e física. Método: o delineamento utilizado 
foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 
6x3x5, (seis tratamentos, três armazenamentos e 
cinco repetições), sendo a unidade experimental 
representada por uma placa de Petri contendo sete 
sementes. Os tratamentos propostos foram: con-
trole (T1); choque térmico (úmido), com água nas 
temperaturas de 60°C (T2) e 100°C (T3), imer-
sas até alcançar temperatura ambiente; escarifi-
cação mecânica com lixa de parede (T4); escari-
ficação química, com ácido sulfúrico em dois (2) 
tempos diferentes, os quais foram cinco (5) (T5) 
e dez (10) minutos (T6), respectivamente, segui-
da de lavagem em água corrente. Resultados: a 
germinação de C. langsdorffii iniciou-se a partir 
do 11º, havendo variação entre os armazenamen-
tos. Foi observado que a germinação mais tardia 
foi em T1 (controle) recém-coletadas e T6 (esca-
rificação química com H2SO4 concentrado a 10 
minutos) armazenadas em freezer. Foi observado 
que em sementes armazenadas em freezer, choque 
térmico a 100 °C favoreceu a germinação das se-
mentes; em sementes recém-coletadas, o choque 
térmico a 100° C favoreceu a germinação das se-
mentes; enquanto em sementes armazenadas em 
prateleira foi obtida baixa taxa de germinação des-
tacando o escarificação química com ácido sul-
fúrico a 98% por cinco (5) minutos. O armaze-
namento teve um efeito positivo na germinação 
quando associado aos tratamentos pré-germinati-
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vos. Conclusão: a espécie apresenta dormência fí-
sica causada pela impermeabilidade do tegumento 
e existe ainda registros sobre dormência ocasional, 
causada pela presença de cumarina no tegumen-
to, cuja concentração diminui à medida que as se-
mentes amadurecem. Tratamentos como controle, 
choque térmico a 100°C e escarificação química 
H2SO4 concentrado a 5 minutos foram os mais 
eficientes na quebra da dormência. A espécie ne-
cessita de mais estudos em relação a dormência. 

Palavras-chave: Dormência; Germinação; Co-
paifera langsdorffii

Abstract: the neotropical arboreal species Co-
paifera langsdorffii is one of the most common in 
gallery forests. Known popularly as copaiba, it is 
up to 35 meters high, and is distributed through-
out the Brazilian territory. C. langsdorffii isheld 
in the scientific literature of two different writers, 
and according to their germinative performance. 
Several jobs are treatments for overcoming numb-
ness, while others claim that it is not imperative 
for certain treatments. Objective: the objective 
of this work was to evaluate the germination po-
tential of Copaifera langsdorffii in stored seeds 
and to evaluate the overcoming of dormancy and 
seed vigor of Copaifera langsdorffii, associating 
mechanical and physical scarification treatments. 
Method: the design was completely randomized 
in factorial arrangement 6x3x5, (six treatments, 
three storage and five replications), the experi-
mental unit represented by a Petri dish contain-
ing seven seeds. The proposed treatments were: 

SILVA, Jefferson Barbosa da; CHAVES FILHO, Jales Teixeira. Percepção da dormência e longevi-
dade em sementes de Copaifera Langsdorffii Desf. (Fabaceae – Caesalpinioideae) armazenadas em 
banco de sementes. In: NALINI, Lauro Eugênio Guimarães; VITORINO, Priscila Valverde de Oli-
veira; FEITOSA, Darlan Tavares (org.). Coleção gênesis: ciência e tecnologia. Goiânia: Ed. da PUC 
Goiás, 2019. (Coleção Gênesis, v. 1). p. 63-70. ISBN 978-85-7103-976-6. DOI 10.18224.genesis.
v1.2019.63-70.

control (T1); thermal shock (wet), with water at 
temperatures of 60 ° C (T2) and 100 ° C (T3), im-
mersed until reaching ambient temperature; me-
chanical scarification with wall paper (T4); (5) 
(T5) and ten (10) minutes (T6), respectively, fol-
lowed by washing under running water. Results: 
the germination of C. langsdorffii started from the 
11th, with variation among the storage locations. 
It was observed that the later germination was 
in T1 (control) freshly collected and T6 (chemi-
cal scarification with concentrated H2SO4 at 10 
minutes) stored in freezer. It was observed that 
in seeds stored in freezer, thermal shock at 100 ° 
C favored seed germination; in newly collected 
seeds, thermal shock at 100 ° C favored seed ger-
mination; while in seeds stored on the shelf, a low 
germination rate was obtained, highlighting the 
chemical scarification with 98% sulfuric acid for 
five (5) minutes. Storage had a positive effect on 
germination when associated with pre-germina-
tion treatments.  Conclusion: the species presents 
physical numbness caused by the impermeability 
of the integument and there are still records about 
occasional dormancy, caused by the presence of 
coumarin in the integument, whose concentration 
decreases as the seeds mature. Treatments such 
as control, thermal shock at 100 °C and chemical 
scarification H2SO4 at 5 minutes were the most 
efficient in breaking dormancy. The species needs 
more studies in relation to dormancy.

Keywords: Numbness; Germination; Copaifera 
langsdorffii.
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Figura 1: Início da germinação das sementes de C. langsdorffii plaqueadas nos tratamentos proprostos. 

Legenda: F = freezer, P = prateleira, R = recém-coletadas. T1 = controle; T2 = choque térmico (úmido) a 60°C; T3 = choque térmico (úmido) a 100°C; T4 = 
escarificação mecânica com lixa de parede; T5 = escarificação química com o H2SO4 concentrado por 5 minutos; T6 = escarificação química com o H2SO4 
concentrado por 10 minutos.
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Figura 2: Total de sementes de C. lansgdorffii germinadas aos tratamentos propostos e aos seus respectivos 
armazenamentos. 

Legenda: T1 = controle; T2 = choque térmico (úmido) a 60°C; T3 = choque térmico (úmido) a 100°C; T4 = escarificação 
mecânica com lixa de parede; T5 = escarificação química com o H2SO4 concentrado por 5 minutos; T6 = escarificação 
química com o H2SO4 concentrado por 10 minutos. Clique na imagem 

para retornar
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Legenda: A: análise no dia 02/01/2018. B: análise no dia 08/01/2018. C: análise no dia 15/01/2018. A: análise no dia 22/01/2018. Em verde são referentes 
às placas com sementes germinadas. Em branco são referentes às placas com sementes não germinadas Letras em vermelho, referentes às placas 
que apresentam endofistismo. Letras em preto, referentes às placas sem presença de endofitismo.

Figura 3: Presença de endofitismo em sementes de C. lansgdorffii observado durante as análises.
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Aparalisia cerebral também conhecida 
como encefalopatia crônica não pro-
gressiva é um conjunto de alterações 

que ocorrem devido a uma lesão encefálica no 
período pré-natal ou nos primeiros anos de vida. 
A lesão encefálica causa um comprometimento 
do sistema nervoso central (SNC), consequen-
te de fatores endógenos e exógenos. A paralisia 
cerebral causa limitações das atividades funcio-
nais, podendo ocasionar distúrbios não progressi-
vos, acompanhados ou não de alterações cogniti-
vas, sensitivas, comunicativas, perceptivas, além 

de epilepsia e problemas musculoesqueléticos se-
cundários (ROSENBAUM et al., 2007).

No Brasil estima-se um acometimento em 7 
pra cada 1.000 nascidos vivos (FERREIRA et al., 
2015). Estudo realizado e publicado, em 2007, 
nos Estados Unidos analisou a prevalência geral 
de pessoas com paralisia cerebral de acordo com 
o peso de recém-nascidos prematuros. Estima-se
uma prevalência geral de 2,11 a cada 1.000 nas-
cidos vivos. Sendo que, em recém-nascidos com
peso entre 1.000g e 1.499g, ou seja, extremo bai-
xo peso, a prevalência é de 59,18 por 1000 nasci-
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dos vivos. Quanto a idade gestacional, em bebês 
nascidos com menos de 28 semanas a prevalên-
cia é de 111,80 por 1.000 nascidos vivos e crian-
ças que nascem com mais de 36 semanas de ges-
tação a prevalência cai significativamente para 
1,35 por 1000 nascidos vivos. Sendo assim, no-
ta-se que quanto mais baixo o peso e maior a pre-
maturidade maior a prevalência de paralisia cere-
bral (OSKOUI et al., 2013).

O diagnóstico é clínico, definido por modifi-
cações posturais e de movimento, sendo impor-
tantes os exames complementares, como o ele-
troencefalograma e tomografia computadorizada 
(ROSENBAUM et al., 2007). Nos casos de pa-
ralisia cerebral com gravidade leve o diagnósti-
co pode demorar a ser realizado, pois os sinais 
clínicos não são tão evidentes (BRASIL, 2013).

A paralisia cerebral possui a classificação tradi-
cional dividida em motora e topográfica. A motora 
apresenta o tipo de tônus e a desordem do movi-
mento, sendo eles espástico, discinético, atáxico, 
hipotônico e misto. A topográfica caracteriza os 
membros afetados, podendo ser monoplegia, di-
plegia, triplegia, quadriplegia e hemiplegia. No 
entanto, com a evolução da ciência ao longo dos 
anos, surge uma nova proposta de classificação de 
paralisia cerebral. Recomenda-se a utilização de 
quatro dimensões, sendo elas, desordem motora, 
deficiências acompanhadas, distribuições anatô-
micas e por último causa e momento da lesão. A 
classificação de desordem motora atual propõe as 
denominações: espasticidade unilateral ou bilate-
ral, discinético e atáxico, sendo que qualquer al-
teração adicional de tônus ou anormalidades de 
movimento presentes devem ser listados como ti-
pos secundários (ROSENBAUM et al., 2007). Pa-
cientes espásticos apresentam padrões anormais da 
postura ou movimento, aumento de tônus muscu-
lar durante o movimento, reflexos patológicos ou 
hiperreflexia. O comportamento pode ser unila-
teral quando acomete o membro de um dos lados 
do corpo, ou bilateral, acometendo os membros 
de ambos os lados do corpo. O discinético apre-
senta padrões anormais de postura e movimentos, 
sendo esses, involuntários, descontrolados e este-
reotipados. Subdivide-se em distônico com movi-

mentos bruscos, descontrolados e hipertonia, o co-
reoatetoide são movimentos rápidos e presença de 
hipotonia. O atáxico é caracterizado por padrões 
anormais de postura e movimento com perda de 
coordenação e alteração de força, ritmo e preci-
são anormais (CANS, 2000).

O Gross Motor Function Classification Sys-
tem (GMFCS) foi criado com o intuito de facili-
tar a avaliação do grau de acometimento motor 
das crianças com paralisia cerebral, mas não ava-
lia as funções cognitivas, sensoriais e emocionais. 
Os pacientes são classificados em cinco níveis de 
acometimento (ROSENBAUM, 2008). Esse sis-
tema é baseado no movimento iniciado volunta-
riamente, dando ênfase no sentar, transferências e 
mobilidade. A diferença dos cinco níveis está nas 
limitações funcionais e na necessidade de dispo-
sitivos manuais ou sobre rodas para mobilidade. 
Cada nível do GMFCS possui uma característi-
ca específica. O nível I a criança anda sem limi-
tações; no nível II anda com limitações; nível III 
já necessita de dispositivo manual para mobili-
dade, sendo eles, andadores, muletas ou benga-
las; no nível IV automobilidade com limitações, 
podendo utilizar de mobilidade motorizada; e no 
nível V necessidade de cadeira de rodas para sua 
locomoção (PALISANO et al., 2007).

Devido às alterações funcionais decorrentes da 
lesão encefálica, os indivíduos se deparam com 
dificuldades na vida diária que podem afetar a 
qualidade de vida. Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, qualidade de vida é a concepção 
da pessoa sobre a sua vida diante a sociedade, o 
meio em que se encontra inserida, os objetivos, 
planos futuros e preocupações, levando em conta, 
a saúde física e psicológica (WHOQOL, 1994).

A avaliação da qualidade de vida na pedia-
tria tem melhorado nos últimos anos devido ao 
uso de instrumentos como o Pediatric Quality of 
Life Inventory (PedsQL) que é um questionário 
desenvolvido para ser uma abordagem modular 
para mensuração da qualidade de vida relacionada 
a saúde pediátrica, compondo os domínios relativos 
dos questionários genéricos e daqueles de doenças 
específicas (VARNI; SEID; RODE, 1999). O Ped-
sQL 4.0 que é um questionário genérico de autoa-
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valiação para os adolescentes e seu cuidador (VAR-
NI; SEID; KURTIN, 2001). Possui 23 itens que 
abrange o estado físico, emocional, social e esco-
lar do adolescente com paralisia cerebral, na sua 
percepção e na de seu cuidador, sendo que os itens 
avaliados são similares, mudando apenas os ter-
mos de linguagem (VARNI; SEID; RODE, 1999).

Para este estudo utilizaremos o questionário 
PedsQL 4.0 com enfoque nos aspectos relaciona-
dos ao ambiente escolar e social do adolescente 
com paralisia cerebral. Pois, o ambiente escolar 
é de extrema importância no processo de desen-
volvimento infantil, sendo externo ao familiar e 
coloca a criança no conjunto das relações sociais 
(JURDI, 2004). A possibilidade de acesso à es-
colarização para as crianças com paralisia cere-
bral produz ganhos inestimáveis (JURDI, 2006).

O presente estudo tem como objetivo avaliar 
a qualidade de vida de adolescentes com parali-
sia cerebral a partir da percepção dos cuidadores 
e do próprio adolescente com foco nos domínios 
social e escolar.

A avaliação da qualidade de vida do adolescen-
te sob percepções distintas, dele e do seu cuida-
dor, podem sugerir estratégias de políticas públi-
cas e intervenções que contribuam para melhorar 
a qualidade de vida de adolescentes com parali-
sia cerebral e de suas famílias.

Objetivos

Objetivo geral

Comparar o autorrelato dos adolescentes com 
paralisia cerebral e o relato dos seus cuidadores 
quanto a qualidade de vida dos adolescentes, foco 
nos domínios social e escolar do PedsQL 4.0 mó-
dulo genérico.

Objetivos específicos

Descrever: o perfil sociodemográfico e clínico 
dos adolescentes com paralisia cerebral; a auto 
percepção e relato dos cuidadores quanto à qua-
lidade de vida dos mesmos, foco nos domínios 
social e escolar (PedsQL 4.0 módulo genérico).

Materiais e Métodos

Trata-se de um estudo transversal e descritivo 
realizado em cinco instituições públicas de aten-
dimento em reabilitação localizadas em Goiânia.

A população do estudo foi constituída de ado-
lescentes, de dez a dezenove anos, portadores de 
paralisia cerebral, junto com seus pais e que fre-
quentam atividades de reabilitação nas institui-
ções pesquisadas.

A Organização mundial da Saúde delimita a 
idade de dez a dezenove anos para a adolescência, 
este critério usado também é adotado pelo Minis-
tério da Saúde (BRASIL, 2006).

A amostra foi não probabilística por conve-
niência composta por 27 adolescentes e 27 pais.

Critérios de inclusão e exclusão

Adolescentes, de ambos os sexos, com diag-
nóstico de paralisia cerebral confirmado, com ida-
de de dez a dezenove anos e que frequentem ins-
tituições públicas de reabilitação.

Critérios de inclusão para os pais que acom-
panham seus filhos nas atividades de reabilitação.

Critérios de exclusão para os adolescentes: ado-
lescentes que apresentem outras condições clíni-
cas associada à paralisia cerebral, ex: paralisia ce-
rebral + síndromes genéticas, paralisia; cerebral 
+ autismo; adolescentes com comprometimento
intelectual e/ou problemas de comunicação que
impeça a aplicação dos questionários.

Critérios de exclusão para os pais: pais com 
comprometimento intelectual e/ou problemas de 
comunicação que os impedissem de compreen-
der os objetivos e de responderem os instrumen-
tos de avaliação.

Procedimentos

Este trabalho está inserido no projeto de pes-
quisa com o tema Qualidade de vida de ado-
lescentes com paralisia cerebral e fatores as-
sociados, o qual foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da PUC Goiás com o número 
de CAAE 64557517.0.0000.0037. O estudo se-
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guiu as determinações da Resolução 466/2012 
(BRASIL, 2016).

Por meio de um contato e auxilio prévio dos 
profissionais e membros da equipe de reabilita-
ção, que atende os adolescentes nas instituições, 
foi realizada uma pré-seleção da amostra de ado-
lescentes. Foi confeccionada uma tabela com as 
seguintes informações: nome dos adolescentes, 
idade, nível de comprometimento motor, desor-
dens do tônus e movimento, instituição e dias de 
atendimento dos mesmos.

Os responsáveis pelos adolescentes pré-sele-
cionados foram abordados nas instituições de rea-
bilitação, juntamente com os profissionais respon-
sáveis pelo atendimento antes ou após as terapias 
de seus filhos. Aos responsáveis foi feito o convi-
te para a participação da pesquisa, e esclarecido 
que os mesmos não teriam a obrigação de aceitar 
a participar deste trabalho e que isso não acarre-
taria nenhum dano para eles ou seus filhos. O Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
foi lido juntamente com os responsáveis e escla-
receremos qualquer dúvida a respeito da pesqui-
sa. Após isso colhemos a assinatura em duas vias 
do TCLE, uma ficou com o responsável e a outra 
com a pesquisadora. Os adolescentes cujos res-
ponsáveis autorizaram a participação na pesqui-
sa receberam todos os esclarecimentos apresenta-
dos aos responsáveis sobre o trabalho em forma e 
linguajar acessível a eles. Apresentamos e expli-
camos o Termo de Assentimento e os adolescen-
tes manifestaram que aceitaram por meio gestu-
al e ou assinatura.

Em um segundo encontro antes ou após as ati-
vidades de reabilitação do adolescente foi reali-
zado a coleta de dados, na própria instituição de 
atendimentos do adolescente.

A coleta de dados se deu em dois momen-
tos. O primeiro em um ambiente calmo e reser-
vado apenas com os responsáveis, preferencial-
mente, no momento em que seus filhos estavam 
em atendimento, eles responderam os instrumen-
tos: Questionário Pediátrico sobre a Qualidade de 
Vida a partir da percepção dos pais (PedsQL 4.0); 
Ficha estruturada de Dados Sociodemográficos; 
esta parte da coleta durou cerca de vinte minutos.

No segundo momento, também em um local 
calmo e reservado, apenas com o adolescente, a 
pesquisadora aplicou o instrumento de auto per-
cepção da qualidade de vida - Questionário Pedi-
átrico Sobre a Qualidade de Vida (PedsQL 4.0). 
Esta parte da coleta durou cerca de trinta minutos.

Instrumentos de avaliação

O PedsQL 4.0 é um questionário genérico 
ajustável, de medição de qualidade de vida para 
crianças e adolescentes, foi elaborado por James 
Varni e colaboradores e nos últimos 15 anos vem 
se expandido no meio científico como instrumen-
to de avaliação na população infantil e de adoles-
centes. Possui 23 itens que abordam as seguintes 
dimensões: física (8 itens), emocional (5 itens), 
social (5 itens) e escolar (5 itens) que são respon-
didos pelo adolescente e seu cuidador. O escore 
total é dado pela composição dos 23 itens, o es-
core de saúde física por 8 itens da capacidade fí-
sica e o escore psicossocial por 15 itens, sendo 
eles, emocional, social e escolar. Neste trabalho o 
foco foi os domínios social e escolar. Cada item é 
respondido em uma escala de 0 a 4, sendo 0 nun-
ca apresenta dificuldades; o 1 quase nunca; 2 al-
gumas vezes; 3 muitas vezes; e 4 quase sempre. 
É necessário que ocorra a conversão das respos-
tas para uma escala, que varia de 0 a 100, em que 
o 0 equivale a 100; 1 a 75; 2 a 50; 3 a 25; e 4 a
0 (VARNI; SEID; RODE, 1999; VARNI 2016).

A partir da forma genérica do instrumento fo-
ram desenvolvidos os módulos de abordagem es-
pecífica para medir a população com doenças es-
pecíficas. O instrumento foi validado e traduzido 
para várias línguas, incluindo o português (KLA-
TCHOIAN et al., 2008).

Os pais e os adolescentes foram entrevistados 
individualmente pelo método pergunta e respos-
ta, onde o pesquisador leu e explicou as pergun-
tas e esperou o retorno das respostas.

Ficha estruturada de dados Sociodemográficos

Ficha estruturada produzida pelo próprio au-
tor englobando aspectos de dados maternos (nº 
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de filhos e de gestações), escolaridade e ativida-
des socioculturais do responsável.

Análise dos dados

Os dados foram tabulados diretamente no pro-
grama SPSS. Dados categóricos foram descritos 
por frequência relativa e absoluta. Dados quanti-
tativos foram descritos usando média, mediana, 
desvio padrão (SD) e intervalo de confiança (95% 
CI). Quando aplicável, os dados foram verificados 
quanto à normalidade através do teste de Kolmo-
gorov-Smirnov (p≤0.05). Para comparar os esco-
res dos adolescentes e dos cuidadores utilizou-se 
o Teste Mann-Whitney (amostras independentes).
O nível de significância foi de p≤0.05.

Resultados

A tabela 1 apresenta características sociode-
mográficas e clínicas dos adolescentes partici-
pantes do estudo. A maior parte é do sexo femi-
nino, a idade mínima é de 10 anos e a máxima de 
19 anos, a maioria tem entre 14 e 19 anos. O tipo 
de tônus mais frequente foi o espástico, 66,6% 
estão classificados nos níveis I, II e III do GMF-
CS, apresentando marcha. Mais da metade apre-
sentam comorbidades associadas à paralisia ce-
rebral, 70,37% declararam não sentir dor e 84% 
estão matriculados em escola regular.

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos 
adolescentes com paralisia cerebral - n=27 Goiânia – GO – 
Brasil – 2018.

Dados dos adolescentes Nº %

Sexo
Feminino 14 51,9
Masculino 13 48,1

Tônus/Desordem do movimento
Espasticidade 19 70,4
Discinésia 4 14,8
Ataxia 1 3,7
Coreoatetóide 3 11,1

GMFCS
I 7 25,9
II 6 22,2
III 5 18,5

IV 7 25,9
V 2 7,4

Comorbidades
Sim 14 51,9
Não 13 48,1

Dor
Sim 8 29,6
Não 19 70,4

Escola
Especial 4 16
Regular 21 84

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa
Nota: GMFCS - Gross Motor Function Classification System

A tabela 2 apresenta a comparação dos esco-
res entre o autorrelato de qualidade de vida do 
adolescente e o relato do cuidador. No autorre-
lato do adolescente, o domínio mais prejudicado 
foi ‘capacidade física’ e os melhores escores fo-
ram para os domínios ‘atividade social’ e ‘ativi-
dade escolar’. No relato do cuidador os melhores 
escores foram para os domínios ‘aspecto emocio-
nal’ e ‘atividade social’. Não houve diferença en-
tre os escores dos adolescentes e dos cuidadores.

A tabela 3 apresenta a pontuação do autorrelato 
do adolescente e do relato do cuidador nos domí-
nios social e escolar, descreve o escore em cada 
item investigado. Tanto para o adolescente quan-
to para o cuidador os itens do domínio ‘atividade 
social’ mais prejudicado foram os mesmos: ‘não 
consegue fazer coisas que os outros adolescentes 
fazem’, ‘é difícil acompanhar os adolescentes’. 
No domínio ‘atividade escolar’ o item mais pre-
judicado foi ‘dificuldade para acompanhar as ta-
refas da escola’.

Discussão

Este estudo avaliou por meio do questionário 
PedsQL 4.0 a comparação do autorrelato do ado-
lescente sobre a sua qualidade de vida com en-
foque nos aspectos social e escolar e o relato do 
seu cuidador.

O questionário PedsQL 4.0 apresentou um es-
core total de 54,3 no autorrelato do adolescente e 
47,8 no relato do cuidador. O escore de saúde físi-
ca apresentou-se mais prejudicado do que o escore 
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de saúde psicossocial, tanto no autorrelato do ado-
lescente quanto no relato do cuidador. O psicosso-
cial é composto pelo ‘aspecto emocional’, ‘ativi-
dade social’ e ‘atividade escolar’, no autorrelato 
do adolescente o mais prejudicado foi o ‘aspecto 
emocional’ e no relato do cuidador foi ‘ativida-
de escolar’. Tanto no autorrelato do adolescente 
quanto no relato do cuidador no domínio ‘ativi-
dade social’ os itens mais comprometidos foram 
‘não consegue fazer coisas que os outros adoles-
centes fazem’ e ‘é difícil acompanhar os adoles-
centes’. E no domínio ‘atividade escolar’ o item 
mais comprometido em ambos os relatos foi ‘di-
ficuldade para acompanhar as tarefas da escola’.

Estudo realizado na China comparou o au-
torrelato da qualidade de vida de 127 crianças e 
adolescentes com paralisia cerebral, que possuí-
am entre oito e 18 anos, 106 crianças saudáveis 
de dois a sete anos, além do relato de seus cui-

Tabela 2.  Comparação dos escores do PedsQL (4.0) entre o autorrelato do adolescente e 
relato do cuidador, por domínios - n=27 – Goiânia – GO – Brasil – 2018

PedsQL Adolescente
Mediana

Adolescente
IC

Cuidador
Mediana

Cuidador
IC P

Capacidade física 53,1 39,5 – 55,6 40,6 31,5 – 47,2 0,127
Aspecto emocional 55,0 44,1 – 58,4 60,0 48,8 – 59,7 0,577
Atividade social 60,0 43,1 – 59,8 60,0 50,3 – 61,2 0,689
Atividade escolar 60,0 45,2 – 60,3 55,0 46,1 – 57,5 0,626
Escore saúde física 53,1 39,5 – 55,6 40,6 31,5 – 47,2 0,127
Escore saúde psicossocial 53,3 45,0 – 58,7 55,0 50,0 – 57,8 0,931
Escore total 54,3 43,7 – 57,0 47,8 44,4 – 53,3 0,406

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa
Nota: IC: intervalo de confiança P ≤0,05

Tabela 3. Escores dos PedsQL 4.0 nos domínios aspecto social e aspecto escolar entre o autorrelato do 
adolescente e relato do cuidador - n=27 - Goiânia-GO – Brasil - 2018

PedsQL 4.0 Mediana
Adolescente

IC 
Adolescente

Mediana
Cuidador

IC
Cuidador

Atividade social 60,0 43,1 – 59,8 60,0 50,3 – 61,2

Dificuldade para conviver com outros adolescentes 75,0 47,7 – 69,0 75,0 58,9 – 74,4

Os outros adolescentes não querem ser seus amigos 75,0 49,3 – 69,2 75,0 52,3 – 69,9

Os outros adolescentes implicam 75,0 35,8 – 62,4 75,0 59,4 – 75,7

Não consegue fazer coisas que outros fazem 50,0 36,2 – 60,1 50,0 29,4 – 53,9

É difícil acompanhar os adolescentes 50,0 29,8 – 55,4 50,0 30,0 – 53,3

dadores. Os instrumentos de avaliação utilizados 
foram o PedsQL 4.0 módulo genérico e o Peds-
QL 3.0 módulo de paralisia cerebral. O questio-
nário PedsQL 4.0 apresentou escore total de 67,9 
no autorrelato da criança/adolescente com parali-
sia e de 84,2 no autorrelato da criança/adolescente 
saudável. Este estudo comprovou que participan-
tes com paralisia cerebral avaliam a sua qualida-
de de vida como mais prejudicada (menores esco-
res) do que a avaliação realizada por participantes 
saudáveis. O escore total no relato do cuidador 
de criança/adolescente com paralisia cerebral foi 
46,8 e do cuidador de participantes saudáveis foi 
81,2. A diferença foi significativa, evidenciando 
que os cuidadores percebem a qualidade de vida 
das crianças e adolescentes mais prejudicada dos 
que a percepção da própria criança e do adoles-
cente (tanto no grupo PC quanto no grupo saudá-
vel) (YANG; XIAO; YAN, 2011).
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Soyupek et al. (2010) realizaram um estudo na 
Turquia com 40 adolescentes com paralisia cere-
bral e 46 adolescentes saudáveis, todos com ida-
de entre nove e 18 anos, comparando o relato de 
qualidade de vida deles. O instrumento de ava-
liação foi o PedsQL 4.0 que apontou um escore 
total de 58,9 no autorrelato do adolescente com 
paralisia cerebral e de 77,2 no relato do adoles-
cente saudável. O escore de saúde física apresen-
tou pontuação inferior ao escore de saúde psicos-
social em ambos os relatos. Este estudo também 
comprovou que crianças e adolescentes saudáveis 
percebem sua qualidade de vida como melhor.

Um estudo realizado na Espanha com 69 crian-
ças e adolescentes com paralisia cerebral e seus 
cuidadores, teve o objetivo de comparar o autor-
relato do adolescente da sua qualidade de vida e o 
relato da percepção de seus cuidadores. O instru-
mento de avaliação utilizado foi o KIDSCREEN, 
que é utilizado na Europa para avaliar a qualidade 
de vida de crianças e adolescentes. Em todos os 
escores o autorrelato do adolescente foi melhor do 
que o relato do cuidador (LONGO et al., 2017).

Tantilipikorn, Watter e Prasertsukdee (2012) 
realizaram um estudo na Austrália com 54 crian-
ças e adolescentes com idade entre dois a 18 anos 
e seus cuidadores, com o objetivo de avaliar a via-
bilidade, confiabilidade e validade da nova tradu-
ção tailandesa do PedsQL 3.0 módulo de paralisia 
cerebral. O instrumento foi respondido tanto pe-
las crianças e adolescentes, quanto por seus cui-
dadores. O escore total do PedsQL 3.0 no relato 

do cuidador foi 50,5 e no autorrelato do adoles-
cente 71,2. Este estudo comprovou que o cuida-
dor percebe a qualidade de vida dos participan-
tes como mais prejudicada.

Um estudo da Austrália avaliou o autorrelato 
da qualidade de vida de adolescentes com parali-
sia cerebral. Participaram do estudo 118 adoles-
centes com idade entre 11 a 17 anos, mas apenas 
71 responderam o questionário PedsQL 4.0 com-
pleto, sendo que, 16 responderam sem precisar de 
ajuda e 55 precisaram da ajuda do cuidador. O es-
core total foi 62, saúde física foi 57,3 e saúde psi-
cossocial 64,5. Não houve diferença significativa 
entre os resultados dos participantes que comple-
taram a pesquisa de forma independente em re-
lação àqueles que a completaram com assistên-
cia (MAHER; OLDS; WILLIAMS et al., 2008).

Estudo de Vasconcelos (2009) realizado com 
62 crianças com idade entre dois a sete anos de 
idade teve o objetivo de avaliar a qualidade de 
vida de crianças com paralisia cerebral através do 
PedsQL 4.0. O escore de saúde física foi o mais 
comprometido. Na percepção da criança, no do-
mínio ‘atividade social’ os itens mais afetados 
foram ‘não consegue fazer coisas que os outros 
adolescentes fazem’, ‘é difícil acompanhar os ado-
lescentes’. Segundo os pesquisadores isto pode 
ser consequência da capacidade física estar mais 
afetada, principalmente pelo comprometimento 
motor de membros inferiores. No domínio ‘ati-
vidade escolar’ o item ‘dificuldade para acompa-
nhar as tarefas da escola’ pode estar associado ao 

Tabela 3. Escores dos PedsQL 4.0 nos domínios aspecto social e aspecto escolar entre o autorrelato do 
adolescente e relato do cuidador - n=27 - Goiânia-GO – Brasil – 2018.

PedsQL 4.0 Mediana 
Adolescente

IC 
Adolescente

Mediana 
Cuidador

IC 
Cuidador

Atividade escolar 60,0 45,2 – 60,3 55,0 46,1 – 57,5
Dificuldade em prestar atenção na aula 75,0 41,8 – 65,6 75,0 41,7 – 63,9
Esquece as coisas 75,0 38,8 – 63,1 75,0 46,8 – 68,0
Dificuldade para acompanhar as tarefas da escola 50,0 39,5 – 62,4 25,0 20,2 – 46,5
Faltar as aulas por não sentir bem 75,0 46,7 – 66,2 75,0 51,4 – 69,0
Faltar as aulas para ir ao médico 75,0 41,0 – 64,5 75,0 45,5 – 65,6

Fonte: Dados coletados nesta pesquisa
IC: intervalo de confiança
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comprometimento cognitivo que os adolescentes 
com paralisia cerebral apresentam, precisando de 
maior acompanhamento do professor responsável 
(MELO; FERREIRA, 2009). 

O estudo de Soyupek et al. (2010) além de 
avaliar a qualidade de vida, também comparou 
crianças com paralisia cerebral que estudam em 
escola regular e escola especial, e constatou que 
aquelas que estudam escola regular tiveram me-
lhor relato de qualidade de vida no domínio ‘ati-
vidade escolar’.

Estudo realizado no Canadá com adolescentes 
entre 12 e 16 anos de idade que possuem parali-
sia cerebral, teve por objetivo avaliar a percep-
ção deles, sobre fatores que influenciam positi-
va ou negativamente sua qualidade de vida. Os 
principais fatores que afetam diretamente a qua-
lidade de vida do adolescente, seja positivo ou 
negativamente, foram família, escola e comuni-
dade. Na visão do adolescente a família tem in-
fluência positiva na sua qualidade de vida, pois 
conversam, dão apoio emocional e físico, partici-
pam de atividades juntos, e isso, ajuda no desen-
volvimento de novas amizades. A escola foi vis-
ta como um ambiente de socialização para fazer 
novos amigos, um ambiente em que a personali-
dade e as características intrínsecas são testadas 
e desenvolvidas. A escola especial é vista como 
protetora, nela os adolescentes enfrentam menos 
desafios e se beneficiariam de adaptações às suas 
necessidades. Mas a escola regular proporciona-
ria oportunidades para o desenvolvimento de au-
todefesa e da personalidade. Para os adolescen-
tes estar em uma escola regular é benéfico para 
sua qualidade de vida, pois enfrentam desafios, 
por exemplo, acompanhar os outros adolescentes 
nas tarefas da escola. Por outro lado, a percepção 
dos participantes quanto ao apoio/suporte da co-
munidade, não foi positiva. Eles relataram que 
faltam programas inclusivos e oportunidades so-
ciais (THOMAS et al., 2009).

Conclusão

A maioria dos adolescentes com paralisia ce-
rebral é do sexo feminino, com faixa etária en-

tre 14 e 19 anos. O tipo de tônus mais presente 
foi espasticidade e o GMFCS estava classificado, 
principalmente, nos níveis I, II e III. Mais da me-
tade apresentam comorbidades associadas à para-
lisia cerebral, mas não há queixa de dor. A maior 
parte dos adolescentes frequenta escola regular.

Ao comparar os escores do PedsQL 4.0 no au-
torrelato do adolescente com o relato do cuidador, 
os resultados não apresentaram diferenças signifi-
cativas. Os domínios ‘atividade social’ e ‘ativida-
de escolar’ apresentaram melhores resultados no 
autorrelato do adolescente, e o domínio ‘capaci-
dade física’ e ‘aspecto emocional’ foram os mais 
prejudicados. No relato do cuidador os melhores 
resultados foram no escore dos ‘aspecto emocio-
nal’ e ‘atividade social’ enquanto os mais prejudi-
cados foram ‘capacidade física’ e ‘atividade esco-
lar’. Dentro do domínio ‘atividade social’ os itens 
mais prejudicados foram ‘não consegue fazer coi-
sas que os outros adolescentes fazem’, ‘é difícil 
acompanhar os adolescentes’ tanto no autorrela-
to do adolescente quanto no relato do cuidador. 
No domínio ‘atividade escolar’ o item mais pre-
judicado foi ‘dificuldade para acompanhar as ta-
refas da escola’ em ambos os relatos.

Os resultados relacionados à percepção do ado-
lescente e do cuidador possibilitam direcionamen-
to para estratégias de intervenções que contribuam 
para melhorar a qualidade de vida de adolescen-
tes com paralisia cerebral. Aspectos relacionados 
à melhora da capacidade física, apoio emocional 
e suporte para desempenho de atividades funcio-
nais que viabilizem o desempenho escolar e par-
ticipação social devem ser aprimorados.
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Resumo: pessoas com paralisia cerebral apresentam 
desordens do tônus e do movimento, além de pro-
blemas associados, devido a um acometimento no 
sistema nervoso central, que comprometem a fun-
cionalidade e geram limitações das atividades coti-
dianas afetando a sua qualidade de vida. Objetivo: 
comparar o autorrelato dos adolescentes com para-
lisia cerebral e o relato dos seus cuidadores quanto 
à qualidade de vida dos adolescentes, foco nos do-
mínios social e escolar. Método: estudo transversal 
e descritivo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pes-
quisa da PUC-GO. Amostra composta por adoles-
centes com idade entre 10 a 19 anos e seus cuida-
dores que frequentam as instituições públicas de 
atendimento em reabilitação localizadas em Goiâ-
nia. Foram aplicados aos adolescentes e seus cuida-
dores os questionários sociodemográfico e o Pedia-
tric Quality of Life Inventory (PedsQL 4.0 módulo 
genérico). Resultados: participaram 27 adolescen-
tes e 27 cuidadores. Dentre os adolescentes 51,7% 
eram do sexo feminino, 77,7% entre 14 e 19 anos. 
A maioria com tônus espástico. No PedsQL 4.0 o 
escore total no autorrelato do adolescente foi 54,3 
e no relato do cuidador 47,8. O escore saúde físi-
ca foi 53,1 no autorrelato do adolescente e 40,6 no 
relato do cuidador. O escore saúde psicossocial foi 
53,3 no autorrelato do adolescente e 55,0 no rela-
to do cuidador. Os maiores escores no autorrelato 
do adolescente foram atividade social e atividade 
escolar. No relato do cuidador os maiores escores 
foram aspecto emocional e atividade social. Não 
houve diferença significativa ao comparar escores 
do PedsQL 4.0 do autorrelato do adolescente com 
o relato do cuidador. Conclusão: os resultados re-
lacionados à percepção do adolescente e do cuida-
dor possibilitam direcionamento para estratégias de 
intervenções que contribuam para melhorar a quali-
dade de vida de adolescentes com paralisia cerebral. 
Aspectos relacionados à melhora da capacidade físi-
ca, apoio emocional e suporte para desempenho de
atividades funcionais que viabilizem o desempenho 
escolar e participação social devem ser aprimorados.

Palavras-chave: Paralisia cerebral; Qualidade 
de vida; Adolescente; Atividade escolar; Ativi-
dade social.

Abstract: people with cerebral palsy present with 
tonus and movement disorders, as well as associ-
ated problems due to central nervous system dys-
function, which compromise functionality and gen-
erates limitations of daily activities affecting their 
quality of life. Objective: compare the self-report 
of adolescents with cerebral palsy and the report 
of their caregivers regarding the quality of life of 
adolescents, focusing on social and school do-
mains. Method: a cross sectional and descrip-
tive study, approved by the Ethics and Research 
Committee of PUC-GO. Sample composed of ad-
olescents aged 10 to 19 years and their caregivers 
attending the public rehabilitation services locat-
ed in Goiânia. The sociodemographic question-
naires and the Pediatric Quality of Life Inventory 
(PedsQL 4.0 generic module) were applied to ad-
olescents and their caregivers. Result: 27 adoles-
cents and 27 caregivers participated. Among the 
adolescents, 51,7% were female, and 77,7% were 
between 14 and 19 years old. Most with spastic 
tonus. In PedsQL 4.0 the total score in the ado-
lescent self-report was 54,3 and in the caregiver’s 
report 47,8. The physical health score was 53,1 in 
the self-report of the adolescent and 40,6 in the 
caregiver’s report. The psychosocial health score 
was 53,3 in the self-report of the adolescent and 
55,0 in the caregiver’s report. The highest scores 
in the self-report of adolescents were social ac-
tivity and school activity. In the caregiver’s report 
the highest scores were emotional aspect and so-
cial activity. There was no significant difference 
when comparing PedsQL 4.0 scores of the self-re-
port of the adolescent with the caregiver’s report. 
Conclusion: the results about the perception of 
the adolescent and the caregiver make it possible 
to target interventions strategies that may contrib-
ute to improve the quality of life related to ado-
lescents with cerebral palsy. Aspects related to the 
improvement of the physical capacity, emotion-
al support and means accomplish functional ac-
tivities that allow school performance and social 
participation should be improved.

Keywords: Quality of life; Cerebral palsy; Ado-
lescent; Social activity; School activity.
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D iversos autores se esforçaram para con-
ceituar a paralisia cerebral aos longos 
dos anos. Rosembaum e um grupo de 

pesquisadores em 2006 propuseram o conceito: 
um grupo de desordens permanentes do desenvol-
vimento, da postura e do movimento, que causa 
limitações da atividade funcional, que são atribu-
ídas a distúrbios não progressivos, ocorridos no 
desenvolvimento fetal ou no cérebro infantil. A 
paralisia cerebral é acompanhada de alterações 
da sensação, cognição, comunicação, epilepsia e 
problemas musculoesqueléticos secundários (RO-
SEMBAUM et al., 2006).

O comprometimento do sistema nervoso cen-
tral pode decorrer de fatores endógenos e exóge-
nos. Devem-se considerar os fatores endógenos, 
o potencial genético herdado, ou seja, a susceti-
bilidade maior ou menor do cérebro para lesar.
Entre os fatores exógenos, considera-se que o
tipo de comprometimento cerebral vai depender
do momento em que o agente atua, sua duração

e intensidade. No período pré-natal os principais 
fatores etiológicos são as infecções e parasitoses 
(rubéola, herpes, toxoplasmose, citomegalovírus, 
HIV); intoxicações (drogas, álcool, tabaco); trau-
matismos (queda da gestante) (SANTOS, 2014).

No perinatal está relacionado a fatores ma-
ternos, como as doenças crônicas (anemia grave, 
desnutrição, hemorragia, eclampsia), fatores fe-
tais (como primogenidade, prematuridade, baixo 
peso, malformações fetais) e condições do par-
to (tempo prolongado de trabalho de parto). No 
pós-natal devem ser considerados distúrbios me-
tabólicos (como hipoglicemia, hipocalcemia); as 
infecções (meningites, citomegalovírus, zika ví-
rus), traumatismos crânio-encefálicos e hipóxia 
(SANTOS, 2014).

Estudo de revisão de literatura com o objeti-
vo de verificar a prevalência de paralisia cerebral 
concluiu que a prevalência geral é 2,11 por 1.000 
nascidos vivos. Para prematuros, a prevalência é 
de 11,2 por 1.000 nascidos vivos, crianças com 
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peso entre 1.500g e 2.499g em nascimento a es-
timativa é de 63,5 por 1.000 nascidos vivos. Uma 
segunda revisão sistemática, publicada em 2008, 
examinou a prevalência de paralisia cerebral ape-
nas em relação à idade gestacional e demonstrou 
uma diminuição significativa na prevalência de 
paralisia cerebral com aumento da idade gesta-
cional. Em crianças nascidas entre 22 a 27 sema-
nas de gestação houve uma estimativa de 62 por 
1.000 nascidos vivos. Crianças nascidas de 28 a 
31 semanas, a estimativa foi de 7 por 1.000 nas-
cidos vivos e de 32 a 36 semanas de gestação de 
1,13 por 1.000 em bebês recém-nascidos. A in-
cidência da paralisia cerebral está relacionada à 
falta de um pré-natal adequado. Bebês prematu-
ros e de baixo peso têm mais chance de desenvol-
ver a paralisia cerebral (OSKOUI et al., 2013).

Rosenbaum et al. propuseram uma nova de-
finição sobre classificação da paralisia cerebral, 
sendo: espasticidade unilateral atinge membros 
contralaterais ao hemisfério cerebral; a espasti-
cidade bilateral, os membros dos dois lados do 
corpo estão afetados, a discinesia e a ataxia. Esta 
classificação é a proposta para substituir a anti-
ga que seria de acordo com os membros afetados 
(hemiplegia, diplegia, quadriplegia) (ROSEM-
BAUM et al., 2006).

Espasticidade unilateral é caracterizada por dé-
ficit motor e sinal de babinski positivo. Espastici-
dade bilateral está relacionada a lesões no período 
pré-natal, com predominância em prematuros, o 
comprometimento é bilateral e caracteriza-se por 
maior comprometimento nos membros inferiores 
(GAUZZI; FONSECA, 2004). 

Para distinguir uma classificação de ativida-
des motoras foi criado o Gross Motor Function 
Classification System (Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa-GMFCS) que avalia com 
ênfase no sentar, transferências e mobilidade. Clas-
sifica os pacientes em cinco níveis: o nível I anda 
sem limitações; nível II anda com limitações; ní-
vel III anda utilizando um dispositivo manual de 
mobilidade; nível IV locomove-se por auto mo-
bilidade com limitações, pode utilizar mobilida-
de motorizada; nível V é transportado em uma ca-
deira de rodas manual (PALISANO et al., 2008).

Os comprometimentos clínicos na diplegia es-
pástica são a hiperreflexia, diminuição de força lo-
calizada, hipertonia e comprometimento dos mem-
bros inferiores. Os membros inferiores são mais 
afetados do que os membros superiores (SILVA, 
2013). Embora exista a presença de alterações 
biomecânicas e de tônus, o prognóstico da mar-
cha das crianças com paralisia cerebral diplégicas 
é considerado bom. Aproximadamente 80% das 
crianças são deambuladores funcionais. À medi-
da que a criança cresce e adquire peso, apresen-
ta desequilíbrio ósseo e muscular, e isso passa a 
ser fator contribuinte para o declínio da qualida-
de da marcha (FRANCO, 2009). 

O ciclo da marcha é o conjunto de fenômenos 
compreendidos dentro de uma passada e corres-
ponde à sequência de funções de um membro. 
Passada é o equivalente a um ciclo de marcha. A 
duração de uma passada é o intervalo entre dois 
contatos iniciais entre o solo e o mesmo membro. 
Cadência é o número de passos dados em uma 
unidade de tempo, normalmente expresso como 
passos por minuto. Passo refere-se ao intervalo 
entre os membros inferiores. Existem dois pas-
sos em cada passada (ou ciclo de marcha) (PER-
RY; SCHONEBERGER, 2005).

Parâmetros normais da marcha compreendem 
a velocidade, que é a distância percorrida pelo 
corpo por unidade de tempo, média entre 1,333 
metros/segundo, o ciclo da marcha varia com a 
velocidade de marcha do indivíduo. Cadência é 
o número de passos por unidade de tempo, varia
a 113 passos/minuto. A duração da distribuição
normal dos períodos de contato com o solo é de
60% para o apoio e 40% para o balanço (PERRY;
SCHONEBERGER, 2005).

A marcha humana é dependente da interação 
dinâmica coordenada entre sistema motor e for-
ças externas. É produto de movimentos coordena-
dos dos segmentos corporais gerados internamen-
te (força interna muscular e articular) interagindo 
com as forças externas (força de reação do solo, 
gravidade, inércia) (SACCO; TANAKA, 2008). 
Espasticidade e fraqueza muscular são deficiên-
cias primárias em pacientes com paralisia cere-
bral. A espasticidade está relacionada com a fun-
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ção motora grossa e a marcha. Quanto maior a 
espasticidade, menor o nível de função.

A marcha patológica das crianças com parali-
sia cerebral do tipo diplégica apresenta anormali-
dades primárias, secundárias e terciárias. A primá-
ria consiste na espasticidade e perda do controle 
seletivo, sendo consideradas anormalidades per-
manentes. As alterações secundárias estão rela-
cionadas com problemas biomecânicos, portanto 
podem ser corrigidas com intervenções terapêu-
ticas. As terciárias são as compensações que irão 
desaparecer, assim que as anormalidades secun-
dárias forem corrigidas (FRANCO, 2009).

As análises da marcha devem ser padronizadas 
para que os resultados possam servir para a prá-
tica clínica, utilizar escalas padronizadas e medi-
das estruturadas. Os parâmetros espaço-temporais 
como a velocidade, cadência, tempo da marcha 
total e comprimento do ciclo são marcadores im-
portantes que demonstram as variações atípicas 
na marcha dos pacientes com paralisia cerebral. 

  O objetivo geral deste trabalho é avaliar 
a marcha de pacientes diplégicos espásticos com 
paralisia cerebral. Os objetivos específicos são: 
descrever medidas espaço-temporais da marcha; e 
descrever variáveis antropométricas dos pacientes. 

Métodos

Realizou-se um estudo transversal e descriti-
vo, com 22 crianças e adolescentes com diagnós-
tico de paralisia cerebral, de ambos os sexos, ad-
vindos do serviço público de saúde de Goiânia.

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UEG (número 
do parecer 2.219.690). Foi desenvolvido de acor-
do com todos os preceitos éticos estabelecidos 
pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde. Os pais ou responsáveis pelos partici-
pantes da pesquisa foram esclarecidos sobre to-
dos os procedimentos do estudo e perguntados so-
bre a autorização de participação dos seus filhos. 
Aqueles que concordaram assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. As crianças 
e adolescentes também foram convidados a parti-
ciparem, informadas sobre todos os procedimen-

tos e aquelas que concordaram em participar as-
sinaram o termo de assentimento. 

Critérios de inclusão: pacientes com paralisia 
cerebral; diplégicos espásticos; classificados nos 
níveis I e II do GMFCS; com idade entre cinco a 
19 anos. Critérios de exclusão: crianças e adoles-
centes com deficiência mental (por não atenderem 
bem aos comandos verbais necessários); aqueles 
que apresentaram alguma comorbidade não rela-
cionada à paralisia cerebral (exemplo: paralisia 
cerebral + autismo). 

As crianças e adolescentes com paralisia cere-
bral foram selecionadas em duas instituições de 
reabilitação da cidade de Goiânia. Os participan-
tes passaram por um exame físico geral. 

Para a avaliação instrumentada da marcha o 
paciente foi submetido a uma avaliação antropo-
métrica da pelve e membros inferiores segundo 
protocolo de exigência do sistema Peak Motus®. 
Utilizou-se para as avaliações os seguintes mate-
riais: fita métrica de 30 centímetros, paquímetro 
(Lafayette Instrument Company modelo 01290), 
fita crepe, 15 marcadores reflexivos, balança Fili-
zola (série 3134 nº 86713 com divisões de 100g 
e carga de 150kg), 2 plataformas de força AM-
TI modelo OR6, 6 câmeras de infravermelho 
Pulnix (modelo TM 6701AN, posicionadas a 
1.75m de altura e a 4m umas das outras e do cen-
tro da passarela), um microcomputador (Proces-
sador Pentium II 400MHz, 128Mb de memória 
RAM) com o software Peak Motus 2000 (Peak 
Performance Technologies, Englewood, Colora-
do, EUA) para coleta e interpretação dos dados 
para efeito e verificações futuras de sua influên-
cia ou não na marcha. Os materiais acima citados 
são permanentes no Laboratório de Movimento 
da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Todos 
os procedimentos de avaliação (anamnese e ava-
liação física, exame antropométrico, análise de 
marcha observacional e instrumentada) foram re-
alizados no Laboratório de Movimento da UEG. 

Quanto aos procedimentos do exame, os par-
ticipantes fizeram uso de roupas que facilitaram a 
avaliação (shorts e tops), passando pelos processos 
de avaliação supracitados. Os marcadores refleto-
res foram dispostos sobre o corpo segundo as se-
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guintes referências anatômicas: espinhas ilíacas ân-
tero-superiores (EIAS), ponto médio do sacro em 
relação com as espinhas ilíacas póstero-superiores 
(EIPS), epicôndilos laterais do fêmur, maléolos fi-
bulares, calcanhares e cabeças dos II metatarsos, 
sendo fixados à pele com fita crepe. As hastes in-
tersegmentares localizaram-se no ponto médio do 
comprimento de coxas e maior volume muscular 
de tríceps sural, sendo presas ao corpo com elásti-
cos e velcros. O participante deambulou pela sala 
de exame para habituar-se aos marcadores sobre a 
pele. Logo após, foi instruído verbalmente a per-
correr descalço e depois com a órtese, uma pista 
de 8 metros de comprimento, em velocidade livre 
(auto selecionada), transpondo as duas plataformas 
de força, tocando alternadamente os pés sobre cada 
uma delas, sendo na primeira com o pé direito e a 
seguir na próxima plataforma com o pé esquerdo, o 
que permitiu a delimitar o seu ciclo de marcha. Fo-
ram realizadas cinco filmagens do paciente andando 
para caracterizar o seu ciclo de marcha, permitin-
do ao mesmo adaptar-se à avaliação e possibilitan-
do o cálculo do desvio padrão pelo sistema Motus. 

Foi realizada a tabulação e analise descritiva 
dos dados, apresentados por meio de valores ab-
solutos, média e desvio padrão. 

Resultados 

A amostra foi composta por 22 pacientes com 
paralisia cerebral, todos classificados nos níveis 
I e II do sistema de classificação da função mo-
tora grossa (GMFCS). O paciente mais novo ti-
nha quatro anos e o mais velho dezenove anos. 
A média da idade foi 11,4 anos. A proporção de 

crianças (até nove anos) foi 54,55% e adolescen-
tes (dez a dezenove anos) foram 45,45%.

A média da altura dos participantes foi de 1,34 
metros (± 0,19) e a média de peso foi de 28,38 kg 
(± 11,04). A Tabela 1 apresenta a descrição dos 
parâmetros lineares da marcha.

Discussão 

O objetivo do presente estudo foi analisar os 
parâmetros lineares da marcha de pacientes com 
paralisia cerebral do tipo diplegia espástica. A 
marcha de crianças com paralisia cerebral, quan-
do comparada à de crianças com desenvolvimen-
to típico, apresenta diferentes parâmetros espaço-
-temporais. Para crianças saudáveis na faixa etária
de quatro anos de idade o valor médio encontra-
do para cadência é de 152 passos/min e veloci-
dade de 0,99m/s (JERÔNIMO et al., 2007). Já as
crianças com sete a doze anos com desenvolvi-
mento típico apresentam média de velocidade da
marcha de 1,5m/s e média para cadência de 136
passos/min. A cadência diminui com o aumento
da idade (HOLM et al., 2009).

Em um estudo que comparou os parâmetros 
espaço-temporais de dez crianças com paralisia 
cerebral e dez crianças saudáveis, com a média 
de idade entre seis a treze anos, a média da velo-
cidade das crianças com paralisia cerebral (níveis 
I e II do GMFCS) foi de 0,81m/s e a cadência de 
112,43 passos/minuto. Já em crianças saudáveis, a 
velocidade foi de 1,03m/s e a cadência de 124,89 
passos/minuto (DINI; DAVID, 2009).

Relato de caso de uma criança de nove anos com 
paralisia cerebral do tipo diplegia espástica, classi-

Tabela 1. Descrição dos parâmetros lineares da marcha - Goiânia, 
Brasil - 2018
Parâmetros lineares da marcha Média e desvio padrão
Velocidade (metros/segundo) 0,99 ± 0,26
Cadência (passos/minuto) 119,53 ± 26,21
Comprimento da passada esquerda (metro) 0,97 ± 0,16
Comprimento da passada direita (metro) 1,01 ± 0,14
Comprimento do passo esquerdo (metro) 0,44 ± 0,08
Comprimento do passo direito (metro) 0,52 ± 0,12

Fonte: Laboratório de Movimento da Universidade Estadual de Goiás

ficada no nível III do GMFCS, que andava 
com auxílio de duas muletas, apresentou 
os seguintes parâmetros espaços-tempo-
rais: o tempo de passada com uma mule-
ta foi 1,82s e com duas muletas 1,64s; a 
velocidade da passada foi de 0,18m/s com 
uma muleta e 0,41m/s com duas muletas, 
sendo a velocidade menor quando com-
parada com crianças típicas e com crian-
ças com paralisia cerebral que realizam 
marcha sem apoio (MARTINELLO et al., 
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2015). Crianças que utilizam dispositivos auxilia-
res (classificadas no nível III do GMFCS) são mais 
comprometidas do que aquelas classificadas nos 
níveis I e II. Crianças mais comprometidas (nível 
III) podem precisar utilizar um dispositivo manual
de mobilidade para andar e apresentam limitações
na marcha, podendo necessitar de adaptações para
permitir a participação em atividades físicas e es-
portes. Já as crianças nos níveis I e II conseguem
andar sem dispositivos, com poucas limitações e
maior funcionalidade (PALISANO et al., 2008).

Em estudo com vinte crianças com paralisia 
cerebral, dez classificadas no nível I do GMFCS 
e dez classificadas no nível II, comparou-se as di-
ferenças nos padrões de tronco (comparação com 
vinte crianças saudáveis). Crianças classificadas 
no nível II têm maior rotação de pelve e maior ro-
tação lateral do tronco. As crianças com GMFCS 
II tendiam a girar a cabeça ao longo do ciclo da 
marcha em comparação com a cabeça quase neu-
tra nas crianças saudáveis. A espasticidade, defor-
midades e compensações podem ser fatores contri-
buintes para a diminuição da capacidade funcional 
e do desempenho nos parâmetros lineares da mar-
cha na paralisia cerebral. Quanto maior o compro-
metimento motor, mais estratégias compensatórias 
são observadas devido às deformidades dos mem-
bros inferiores (HEYRMAN et al., 2013).

Um estudo foi realizado com oito crianças 
com paralisia cerebral, sendo quatro classifica-
das no GMFCS nível I, quatro no nível II e oito 
com desenvolvimento típico. Os resultados de-
monstraram diferenças significativas de parâme-
tros espaço-temporais da marcha, os escores para 
velocidade de caminhada, cadência e comprimen-
to de passada nas crianças com paralisia cerebral 
foram menores em comparação com as crianças 
com desenvolvimento típico. Já largura do pas-
so foi maior nas crianças com paralisia cerebral 
em comparação com as crianças saudáveis, de-
vido ao mau equilíbrio e instabilidade da marcha 
(KIM; SON, 2014).

Pirpiris et al. (2003) afirmam que a velocida-
de do andar é reduzida proporcionalmente à se-
veridade do comprometimento motor e que uma 
das características de pacientes com distúrbios 

neuromusculares é uma velocidade mais lenta. 
Segundo Gauzi e Fonseca (2004), a paralisia ce-
rebral geralmente é acompanhada de outras dis-
funções motoras como incoordenação, fraqueza, 
atrofia muscular, perda de controle de movimen-
tos seletivos, destreza e concentração. A limita-
ção de movimento que as crianças com paralisia 
cerebral apresentam devido à espasticidade pode 
ser fator contribuinte para diminuição da veloci-
dade (DINI; DAVID, 2009).

Em um estudo para avaliar o controle motor 
dinâmico durante a caminhada com 84 pacientes 
saudáveis e 549 pacientes com paralisa cerebral 
(hemiplegia, n=122; diplegia, n=266; triplegia, 
n=73; quadriplegia, n=88) classificados nos níveis 
do GMFCS do I ao IV, o controle motor dinâmi-
co diminuiu nos pacientes com paralisia cerebral 
de acordo com o comprometimento funcional me-
dido pelo GMFCS. Para pacientes classificados 
no nível I do GMFCS, o controle motor dinâmico 
era significativamente menor do que indivíduos 
não comprometidos. Pacientes com paralisia cere-
bral usam uma estratégia de controle motor mus-
cular simplificado durante a marcha em compara-
ção com pacientes não acometidos.  Os pacientes 
com maior força, menos espasticidade e contro-
le motor mais seletivo apresentaram um controle 
motor dinâmico na caminhada mais semelhante 
aos pacientes não acometidos (STEELE; ROZU-
MALSKI; SCHWARTS, 2015).

Bjornson, Kartin e Mclaughlin (2007) com-
pararam o desempenho ambulatorial em ativida-
de física entre jovens com paralisia cerebral e jo-
vens saudáveis, com média de idade entre 10 a 13 
anos. Os jovens com paralisia cerebral eram clas-
sificados no GMFCS entre os níveis I e III. Os jo-
vens com paralisia cerebral demonstraram menor 
atividade de caminhada diária do que o grupo de 
comparação e demonstraram significativamente 
menos ativos; jovens classificados nos níveis II 
e III do GMFCS apresentaram pior desempenho.

Conclusão

Crianças e adolescentes com paralisia cere-
bral apresentam dificuldades durante a marcha. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLaughlin%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17244693
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Os pacientes com paralisia cerebral do tipo diple-
gia espástica possuem prejuízo relacionado aos pa-
râmetros espaço-temporais da marcha, quando com-
parados os dados deste estudo com os parâmetros 
de amostras normativas (descritos pela literatura).
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cerebral, descrever medidas espaço-temporais da 
marcha e variáveis antropométricas dos pacien-
tes. Método: estudo transversal e descritivo, apro-
vado pelo comitê de ética em pesquisa, realizado 
em instituições públicas de saúde, localizadas em 
Goiânia. Critérios de inclusão: pacientes com pa-
ralisia cerebral; diplégicos espásticos; classifica-
dos nos níveis I e II do Sistema de Classificação 
da Função Motora Grossa (GMFCS); com idade 
entre cinco a 19 anos. Realizou-se anamnese, exa-
me físico geral e avaliação padronizada da mar-
cha em pista com duas plataformas de força, fo-
ram realizadas cinco filmagens para caracterizar 
o ciclo de marcha. Resultados: participaram 22
pacientes com paralisia cerebral, todos classifica-
dos nos níveis I e II do GMFCS. A média da altu-
ra dos participantes foi de 1,34 metros (± 0,19) e
a média de peso foi 28,38 kg (± 11,04). Descrição
dos parâmetros lineares da marcha para velocidade
foi de 0,99 metros/segundo (± 0,26), para cadên-
cia 119,53 passos/minuto (± 26,21), comprimen-
to da passada esquerda 0,97 metros (± 0,16), com-
primento da passada direita 1,01 metros (±0,14),
comprimento do passo esquerdo 0,44 metros (±
0,08), comprimento do passo direito 0,52 metros
(± 0,12). Conclusão: crianças e adolescentes com
paralisia cerebral apresentam dificuldades durante
a marcha. Os pacientes com paralisia cerebral do
tipo diplegia espástica possuem prejuízo relacio-
nado aos parâmetros espaços-temporais.

Palavras-chave: Paralisia cerebral; Marcha; Di-
plegia espástica.

Abstract: cerebral palsy is a group of permanent dis-
orders of development, posture and movement, which 
causes limitations of functional activity. Muscle im-
balance, musculoskeletal deformities, compensations 
and poverty in the balance reactions are factors that 
impair gait. Knowing the linear parameters of gait 
is fundamental to the physiotherapist’s clinical prac-
tice. Objectives: to evaluate the gait of spastic diple-
gic patients with cerebral palsy, to describe spatio-
temporal gait measures and anthropometric variables 
of the patients. Method: cross-sectional and descrip-
tive study, approved by the research ethics commit-
tee, carried out in public health institutions, located 
in Goiânia. Inclusion criteria patients with cerebral 
palsy; spastic diplegics; classified in levels I and II 
of the Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS); aged between five and 19 years. Anam-
nesis, general physical examination and standard-
ized evaluation of the march in track with two force 
platforms were carried out, five filming were carried 
out to characterize the gait cycle. Results: 22 patients 
with cerebral palsy participated, all of them classi-
fied in levels I and II of GMFCS. The mean height 
of the participants was 1.34 meters (± 0.19) and the 
mean weight was 28.38 kg (± 11.04). Description of 
linear gait parameters for velocity was 0.99 meters 
/ second (± 0.26), for cadence 119.53 steps / minute 
(± 26.21) left stride length 0.97 meters (± 0.16) right 
stride length 1.01 meters (± 0.14) left stride length 
0.44 meters (± 0.08), right stride length 0.52 meters 
(± 0.12). Conclusion: children and adolescents with 
cerebral palsy present difficulties during gait. Patients 
with cerebral palsy of the diplegia elastic type have 
impairment related to the spatio-temporal parameters.

Keywords: Cerebral paralysis; Gait; Diplegia 
spastic.
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Amicrocefalia em recém-nascidos é uma 
malformação grave do sistema nervoso 
central que apresenta repercussões im-

portantes na vida de um indivíduo e de sua família 
(EICKMANN et al., 2016; FLOR; GUERREIRO; 
ANJOS, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 
Ela é definida como um perímetro cefálico que 
deve medir pelo menos dois desvios-padrão da 
média geral no que se refere à mesma idade e o 
sexo (MARINHO et al., 2016; MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2016; OLIVEIRA, SÁ, 2017; VARGAS 
et al., 2016).

Associado à microcefalia, a criança pode cur-
sar com outros distúrbios no organismo. As for-
mas mais comuns de acometimento variam desde 
o atraso no desenvolvimento cognitivo, intelec-
tual e motor, até déficit visual e auditivo, dificul-

dades de deglutição e transtornos de locomoção 
(EICKMANN et al., 2016; FLOR, GUERREIRO, 
ANJOS, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; 
OLIVEIRA, SÁ, 2017). É importante compreen-
der como essas alterações podem exigir mais de 
seus cuidadores quando presentes. Além disso, é 
uma condição que pode impactar sobremaneira na 
execução das atividades diárias de forma indepen-
dente, bem como na plena inserção social dos in-
divíduos acometidos (EICKMANN et al., 2016; 
FLOR, GUERREIRO, ANJOS, 2017).

No ano de 2015 observou-se um aumento ex-
pressivo no número de casos de microcefalia em 
recém-nascidos no Brasil (FLOR, GUERREIRO, 
ANJOS, 2017; MARINHO et al., 2016; OLIVEI-
RA, SÁ, 2017; RASMUSSEN et al., 2016; SONG 
et al., 2017). As pesquisas conduzidas nesse pe-

mailto:rogerioufg@hotmail.com
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ríodo de surto evidenciaram que a causa foi de-
corrente da infecção pelo vírus Zika na gestação 
(OLIVEIRA, SÁ, 2017; RASMUSSEN et al., 
2016; SONG et al., 2017).

A partir de então, surgiram diversas pesqui-
sas sobre as repercussões biológicas causadas 
pelo vírus Zika, bem como investigações sobre 
a história natural da doença, visando subsidiar 
ações de atenção à saúde (BARROS et al., 2014; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Entretanto, 
pouco se investigou sobre o impacto social gera-
do pelo nascimento dessas crianças com tal mal-
formação (BRUNONI et al., 2016; MARINHO 
et al., 2016; OLIVEIRA; SÁ, 2017).

As crianças com microcefalia necessitam de 
cuidados especiais e estímulos precoces ao de-
senvolvimento psicomotor e neural (CAMPOS 
NETA et al., 2016; FLOR; GUERREIRO, AN-
JOS, 2017). Devem receber avaliações frequen-
tes e contínuas, advindas de uma equipe multi-
profissional capacitada para auxiliá-la em todas 
as suas demandas. Portanto, necessitam de uma 
rede de apoio estruturada e voltada para sua saú-
de (BRUNONI et al., 2016; EICKMANN et al., 
2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; MU-
NICH, 2017).

Devido às alterações na dinâmica familiar para 
atender às novas demandas da criança, muitas re-
percussões podem surgir para seus cuidadores. Es-
tas podem interferir nas atividades de lazer, nas 
relações sociais e familiares, na vida profissional, 
gerar sobrecarga física, mudanças de crenças, até 
dificuldades financeiras e de transporte (AFON-
SO, GOMES, MITRE, 2015; ALBUQUERQUE, 
2012; OLIVEIRA, SÁ, 2017).

Apesar da complexidade envolvida nesse pro-
cesso, a família é o principal determinante no 
processo de reabilitação dessas crianças. Logo, 
é fundamental que compreenda a importância do 
tratamento contínuo, prolongado e complexo, de-
vendo estar inserida no processo do cuidar jun-
to à equipe multiprofissional (BRUNONI et al., 
2016; SALVADOR et al., 2015).

Dessa forma, é notório que eles também neces-
sitam de uma rede de apoio, capaz de influenciar 
diretamente na promoção de saúde e bem-estar. 

Ao sentirem-se acolhidos, amparados e orienta-
dos quanto às dúvidas que forem surgindo, essas 
famílias poderão contribuir de maneira mais efi-
caz com o desenvolvimento da criança (AFON-
SO, GOMES, MITRE, 2015; BRUNONI et al., 
2016; MUNICH, 2017).

Portanto, diante do nascimento de inúmeros 
casos de malformações congênitas no país, tem-
-se um grande desafio para o sistema de saúde pú-
blico brasileiro. A forma com que será realizada a
alocação e gestão de recursos para a assistência,
o seguimento dessas crianças, o preparo dos pro-
fissionais de saúde, os desdobramentos sociais,
bem como a carga emocional e financeira das fa-
mílias são aspectos envolvidos nessa complexi-
dade e, devem ser considerados no planejamento
de uma política pública de saúde (BRUNONI et
al., 2016; CHANES, SÁ, 2016; EICKMANN et
al., 2016; GOMES et al., 2015).

Este trabalho teve como objetivo traçar o per-
fil epidemiológico de famílias com crianças por-
tadoras de microcefalia. Para este fim, foram pes-
quisadas as características sociodemográficas, as 
condições de saúde e os hábitos de vida dos pais 
de crianças portadoras de microcefalia atendidas 
em hospital de referência.

Métodos

Foi conduzido um estudo transversal descriti-
vo com abordagem quantitativa. Toda a pesquisa 
foi realizada por meio de questionário aplicado a 
76 pais de crianças diagnosticadas com microce-
falia em um hospital de referência da cidade de 
Goiânia/GO. Os pais foram abordados nos dias 
em que levaram seus filhos para as terapias vol-
tadas para a reabilitação das crianças.

Como critérios de inclusão, foram pesquisa-
dos somente mãe ou pai de criança com diagnós-
tico confirmado de microcefalia, que aceitaram 
participar da pesquisa, que apresentaram capaci-
dade cognitiva para responder ao questionário e 
idade superior a 18 anos. Os critérios de exclu-
são foram recusa em participar, pais menores de 
idade e aqueles que manifestaram vontade em ex-
cluir seus dados do estudo.
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Utilizou-se como instrumento um questioná-
rio que visou à identificação de dados sociodemo-
gráficos, condições de saúde e hábitos de vida. As 
variáveis pesquisadas foram: Idade, gênero, estado 
civil, dor ou raça autorreferida, escolaridade, reli-
gião, força da fé, renda mensal, renda familiar men-
sal, quantidade de pessoas que moram juntas e são 
sustentadas com a renda familiar, quantidade de fi-
lhos, tipo de moradia, atividade de lazer, uso da in-
ternet, ida a bares, atividade física, tarefas domés-
ticas, problema de saúde, visita ao médico, uso de 
medicação, percepção da saúde em geral e momento 
em que foi informado sobre o diagnóstico do filho.

Após a aplicação dos instrumentos, foi elabo-
rado um banco de dados utilizando software es-
tatístico. Os resultados foram obtidos em um pri-
meiro momento por meio de estatística descritiva. 
Após essa etapa, realizou-se a análise de correla-
ção entre as variáveis quantitativas e de Qui-qua-
drado entre as variáveis qualitativas.

O presente projeto está registrado na Platafor-
ma Brasil com a CAAE: 63647316.6.0000.0037, 
e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
– PUC Goiás com o parecer n. 1.958.307.

Resultados

Dos 76 pais de crianças diagnosticadas com 
microcefalia em terapia de reabilitação, um to-
tal de 68 (89,5%) era do sexo feminino. A menor 
idade foi 18 anos e a maior 59 anos, cuja média 
foi de 30 anos de idade. Em geral eram casados/
união estável (50,0%), de cor parda (63,2%), com 
ensino fundamental (18,4%) ou médio (43,4%), 
que afirmaram seguir alguma religião (96,1%) e 
tinham renda mensal entre um e três salários mí-
nimos (57,9%).

Eram indivíduos que não tinham problemas 
de saúde (63,2%), que visitam o médico somen-
te quando necessitava (57,9%), que afirmaram ter 
uma boa saúde (51,3%) e que receberam o diag-
nóstico de microcefalia de seu filho já na consul-
ta pré-natal (60,5%).

Na análise de correlação foi identificada signi-
ficância estatística e um valor de r positivo entre a 

idade e as variáveis: renda mensal, renda familiar, 
número de pessoas que moravam na mesma resi-
dência e número de filhos. Nesse sentido, foi evi-
denciado que quanto maior era a idade do pai ou 
mãe pesquisado, também era maior a renda mensal 
(r = 0,246; p = 0,032); a renda familiar (r = 0,244; 
p = 0,034); a quantidade de pessoas que moravam 
juntas na mesma casa (r = 0,433; p < 0,001); e a 
quantidade de filhos (r = 0,468; p < 0,001).

Na análise de correlação realizada entre a va-
riável renda mensal com outras variáveis que di-
zem respeito aos hábitos de vida dos entrevistados, 
foi observado um valor de r negativo com signi-
ficância estatística. Ficou constatado que quanto 
maior era a renda mensal, menor foi a frequência 
de passeios a bares e/ou reunir com amigos (r = - 
0,318; p = 0,005), menor também foi a prática re-
gular de alguma atividade física (r = - 0,366; p = 
0,001) e a empreenderem atividades que propor-
cionassem algum lazer para a família (r = - 0,518; 
p < 0,001). Por outro lado, evidenciou-se que os 
pais e mães entrevistados que afirmaram que vão 
a bares e se reúnem com amigos, também procu-
ram fazer atividade física (r = 0,465; p < 0,001) 
e procurar realizar alguma atividade de lazer em 
família (r = 0,515; p < 0,001).

Discussão

A maioria dos participantes da pesquisa foi do 
sexo feminino, um perfil similar ao encontrado na 
literatura de cuidadores de crianças com doenças 
crônicas/anomalias congênitas. Na maioria das 
vezes, são as mulheres principalmente, as mães 
(86%) que realizam os cuidados principais das 
crianças (ALBUQUERQUE, 2012; ANDRADE 
et al., 2014; SALVADOR et al., 2015).

Importante destacar que um estudo apontou 
um crescimento significativo no abandono pa-
terno à família após o diagnóstico de microcefa-
lia, com uma resistência e dificuldade de aceita-
ção no filho concebido (MELO et al., 2017). Este 
fato também poderia justificar o predomínio fe-
minino neste estudo.

Observou-se que, em relação ao momento em 
que o diagnóstico de microcefalia foi apresentado 
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aos pais, a maioria o recebeu ainda no pré-natal. 
Apesar desse fato aumentar as dificuldades de uma 
gestação, o diagnóstico de uma doença congênita 
ainda no período pré-natal permite que o luto seja 
melhor elaborado. Permite que os pais desenvol-
vam estratégias de enfrentamento desde esse mo-
mento, por meio de recursos culturais, materiais, 
crenças e apoio social e familiar, reorganizando 
toda a dinâmica familiar (BARROS, AUGUSTO, 
2017; MUNICH, 2017; SANTOS, 2016).

O luto vivenciado pelos pais deve ser elabora-
do com o tempo. Houve a morte do filho sonhado, 
perfeito. A criança idealizada precisa ser substi-
tuída por aquela que possuem ressignificando-a. 
A partir de então, conseguem construir um vín-
culo afetivo, restabelecendo a autoconfiança de 
ambos e auxiliando na formação social, emocio-
nal e educacional da criança (MELO et al., 2017; 
MUNICH, 2017; OLIVEIRA, SÁ, 2017).

Contudo, a criança pode sofrer rejeição dian-
te do diagnóstico de microcefalia, uma vez que a 
maioria das famílias não está preparada para re-
ceber uma criança com deficiência (MELO et al., 
2017). As crianças com microcefalia necessitam 
de cuidados especiais e estímulos precoces ao 
desenvolvimento psicomotor e neural. Só assim 
conseguirão atingir seu melhor potencial. Logo, 
os pais devem estar mais bem preparados para es-
sas necessidades quando a criança nascer (CAM-
POS NETA et al., 2016; FLOR, GUERREIRO, 
ANJOS, 2017).

Existem diversos fatores relacionados ao grau 
de ajustamento parental que podem ou não con-
tribuir para adaptação familiar. Tais como: a for-
ma com que eles receberam o diagnóstico da do-
ença, a expectativa criada durante a gestação, o 
nível de preconceito que possuem com a defici-
ência, o conhecimento que eles possuem sobre a 
mesma, o grau de deficiência que o filho apre-
senta as características intrínsecas da criança e a 
relação entre o casal (ALBUQUERQUE, 2012; 
ESCARTÍ et al., 2016; MELO et al., 2017; MU-
NICH, 2017; OLIVEIRA; SÁ, 2017).

Todavia, neste estudo, percebeu-se que um 
baixo percentual dos pais (14,5%) obteve o diag-
nóstico de microcefalia após a alta da maternida-

de. Este fato, provavelmente, gerou crises e rup-
turas no processo de desenvolvimento da família, 
inerentes à situação traumática. Esse sofrimen-
to psicológico, associado a um diagnóstico tar-
dio, ameaçam o vínculo entre mãe/pai e seu bebê 
(BARROS, AUGUSTO, 2017; MELO et al., 2017; 
MUNICH, 2017).

Torna-se fundamental que os pais compreen-
dam a importância do tratamento contínuo que a 
criança precisa receber para atingir seu melhor po-
tencial neuropsicomotor (BRUNONI et al., 2016; 
SALVADOR et al., 2015). Ela necessita de uma 
equipe multiprofissional capacitada para auxili-
á-la em todas as suas demandas, de forma pros-
pectiva. Estas incluem o funcionamento compor-
tamental, a adaptação sociofamiliar e a qualidade 
de vida (BRUNONI et al., 2016; EICKMANN et 
al., 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; MU-
NICH, 2017).

É necessário, por conseguinte, uma rede de 
apoio à essas famílias da criança com microcefa-
lia. De acordo com o tipo de deficiência, necessi-
tam de orientações específicas e individualizadas 
sobre os cuidados, estímulos adequados, higiene, 
alimentação e transporte da criança. Tudo isso é 
imprescindível para melhor adaptação da família 
à criança, o que facilita o dia-a-dia e gera mais 
qualidade de vida (AFONSO, GOMES, MITRE, 
2015; BRUNONI et al., 2016; MELO et al., 2017; 
MUNICH, 2017).

Em relação a essa rede de apoio às famílias, os 
participantes desse estudo responderam que não 
possuíam acompanhamento regular nos serviços 
de saúde. A maioria, 57,9%, só procurava o ser-
viço quando apresentava algum sintoma orgâni-
co. Repara-se, dessa forma, que não existe uma 
rede de acompanhamento, prevenção e promoção 
à saúde voltada para esses pais.

Sobre os aspectos de enfrentamento, percebeu-
-se que a quase totalidade dos pais (96,1%) afir-
mou possuir religião. Sabe-se da importância pela
busca por religiosidade como uma estratégia de
enfrentamento às situações adversas (BARBOSA
et al., 2017; BARROS, AUGUSTO, 2017). Des-
taca-se aqui o quanto o suporte psicológico pode
contribuir para a construção de um pensamento
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realista e positivo frente à deficiência. Além dis-
so, é possível desconstruir a ideia de que a defi-
ciência representa o sujeito, promovendo a per-
cepção de que é apenas uma parte de um todo a 
ser conhecido, amado e cuidado. Logo, a atenção 
psicológica especializada e individualizada atua, 
ainda, verificando distúrbios emocionais e de qua-
lidade de vida, promovendo saúde e prevenindo 
complicações de cada grupo familiar (BRUNONI 
et al., 2016; MELO et al., 2017).

Dentro desta conjuntura, é importante destacar 
a falta de recursos financeiros que frequentemen-
te está associada. Observou-se que os pais com 
filhos portadores de microcefalia apresentaram 
uma renda mensal entre um e três salários míni-
mos. As dificuldades financeiras prejudicam aqui-
sição de recursos necessários para o cuidado ade-
quado às crianças com deficiência, além de piorar 
a qualidade de vida dos cuidadores (ANDRADE 
et al., 2014; BARROS, AUGUSTO, 2017; SAL-
VADOR et al., 2015).

Quando questionados sobre sua saúde, os pais 
do estudo afirmaram que não tinham problemas de 
saúde e tinham uma boa saúde. Esses dados diver-
gem daqueles encontrados na literatura, que afir-
mam que esses pais submetidos à sobrecarga de 
estresse, apresentam com frequência, sentimen-
tos de vulnerabilidade, como depressão e tristeza, 
desvalorização social e culpa, bem como sinto-
mas de estresse pós-traumático (ALBUQUER-
QUE, 2012; BRUNONI et al., 2016; OLIVEI-
RA; SÁ, 2017).

Notou-se que importantes hábitos de vida, 
como as atividades de lazer e a prática de ativida-
de física são comprometidos na vida dos pais do 
estudo. A literatura traz as interferências nas rela-
ções sociais, como diminuição das atividades de 
lazer, isolamento social, distanciamento de rela-
ções familiares, alteração da vida profissional, so-
brecarga física, modificações de crenças e dificul-
dades econômicas (AFONSO, GOMES, MITRE, 
2015; ALBUQUERQUE, 2012; OLIVEIRA, SÁ, 
2017). Contudo, os participantes apresentaram-se 
de forma mais positiva que o esperado.

Tendo em vista o exposto, para o enfrentamen-
to das diversas dificuldades que surgem com os 

nascimentos das crianças com microcefalia, de-
ve-se envolver o compromisso de toda a socie-
dade e comunidade científica, visando a aborda-
gem integral e eficiente não só às crianças, como 
também às suas famílias, alicerce essencial para 
seu desenvolvimento.

Conclusão

Foi evidenciado que uma maior idade influen-
cia proporcionalmente na renda mensal, renda fa-
miliar, número de pessoas que moravam na mesma 
residência e número de filhos. Já a renda mensal 
apresentou relação inversa com a realização al-
guns hábitos de vida, como passeios a bares e/ou 
reunir com amigos, prática de atividade física, ati-
vidade de lazer em família.

Observou-se que os pais não possuem uma 
rede de apoio multiprofissional adequada para 
acolhê-los. Logo, espera-se que este estudo es-
timule novas pesquisas voltadas a construção de 
uma rede de apoio estruturada que contemple os 
aspectos médico, psicológico, pedagógico, so-
cial e político.

Dessa forma, este estudo visa contribuir 
para o desenvolvimento de políticas públicas 
inclusivas, que facilitem a inserção da crian-
ça com microcefalia, bem como de sua famí-
lia, na sociedade.
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Resumo: A microcefalia é uma malformação con-
gênita que apresenta repercussões importantes na 
vida do indivíduo e de sua família. Em 2015, hou-
ve um aumento expressivo de casos de microce-
falia no Brasil, decorrentes da infecção materna 
pelo vírus Zika. A partir de então, surgiu o desa-
fio de acolher, de forma integral, essas crianças 
e suas famílias. Compreender o impacto social 
gerado e as nuances envolvidas nesse processo é 
fundamental para formulação de políticas públi-
cas voltadas a essa população. Objetivos: Avaliar 
o perfil epidemiológico de famílias com crianças
portadoras de microcefalia atendidas em hospital
de referência. Métodos: Estudo transversal descri-
tivo com abordagem quantitativa. Foi realizado
com questionário epidemiológico que contempla-
va dados sociodemográficos, condições de saú-
de e hábitos de vida. Foram pesquisados 76 pais
(pai ou mãe) de crianças diagnosticadas com mi-
crocefalia. Foi feito a análise de correlação Pear-
son entre as variáveis quantitativas e de qui-qua-
drado entre as variáveis qualitativas. Resultados:
Observou-se predomínio da participação femini-
na, a maioria com escolaridade de ensino funda-
mental e médio, renda familiar mensal entre um
e três salários mínimos, baixa atividade de lazer e
atividade física. Em relação a religião, 96% afir-
maram que possuíam. A maior parte dos partici-
pantes obteve o diagnóstico da microcefalia ainda
no período pré-natal (60,5%). Conclusões: Verifi-
cou-se que não existe uma rede de apoio adequa-
da para o acolhimento das famílias com crianças
portadoras de microcefalia.

Palavras-chave: Ajustamento parental; Doença 
congênita; Epidemiologia; Microcefalia.

Abstract: Microcephaly is a congenital malfor-
mation that has important repercussions on the 
life of the individual and his / her family. In 2015, 
there was an expressive increase in cases of mi-
crocephaly in Brazil, due to maternal infection 
with the Zika virus. From then on, the challenge 
came to welcome these children and their fami-
lies in a comprehensive way. Understanding the 
social impact generated and the nuances involved 
in this process is fundamental for the formula-
tion of public policies aimed at this population. 
Objective: To evaluate the epidemiological pro-
file of families with children with microcephaly 
treated at a referral hospital. Methods: Descrip-
tive cross - sectional study with quantitative ap-
proach. It was performed with an epidemiologi-
cal questionnaire that included sociodemographic 
data, health conditions and life habits. Seven-
ty-six parents of children diagnosed with micro-
cephaly were studied. Pearson correlation analy-
sis was performed between the quantitative and 
chi-square variables among the qualitative vari-
ables. Results: A predominance of female partic-
ipation was observed, most of them with elemen-
tary and middle school education, monthly family 
income between one and three minimum wages, 
low leisure activity and physical activity. In rela-
tion to religion, 96% stated that they possessed. 
Most of the participants were diagnosed with mi-
crocephaly during the prenatal period (60.5%). 
Conclusions: It was verified that there is no ade-
quate support network for the reception of fami-
lies with children with microcephaly.

Keywords: Parental adjustment; Congenital dis-
ease; Epidemiology; Microcephaly.
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Aliteratura traz diversas definições para 
doença crônica, considerando-a como 
de curso duradouro, que não tem cura, 

além de deixar sequelas e, por conseguinte, limitar 
a vida da pessoa que dela padece, o que lhe exige 
adaptações continuadas (WOODS; YATES; PRI-
MONO, 1989; VIEIRA; LIMA, 2002). 

A duração e o risco de complicações estabe-
lecidas por essa enfermidade exigem controle e 
cuidados permanentes devido às possíveis seque-
las que podem ocorrer (VIEIRA; DUPAS; FER-
REIRA, 2009). As autoras salientam que essas 
são algumas das dificuldades que a família pode 
enfrentar em relação às doenças crônicas, o que 
coloca em evidência o seu papel no processo de 
tratamento do familiar (VIEIRA; DUPAS; FER-
REIRA, 2009). Desse modo, segundo os autores, 
evidencia-se que o indivíduo acometido por uma 
doença crônica sofre mudanças, tanto em seu esti-
lo, quanto em sua qualidade de vida, ocasionadas 
pela presença da enfermidade, dos procedimen-
tos terapêuticos, do controle clínico e das hospi-
talizações constantes. 

A doença crônica na infância traz também di-
ficuldades estruturais e instabilidade emocional 
que afeta toda a família. E um dos graves prejuí-

zos advindos desse tipo de doença nessa fase do 
desenvolvimento humano diz respeito ao seu de-
senvolvimento físico e emocional, que são forte-
mente abalados, ocasionando desajustes psicoló-
gicos, como efeitos colaterais das condições de 
debilidade da saúde e das implicações do trata-
mento (VIEIRA; DUPAS; FERREIRA, 2009).

A insuficiência renal crônica (IRC) é um des-
ses tipos de doenças, de quadro irreversível e se-
cundário, que causa uma série de danos aos rins 
que evoluem continuadamente, agravando a perda 
das funções renais. E, quando em crianças, leva ao 
déficit de crescimento pondero-estatural (MON-
TAGNINO; CURRIER, 2010; FERREIRA et al., 
2013). O seu tratamento inclui a diálise, utilizada 
como forma de remover os resíduos e os líquidos 
do organismo, quando os rins já não fazem mais 
a sua função de filtração, devido aos danos sofri-
dos. Os principais procedimentos de tratamento 
são a hemodiálise e a diálise peritoneal (BRUN-
NER, 2009; FERREIRA et al., 2013).

Por ser uma doença que gera fatores estresso-
res ao paciente, tais como o próprio tratamento, 
as mudanças no estilo de vida, a diminuição da 
energia física e a alteração da aparência pessoal, 
esta exige dele adquirir estratégias de enfrenta-



101

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP. 10 FATORES COMPORTAMENTAIS QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS EM TERAPIA 
RENAL SUBSTITUTIVA, DENTRO DE CENTRO DE HEMODIÁLISE. SILVA, Thaynara Alves da; BUENO, Gina Nolêto

mento para lidar com sua nova condição de vida 
(MADEIRO et al., 2010). Na criança, o comple-
xo processo de adaptação à doença crônica é ve-
rificado todos os dias, desde o diagnóstico a cada 
etapa do tratamento, conforme destacado por Viei-
ra et al. (2009). E os meios que elas buscam para 
enfrentar essa enfermidade vão se modificando 
à medida que superam as situações já enfrenta-
das. Assim, conviver com mudanças, tanto na ali-
mentação quanto no brincar, interromper ativida-
des diárias e escolares em função do tratamento, 
ter de tomar remédios, além de passar pelo temor 
quanto às diversas agulhadas que receberá para 
a condução da medição e/ou do tratamento dialí-
tico, assim como infecções e a própria condição 
de morte iminente, faz com que a criança passe a 
apresentar tristeza, irritabilidade, ansiedade e sin-
ta-se insegura, de acordo com o contexto em que 
essas situações ocorrem (VIEIRA et al., 2009).

No que tange às intercorrências em hemodiá-
lise, uma revisão integrativa aponta que em 30% 
das sessões de hemodiálise são registradas com-
plicações, dentre as quais infecção em cateter 
duplo lúmen, hipotensão arterial ou hipertensão 
arterial, hipotermia, câimbras musculares, arrit-
mias cardíacas, cefaleia, hipoxemia, prurido, rea-
ções alérgicas, dor torácica e lombar, náuseas e 
vômitos, embolia gasosa, febre e calafrios. Essas 
intercorrências são decorrentes do processo de 
circulação extracorpórea e da retirada de gran-
de volume de líquidos, em pouco tempo (COI-
TINHO et al., 2015).

Os cuidados com a fístula arteriovenosa (FAV) 
devem ser rigorosos e constantes, evitando com-
plicações (e.g., estenose, trombose, fracasso de 
maturação, edema de mão, pseudoaneurisma e 
infecção), que podem prejudicar a qualidade do 
tratamento, aumentando os desconfortos entre as 
sessões de hemodiálise (LIMA; GUALDA, 2000; 
MADEIRO et al., 2010).

A necessidade humana básica de confor-
to é comprometida em cada sessão hemodialí-
tica, quando o cliente submete-se a uma punção 
na FAV, por meio de uma agulha de grosso cali-
bre, processo muito doloroso, porém, necessário 
para que haja possibilidade de realização do tra-

tamento. Pacientes relatam sofrimento e ansie-
dade intensos em função da triste expectativa de 
submeterem-se a uma nova punção, sendo a dor 
um fator desestimulante para a realização do tra-
tamento (MADEIRO et al., 2010).

Por outro lado, a efetiva adesão ao tratamento 
da IRC propicia ao indivíduo uma sessão de he-
modiálise com menor risco a eventos inespera-
dos, assim como a manutenção e o aprimoramen-
to do bem-estar físico, social e psicológico dessa 
pessoa (MALDANER et al., 2008). Desse modo, 
fatores comportamentais (e.g., percepção e ma-
neiras de enfrentar as adversidades), bem como 
fatores externos (e.g., problemáticas de vida e re-
des de apoio) contribuem para a adesão ao trata-
mento, destacam os autores. Entretanto, existem 
diversos aspectos que podem interferir no fato de 
o indivíduo aderir ou não ao tratamento.

A adesão inclui aspectos terapêuticos e educa-
tivos que envolvem fatores ligados ao reconheci-
mento da doença e à aceitação das condições de 
saúde impostas por ela, à identificação de elemen-
tos de risco no estilo de vida do paciente, ao desen-
volvimento de hábitos e atitudes que promovem 
qualidade de vida e ao desenvolvimento da cons-
ciência para o autocuidado (SILVEIRA; RIBEI-
RO, 2005). Há que considerar também, de acor-
do com esses autores, aspectos relacionados aos 
profissionais que assistem o paciente renal crôni-
co, especialmente quando este é uma criança: de-
vem abarcar ações de saúde centradas na pessoa 
e não exclusivamente nos procedimentos. Desse 
modo, orientação, informação, adequação dos es-
quemas terapêuticos ao estilo de vida do paciente, 
esclarecimentos, suporte social e emocional com-
põem o procedimento de intervenção, necessário 
à condição de tratamento dessa pessoa.

Ainda de acordo com Silveira e Ribeiro (2005), 
a atitude acolhedora do profissional que cuida, 
mas também colabora junto ao paciente para sua 
adesão às novas atitudes frente à doença crôni-
ca, torna o medicamento apenas mais um recur-
so terapêutico na promoção da saúde. Advertem 
também que à instituição onde o tratamento ocor-
re cabe promover e incentivar ações que contri-
buam para que os pacientes possam caminhar em 
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direção ao sucesso e à qualidade do tratamento.
Vázquez, Rodríguez e Alvarez (2003) e Cal-

vetti, Giovetti e Gauer (2012) descrevem orien-
tações gerais para a adesão ao tratamento, tais 
como a relação respeitosa, o incentivar o pacien-
te a conhecer e a encarnar como seu o compro-
misso do cuidado, bem como informar sobre a 
doença e corrigir erros e expectativas, a fim de 
adaptar essa pessoa, em tratamento, às suas ne-
cessidades e interesses. Destacam que estipular 
metas terapêuticas e negociar trocas de medica-
ção (se necessário) são ações imprescindíveis à 
promoção da adesão dessa pessoa debilitada em 
sua saúde, em volta a muitas restrições líquidas, 
alimentares, e até sociais.

Estudiosos têm se dedicado à pesquisa de es-
tratégias e procedimentos que contribuam com 
a adesão às condições necessárias do tratamento 
de doenças crônicas, como a IRC (COSCRATO; 
PINA; MELLO, 2010; MARIANO et al., 2013). 
Segundo esses mesmos autores, essas estratégias 
e procedimentos visam promover ações de edu-
cação em saúde, por meio da implementação de 
jogos educativos, que surgem como ferramen-
ta para modificar o modelo de ação educativa no 
cuidado e na promoção à saúde. Isso em função 
de que o lúdico virtualizado constitui-se de cri-
térios para uma aprendizagem mais próxima da 
realidade, advertem os estudos. Seus resultados 
apontam que o conhecimento obtido por meio de 
jogos pode ser projetado na realidade da criança.

Isso porque os jogos educativos podem favo-
recer a aquisição de conhecimentos, assim como 
estimular condutas de prevenção que favoreçam 
o controle de fatores que agravam a saúde (MA-
RIANO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2008).
Nesse sentido, o uso de aplicativos garante esses
estudos com realidade da doença virtualizada e
tem favorecido a promoção de ações que podem
transformar e modificar hábitos por meio de uma
tecnologia lúdica e descontraída.

Ferramenta educacional, de há muito, tem 
sido utilizada pela Análise do Comportamento, 
abordagem psicológica que busca compreender 
o indivíduo a partir de sua interação com o seu
ambiente, identificando as variáveis causado-

ras e mantenedoras do comportamento, ou seja, 
a função do comportamento (MARTIN; PEAR, 
2007/2009; SKINNER, 1953/2003). Identificada 
essa função, pontuam os autores, abre-se espa-
ço para delinear intervenções eficientes e efica-
zes para o controle de comportamentos defici-
tários (poucos comportamentos de um mesmo 
tipo) e excessivos (muitos comportamentos de 
um mesmo tipo), que afetam, negativamente, a 
proposta de controle de variáveis danosas à qua-
lidade da condição de saúde de uma pessoa. E o 
autocuidado depende do processo de aprendiza-
gem, que deve ser fornecido pelo ambiente em 
que essa pessoa esteja inserida. Tal treinamento 
pode se dar por meio de um aplicativo com dis-
positivo móvel.

Princípios comportamentais básicos próprios 
da Análise do Comportamento, como reforçamen-
to positivo, extinção, modelagem, modelação e pu-
nição auxiliarão tanto na compreensão dos even-
tos que controlam a emissão do comportamento 
da criança, quanto na modificação daqueles que 
concorrem à terapêutica necessária ao seu trata-
mento, por meio da análise das variáveis antece-
dentes e consequentes dos comportamentos-alvo 
(MARTIN; PEAR, 2007/2009), podendo ele ser o 
de adesão ou de oposição ao tratamento e cuida-
do com a saúde. 

Para que ocorra o comportamento de adesão 
ao tratamento, em favor da educação e promoção 
de saúde à criança, o uso da modelagem e da mo-
delação podem ser procedimentos de relevância 
alta ao modificador do comportamento no contex-
to, inclusive, de tratamento de IRC, por favorecer 
a discriminação das consequências de comporta-
mentos eficientes a esse tratamento e daqueles que 
concorrem com ele (MARTIN; PEAR, 2007/2009, 
SKINNER, 1953/2003). Isto é, estabelecer con-
dições para que a criança, paciente renal crônico, 
aprenda, gradualmente, respostas que se asseme-
lham à resposta final desejada, que é a de aceita-
ção de todas as prescrições multiprofissionais a 
seu tratamento, tanto nutricional, médico, quanto 
comportamental (COSCRATO, PINA, MELLO, 
2010; MARIANO et al., 2013; MARTIN, PEAR, 
2007/2009; SKINNER, 1953/2003).
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O reforçamento positivo abordado também 
na modelagem é apresentado logo após a emis-
são do comportamento, a fim de tornar a possibi-
lidade de frequência de ocorrência desse compor-
tamento aumentada no futuro (MARTIN; PEAR, 
2007/2009; SKINNER, 1953/2003). Os autores 
destacam que quando o comportamento é o dese-
jado e, dessa forma, é reforçado, a criança pode, 
provavelmente, emiti-lo em situações semelhantes.

A punição como procedimento para eliminar 
comportamentos indesejados à questão ora abor-
dada difere-se do conceito de punição estabele-
cido pela sociedade. Por exemplo, o modificador 
do comportamento, ao aplicar a punição, buscará 
diminuir a frequência de ocorrência de comporta-
mentos que não favorecem a promoção de saúde, 
ao tempo em que treinará, simultaneamente, com-
portamentos alternativos aos chamados comporta-
mentos-problema (MARTIN; PEAR, 2007/2009; 
SKINNER, 1953/2003). 

Já no procedimento de extinção, como salienta-
do por Martin e Pear (2007/2009), respostas emi-
tidas em uma determinada situação foram refor-
çadas, anteriormente. Agora, deixam de receber 
tal consequência. Por efeito, tendem à redução da 
frequência de sua ocorrência, isto é, serão extintas. 

Posto isso, o quadro clínico de enfermidade 
crônica, como o é o quadro renal, estabelece va-
riáveis muito estressoras a quem dele padece, es-
pecialmente à criança, bem como ao seu ambiente 
cuidador, inclusive ao corpo clínico que a assiste. 
Nesse sentido, a assistência adequada e multipro-
fissional pode se configurar numa ferramenta a 
minimizar o comportamento de inadequação da 
criança às etapas que precisam ser cumpridas, in-
clusive, dentro de um centro de hemodiálise pedi-
átrico. Desse modo, conhecer as respostas emo-
cionais, cognitivas e comportamentais por ela 
apresentadas, nesse contexto, como se propõe este 
estudo, poderá viabilizar melhor interação entre o 
corpo clínico que a assiste e ela própria, a fim de 
favorecer sua adesão aos procedimentos, justifi-
cando assim, o estudo ora em condução.

Dada a complexidade do tratamento da IRC 
enfrentada pelas crianças semanalmente dentro de 
um centro de hemodiálise pediátrico vinculado a 

um hospital, este estudo busca responder à ques-
tão: como a criança se comporta ao ser submeti-
da ao procedimento de hemodiálise?

O objetivo geral deste trabalho foi observar os 
comportamentos emitidos pela criança paciente 
renal crônica dentro de centro de hemodiálise pe-
diátrico, em processo de hemodiálise. Quanto aos 
objetivos específicos, buscou-se observar as es-
tratégias aplicadas pelos profissionais desse cen-
tro de hemodiálise pediátrico e os efeitos delas no 
comportamento da criança paciente renal crônica; 
a que etapas do procedimento, já ligada à máqui-
na, a criança manifesta adesão ou contra-adesão; 
se a ferramenta, contendo um aplicativo lúdico e 
instrucional, contribui para a adesão da criança ao 
tratamento; e, identificar as contingências mais vi-
gorosamente estressoras à criança, durante sua per-
manência em um centro de hemodiálise pediátrico. 

Com essa finalidade, um delineamento de li-
nha de base simples foi aplicado a fim de inves-
tigar a validade de um aplicativo móvel para a 
instalação do comportamento de adesão ao trata-
mento multiprofissional para portadores de Insu-
ficiência Renal Crônica (IRC).

Método

Os participantes da pesquisa foram:
Participante Filho (PF) – Criança de 12 anos, 

estudante do Ensino Fundamental, filho único, 
residente no interior do estado de Goiás, pacien-
te renal crônico, com diagnóstico ocorrido em 
setembro de 2017 e com suspeita diagnóstica de 
Glomerulonefrite Membranosa. Iniciou o trata-
mento seis meses após ser encaminhado a um hos-
pital de urgências na capital do estado, com quei-
xa de elevado e incessante sangramento no nariz, 
quando, após avaliação, foi encaminhamento à te-
rapia hemodialítica em um centro pediátrico de 
um Hospital-Escola universitário federal. A par-
tir de então, passou a se deslocar do interior para 
a capital do estado três vezes por semana. Em seu 
protocolo a informação: dificuldade de adesão ao 
tratamento, especialmente em relação à dieta hí-
drica, e nenhum conhecimento a respeito da gra-
vidade da doença.
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Participante Mãe (PM) – Mãe de PF, divorcia-
da, pedagoga, residia com os pais e o filho no inte-
rior de Goiás. Não apresentava queixas em relação 
ao cuidado com o filho, tampouco ao tratamento a 
que ele estava sendo. Porém, abdicou-se de reali-
zar um curso de pós-graduação devido à condição 
de saúde de seu filho e a necessidade de tratamen-
to continuado. Possuía pouco conhecimento sobre 
a IRC e sua gravidade do quadro de PF.

Os critérios de inclusão dos participantes foram: 
(a) crianças e adolescentes submetidas ao tratamen-
to de hemodiálise em um Centro de Hemodiálise
Pediátrica de um Hospital-Escola Universitário; (b)
ser portador de doença renal crônica; (c) estar fora
de possibilidade de reestabelecimento do funcio-
namento dos rins; (d) ter disponibilidade de partici-
par da pesquisa durante as três sessões semanais de
hemodiálise no turno matutino; (e) estar de acordo
com a metodologia pautada na Análise do Compor-
tamento, fundamentadora deste estudo; e (f) con-
cordar em assinar o Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (por seu cuidador) e o Termo de
Assentimento de Participação (a própria criança).

Já os critérios de exclusão do participante fo-
ram: (a) apresentar limitações para a comuni-
cação e interação com as pesquisadoras; (b) ter 
possibilidade de reestabelecimento da função re-
nal; (c) estar com transplante previsto para ocor-
rer nos próximos seis meses do início do estudo; 
(d) não consentir que os dados sejam utilizados
no campo científico.

A pesquisa foi realizada em um Centro Pediá-
trico de Hemodiálise de um Hospital-Escola, vin-
culado a uma Unidade de Ensino Superior, na ci-
dade de Goiânia. Esse centro estava instalado em 
um espaço improvisado, dado que a unidade de 
saúde estava passando por reformas. O ambien-
te era climatizado, contando com um posto de 
Enfermagem para monitoramento e assistência 
emergencial das crianças em diálise, composto 
por oito boxes com leitos individualizados, exce-
to um quarto que, devido ao tamanho, compor-
tava dois leitos. Cada leito possuía uma máquina 
de diálise individual para cada criança em trata-
mento. Outras máquinas reservas também com-
punham o ambiente.

Esta pesquisa fez uso dos seguintes instrumen-
tos e materiais: canetas; cadernos pequenos do tipo 
brochura; três tablets da marca Samsung®; note-
book Lenovo®; vidro de álcool 70%; pacotes de 
gazes utilizados para fazer assepsia nos tablets, 
assim como para higienizar as mãos das pesqui-
sadoras; pastas plásticas com elástico; Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Ter-
mo de Assentimento de Participação (TAP), nos 
quais foram abordados os objetivos da pesquisa, 
sua metodologia, os benefícios e riscos. Estes últi-
mos, caso ocorressem as estratégias para minimi-
zar seu impacto. Foi sinalizado o Comitê de Ética 
a que esta pesquisa estava vinculada, além de no-
mes e telefones das pesquisadoras para elucida-
ção de qualquer dúvida, em qualquer momento. 
Assim como foi sinalizado que a Justiça comum 
seria o caminho para dirimir quaisquer dúvidas 
sobre direitos e deveres negligenciados. Questio-
nário Básico sobre a História de Vida da Criança 
– Relação Pais e Filhos – QBHVC/RPF (LEMES;
BUENO; BUENO, 2012). Esse instrumento ob-
jetiva coletar dados sobre história de relação pa-
rental e os efeitos produzidos. É semiestruturado
e composto por 34 questões organizadas em seis
seções (história de vida da criança; levantamen-
to das queixas; regras estabelecidas; unidade do
casal na educação dos filhos; reforçadores e ex-
pectativa quanto à terapia). Foram utilizados ca-
dernos com diários de registros de ingestão de lí-
quidos e consumo de alimentos diários (BUENO;
BRITTO, 2003).

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética de Pesquisas do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) sob o nú-
mero de protocolo CAAE 53877316.9.0000.5078, 
parecer de número 1.455.896. Com o objetivo de 
conduzir esta pesquisa foi estabelecido contato 
prévio com o Hospital-Escola – Centro de Hemo-
diálise Pediátrico em uma Instituição de Ensino 
Superior – IES. À ocasião, foi apresentado o pro-
jeto de pesquisa, que previa duração de até três 
anos para coleta de dados com amostra desejável 
(máximo número de pacientes pediátricos renais 
crônicos em hemodiálise), e oficializado o pedi-
do de autorização para a sua realização. 
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O desenvolvimento desta pesquisa aplicada se 
deu ao longo de 47 sessões de hemodiálise. Os 
encontros com os participantes (PF e PM) ocor-
reram duas vezes por semana, com duração mé-
dia de 4 horas e 30 minutos cada sessão. Este es-
tudo foi constituído por quatro fases: (1) triagem 
e seleção dos participantes, (2) linha de base, (3) 
intervenção e (4) avaliação final.

Fase Um – Triagem e Seleção – A fase de tria-
gem aconteceu no primeiro contato das pesquisa-
doras com o médico chefe do Centro de Hemo-
diálise, na segunda semana do mês de outubro de 
2017, quando esse profissional descreveu as ca-
racterísticas dos pacientes atendidos com o qua-
dro clínico de Doença Renal Crônica (DRC) ou 
Insuficiência Renal Crônica (IRC). A seleção se 
deu a partir da análise das características de cada 
paciente em concordância com os critérios de in-
clusão estabelecidos por este estudo. E o aceite 
destes para sua inclusão no estudo.

Fase Dois – Linha de Base – A fase Linha de 
Base (LB) iniciou-se na segunda semana do mês 
de janeiro de 2018 e estendeu-se por 16 sessões 
de hemodiálise. Durante esse período foram ob-
servadas reações e intercorrências no organismo 
de PF durante as sessões de hemodiálise, assim 
como sua interação com PM e com a equipe mul-
tiprofissional, a interação entre a equipe e pacien-
tes e investigada sua história de vida, de sua fa-
mília e seus hábitos alimentares. O assentamento 
de todas as informações em seu prontuário foi li-
berado à pesquisa, a fim de que os dados fossem 
devidamente mensurados (e.g., peso, pressão ar-
terial, procedimentos aplicados às intercorrên-
cias registradas).

Fase Três – Intervenção – A fase de inter-
venção iniciou-se na segunda semana do mês de 
março de 2018 e manteve-se por 23 sessões inin-
terruptas. Nessa fase, foi apresentado o principal 
instrumento da pesquisa: o personagem Bim. Era 
um personagem em formato de Rim, com a mes-
ma condição renal que PF, desenvolvido em for-
ma de jogo educativo/interativo, a fim de ensi-
nar o participante, assim como a seu cuidador, a 
como se cuidar, a partir do cuidado que o pacien-
te renal crônico, na condição de jogador do jogo 

Bim, discriminaria ao se dedicar ao cuidado com 
a alimentação, a ingestão de água, a medicação e 
a submissão correta às sessões de hemodiálise. Ou 
seja, como correlacionaria as instruções passadas 
pela equipe médica, de Enfermagem, Nutrição e 
Psicologia, em virtude do seu quadro clínico. Du-
rante o jogo, Bim necessita de cuidados constan-
tes (e.g., ingerir água, alimentar-se, tomar banho, 
ir à sua sessão de hemodiálise, ingerir seus medi-
camentos e dormir etc.). Cada procedimento com 
Bim era administrado pelo participante, que devia 
observar as necessidades do personagem. Quando 
Bim ingeria ou consumia exageradamente líquido 
ou alimentos ou, até mesmo, aquilo que era res-
trito à sua condição, o personagem era internado 
e o jogador perdia todas as moedas que ganhara 
enquanto cuidava do Bim. As moedas eram ad-
quiridas à medida que o personagem era cuidado, 
sendo que os alimentos não saudáveis ofertavam 
menos moedas e, àqueles adequados à condição 
de Bim, mais moedas. Essas moedas podiam ser 
utilizadas na compra de três minijogos disponí-
veis no mesmo aplicativo. 

Esse aplicativo foi desenvolvido por um grupo 
de pesquisadores vinculados a duas instituições 
de Ensino Superior: pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC Goiás) (SANTANA et al., 2015).

Durante esse período foram disponibilizados 
dois tablets, um para PF e outro para PM, a fim 
de que pudessem jogar durante sua permanência 
nas sessões de hemodiálise de PF, para que, ao 
mesmo tempo, discriminassem juntos como cui-
dar de Bim e, consequentemente, de PF. Os table-
ts, identificados com os nomes dos participantes, 
eram entregues no início de cada sessão de hemo-
diálise de PF, após o menino ser ligado à máqui-
na e iniciar o processo de diálise. Durante toda 
a sessão, as pesquisadoras interagiam com PF e 
PM, principalmente no tempo em que se dedica-
vam ao Bim, a fim de auxiliá-los na discriminação 
e associação do cuidado com o personagem por-
tador de IRC para com o da própria criança (PF) 
na mesma condição, buscando desenvolver tanto 
em PF quanto em PM a compreensão de ações ne-
cessárias à adequação ao tratamento dessa enfer-
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midade, bem como discriminações sobre as emo-
ções ocorridas. As interações aconteciam também 
quando os participantes não jogavam, cujos as-
suntos abordados eram de relevância para a pes-
quisa. Os tablets eram recolhidos após o término 
da sessão de hemodiálise.

Fase Quatro - Avaliação Final - Nessa fase, 
os dados foram analisados e comparados entre as 
fases de Linha de Base e Intervenção, sob a óti-
ca da literatura. 

Resultados

Os resultados descritivos e exploratórios ex-
perimentais apresentados a seguir são oriundos 
das quatro fases deste estudo, pautado pelo deli-
neamento experimental de linha de base simples 
e respondem aos objetivos desta pesquisa. O Qua-
dro 1 apresenta a história de vida de PF, com da-
dos pertinentes à PM, ao pai e aos avós de PF, co-
letados por meio de entrevistas semiestruturadas, 
portanto, relatos verbais falados, com PF, PM e 
equipe médica/enfermagem.

Infância de PF

PF, 12 anos, filho único de PM e de seu pai. Residia 
com sua mãe e seus avós maternos. Foi diagnostica-
do com Síndrome Nefrótica (presença de proteinú-
ria maciça, edema, hipoproteinemia e dislipidemia 
ou por diversas patologias) em setembro de 2017, 
quando iniciou o tratamento dialítico regular, com-
posto por três sessões semanais, com duração média 
de 4 horas, quando era acompanhado, na maior par-
te das vezes, por PM. Era um paciente que possuía 
peso seco de 54kg e altura 1,58m. Porém, quando 
chegava às sessões com o peso excedido, em mé-
dia aproximada de 4kg, era consequência da não 
adesão às instruções médicas nutricionais prescritas. 
Sua mãe, PM, 37 anos, era formada em Pedagogia. 
PM casou-se com o pai de PF e engravidou-se de 
PF após um ano de casada. Durante a gravidez, PM 
sofreu de eclâmpsia (complicação grave, devido a 
um quadro de hipertensão que provoca convulsões 
durante a gestação), tendo pressão alta na gravidez 
e após o parto (cesáreo). Contudo, com aproxima-
damente um mês de pós-parto, sua pressão se regu-

Quadro 1.  História Clínica de PF e PM, com oco em PF

larizou. No primeiro ano de vida, PF teve pneumo-
nia, quando foi hospitalizado. Apresentou também 
problemas de desidratação e diarreia. Dos 2 aos 4 
anos sua saúde foi de qualidade, registrando ape-
nas episódios de resfriados e garganta infecciona-
da. Entretanto, com 5 anos, numa visita de rotina ao 
médio, PM descobriu que um dos rins de PF estava 
inchado. PF iniciou um tratamento não identificado 
por PM, apenas disse ter durado aproximadamente 
cinco meses. PM afirmou que o filho fez exames, 
melhorou e recebeu alta médica. Contudo, PM quei-
xou-se de não ter sido devidamente esclarecida so-
bre a necessidade de um acompanhamento regular 
com nefrologista. No ano em que os pais de PF se-
pararam-se, PM contou que não aguentava mais as 
interferências da sogra, que morava próximo à sua 
casa. Não tendo mudanças na situação desgastante, 
PM foi embora, dado que o marido não queria dei-
xar a mãe. Segundo PM, o filho tinha consciência de 
que sua avó era difícil e que a separação não reper-
cutiu de forma negativa para ele. No ano de 2016, 
PF passou por acompanhamento psicológico, pois, 
segundo a mãe, estava muito ansioso, roía a unha 
(chegando ao ponto de ter sangramento), a roupa 
e a gola das camisas. Em meados de 2016, quando 
PF estava com 11 anos, em uma consulta pediátri-
ca, os exames de sangue da criança apresentaram 
alteração e o médico aconselhou a mãe a procurar a 
nefropediatria, serviço indisponível na cidade onde 
a família residia. Dessa forma, PF foi colocado na 
lista de espera por uma consulta com um nefrologis-
ta infantil. Enquanto esperava, já no ano de 2017, a 
mãe destacou que em uma noite o filho apresentou 
sangramento nasal excessivo e, por preocupação, 
levou-o ao médico. Os exames do garoto eviden-
ciaram alteração e indicaram pressão alta, levando 
à internação imediata e à confirmação do problema 
renal. Logo depois do diagnóstico, foi colocado um 
cateter na criança e iniciadas as sessões de hemodiá-
lise. PM sinalizou que apenas na família paterna de 
PF havia familiares com quadro semelhante.

Os dados do Quadro 1 referem-se à história 
clínica dos participantes com foco em PF, ao qual 
foram adquiridos através de relato verbal duran-
te as entrevistas semiestruturadas. Estão presen-
tes dados sobre a história de vida de PF e ques-
tões que envolvem o seu diagnóstico e tratamento.

O Quadro 2 apresenta o padrão comportamental 
de PF em três diferentes contextos (casa, escola e 
Centro Hemodialítico), adquiridos através de ob-
servação direta no centro hemodialítico e observa-
ção indireta por meio de relatos dos participantes.



107

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP. 10 FATORES COMPORTAMENTAIS QUE INFLUENCIAM A ADESÃO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS EM TERAPIA 
RENAL SUBSTITUTIVA, DENTRO DE CENTRO DE HEMODIÁLISE. SILVA, Thaynara Alves da; BUENO, Gina Nolêto

Quadro 2. Padrão comportamental de PF

Em casa

Nos dias em que não tinha que se submeter à 
hemodiálise, PF acordava mais tarde: de manhã, 
estudava violino, jogava no videogame e/ou no 
celular ou assistia a programas televisivos. No 
período vespertino, frequentava regularmente a 
escola e não recebia reclamações dos professores 
e coordenadores da instituição. Segundo PM, 
PF bebia água escondido, fugindo da instrução 
nutricional à sua condição de saúde. Esse padrão 
comportamental ocorria sempre que PM e seus 
pais se desatentavam. No período noturno, PF 
gostava de jogar no celular ou assistir a programas 
televisivos. Logo após o jantar, PF recolhia-se a seu 
repouso noturno. Porém, desde que passou a fazer 
hemodiálise, na noite anterior a sair na madrugada 
seguinte para o Centro de Hemodiálise praticamente 
não dormia por ansiedade e temor ao que ocorreria 
na manhã do dia seguinte.

Na escola

Segundo relato de PM, o filho era um bom aluno, 
não recebia queixas de seu comportamento pelos 
professores, com exceção do fato de o garoto 
ser muito quieto. PF exibia pouca ou nenhuma 
interação com os colegas. Entretanto, gostava de 
ir à escola, revelando ser um ambiente reforçador 
para ele, embora tivesse deixado de frequentá-la 
regularmente, em virtude do tratamento. Segundo 
PM, o desempenho escolar de PF era satisfatório. 

No Centro de Hemodiálise

PF, em dias de hemodiálise, era acordado às 4h da 
manhã. Às 4h30min iniciava viagem de sua cidade 
para a capital do estado de Goiás, em um transporte 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal do 
município onde residia, sempre acompanhado pela 
mãe. Sua chegada ao Centro de Hemodiálise ocorria 
às 7h aproximadamente. Assim que adentrava no 
setor de hemodiálise era pesado e, posteriormente, 
entrava no box que a ele era liberado, indo deitar-se 
na cama para submeter-se aos procedimentos que 
a diálise requereria. Apresentava comportamentos 
de sonolência e pouca interação com a equipe. 
Não se alimentava dos alimentos fornecidos pelo 
setor nutricional do Centro, alimentos esses que 
eram ingeridos por PM. E, por essa oposição de 
se alimentar na unidade de saúde, sempre fazia 
quadros relevantes de hipoglicemia, quando tinha 
que receber glicose na veia, após sofrer com os 
efeitos colaterais desse quadro (e.g., sessão de dor 
de cabeça, calafrios, ânsia de vômito, rebaixamento 
da pressão arterial etc.). Porém, sempre após a

O Quadro 2 apresenta os padrões de compor-
tamento de PF em diferentes contextos, destacan-
do-se os três ambientes acima, ao qual o partici-
pante foi mais presente.

No Quadro 3 são apresentados os dados refe-
rentes a episódios esporádicos e progressivos de 
interação entre PF e a equipe multiprofissional 
durante sessões de hemodiálise.

Os dados apresentados no Quadro 4 destacam 
os comportamentos alimentares de não-adesão ao 
tratamento proposto a PF. Esses dados foram reti-
rados dos Diários de Registros Alimentares, pre-
enchidos separadamente por PF e por PM, sem 
que tivesse acesso ao registro um do outro. Des-
taca-se que as orientações nutricionais instruíam 
a que PF devesse ingerir, no máximo, 500ml de 
líquidos por dia. Esses dados denotam também 
o descumprimento da dieta nutricional, prescrita
em seu tratamento.

Os dados do Quadro 4 expõem as orientações 
nutricionais repassadas aos participantes e o des-
cumprimento do mesmo analisadas a partir dos 
registros. O Quadro 5 contém dados referentes 
aos eventos estressores de PF e suas consequên-
cias em seu repertório comportamental. 

Conforme o Quadro 5, como consequência da 
necessidade de PF de submeter-se processo de 
hemodiálise três vezes na semana devido à sua 
condição clínica, eventos estressores surgiram e 
trouxeram consequências ao seu repertório com-
portamental, descrito acima.

Os dados presentes na Figura 1 destacam o ex-
cesso de peso de PF entre uma sessão de hemodi-
álise e outra, tanto na fase de linha de base quan-
to na fase de intervenção deste estudo. Ou seja, 
demonstram o peso que ultrapassou o peso seco 
de PF, devido ao acúmulo de líquido no corpo.

Como observado na Figura 1, durante a fase 
de Linha de Base, PF manteve peso interdialítico 
superior ao da fase de Intervenção, tendo elevado 
a quantidade nos últimos encontros.

sessão de hemodiálise, PM cumpria o desejo de 
PF, levando-o para se alimentar em um restaurante, 
no qual se alimentava de alimentos não próprios a 
pacientes renais crônicos. 
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Quadro 3. Interação de PF com equipe multiprofissional

Equipe PF
Dados referentes à Linha de Base

ENF fala firme com PF informando-lhe que o máximo que ele pode chegar 
pesando a mais, de uma sessão para outra, é 2,5 kg. “O seu peso a mais 
hoje é 5kg. Com esse excesso de peso, não conseguiremos retirar o excesso 
em uma única sessão de hemodiálise. Você voltará para casa com mais de 
2kg restantes. Logo, não poderá ganhar peso algum entre essa sessão e a 
próxima. Entendeu?”. 

PF permanece calado, ao tempo em que é 
observado por PM.

ENF – Que cara é essa, PF? PF nada responde, ao tempo em que é 
observado por PM.

Ao ser ligado à máquina, ENF pergunta se PF está com frio, ao observar que 
o corpo da criança treme por inteiro.

PF não reponde nada. Apenas continua 
olhando para a enfermeira, ao tempo em 
que é observado por PM.

ENF, em lúdico, olha para PM e diz “Uai, desse jeito PF vai ter que ficar aqui 
internado fazendo hemodiálise, vai ter que vir morar aqui”.

PF mantém-se com o olhar distante. Não 
responde o comentário da enfermeira. Tem 
o olhar sonolento. Em seguida, fecha os
olhos e dorme.

ENF entra e se mostra surpresa com o baixo peso interdialítico de PF. 
Repassa a informação à equipe e enfermeiros e médico. Todos o reforçam 
por não ter ganhado peso acima da meta.

PF sorri ao médico e diz ter cumprido as 
instruções, pois PM disse que o levará 
ao restaurante de sua preferência após a 
sessão.

ENF brinca com o médico perguntando se ela seria bonita e depois faz a 
mesma pergunta a PF, em tom lúdico.

PF responde-lhe, com um discreto “Sim” 
e sorri.

ENF comenta sobre o peso de PF, surpresa por ele ter chegado com 
apenas um 1kg de sobrepeso interdialítico e pergunta: “O que aconteceu?”, 
demonstrado alegria.

PF responde de pronto, sorrindo, que o 
motivo foi a volta aos estudos.

ENF e médico brincam junto ao leito de PF, como se quisessem alegrá-lo. PF 
alia-se ao médico, quando a profissional lhe diz estar emburrada com ele, em 
tom lúdico. 

PF (sorrindo): “Tenho sim que ficar do 
lado do médico, já que é ele quem decide 
quanto tempo vou ficar aqui ligado a essa 
máquina”. 

MED: “Viu PF, se você comer direitinho, sem aquela tomação de líquido, você 
chega assim: com apenas 1kg e 200kg!”. 

PF: “Se eu chegar todo dia assim aqui eu 
posso ir embora?”.

MED: “Por que você está nesse desespero para ir embora?”. PF: “Porque eu não gosto de ficar aqui”.

Dados referentes à fase de Intervenção
ENF: “PF, você tem que se cuidar. Toda vez que a pressão abaixar, você 
pode perder uma fístula; um vaso pode ser perdido. Aguenta. Logo, logo você 
vai para o transplante. Criança tem prioridade. E depois do transplante, você 
não pode desleixar. Tivemos duas vezes pessoas que perderam os rins. Tem 
que cuidar, tomar o remédio.

PF permanece em silêncio.

MED: E essa pressão PF? Isso é o refrigerante que você tomou. A única 
bebida que você pode tomar é água.

PF não responde e pede insistentemente 
para apagar a luz.

PESQ: pergunta ao PF e à PM o que eles estão aprendendo com o Bim. PF responde que aprendeu a “beber 
menos água”. PM diz que aprendeu a
 administrar melhor a alimentação do filho, 
incluindo mais frutas ao cardápio e menos 
sanduíche, chocolate e Skinny.

Legenda: Dados - ENF: enfermeira; PF: participante filho; MED: médico; PESQ: pesquisadora
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Quadro 5. Contingências estressoras

Eventos Estressores Consequências no repertório comportamental de PF

Residir 148Km de distância do 
Centro de Hemodiálise e ter de 
fazer essa viagem três vezes na 
semana.

Na noite anterior a sair de viagem na madrugada seguinte, não consegue dormir 
bem lembrando-se de todos os eventos aversivos que compreendem seu 
tratamento.

Intercorrências durante a sessão 
de hemodiálise.

São registrados episódios de hipoglicemia e de hipotermia. PF não aceita a 
alimentação fornecida pela unidade de saúde, e própria a seu tratamento, mesmo 
sabendo-se com intensa fome. Logo, tem que se submeter a injeções de glicose, 
além de ter de ficar deitado com a cabeceira da cama para baixo. Queixa-se, 
inúmeras vezes durante a sessão de estar se sentindo muito mal (e.g., náuseas, 
vômitos, câimbras, dor abdominal, cefaleia e tontura).

Ausentar-se da escola PF não frequenta a escola regularmente, visto que precisa estar no Centro de 
Hemodiálise ou em procedimentos médicos corriqueiramente. A consequência 
em seu processo de aprendizagem acadêmico é clara. PF sente-se frustrado de 
perder aula para se dirigir ao Centro de Hemodiálise. 

Quadro 4. Padrão Alimentar de PF

Dieta Nutricional Proposta ao Tratamento de PF

- Fazer uso do mínimo de sal nas refeições; - Evitar alimentos com sódio, fósforo, potássio; - Evitar alimentos
industrializados; - A quantidade de líquidos (incluem água, gelo, suco, leite, café, chá, gelatina, caldo de sopas, caldo de
frutas, refrigerante) que poderá ingerir, dependerá do volume urinário diário; - Ingestão de até 500ml + a quantidade em ml
de urina; - Evitar sucos e refrigerantes adocicados, pois não saciam a sede.

Relatos coletados durante fase de Linha de Base

PF PM

50ml café; 1 rosca; 1 pedra de gelo; almoço; 1 e ½ laranja; 
200ml água; ½ maçã; 300ml suco; 100ml água; 100ml leite; 
2 roscas; jantar; 50ml água.

50ml café; 1 rosca; 100ml de água; 1 pedra de gelo; 
almoço; ½ maçã; 200ml suco; 150ml água; 50ml leite; 1 
pão de queijo; 1 pedra de gelo; 1 goiaba; jantar; 100ml 
água.

Almoço: 200ml água; 200ml água; 350ml suco; jantar; 1 
pedra de gelo;100ml água.

almoço; 100ml água; 200ml suco; lanche; jantar; 200ml 
de água.

50ml café; 2 pães de queijo; 300ml água; almoço; 250ml 
água; 2 pães de queijo; jantar; 1 pedra de gelo; 50ml de 
água.

50ml café; 2 pães de queijo; almoço;  200ml água; 2 
pães de queijo; 1 pedra de gelo; jantar.

50ml café; 1 pão; 300ml caldo de cana; 1 pastel; almoço; 
100ml água; 100ml suco; jantar.

50ml café; 1 pão; 300ml caldo de cana; 1 pastel; almoço; 
100ml de água; 2 ameixas; 100ml de suco; jantar.

Relatos coletados durante fase de Intervenção

- Proibido consumir carambola Não ouve anotações na fase de intervenção
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Figura 1. Excesso de peso de PF durante a Fase de Linha de Base e Fase de Intervenção

No Quadro 6 são apresentadas as estratégias 
criadas pelos participantes para burlar o jogo Bim 
e, desse modo, continuarem a emitir comporta-
mentos que favorecem a não-adesão ao tratamen-
to, sem prejuízos para as atividades reforçadoras 
(e.g., ganhar pontos, adquirir jogos).

Conforme o Quadro 6 acima, tanto PF quan-
to PM encontraram estratégias para lidar com o 
Bim, a fim de que continuassem a emitir os com-
portamentos contrários aos que eram orientados 
pela equipe multiprofissional e, ao mesmo tem-
po, serem reforçados por eles. 

Quadro 6. Estratégias criadas pelos participantes para burlar o jogo Bim 

Estratégias criadas pelos participantes

Participantes gastam todas as moedas com os três jogos disponíveis para, caso ocorra a internação, não percam as 
moedas que possuíam.

Quando a barra de água está cheia e Bim precisa tomar remédio, ingerindo um copo de água, os participantes esperam 
a barra abaixar e medicam o personagem, evitando que ele se interne por excesso de quantidade de líquido permitida.

PF permite que o seu personagem sinta muita fome, até a barra de alimentação abaixar até o final, para que ele possa 
alimentá-lo com alimentos não saudáveis, mesmo que eles gerem poucas moedas para o participante. Assim, PF 
garante que o Bim se alimente daquilo que é restrito (e.g., refrigerante, pizza, chocolate), mas não seja internado.

Quando PF deixa Bim com extrema fome, alimenta o personagem com uma quantidade maior de comida e Bim não é 
internado por estar com fome. PF afirma que dá a seu Bim dois pratos seguidos de almoço e ganha 200 pontos, 100 por 
cada prato. Contudo, quando Bim está com alimentação regularizada, a ação de dar dois pratos de almoço tem como 
resultado a internação.

Discussão

Este estudo se propôs a investigar como PF 
se comportava no Centro Hemodialítico nos dias 
de intervenção, em que era retirado de seu orga-
nismo o excesso de líquido retido, além de outros 
procedimentos médicos cumpridos à enfermidade 
dele (IRC). Objetivou também observar a intera-
ção de PF com a equipe multidisciplinar, e desta 
com ele. Os resultados apontam para não apenas 
a grande complexidade do quadro, IRC, mas, in-
clusive, para os impactos relevantes do compor-
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tamento do paciente renal crônico e seu ambien-
te familiar para a adesão e/ou não ao tratamento 
necessário à não piora do quadro de saúde dessa 
pessoa. Na criança, o processo de adaptação é 
diário, o que exige tanto dela quanto da família, 
adquirir estratégias, controle e cuidado para li-
dar com cada nova condição de vida. Entretanto, 
é onde o familiar pode enfrentar dificuldades de-
vido à instabilidade emocional durante cada eta-
pa do tratamento (VIEIRA et al., 2009). A partir 
disso, esses indivíduos podem adquirir compor-
tamentos contrários àqueles orientados para um 
paciente portador de IRC, favorecendo uma não-
-adesão ao tratamento.

Como exposto no Quadro 1, o participante 
PF, a partir do momento em que foi diagnostica-
do com doença renal crônica, passou a se deslocar 
de sua cidade para a capital do estado, percorren-
do, entre ida e volta para cada sessão de hemo-
diálise, 296Km. Viagem essa repetida três vezes 
na semana. Seus principais cuidadores eram PM, 
seus avós maternos e seu pai. Porém, a participa-
ção mais recorrentemente integral ficava sob in-
teira responsabilidade de PM, desde o tratamen-
to a educação da criança.

No Quadro 2, os padrões comportamentais 
apresentados apontam que a IRC exigiu adapta-
ção imediata no cotidiano de PF tanto em casa, 
quanto na escola, onde o participante passou a 
realizar suas atividades somente nos dias em que 
não era submetido ao tratamento. Além disso, a 
doença inseriu um novo cenário à PF, o Centro 
Hemodialítico, que também lhe exigiu adaptação 
ao ambiente, a uma equipe multiprofissional e aos 
procedimentos em que seria submetido. Segun-
do Vieira et al. (2009), conviver com mudanças 
e necessitar interromper suas atividades diárias e 
escolares em função do tratamento, além de ter 
que se submeter a procedimentos dolorosos e in-
serir as medicações diárias à sua rotina, faz com 
que a criança passe a apresentar tristeza, irritabi-
lidade, ansiedade e sinta-se insegura, de acordo 
com o contexto em que essas situações ocorrem.

Os dados coletados nas fases linha de base e de 
intervenção deste estudo (Quadros 3 e 4) relevam 
que PF estava inserido em ambiente de nível bai-

xíssimo de adesão ao tratamento, ainda que com 
reiteradas instruções da equipe. De acordo com os 
resultados apontados no Quadro 3, observa-se a 
dedicação da equipe, até de forma lúdica, leva PF 
e PM a compreenderem que a condição de efeitos 
colaterais graves eram eventos recorrentes em fun-
ção dos comportamentos opositivos aos instruídos 
ao tratamento. Esses dados demonstram que essa 
equipe trabalhava liberando reforçadores a com-
portamentos desejáveis, interagindo com PF, ain-
da que ele não reforçasse tal contato. Todavia, é 
possível observar, de acordo com os dados cons-
tantes no Quadro 3 que PF interagiu melhor com 
a equipe quando foi reforçado por seu comporta-
mento (e.g., por ter chegado com baixo peso in-
terdialítico), mostrando-se sorridente e interagin-
do espontaneamente. Segundo Silveira e Ribeiro 
(2005), a atitude acolhedora do profissional da 
equipe de saúde colabora para uma melhor adesão 
aos novos comportamentos frente à doença crôni-
ca, assim como contribui para que os portadores 
de IRC caminhem em direção ao cumprimento das 
instruções da equipe e à qualidade do tratamento.

O tratamento para o paciente renal crônico é 
gravemente estressor, logo, a equipe multiprofis-
sional tem papel relevante, não apenas no cuidado 
da saúde, mas na promoção da adesão do paciente 
ao tratamento, o que impactará adequadamente à 
sua nova condição de doença/saúde, como salien-
tam Silveira e Ribeiro (2005). E quando esse pa-
ciente é criança, essa variável é ainda mais com-
plexa, pois exige constante adaptação enquanto 
a criança ainda está em seu desenvolvimento hu-
mano (VIEIRA et al., 2009).

Durante as fases do estudo, PF discriminou 
comportamento adequado à sua condição a par-
tir do cuidado com o Bim, dado presente no Qua-
dro 3, quando a pesquisadora interage na fase de 
intervenção questionando-o sobre o que havia 
aprendido ao cuidar de Bim. Nota-se, a partir do 
relato verbal de PF, que associou o cuidado que 
liberava ao Bim ao que ele se liberava e, assim, 
pareceu sensibilizar-se à necessidade de sua ade-
são ao tratamento. 

Os dados apresentados no Quadro 4 salientam 
que PF era indisciplinado em relação aos cuidados 
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instruídos pela equipe multiprofissional ao seu tra-
tamento, o que lhe gerava semanalmente ganho de 
peso interdialítico de risco, gerando múltiplas e gra-
ves consequências para a sua saúde. Seu ganho ex-
cessivo de peso entre uma sessão e outra era devi-
do ao não cumprimento das restrições estabelecidas 
pela equipe. Como destacado no Quadro 4, PF se-
guia um padrão alimentar diferente do que lhe foi 
proposto pela nutrição em relação à dieta hídrica e 
alimentar. Enquanto a criança é orientada ingerir em 
média 500ml de líquidos ao dia, incluindo aquilo 
que contém nos alimentos, além da quantidade de 
ml que ele urinar, como pela equipe multiprofissio-
nal, PF ingeria/consumia até 1 litro, segundo os diá-
rios de registros feitos por ele e por PM. Como con-
sequência, suas sessões aconteciam com constantes 
intercorrências. A alteração no volume de líquidos, 
evidenciada pelo ganho de peso interdialítico e ede-
ma, na maioria das vezes ocorre pelo seguimento 
inadequado da restrição hídrica e alimentar à qual o 
paciente está submetido (COITINHO et al., 2015). 
Segundo estudos desses mesmos autores, 30% das 
sessões de hemodiálise acontecem com intercorrên-
cias devido à retirada de grande volume de líquidos 
do corpo, em curto período de tempo. Quanto mais 
peso excedido, maior será a quantidade de líquido 
a ser retirada, fazendo com que a máquina trabalhe 
com mais rapidez e, assim, restabelecer melhorias 
para a saúde e para o corpo do paciente.

Entretanto, indisciplina quanto às orientações 
da equipe traz consequências negativas ao corpo do 
paciente durante as sessões, fazendo com que o pa-
ciente apresente hipotensão arterial ou hipertensão 
arterial, hipotermia, câimbras musculares, cefaleia, 
náuseas e vômitos, calafrios e outros, enquanto realiza 
o processo de hemodiálise (COITINHO et al., 2015).

Os resultados, ora discutidos, destacam que a
ausência de disciplina às instruções para condu-
ção correta do tratamento de PF, seja pela pró-
pria criança, seja por seu ambiente familiar, fo-
ram variáveis relevantes aos recorrentes episódios 
de prejuízos à sua saúde (e.g., diversas intercor-
rências) registrados durante as sessões de hemo-
diálise, transformando-se em contingências es-
tressoras à criança, como destacadas nos dados 
apontados no Quadro 5.

Como demonstram os estudos, a IRC produz 
como efeitos colaterais, observados também em 
PF, Quadro 5 (e.g., náuseas, vômitos, hipotensão, 
câimbras, edemas pulmonares, com complicações 
cardiovasculares, dentre outros). E uma das variá-
veis causadoras delas: o excesso de peso adquirido 
entre as sessões de hemodiálise, logo, em descum-
primento às instruções medico-nutricionais. Porém, 
mesmo com todas as advertências feitas a PF e à 
PM, o ganho de peso foi a variável de maior ocor-
rência entre uma sessão e outra, todavia, sem resul-
tados satisfatórios quanto à adesão ao tratamento. 

E como destacado por Vieira et al. (2009), a 
condição de doença crônica coloca a pessoa diante 
de diversos desafios, requerendo mudança ampla 
e complexa em sua rotina diária. E como a enfer-
midade reduz sua qualidade de vida, a não adap-
tação a essa nova condição estabelece contingên-
cia altamente favorecedora de prejuízos cada vez 
mais graves. Resultado semelhante foi observado 
no padrão comportamental de PF e de seus fami-
liares: viagens três vezes por semana para a ocor-
rência do tratamento; alteração na confecção dos 
alimentos, como o mínimo de sal possível; controle 
de ingesta hídrica; habituarem-se à conduta medi-
camentosa; aceitação às várias hospitalizações etc. 

Porém, quando o paciente adere às terapêuti-
cas prescritas, é possível verificar resultados como 
os apresentados no Quadro 3, quando PF explica à 
enfermeira o que motivou o seu baixo peso inter-
dialítico daquele dia, na fase de linha de base: que 
o voltar para a escola havia sido a ele muito refor-
çador, após um mês de férias. Desse modo, entre-
teve-se com as diversas demandas da escola e não
ficou focado apenas em beber líquidos e a comer
alimentos fora de sua dieta, inclusive, como com-
portamentos de fuga/esquiva à condição de seu
adoecimento (MARTIN; PEAR, 2007/2009; SKIN-
NER, 1953/2003). Assim, pode-se concluir que,
quando entretido com ambiente reforçador, como
demonstram os dados do Quadro 2, PF apresenta
poucos comportamentos opositivos ao tratamen-
to. Todavia, essa condição reforçadora a todo mo-
mento era suspensa, quando de seu deslocamento
para a capital do estado, onde se submetia às ses-
sões de hemodiálise. Ou seja, sua rotina na escola
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foi modificada com a necessidade do complexo e 
continuado tratamento renal, afastando-o, em mui-
tos momentos, de ambientes reforçadores e de seus 
poucos amigos, cuja companhia era-lhe reforçadora. 

Já em relação ao uso do aplicativo Bim, com a 
finalidade de contribuir com discriminação quanto 
à premente e necessária adesão às instruções mé-
dico-nutricionais ao tratamento de DRC, confor-
me dados apontados no Quadro 6, observa-se que, 
tanto PF quando PM, criaram estratégias para bur-
lar o jogo, compartilhando, inclusive, suas apren-
dizagens nesse sentido, de modo que pudessem 
continuar com os comportamentos de não adesão, 
como em relação à dieta líquida e alimentar res-
trita para o Bim e, mesmo assim, continuassem 
sendo recompensados com moedas liberadas pelo 
no jogo (reforço), sem que submetesse Bim à in-
ternação (punição). Assim, este estudo supõe que 
estratégias semelhantes podiam estar sendo apli-
cadas, tanto por PF quanto por PM, em relação a 
PF, dado que comportamentos opositivos a ade-
quação ao tratamento de IRC continuavam a ocor-
rer em alta frequência (e.g., PF não se alimentava 
durante as sessões de hemodiálise, quando teve 
que receber injeções de glicose, porém, após es-
tas, era levado a um restaurante para ingerir os ali-
mentos por ele considerados reforçadores, inclu-
sive sal e refrigerante, bem como água com gás). 

Durante as fases de linha de base e interven-
ção foram coletados, em cada encontro, dados 
referentes ao peso seco do participante/paciente, 
com foco ao peso excessivo às instruções médi-
cas. De acordo com a Figura 1, observa-se durante 
a fase de linha de base, que foi registrado excesso 
de peso maior que na fase de intervenção, quan-
do ocorreu o declínio considerável do peso exce-
dido em relação ao peso seco entre uma sessão e 
outra, sinalizando que, ainda que criando estra-
tégias para continuarem mantendo Bim em con-
tato com alimentos e líquidos não indicados à tal 
enfermidade, as discriminações sobre a condição 
do Bim parecem ter motivado modificações com-
portamentais tanto em PM quanto ao seu cuidado 
com PF, quanto de PF em relação a ele mesmo. 

Todavia, a partir da sessão 14, PF retornou às 
sessões com peso próximo ao registrado na li-

nha de base, quando as intercorrências durante 
as sessões de hemodiálise voltaram a ser regis-
tradas devido ao excesso de líquido em seu or-
ganismo. Acredita-se que PF tenha associado as 
estratégias criadas ao Bim para si mesmo, sabo-
tando a sua própria saúde.

Conclui-se que a interação da equipe com o pa-
ciente acontece de forma harmoniosa, reforçando 
os comportamentos adequados de PF e advertin-
do-o sobre aqueles comportamentos que se distan-
ciam do que foi prescrito a ele, dada sua condição 
de saúde debilitada pela enfermidade. Sobremodo, 
é observado um baixo conhecimento de PF e PM 
acerca da própria doença da criança e sua gravida-
de, o que pode contribuir para os comportamentos 
de não adesão ao tratamento. Sugere-se também 
que o aplicativo Bim deve ser ampliado para fun-
cionar como uma ferramenta que amplie o estado 
cônscio (SKINNER, 1953/2003) tanto do paciente 
quanto de seu ambiente social sobre os efeitos de 
cada comportamento emitido, seja em direção à 
adesão, seja em oposição à adesão ao tratamento.

O aplicativo Bim também deve conter as pos-
sibilidades de contracontrole comportamental ob-
servado nas estratégias de PM e PF para dar ao 
Bim contraindicações a seu tratamento e, ainda 
assim, o livrar de hospitalizações, o que não im-
plica livrar Bim de prejuízos sérios à sua saúde. 
Assim, os resultados, ora discutidos, cujos obje-
tivos foram alcançados, sugerem que estudos se-
jam continuados, pesquisando intervenções no 
aplicativo a fim de conter as estratégias de con-
tracontrole utilizadas por PF e PM. Assim como 
sugere que paciente e familiares sejam incluídos 
em treinamento comportamental focal, sob ges-
tão de psicólogos comportamentais, a fim de fa-
vorecer a instalação de repertórios necessários à 
adesão ao tratamento, como indicada por Skinner 
(1953/2003) e Martin e Pear (2007/2009).
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Resumo: a insuficiência renal crônica (IRC) é um 
tipo de doença crônica, de quadro irreversível e se-
cundário que, no seu agravo, leva à perda das funções 
renais. Na criança, o complexo processo de adapta-
ção a ela é uma batalha diária, desde o diagnóstico 
a cada etapa do tratamento. A desafiante obtenção 

da adesão ao tratamento da IRC é condição impres-
cindível a quem padece dessa enfermidade para o 
registro do menor número possível de intercorrên-
cias. Assim, uma boa interação com a equipe mul-
tiprofissional contribui positivamente para minimi-
zar o comportamento de inadequação da criança às 
etapas que precisam ser cumpridas diante do trata-
mento. Observar os comportamentos emitidos pela 
criança durante o processo de hemodiálise; obser-
var as estratégias aplicadas pelos profissionais e os 
efeitos delas no comportamento da criança; a que 
etapas do procedimento a criança manifesta adesão 
ou contra-adesão; se a ferramenta contribui para a 
adesão; se a ferramenta, contendo um aplicativo lú-
dico e instrucional, contribui para a adesão da crian-
ça ao tratamento; e, identificar as contingências es-
tressoras à criança. O estudo foi realizado com uma 
criança de 12 anos, portadora de uma doença renal 
crônica, submetida ao processo de hemodiálise sob 
a presença de sua mãe, principal cuidadora. A coleta 
de dados se deu em um Centro de Hemodialítico de 
um Hospital-Escola, por meio de observações, entre-
vistas e da introdução de uma ferramenta de disposi-
tivo móvel. O estudo constituiu-se por quatro fases, 
pautado em um delineamento experimental: Tria-
gem e Seleção, Linha de Base, Intervenção e Ava-
liação Final. Os dados foram analisados com base na 
abordagem Análise do Comportamento. Os resulta-
dos obtidos através das fases do estudo, demonstra-
ram que os participantes tiveram que se submeter à 
adaptação quanto à nova rotina após o diagnóstico 
de IRC e que se transformou em contingências es-
tressoras à criança e ao seu ambiente familiar, geran-
do comportamentos concorrentes à adesão ao trata-
mento, especialmente em relação ao cumprimento 
das prescrições médicas e nutricionais. Entretanto, 
tanto a equipe multiprofissional envolvida no proces-
so, quanto a ferramenta lúdica do dispositivo móvel 
sobre o cuidar de uma criança com IRC, introduzida 
na fase de intervenção, contribuíram para a adesão 
da criança ao tratamento. Uma boa relação da equi-
pe multiprofissional com a criança favoreceu a ade-
são ao tratamento dela, tornando o tratamento me-
nos gerador de contingências estressoras. Por outro 
lado, a ferramenta lúdica contribuiu, de forma psi-
coeducativa, com a aprendizagem para o cuidado, 
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por seu ambiente familiar e autocuidado do partici-
pante quanto à sua doença a fim de evitar intercor-
rências durante as sessões de hemodiálise e, desse 
modo, manter a qualidade de vida da criança, ape-
sar de sua condição renal crônica. Concluiu, desse 
modo, que os objetivos propostos foram alcançados.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Crianças 
em tratamento de hemodiálise; Baixa adesão ao 
tratamento médico nutricional; Aplicativo móvel 
na adesão ao tratamento. 

Abstract: chronic renal failure (CRF) is a type 
of chronic, irreversible and secondary disease 
that, in its aggravation, leads to loss of renal 
function. In the child, the complex process of 
adaptation to it is a daily battle, from diagnosis 
to every stage of the treatment.The challenging 
achievement of adherence to CRI treatment is a 
prerequisite for those suffering from this disease 
to record the least possible number of intercur-
rences. Thus, a good interaction with the multi-
professional team contributes positively to min-
imize the behavior of the child’s inadequacy to 
the steps that need to be fulfilled before the treat-
ment. Observe the behaviors emitted by the child 
during the hemodialysis process; to observe the 
strategies applied by the professionals and their 
effects on the child’s behavior; to which stages 
of the procedure the child manifests adherence 
or counter-adherence; if the tool contributes to 
membership; if the tool, containing a playful and 
instructional application, contributes to the child’s 
adherence to treatment; and, identify the stressful 
contingencies to the child. The study was carried 
out with a 12-year-old child with chronic kidney 
disease who underwent hemodialysis under the 

presence of his mother, the main caregiver. Data 
collection took place in a Hemodynamic Center 
of a School-Hospital, through observations, in-
terviews and the introduction of a mobile device 
tool. The study consisted of four phases, based 
on an experimental design: Screening and Selec-
tion, Baseline, Intervention and Final Evaluation. 
Data were analyzed based on the Behavior Anal-
ysis approach. The results obtained through the 
study phases demonstrated that the participants 
had to undergo adaptation to the new routine after 
the diagnosis of CRF and that it became a stress-
ful contingency for the child and his / her fami-
ly environment, generating behaviors competing 
for treatment adherence , especially in relation 
to compliance with medical and nutritional re-
quirements. However, both the multiprofessional 
team involved in the process and the playful tool 
of the mobile device on the care of a child with 
CRF, introduced in the intervention phase, con-
tributed to the child’s adherence to the treatment. 
A good relationship between the multiprofession-
al team and the child favored adherence to their 
treatment, making treatment less stressful. On 
the other hand, the playful tool contributed, in a 
psychoeducational way, to learning for care, for 
its family environment and self-care of the par-
ticipant regarding their illness in order to avoid 
intercurrences during the hemodialysis sessions 
and, thus, maintain the quality life of the child, 
despite its chronic renal condition. It concluded 
that the proposed objectives had been achieved.

Keywords: Chronic kidney disease; Children un-
dergoing hemodialysis; Low adherence to med-
ical nutritional treatment; Mobile application in 
treatment adherence.
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P ercebe-se que, ao longo dos tempos, o 
mundo do trabalho vem sofrendo diver-
sas transformações que estão refletindo 

no percurso da história cultural, política e eco-
nômica da sociedade organizada. Essas transfor-
mações advêm de processos como a globalização 
que propicia a disseminação do desenvolvimento 
da tecnologia, o aumento da competitividade, a 
perda da coletividade e a falta de realização pes-
soal (MASLACH; LEITER, 1999).

Compreende-se, ainda, que quando um trabalha-
dor é exposto a um processo prolongado de tentati-
vas de lidar com determinadas condições de distres-
se, sem sucesso, este pode desenvolver a síndrome 
de Burnout. Esta síndrome, reconhecida como preo-
cupante no mundo inteiro, diferentemente das rea-
ções agudas do estresse que se desenvolvem em 
resposta a incidentes críticos específicos, é uma 
reação a fontes de estresse ocupacional contínuo 
que se acumulam (SOUSA, MENDONÇA, 2006). 
Quando se fala em Burnout, a ênfase recai no pro-
cesso de desgaste psicológico e nas consequências 

psicológicas e sociais da exposição crônica, e não 
apenas nas reações físicas (MASLACH, 2006).

O Burnout “seria a resposta emocional a situa-
ções de stress crônico em função de relações in-
tensas, em situações de trabalho, com outras pes-
soas ou de profissionais que apresentam grandes 
expectativas em relação a seus desenvolvimentos 
profissionais e dedicação à profissão; no entan-
to, em função de diferentes obstáculos, não alcan-
çaram o retorno esperado” (FRANÇA; RODRI-
GUES, 2005, p. 52).

A síndrome de Burnout é caracterizada por 
três dimensões: a exaustão emocional, a desper-
sonalização ou cinismo e a ineficácia. Na exaus-
tão emocional o profissional sente-se esgotado e 
sem energia para fazer as suas atividades no dia 
seguinte, com a impressão que não conseguirá se 
recuperar. O profissional tende a ficar pouco tole-
rante e irritado, no trabalho e em outros espaços 
(FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

O Cinismo refere-se ao desenvolvimento de 
sentimentos e atitudes negativas e de cinismo para 
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com pessoas destinatárias do trabalho (usuários/
clientes) – endurecimento afetivo, coisificação 
da relação, e a ineficácia é a tendência de uma 
evolução negativa no labor, afetando a habilida-
de para realização do trabalho e o atendimento 
ou contato com as pessoas usuárias do trabalho, 
bem como com a organização (SOUSA; MEN-
DONÇA; ZANINI; NAZARENO, 2009, p. 65).

Por fim, o componente de auto avaliação do 
Burnout é representado pela “dimensão da dimi-
nuição da realização pessoal ou ineficácia, que se 
refere à sensação de incompetência e à falta de 
realização e produtividade no trabalho. Essa sen-
sação é diminuída pela auto-eficácia e exacerba-
da pela falta de recursos no trabalho, de apoio so-
cial e de oportunidades para o desenvolvimento 
profissional” (MASLACH, 2006 apud SOUSA; 
MENDONÇA, 2009, p. 500).

O desenvolvimento da síndrome de Burnout 
em profissionais que atuam na área da saúde é uma 
realidade. Em estudo realizado por Dias; Queirós e 
Carlotto (2010), os mesmos revelaram que um em 
cada quatro enfermeiros em Portugal apresentavam 
Burnout no trabalho. Também, que a síndrome está 
presente em outros profissionais e em ambos os se-
xos. Ainda, segundo Dias et al. (2010) observa-se 
em pesquisas realizadas no Brasil, em profissio-
nais da área da saúde, há o risco maior da síndro-
me de Burnout em mulheres, assim como os que 
trabalham em Unidades de Cuidados Intensivos e 
de Urgência, e também, entre médicos, enfermei-
ros e técnicos de enfermagem, sendo estes dois últi-
mos os mais susceptíveis de desenvolver o Burnout.

Segundo Rios (2008, p. 152), o trabalho rea-
lizado em instituições de saúde, acaba expondo 
os trabalhadores aos agentes de estresse ocupa-
cional, como o “ambiente insalubre, o regime de 
trabalho por turnos, os salários baixos, com um 
enfoque particular no contato muito próximo es-
tabelecido com os pacientes, que pode mobilizar 
emoções e conflitos, tornando os seus trabalha-
dores particularmente susceptíveis ao sofrimento 
psíquico, conduzindo a um adoecimento relacio-
nado ao trabalho”.

De acordo com Tamayo e Trocolli (2009, p. 
213), “desde o início da década de 1970 as in-

vestigações sobre a síndrome do Burnout têm 
revelado entre seus correlatos, concomitantes e 
possíveis consequências, aspectos como as quei-
xas psicossomáticas”.

O termo psicossomático foi introduzido na Me-
dicina, em 1818, pelo psiquiatra alemão Heinroth e 
tinha na ocasião o sentido de designar as doenças 
do corpo que surgiam em decorrência de fatores 
mentais. A Psicossomática tende a compreender 
os processos de adoecer, não como um evento ca-
sual na vida de uma pessoa, mas como resposta de 
um indivíduo que vive em sociedade, em constan-
te interação com outras pessoas. Estudos demons-
tram que o ser humano tem apresentado dificulda-
de em lidar com estímulos estressores ambientais 
e socioeconômico e cultural da sociedade indus-
trial e urbana (FRANÇA; RODRIGUES, 2005).

As emoções que afetam o indivíduo no contexto 
organizacional são oriundas do choque com a orga-
nização do trabalho e que podem promover doen-
ças, que serão definidas como psicossomáticas. As 
doenças psicossomáticas representam um mecanis-
mo de defesa do trabalhador na conversão do pro-
blema psicológico em fisiológico e isso representa 
uma reação de adaptação à ansiedade experimentada 
no trabalho (RANGEL; GODOI, 2009).

Freire (2000) ensina que para discutir a psi-
cossomática torna-se importante abordar os sin-
tomas ligados ao psíquico. No sintoma psicosso-
mático, o corpo é acometido, as tensões recaem 
sobre ele ou não se derivam adequadamente. Ele 
não se torna impotente ou inibido, mas entra em 
sofrimento e pode desorganizar-se gravemente. 
“Assim, o sintoma psicossomático aparece como 
uma impossibilidade ou como uma tentativa de 
interferência no processo. Desta forma, pode-se 
atribuir ao sintoma psicossomático a manifestação 
de algo que está escondido de algo que é muitas 
vezes, até desconhecido, e, não conseguindo outra 
forma de vir à tona, vem por meio do corpo, em 
enfermidade” (RANGEL; GODOI, 2009, p. 407).

Gouvea; Haddad; Rossaneis (2014) em estu-
do realizado com profissionais da área da saúde 
em Londrina-PR encontraram sintomas físicos re-
latados pelos trabalhadores que apresentaram si-
nais da Síndrome de Burnout, dentre os sintomas, 
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os mais frequentes foram: cefaleia, sentimento de 
cansaço mental, alterações de apetite, hipertensão, 
fadiga, dores musculares e dificuldades no sono.

Assim, segundo a literatura levantada, neste es-
tudo questionou-se: 1) quais os sintomas psicos-
somáticos estão presentes na vida de trabalhado-
res da área da saúde? 2) qual o índice de Burnout 
em estão presentes na vida de trabalhadores da 
área da saúde e 3) Como tais indicadores se rela-
cionam sintomas psicossomáticos?

O objetivo primário deste é analisar a relação 
entre os sintomas psicossomáticos e o Burnout em 
profissionais da saúde e os secundários: avaliar o 
índice de Burnout e identificar as manifestações 
psicossomáticas em profissionais da área da saúde.

O desenvolvimento da síndrome de Burnout 
em profissionais que atuam na área da saúde é 
uma realidade. A síndrome se desenvolve em am-
bos os sexos e em ocupantes de diversos cargos, 
tais como: enfermeiros, médicos e técnicos de 
enfermagem.  Assim, compreender como o Bur-
nout se manifesta em profissionais de saúde em 
um hospital de Goiânia, avaliando as suas mani-
festações psicossomáticas e compreender a sua 
relação justifica-se ao proporcionar evidências 
para a compreensão de uma condição regional 
e por auxiliar posteriores medidas de cuidados 
à saúde voltados a essa população. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Pontifícia Católica de Goiás, com 
o numero do protocolo de aprovação CEP ou
CEUA: 1.246.875.

Método

Estudo descritivo, exploratório de natureza 
mista qualitativo e quantitativo.

Participantes

A população do estudo foi constituída por tra-
balhadores de diversas categorias profissionais 
que atuam em três hospitais públicos localizados 
em Goiás. Foram convidados para participar do 
estudo todos os profissionais em regime estatu-
tário ou celetista, há mais de um ano.

Critérios de inclusão: 1. Ser trabalhador em-
pregado formal, em regime estatutário e ou ce-
letista; 2. Ser contratado pelo Hospital público. 
3. Ler o Termo de Consentimento Livre Escla-
recido (TCLE) e assiná-los aceitando participar
da pesquisa.

Critérios de exclusão: 
1. Desistir de fazer parte da pesquisa em qual-

quer momento (etapa);
2. Não responder a mais de três itens de uma

das dimensões das variáveis que compõem
as escalas;

3. Estar em processo de aposentadoria.
Explicou-se sobre a pesquisa e solicitou-se a

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE), o qual foi explicado, e, poste-
riormente, assinado pelos participantes. A amos-
tra foi constituída de 401 (quatrocentos e um) 
profissionais de nível superior, técnico e auxiliar.

Instrumentos

Para identificar os dados sócio demográficos 
utilizou-se um instrumento com perguntas sobre 
sexo, estado civil, escolaridade, função, regime 
de trabalho, tempo de serviço, horário de traba-
lho e outras. Para a identificação da manifestação 
de sintomas psicossomáticos utilizou-se um ques-
tionário de avaliação de sinais e sintomas, desen-
volvido pelo grupo de pesquisa.

Para identificar o Burnout, utilizou-se o instru-
mento Maslach Burnout Inventory- General Sur-
vey (MBI-GS). O MBI-GS foi utilizado para ava-
liar como o trabalhador vivencia o ambiente de 
trabalho. Conforme afirmam Schaufeli e Enzmann 
(1998, p. 220), o MBI-GS “é universalmente uti-
lizado como instrumento de acesso ao Burnout”. 
O MBI-GS é composto de três dimensões, sen-
do elas: Exaustão Emocional (EE) com seis va-
riáveis, Cinismo (CI) com quatro variáveis e Efi-
cácia no Trabalho (ET) com seis variáveis, todas 
compostas de uma escala likert que varia de 0 a 
6, variando de nunca; algumas vezes, ao ano ou 
menos; uma vez por mês ou menos; algumas ve-
zes durante o mês; uma vez por semana; algumas 
vezes durante a semana, até todo dia.
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Para a análise dos resultados obtidos do MBI- 
GS, utilizou-se as  recomendações de McLaurine 
(2008) o autor especifica os índices de Burnout, 
conforme quadro 1 a seguir.

Quadro 1. Níveis de Burnout

Baixo Moderado Alto

Exaustão Emocional <2,0 2,1 – 3,19 >3,20

Cinismo <1,0 1,01 – 2,10 >2,20

Eficácia no Trabalho >4,0 4,01 – 4,99 >5,0

Fonte: McLaurine (2008).

Análise dos dados

Posteriormente a coleta de dados, estes fo-
ram analisados por meio do Programa estatístico 
SPSS-18 (Statistical Package 18 for Social Scien-
ce). Realizaram-se análises descritivas e inferen-
ciais para responder aos objetivos primários e se-
cundários deste trabalho.

Resultados e Discussão

A maioria dos participantes deste estudo é do sexo 
feminino (75,1%), 43,7% solteiros, 42,9% casados, 
e concentra-se na faixa de 30 a 55 anos (54,8%). Os 
profissionais trabalham 38,8% em tempo integral, 
30,3% no período matutino e 20,2% no vespertino. 
Possuem entre 2 e 10 anos de experiência profis-
sional no hospital. Do grupo estudado, 44,9% pos-
sui o curso superior completo, 24,1% ensino médio 
completo, 8,5% com pós-graduação, 8,2% ensino 
superior incompleto, 7,9% ensino médio incomple-
to e 6,4% outros. Em relação ao regime de traba-
lho, 73,1% são celetistas e 26,9% são estatutários.

Quadro 2. Cargo dos participantes

Cargo Nº %

Agente Auxiliar 
Administrativo 47 13,5

Fisioterapeuta 46 13,3

Técnico de Enfermagem 33 9,5

Recepcionista 31 8,9

Auxiliar de Produção 19 5,5

Terapia Ocupacional 17 4,9

Enfermeiro 15 4,3

Operador de Máquina 13 3,7

Psicologia 12 3,5

Assistente Social 8 2,3

Auxiliar de Serviços Gerais 8 2,3

Coordenador 8 2,3

Fonoaudiólogo 7 2,0

Residente 6 1,7

Auxiliar Farmacêutico 5 1,4

Maqueiro 5 1,4

Motorista 5 1,4

Auxiliar de Manutenção 4 1,2

Auxiliar de Terapia 4 1,2

Jovem Aprendiz 4 1,2

Médico 4 1,2

Professor 4 1,2

Biomédico 3 ,9

Caldeireiro 3 ,9

Farmacêutico 3 ,9

Nutricionista 3 ,9

Supervisor 3 ,9

Engenheiro 2 ,6

Instrumentador Cirúrgico 2 ,6

Líder 2 ,6

Musicoterapeuta 2 ,6

Outros 56 ,6

Técnico de Nutrição 2 ,6

Técnico de Tomografia 2 ,6

Área Multiprofissional 1 ,3

Assessoria de Imprensa 1 ,3

Auxiliar de Faturamento 1 ,3

Confeiteiro 1 ,3
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Diretora Administrativa 1 ,3

Eletricista 1 ,3

Infectologista 1 ,3

Manipulador 1 ,3

Radiologista 1 ,3

Secretária 1 ,3

Técnico Segurança do 
Trabalho 1 ,3

Técnico de Gesso 1 ,3

Técnico Laboratorial 1 ,3

Total 401 100,0

Fonte: Autores.
A maioria dos participantes do estudo foram 

enfermeiros e técnicos de enfermagem (13,8%), 
auxiliares administrativos (13,5%), profissionais 
de fisioterapia (13,3%) e recepcionistas (8,9%).

A fim de responder a pergunta sobre os índi-
ces de Burnout na vida de trabalhadores da área 
da saúde, o instrumento de medidas Maslach Bur-
nout Inventory - (MBI-GS), o quadro 3 apresenta 
a média da Sindrome de Burnout.

Quadro 3. Média da Síndrome de Burnout

Dimensões Média Índice

Exaustão Emocional 2,3 Moderado

Cinismo 0,76 Baixo

Eficácia no Trabalho 5,3 Alto

Fonte: Autores.

O índice de Burnout nos colaboradores que 
participaram do estudo em relação à dimensão 
exaustão emocional (EE) demonstrou estar mo-
derado. Neste caso, os profissionais tendem a 
sentir-se esgotados, mas não a ponto de sentir-
se totalmente emocionalmente esgotados. Infe-
re-se a importância de ações preventivas para re-
duzir esse índice e, caso o mesmo se eleve, existe 
a probabilidade dos profissionais sentirem-se es-
gotados no trabalho e cansados para enfrentar o 
dia de trabalho.

Em relação à dimensão cinismo ou despersona-
lização, os dados mostraram que para essa amos-
tra o índice foi considerado baixo, mostrando, as-
sim, que existe o interesse dos profissionais em 
realizar o trabalho e o sentimento de contribuição 
do seu trabalho à organização.  Por fim, o índi-
ce da dimensão de eficácia no trabalho demons-
trou estar alto, indicando, assim, o sentimento de 
cumprimento de suas atividades e de competên-
cia e produtividade.

Infere-se que para essa amostra, existe o sen-
timento de eficácia e de contribuição à organi-
zação, porém com índice moderado de exaustão 
emocional, ou seja, com a sensação, mas não ain-
da de esgotamento físico e mental.

Fonte: Autores

* A correlação é significativa no nível
0,05 (2 extremidades).
**A correlação é significativa no nível
0,01 (2 extremidades).

Quadro 4. Correlação das categorias de Burnout
Exaustão Cinismo Eficácia

Exaustão

Correlação de Pearson 1 0,108* -0,026

Sig. (2 extremidades) 0,036 0,619

N 380 376 378

Cinismo

Correlação de Pearson 0,108* 1 0,480**

Sig. (2 extremidades) 0,036 0,000

N 376 395 393

Eficácia

Correlação de Pearson 0,026 0,480** 1

Sig. (2 extremidades) 0,619 0,000

N 378 393 396
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Ainda, correlacionou-se as dimensões do Bur-
nout, como demonstrado pelo quadro 4.

A correlação entre cinismo e eficácia, de acor-
do com o r de pearson, foi de 0,480, ou seja, uma 
correlação moderada. Para Dancey e Reyde (2013) 
os valores de correlação positiva são: 0 a 0,39 con-
siderado fraco; escore entre 0,4 e 0,69 considera-
do como moderado; e os valores entre 0,7 0 e 1 
podem ser interpretados como forte. 

A fim de responder a pergunta sobre quais 
manifestações psicossomáticas estão presentes 
em profissionais da área da saúde, utilizou-se o 

questionário semiestruturado para identificar os 
sinais e sintomas. O quadro 5 apresenta os dados.

Os dados demostram que os sintomas psicosso-
máticos mais frequentes nessa amostra de profissio-
nais da saúde, são: dores nas costas, cansaço físico, 
estresse, cansaço mental, impaciência e dor de cabeça.

Por fim, correlacionou-se os sintomas psicos-
somáticos com as dimensões do Burnout. Nova-
mente, utiliza-se as orientações de Dancey e Rei-
dy (2013), para analisar a correlação. O quadro 6 
apresenta os resultados significativos da análise 
de correlação para moderada e alta. 

Quadro 5. Frequência dos sinais e sintomas psicossomáticos 

Sinais ou sintomas As vezes Frequentemente Sempre Porcentagem 
válida *

Dores nas costas 132 88 34 65,6%
Cansaço físico 132 79 40 65%
Estresse 117 72 38 58,9
Cansaço Mental 111 81 37 58,9%
Impaciência 113 63 40 55,8%
Dor de cabeça 123 65 26 55,2%
Dores nas pernas 113 54 21 48,5%
Dores em todo o corpo 119 44 19 47,3%
Indisposição ou desanimo 103 49 24 45,4%
Dores lombares 94 56 23 45,2%
Instabilidade emocional (variação do humor) 96 39 34 43,7%
Dores nos ombros 84 54 22 41%
Crises de Ansiedade 72 44 37 39,4%
Distúrbios digestivos 53 32 10 37,7%
Distúrbios do sono 80 39 26 37,5%
Dores nos braços 82 38 13 34,6%
Angústia 63 35 17 29,7%
Ideias fixas 47 43 20 28,4%
Dores nas juntas 59 25 12 24,7%
Dores nas mãos 51 28 12 23,4%
Reações alérgicas 51 21 12 21,6%
Pesadelos 56 11 10 19,8%
Dor no nervo ciático 44 18 8 18,1%
Tonturas 36 12 3 13,1%
Dor abdominal inespecífica 36 8 6 12,9%
Distúrbios respiratórios 28 11 4 11%
Dor mandibular 27 11 1 10,1%
Dor no peito 28 4 5 9,5%
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Quadro 6. Correlação entre os sintomas psicossomáticos e os indicadores de Burnout.

Sinais e Sintomas psicossomáticos / Variáveis de Burnout EE1 EE2 EE3 EE4 EE5

Indisposição ou desânimo
Correlação de Pearson ,523 ,520 ,532 ,423 ,478

N 387 386 386 379 376

Cansaço físico
Correlação de Pearson ,534 ,502 ,532 ,433 ,442

N 385 384 384 377 374

Cansaço Mental
Correlação de Pearson ,615 ,552 ,571 ,444 ,523

N 388 387 387 380 377

Distúrbios do sono
Correlação de Pearson ,445

N 386

Angústia
Correlação de Pearson ,448 ,427

N 386 385

Estresse
Correlação de Pearson ,522 ,467 ,480 ,434

N 386 385 385 375
Impaciência Correlação de Pearson ,516 ,449 ,470 ,449

Instabilidade emocional (variação do humor)
Correlação de Pearson ,452 ,411

N 386 385

Fonte: Autores
Para esse estudo selecionou-se as correlações que apresentaram correlação positivo moderada, 

Crises de labirintite 28 7 1 9,3%
Pressão alta 20 9 3 8,2%
Desmaios 12 2 0 3,6%

Fonte: Autores.

* Com base no somatório da porcentagem válida da escala de frequência entre: as vezes, frequente e sempre.

visto que não se identificou correlação forte, e a 
fraca não foi objeto de estudo. Destaca-se que os 
sintomas apresentaram correlação positiva mo-
derada com a dimensão de Exaustão Emocional 
(EE) de Burnout. 

As variáveis de Burnout da dimensão de EE 
são: (EE1) Eu me sinto emocionalmente esgota-
do no meu trabalho; (EE2) Eu me sinto acabado 
no final do expediente; (EE3) Eu me sinto can-
sado quando levanto de manhã e tenho que en-
frentar outro dia no emprego; (EE4) Trabalhar o 
dia todo é realmente extenuante para mim; (EE5) 
Eu me sinto estafado por causa de meu trabalho 
e (EE6) Eu simplesmente quero fazer meu traba-
lho e não ser incomodado.

Os sintomas de indisposição ou desanimo, 
cansaço físico e cansaço mental obteve correla-

ção com cinco das seis variáveis de EE. A única 
variável que não se identificou correlação com a 
variável EE6.

Os sintomas de impaciência e estresse obtive-
ram correlação com as variáveis: EE1, EE2, EE3, 
EE5. Os sintomas de instabilidade emocional e an-
gústia tiveram correlação com as variáveis EE1 e 
EE3, e, por fim, o sintoma distúrbio do sono ob-
teve correlação com a variável EE1.

Para essa amostra, os sinais e sintomas psi-
cossomáticos de: indisposição do sono (45,4%), 
cansaço físico (65%), cansaço mental (58,9%), 
distúrbio do sono (37,5%), angustia (29,7%), es-
tresse (58,9%), impaciência (55,8%) e instabilida-
de emocional (43,7%) obtiveram correlação com 
as variáveis de exaustão emocional (EE), que ha-
via sido avaliada como moderada.
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Importante ressaltar que essa amostra não apre-
sentou índice alto de eficácia no trabalho, o que 
se infere, em hipótese a ser confirmada, que para 
obter esse índice de eficiência os profissionais 
estão moderadamente exaustos emocionalmente. 

Achados semelhantes aos de Gouvea, Haddad 
e Rossaneis (2014) quando encontraram sintomas 
físicos relatados pelos trabalhadores da saúde, re-
lacionados ao Burnout, dentre os sintomas: ce-
faleia, sentimento de cansaço mental, alterações 
de apetite, hipertensão, fadiga, dores musculares 
e dificuldades no sono. 

Conclusão

Neste estudo identificou-se que das três dimen-
sões da Síndrome de Burnout (SB), a amostra de 
profissionais da saúde de três hospitais públicos 
localizados em Goiás, a Exaustão Emocional (2,3) 
foi considerada moderada, o cinismo (0,76) con-
siderado baixo e a eficácia no trabalho (5,3) con-
siderado alto. Os dados mostram a probabilidade 
de essa amostra sentir-se emocionalmente eficaz e 
contribuindo para o sucesso da organização, mas 
com índices de exaustão emocionais moderados.

Os sintomas psicossomáticos mais presentes 
nessa amostra de 401 participantes foi: dores nas 
costas, cansaço físico, estresse, cansaço mental, 
impaciência e dor de cabeça. Quando se correla-
cionou todos os sintomas psicossomáticos iden-
tificados com as variáveis das dimensões do Bur-
nout, encontrou correlação positiva em oito dos 
sintomas com a dimensão exaustão emocional.

Uma sugestão para futuros estudos seria pes-
quisar a relação entre as pessoas que apresentam 
sinais e sintomas psicossomáticos e por outro lado 
não apresentam indicadores isolados de manifes-
tação de Burnout. Essas pessoas teriam uma re-
siliência maior aos efeitos do Burnout e menor 
a manifestação se sintomas psicossomáticos? É 
uma questão a ser respondida.

Conclui-se então, que nesta amostra encon-
trou-se correlação entre os sintomas psicosso-
máticos e a dimensão de exaustão emocional do 
Burnout. Sugere-se que sejam realizadas ações 
preventivas para que as variáveis das dimensões 

do Burnout não obtenham índices mais elevados 
e, em hipótese a serem confirmadas os sintomas 
psicossomáticos possam reduzir.
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Resumo: O desenvolvimento da síndrome de Bur-
nout em profissionais que atuam na área da saúde 
é uma realidade. Em pesquisas realizadas no Bra-
sil, com profissionais da área da saúde, há o risco 
maior da síndrome de Burnout em mulheres, as-
sim como os que trabalham em Unidades de Cui-
dados Intensivos e de Urgência, e, também, entre 
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
sendo estes dois últimos os mais susceptíveis de 
desenvolver o Burnout. Também, encontraram 

sintomas físicos relatados pelos trabalhadores 
que apresentaram sinais da Síndrome de Bur-
nout. Objetivos: o objetivo primário deste é ana-
lisar a relação entre os sintomas psicossomáticos 
e o Burnout em profissionais da saúde e os obje-
tivos secundários: avaliar o índice de Burnout e 
identificar as manifestações psicossomáticas em 
profissionais da área da saúde. Método: A fim de 
responder ao primeiro objetivo secundário, reali-
zou-se uma coleta de dados empírica. Os partici-
pantes eram profissionais de ambos os sexos, de 
diversas áreas e cargos, de três (03) hospitais pú-
blicos localizados no Estado de Goiás. Assim, a 
amostra foi composta de 401 (quatrocentos e um) 
participantes. Utilizou-se como materiais e instru-
mento de medidas o Maslach Burnout Inventory-
-(MBI-GS). Para responder ao segundo objetivo 
secundário utilizou-se um questionário semies-
truturado para avaliar os sintomas psicossomáti-
cos. Por fim, realizou-se a correlação de Pearson 
para identificar a relação entre os sintomas psicos-
somáticos e as dimensões do Burnout. Resulta-
dos: A média da Síndrome de Burnout encontrada 
foi: EE (2,3), CI (0,76) e ET (5,3), demonstran-
do moderada exaustão emocional e alta eficácia 
no trabalho. A maioria dos participantes do estu-
do foram enfermeiros e técnicos de enfermagem 
(13,8%), auxiliares administrativos (13,5%), pro-
fissionais de fisioterapia (13,3%) e recepcionis-
tas (8,9%). A correlação entre cinismo e eficácia, 
de acordo com o r de Pearson, foi de 0,480, ou 
seja, uma correlação moderada. Os sintomas psi-
cossomáticos mais frequentes identificados nes-
sa amostra de profissionais da saúde foram: do-
res nas costas, cansaço físico, estresse, cansaço 
mental, impaciência e dor de cabeça, e os sinto-
mas apresentaram correlação positiva modera-
da com a dimensão de Exaustão Emocional (EE) 
de Burnout. Os sintomas de indisposição ou de-
sanimo, cansaço físico e cansaço mental obtive-
ram correlação com as cinco primeiras variáveis 
de EE. Os sintomas de impaciência e estresse ob-
tiveram correlação com as variáveis: EE1, EE2, 
EE3, EE5. Os sintomas de instabilidade emocio-
nal e angústia tiveram correlação com as variá-
veis EE1 e EE3, e, por fim, o sintoma distúrbio 
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do sono obteve correlação com a variável EE1. 
Conclusões: Conclui-se que o índice de Burnout 
nessa amostra é moderado na dimensão exaustão 
emocional, e que se encontrou correlação desta 
dimensão com sintomas psicossomáticos.

Palavras-chaves: Burnout; sintomas psicosso-
máticos; profissionais da saúde.

Abstract: The development of Burnout syndro-
me in professionals working in the health area is 
a reality. In research carried out in Brazil, with 
health professionals, there is a greater risk of 
Burnout syndrome in women, as well as those 
working in Intensive Care Units and Urgency, 
and also among physicians, nurses and nursing 
technicians, the latter two being the most like-
ly to develop Burnout. Also, they found physical 
symptoms reported by workers who had signs of 
Burnout Syndrome. Objectives: This study ai-
med to analyze the relationship between psycho-
somatic symptoms and Burnout in health profes-
sionals. As secondary objectives: to evaluate the 
Burnout index and to identify the psychosoma-
tic manifestations in health professionals. Me-
thod: In order to respond to the first secondary 
objective, an empirical data collection was per-
formed. Participants were professionals of both 
sexes, from different areas and positions, from 
three (03) public hospitals located in the State of 
Goiás. Thus, the sample was composed of 401 
(four hundred and one) participants. The Maslach 
Burnout Inventory (MBI-GS) was used as mate-
rials and instrument of measurements. To answer 

the second secondary objective, a semi-structu-
red questionnaire was used to evaluate the psy-
chosomatic symptoms. Finally, Pearson’s corre-
lation was performed to identify the relationship 
between psychosomatic symptoms and Burnout 
dimensions. Result: The average of the Burnout 
Syndrome found was: EE (2,3), CI (0,76) and ET 
(5,3), demonstrating moderate emotional exhaus-
tion and high work efficiency. Most of the study 
participants were nurses and nursing technicians 
(13.8%), administrative assistants (13.5%), phy-
siotherapy professionals (13.3%) and receptio-
nists (8.9%). The correlation between cynicism 
and efficacy, according to Pearson’s, was 0.480, 
that is, a moderate correlation. The most frequent 
psychosomatic symptoms identified in this sam-
ple of health professionals were: back pain, phy-
sical tiredness, stress, mental fatigue, impatien-
ce and headache, and the symptoms presented a 
moderate positive correlation with the Emotional 
Exhaustion (EE) dimension of Burnout. The symp-
toms of indisposition or discouragement, physical 
fatigue and mental fatigue were correlated with 
the first five EE variables. The symptoms of im-
patience and stress were correlated with the va-
riables: EE1, EE2, EE3, EE5. The symptoms of 
emotional instability and distress were correlated 
with the variables EE1 and EE3, and finally, the 
sleep disorder symptom correlated with the va-
riable EE1. Conclusion: It is concluded that the 
Burnout index in this sample is moderate in the 
dimension emotional exhaustion, and that correla-
tion of this dimension with psychosomatic symp-
toms was found.

Keywords: Burnout; Psychosomatic Symptoms; 
Health Professionals.
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Aprática e a promoção da saúde estão in-
timamente relacionadas ao equilíbrio fí-
sico e mental, abrangendo as diversas 

condições em que essas questões podem ser ana-
lisadas. Pesquisadores se preocupam com a rea-
lidade dentro das organizações e os seus modelos 
de funcionamento, e uma das grandes queixas é a 
saúde do trabalhador (ARAÚJO, 2016). As cau-
sas para esse adoecimento são diversas e afetam 
outras dimensões da vida humana (GONÇAL-
VES et al., 2012). A síndrome de Burnout é um 
dos distúrbios que vem afetando a vida dos tra-
balhadores, sendo caracterizado por três dimen-

sões diagnósticas: a exaustão emocional, a des-
personalização e a baixa realização profissional 
(MASLACH; JACKSON; LEITER, 1996). Tan-
to o trabalhador quanto a organização sofrem 
com os impactos deste adoecimento ocupacional 
(BENEVIDES-PEREIRA, 2002). Em uma con-
cepção sociopsicológica, a síndrome de burnout 
é uma associação entre os aspectos individuais e 
ambientais. Portanto, a relação do trabalho com o 
nível de satisfação e realização é umas das princi-
pais vertentes consideradas nas avaliações sobre 
o esgotamento profissional (MUROFUSE et al.,
2005, apud TRIGO; TENG; HALLAK, 2007).
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Como representações mentais da síndrome de 
burnout a depressão e a ideação suicida podem se 
apresentar como alguns dos sintomas, o que mos-
tra uma forte influência e um grande risco para a 
coexistência dessas patologias. Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, a depressão é uma 
das doenças que mais afastam os trabalhadores e, 
consequentemente, a ideação suicida pode estar 
presente nessas situações (SILVA et al., 2015).  
Em 90% dos casos, a associação entre a ideação 
suicida e os transtornos mentais está presente, e 
a depressão é o transtorno que mais se destaca, 
seguido de transtornos bipolares, abusos de álco-
ol, esquizofrenia e transtornos de personalidade 
(MCGIRR et al., 2007 apud BARBOSA; MA-
CEDO; SILVEIRA, 2011; MELEIRO, 2004).

Estudos de revisão da literatura reafirmam a re-
lação do adoecimento ocupacional com os trans-
tornos psiquiátricos (SILVA et al., 2015; TRIGO; 
TENG; HALLAK, 2007). As causas da depressão 
são multifatoriais e o estresse excessivo no ambien-
te de trabalho pode evoluir para um quadro depres-
sivo e até mesmo para outros transtornos, principal-
mente em sujeitos vulneráveis. Entre os sintomas 
depressivos estão: a mudança de humor, falta de es-
perança, insegurança, isolamento, apatia, desmo-
tivação, perda de interesse, entre outros (TEIXEI-
RA, 2007). A depressão pode aparecer em todas as 
fases da síndrome de burnout, como mencionado 
por Barthollo (2016, apud CÂNDIDO; SOUZA, 
2017): fases de aviso, de natureza emocional; fase 
moderada, acompanhada de sintomas físicos; e fase 
da consolidação, a mais grave, em que o indivíduo 
passa por fadigas físicas e emocionais.

Um quadro muito forte de depressão pode fazer 
com que indivíduos tenham a ideia de que tiran-
do a própria vida acabará com o sofrimento que 
se mantém. Comportamentos autodestrutivos, au-
topunitivos e pensamentos pessimistas podem ser 
observados em pessoas que apresentam ideações 
suicidas. Essas alterações comportamentais sina-
lizam um pedido de ajuda no desespero por en-
contrar alguma resposta viável para os problemas. 
Quando esses conflitos parecem impossíveis de 
se resolver, a única resposta encontrada é a fuga, 
no que se refere à própria morte como única so-

lução para eliminar o fator estressante (BARBO-
SA; MACEDO; SILVEIRA, 2011).

Sendo o estresse um fator de adoecimento, po-
de-se então compreendê-lo como um desiquilíbrio 
emocional, e isso acontece na vida do trabalhador 
quando existem situações de insatisfação, desin-
teresse e frustação (BATISTA; BIANCHI, 2006, 
apud OLIVEIRA; CUNHA, 2014). Uma das áre-
as que mais desencadeia o estresse em profissio-
nais é a área da saúde, pois há uma convivência 
maior com as próprias tensões do trabalho, como 
lidar com doenças e suas reações, além do exces-
so da carga horária, do cumprimento de deveres 
e grandes exigências (CAMELO; ANGERAMI, 
2007, apud OLIVEIRA; CUNHA, 2014).

Há uma forte relação dos sintomas depressi-
vos com a síndrome de burnout. Portanto, a sín-
drome e a depressão requerem diagnósticos dife-
renciais. Deve-se considerar que a síndrome de 
burnout pode apresentar sintomas depressivos, 
porém as manifestações desse distúrbio possui 
uma relação particular com o trabalho (CÂNDI-
DO; SOUZA, 2017). Quando o trabalhador se sen-
te com dificuldades em estabelecer um funciona-
mento adequado dentro do ambiente de trabalho, 
não conseguindo também se adaptar aos fatores 
estressantes, ele começa a passar por um desi-
quilíbrio da homeostase, surgindo assim os sin-
tomas psicossomáticos, efeitos indesejáveis que 
levam ao adoecimento, misturando fontes físicas 
e emocionais ligados aos valores psicossociais e 
ao ritmo do serviço prestado. Hans Selye (1907-
1982), conhecido pelos seus estudos a respeito do 
estresse, mostrou que o organismo tende a respon-
der de diferentes modos quando se sente afetado 
(CABRAL et al., 1997).

Muitos trabalhadores são afastados por pro-
blemas que os impedem de exercer suas funções, 
e boa parte das causas estão justamente no pró-
prio emprego, o que vale ressaltar que este não é 
um problema individual. Portanto, se torna neces-
sário investigar e analisar o estado de saúde dos 
trabalhadores, pensando na qualidade de vida e 
na dignidade humana em prol do coletivo e das 
melhores condições trabalhistas (BENEVIDES-
-PEREIRA, 2002; CÂNDIDO; SOUZA, 2017).
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Este estudo se justifica pelo alto número de 
trabalhadores das redes hospitalares de Goiás que 
são afastados por adoecimento mental e confir-
madas pelos dados do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador do Estado de Goiás (CE-
REST). O estresse e os problemas relacionados à 
saúde mental têm acometido a vida dos trabalha-
dores, prejudicando o desempenho profissional 
e afetando também as organizações e a socieda-
de como um todo (LEVI, 2003, apud PEREIRA; 
ZILLE, 2010). Logo, por meio desta pesquisa bus-
cou-se conhecer e compreender os sintomas pre-
sentes no adoecimento profissional e as relações 
entre a Síndrome de Burnout, a depressão, idea-
ção suicida e manifestações psicossomáticas. O 
diagnóstico da síndrome de Burnout e suas asso-
ciações entre a depressão precisam ser explora-
dos, visto que há dúvidas quanto ao diagnóstico 
que as diferenciam e as suas influências (TRIGO; 
TENG; HALLAK, 2007).

Neste contexto busca-se entender qual a in-
cidência de sintomas depressivos e ideações sui-
cidas em trabalhadores de hospitais públicos no 
estado de Goiás que apresentam sintomas corres-
pondentes a Síndrome de Burnout? Neste sentido 
os objetivos deste estudo foram verificar e compre-
ender indícios de sofrimentos psíquicos e manifes-
tações psicossomáticas de sintomas depressivos e 
ideações suicidas como consequências da síndro-
me de burnout em trabalhadores da área de saúde 
em Goiás. Além de analisar a qualidade de vida 
em trabalhadores de instituições públicas hospi-
talares no estado de Goiás e as condições na qual 
estão inseridos; investigar as concepções e níveis 
de qualidade de vida dos trabalhadores de insti-
tuições públicas hospitalares no estado de Goiás; 
descrever as manifestações clínicas resultantes de 
doenças psicossomáticas do trabalhador de insti-
tuições públicas hospitalares no estado de Goiás.

Método

Participaram desta pesquisa 401 trabalhadores 
de hospitais públicos do estado de Goiás. O mé-
todo utilizado para a seleção dos participantes foi 
de amostra por conveniência, intencional, de acor-

do com a disponibilidade dos trabalhadores. Os 
critérios de inclusão foram definidos da seguinte 
forma: 1) ser trabalhador empregado formal; 2) 
ser trabalhador contratado em regime estatuário e 
celetista há mais de um ano. Já os critérios de ex-
clusão aconteceram quando: 1) houve desistência 
de fazer parte da pesquisa em qualquer momento; 
2) não respondeu mais de três itens de uma das
dimensões que compõem as escalas; 3) quem es-
tava em processo de aposentadoria.

Os instrumentos utilizados foram a base de da-
dos online SciELO (Scientific Electronic Library 
Online) e o Portal de Periódicos CAPES para re-
visão integrativa; o Maslach Burnout Inventory-
-General Survey (MBI-GS) para avaliação da Sín-
drome de Burnout; o Inventário de Depressão de
Beck (BDI) para avaliação de sintomas depres-
sivos; o Inventário de Ideação Suicida de Beck
(BSI) para avaliação de tendências suicidas; uma
escala tipo Likert para avaliação dos sintomas psi-
cossomáticos em sua intensidade e frequência; e
uma escala para avaliar a qualidade de vida. To-
dos estes instrumentos possuem validação para a
avaliação do que foi proposto, apresentando con-
sistência interna acima de 0,70.

Para melhor compreensão sobre o tema do es-
tudo foi realizada uma revisão integrativa utilizan-
do as bases de dados SciELO (Scientific Electro-
nic Library Online) e CAPES com a finalidade 
de integrar informações de pesquisas já publica-
das com os dados quantitativos. A questão que 
norteou a revisão integrativa do presente estudo 
foi: como a literatura tem relacionado a Síndro-
me de Burnout com a depressão e ideação suici-
da e quais fatores influenciam nessas patologias? 
Para a busca foram utilizados os seguintes crité-
rios de inclusão: artigos publicados entre 2013-
2018, em português e que citassem pelo menos 
em algum momento do estudo a relação da Sín-
drome de Burnout com a depressão e/ou ideação 
suicida. Como critério de exclusão: os artigos que 
não estavam direcionados aos profissionais de saú-
de ou que não possuíam relação com o objetivo 
do estudo. Foram utilizados os seguintes descri-
tores: “burnout AND (depressão OR suicídio OR 
profissionais de saúde)”. A consulta na platafor-

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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ma (CAPES) foi efetuada por meio do acesso re-
moto licenciado pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Goiás, sendo acrescentado no filtro de 
busca a opção “artigos” para refinação dos resul-
tados. O processo de busca e seleção dos artigos 
pode ser conferido no fluxograma da Figura 1.

Figura 1. Fluxograma representativo da seleção de artigos da revisão integrativa

Na base de dados SciELO foram encontra-
dos 113 artigos. Destes, 22 foram selecionados 
de acordo com os critérios pre-estabelecidos. Na 
base de dados CAPES foram encontrados 116 ar-
tigos, 9 destes eram de acesso privado, sendo en-
tão selecionados 26, porém 6 artigos se repetiram 
nas duas plataformas, restando 20 de acordo com 
os critérios preestabelecidos. Ao todo foram sele-
cionados 42 artigos, que foram lidos na íntegra e 
analisados posteriormente. Na análise, as princi-
pais informações de cada artigo foram colocadas 
em tabelas, realizando sucessivamente a integra-
ção e associação dos dados obtidos. Uma impor-
tante observação é que um dos artigos encontra-
dos já tinha sido mencionado na introdução dessa 
pesquisa (SILVA et al., 2015), portanto este não 
foi incluído nessa seleção.

Esta pesquisa foi inserida na Plataforma Bra-
sil sob o CAAE: 44034815.5.0000.0037, avaliada 
pelo comitê de ética e pesquisa da PUC Goiás, e 
aprovada com parecer nº1. 246.875, respeitando as 
normas estabelecidas pela resolução n. 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde. Para a coleta de 

dados dos participantes, os contatos foram feitos 
por meio de visitas in loco. O Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador Estadual de Goiás 
(CEREST) fez os contatos com as instituições 
para a realização da pesquisa. Com a permissão 
das instituições, os trabalhadores foram esclare-
cidos sobre o objetivo da pesquisa, apresentan-
do-lhes o Termo de Consentimento Livre Escla-
recido (uma via para o trabalhador e outra para o 
pesquisador). O local da pesquisa foi apropriado 
para a aplicação dos instrumentos de investiga-
ção e para manutenção da privacidade dos parti-
cipantes. Os questionários foram entregues pes-
soalmente a cada trabalhador, não sendo preciso 
fazer a identificação. Os dados coletados foram 
armazenados e analisados por meio do programa 
de estatísticas SPSS-18. Os dados quantitativos 
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foram analisados por meio de análises descritiva 
e inferencial (correlação).

Resultados

Primeiramente são apresentados os resultados 
da revisão integrativa e posteriormente os dados 
da pesquisa empírica. Na revisão integrativa fo-
ram selecionados e analisados 42 artigos. Refe-
rente aos anos em que os artigos foram publica-
dos, 8 foram em 2013, 7 em 2014, 11 em 2015, 
9 em 2016, 4 em 2017 e 3 em 2018. Quanto aos 
locais de estudo, 30 foram realizados no Brasil, 4 
em Portugal e 1 na Espanha, totalizando 35 pes-
quisas empíricas, 5 revisões e 2 informativas bi-
bliográficas. Os tipos de estudos foram diversos, 
contendo métodos mistos, quantitativos, qualitati-
vos, analíticos, descritivos, exploratórios, observa-
cionais, correlacionais, transversais, longitudinal, 
retrospectivo, prospectivo, quase-experimentais 
(pré/pós intervenção) e de revisões e informati-
vos bibliográficos. Em relação aos cargos, 19 arti-
gos tinham como estudo os enfermeiros, 7 os pro-
fissionais de saúde, 6 os médicos, 4 os médicos 
e enfermeiros, 2 os residentes de Medicina, 1 os 
psicólogos, 1 os fonoaudiólogos, 1 os dentistas e 
1 os agentes comunitários de saúde.

Quando se trata da Síndrome de Burnout é im-
portante se alertar para as diversas condições que 
favorecem esse adoecimento em enfermeiros inten-
sivistas. Foram detectados altos níveis de estresse 
nos profissionais de saúde devido à complicada 
realidade organizacional, e entre as dificuldades 
observadas está a alta exigência. Com a prevalên-
cia da exposição ao estresse crônico, alguns en-
fermeiros intensivistas acabam desenvolvendo a 
Síndrome de Burnout, como também quadros de-
pressivos e outros sintomas negativos como mos-
tra no estudo de Monteiro et al. (2013).

Há áreas de atuação que acabam exigindo mais 
dos profissionais da saúde, como nos serviços de 
urgências, emergências, UTIs e hospitais onco-
lógicos e, na maioria das vezes, não é ofereci-
do nenhum tipo de suporte que atenda às neces-
sidades laborais. Portanto, estes possuem maior 
vulnerabilidade para desenvolverem algum ado-

ecimento ocupacional (ABREU et al., 2015; AL-
VES, 2013; CAVALCANTI et al., 2018; MEIRA; 
CARVALHO; CARVALHO, 2015; MONTEIRO 
et al., 2013; SILVA et al., 2015, 2017; VASCON-
CELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018; WORM 
et al., 2016; ZANATTA; LUCCA, 2015). Alves 
(2013), em seu estudo, entrevistou 21 profissio-
nais de Enfermagem que atuavam em uma UTI, 
abordando os aspectos biopsicossociais desses in-
divíduos, e confirmou que a complexidade des-
te setor impacta o exercício profissional e a vida 
pessoal. Os participantes sentiam a necessidade 
da diminuição da carga horária e mais tempo de 
descanso e lazer. A qualidade de vida no trabalho 
diz muito sobre a qualidade do cuidado oferecido 
aos pacientes, por isso é importante estar atento 
às condições em que os profissionais estão inseri-
dos. Em uma avaliação feita por Ferreira e Lucca 
(2015), houve maior prevalência de Burnout em 
técnicos de Enfermagem que atuavam em proce-
dimentos cirúrgicos, emergência e UTI.

Nos hospitais que atendem pacientes em estado 
crítico se tem um maior contato com o sofrimento 
e a morte. Essa é uma situação difícil de ser en-
frentada principalmente em casos de óbito, poden-
do gerar descontrole emocional nos profissionais 
que realizaram e acompanharam certo tratamento 
antes do falecimento de algum enfermo. O aba-
lo é ainda maior quando o paciente que está em 
um estado grave é um jovem ou criança (MON-
TEIRO et al., 2013; ZANATTA; LUCCA, 2015). 
Atender pacientes críticos, com doenças graves 
ou que estão em estado deprimido são alguns dos 
desafios na área da saúde, exigindo atenção e pa-
ciência (FERREIRA; LUCCA, 2015; GOMES, 
2014; GUPTA; MOORE; DUVAL NETO, 2015; 
MEIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2015). No 
caso de psiquiatras que lidam com pacientes que 
possuem depressão e/ou ideação suicida, há uma 
razão para se acreditar que isto pode servir como 
uma influência ou como um agente potencial que 
ativa o estresse (RICH; PITS, 1980, apud MAR-
QUES et al., 2015).

Lidar com a realidade frente à morte foi outra 
dificuldade apontada (GUPTA; MOORE; DU-
VAL NETO, 2015; MONTEIRO et al., 2013). 
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Pela sobrecarga de trabalho muitos dos profis-
sionais não têm nem tempo de administrar o luto 
de seus pacientes, tendo que ignorar seus senti-
mentos de comoção e então seguir adiante (NO-
GUEIRA-MARTINS; 2003, apud ZANATTA; 
LUCCA, 2015). Os profissionais da área da saú-
de podem se envolver emocionalmente com as 
situações dos pacientes, atrapalhando a execu-
ção de seu trabalho. Já o distanciamento afetivo, 
como um mecanismo de defesa, também afeta as 
relações dos profissionais com os pacientes, con-
tribuindo para a despersonalização, além do can-
saço emocional (ESCRIBÁ-AGUIR; ARTAZ-
COZ; PÉREZ-HOYOS, 2008, apud GRACINO 
et al., 2016; GUIDO et al., 2012, apud ZANAT-
TA; LUCCA, 2015).

Os residentes de Medicina também vivenciam 
uma forte angústia diante das dificuldades em lidar 
com a morte, principalmente devido à falta de ex-
periência e pela responsabilidade em tratamentos 
complexos (CAVALCANTI et al., 2018). Os resul-
tados de uma revisão sistemática feita por Graci-
no et al. (2016) mostraram que a fase de residên-
cia é tida como a mais estressante. Residentes em 
oncologia apresentaram em sua maioria alto grau 
de Burnout e intensa depressão (CAVALCANTI 
et al., 2018). Comparando com residentes de Psi-
quiatria, estes apresentaram uma prevalência sig-
nificativa de ideações suicidas (MARQUES et al., 
2015). Em uma avaliação feita com dentistas em 
diferentes áreas de atuação, incluindo residentes, 
percebeu-se que os estudantes de Odontologia ti-
veram maior prevalência de Burnout em compa-
ração com aqueles profissionais já formados, que 
possuíam especialização em cirurgia ou docência 
(ZUCOLOTO et al., 2014).

 Alguns estudos confirmam que os profissionais 
mais jovens, estando em seu primeiro emprego ou 
que possuem pouca experiência são os mais vul-
neráveis à Síndrome de Burnout (FELICIANO; 
KOVACS; MARINHO, 2011 apud ALMEIDA et 
al., 2016; MARÔCO et al., 2016; MARTINS et 
al., 2014; MEIRA; CARVALHO; CARVALHO, 
2015; MERCES et al., 2017; RISSARDO; GAS-
PARINO, 2013; VASCONCELOS; MARTINO; 
FRANÇA, 2018). Já os profissionais mais velhos 

ou com mais experiência possuem maior adap-
tação aos fatores estressores (LIMA; FARAH; 
BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2018). Outros ar-
tigos de uma revisão feita por Afecto e Teixeira 
(2009 apud ALMEIDA et al., 2016; SILVA; ME-
NEZES, 2008) também obtiveram essa afirmação.

A pouca experiência vista como uma vulnera-
bilidade para o estresse também foi demonstrada 
por Larsson e Sanner (2010 apud ANDRADE; 
DANTAS, 2015; LEDERER et al., 2006; LIND-
FORS et al., 2006). Contrariamente, no estudo de 
Monteiro et al. (2016) os profissionais com mais 
tempo de profissão apresentaram maior desper-
sonalização, justificando-se pela frequência con-
tínua e prolongada aos eventos de estresse. Já no 
estudo de Silveira, Câmara e Amazarray (2014) o 
maior tempo de profissão foi visto como um dos 
preditores para a Síndrome de Burnout. Em refe-
rência ao tempo de dedicação ao trabalho e à con-
tratação em mais de um emprego, há a associação 
com a busca por melhores salários. Dois estudos 
mostraram que as grandes jornadas de trabalho de 
médicos, o desejo pela ascensão profissional e o 
pouco controle sobre o tempo faz com que eles 
apresentem sintomas de baixa realização, o que 
provoca insatisfação (KINZL et al., 2005, apud 
ANDRADE; DANTAS, 2015; ZANATTA; LUC-
CA, 2015). Outra pesquisa confirmou a correla-
ção da carga horária com o Burnout e sintomas de 
impaciência (NOVAIS, 2016). Nos estudos revi-
sados por Gracino et al. (2016), chegou-se à con-
clusão que a extensa carga horária foi prejudicial 
à saúde e ao bem-estar dos médicos, principal-
mente em ambientes desfavoráveis que carecem 
de recursos materiais e organizacionais, afetando 
então a qualidade de vida no trabalho.

Lima et al. (2013) investigaram o estresse em 
profissionais de Enfermagem com dupla ou mais 
jornada de trabalho, e estes apresentaram sinto-
mas físicos e psicológicos, como tensão muscu-
lar, náuseas, ansiedade e insônia. Os sintomas 
vieram também acompanhados do sentimento 
de insatisfação salarial e falta de lazer. Para me-
lhorar a vida financeira muitos profissionais aca-
bam tendo mais de um emprego, se submetendo 
então a excessivas horas de trabalho, prejudican-
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do a sua saúde e aumentando o nível de estres-
se (MEIRA; CARVALHO; CARVALHO, 2015; 
MERCES et al., 2017; SÁ; MARTINS-SILVA; 
FUNCHAL, 2014). Em outra revisão integrati-
va, Moraes Filho e Almeida (2016) encontraram 
outros diversos estudos que informavam sobre 
a extensa carga horária cumprida por enfermei-
ros. A sobrecarga de trabalho, as grandes deman-
das e ter mais de um emprego contribuem para a 
exaustão física e emocional, como também para 
a baixa realização profissional, que associada a 
outros fatores, podem ocasionar a Síndrome de 
Burnout (ALMEIDA et al., 2016; FERREIRA; 
LUCCA, 2015; GOMES, 2014; MONTEIRO et 
al., 2013, 2016).

Tem aumentado a procura por atendimentos 
na área da saúde mental, o que possivelmente au-
menta a demanda de serviço desses profissionais, 
e de acordo com Maslach, Jackson e Leiter (1996, 
apud MARQUES, 2015), cargas horárias eleva-
das de trabalho em consequência do aumento de 
demandas pode ser um risco para o suicídio. Na 
pesquisa de Alves (2013), enfermeiros relataram 
que a redução da carga horária seria uma boa al-
ternativa para a melhora da qualidade de vida. A 
sobrecarga de trabalho também esteve relaciona-
da com o aumento da violência segundo os estu-
dos de Pai et al. (2015, e outros estudos citados 
por essas autoras: ESTRIN-BEHAR et al., 2008; 
GILLESPIE et al., 2010), indicando que os com-
portamentos agressivos podem ser devido a irrita-
bilidade desenvolvida pelo trabalho excessivo. Os 
resultados mostraram que as mulheres, represen-
tadas em sua maioria pela área da Enfermagem, 
são as mais suscetíveis a sofrerem algum tipo de 
violência. Os participantes que tinham sido vio-
lentados apresentaram aumento nas três dimen-
sões do Burnout e transtornos psíquicos meno-
res. Com isso, o ambiente de trabalho passa a 
ser visto como um ambiente de perigo e amea-
ça, desfavorecendo até mesmo as relações den-
tro das instituições.

O trabalho noturno ou o plantão, como é mais 
conhecido nas áreas hospitalares, pode causar alte-
rações no sono, prejudicando a qualidade de vida 
(WORM et al., 2016). Observou-se maior preva-

lência da Síndrome de Burnout em enfermeiros 
que trabalhavam durante a noite (MONTEIRO 
et al., 2013; RISSARDO; GASPARINO, 2013). 
Além disso, o plantão junto com a sobrecarga de 
trabalho foi considerado como um risco para ou-
tros transtornos e ideações suicidas (LINDFORS 
et al., 2006 apud ANDRADE; DANTAS, 2015; 
NYSSEN et al., 2003). Houve alta prevalência 
de Burnout em cirurgiões plantonistas (NOVAIS, 
2016). O turno rotativo foi outro problema men-
cionado (GOMES, 2014; MEIRA; CARVALHO; 
CARVALHO, 2015; SILVA, et al., 2016).

O contexto é uma variável que diz muito so-
bre o modo pelo qual o trabalho se organiza. Além 
das áreas de atuação, das especialidades, das rela-
ções e normas há dois contextos maiores em que 
as instituições estão inseridas: o público e o pri-
vado. Em um estudo que fez a comparação en-
tre esses dois contextos mostrou que os hospitais 
públicos possuíam piores condições de trabalho 
e maiores fatores estressores, assim como maior 
índice de exaustão emocional e despersonaliza-
ção nos profissionais (SANTOS et al., 2017). A 
associação do estresse com a exaustão emocio-
nal e despersonalização também esteve presen-
te nos estudos de Portero de la Cruz e Vaquero 
Abelan (2015).

A depressão e o alcoolismo também foram 
outras patologias apontadas como sendo mais 
frequentes em profissionais de hospitais públi-
cos (SANTOS et al., 2017). Em outra pesquisa, 
os que eram contratados por regime estatutário 
apresentaram maior grau de despersonalização 
(MONTEIRO et al., 2016). De acordo com um 
estudo feito em Portugal, que tinha como objeti-
vo avaliar a prevalência de Burnout em médicos 
e enfermeiros em diferentes contextos, foi consta-
tado que as más condições de trabalho foi o prin-
cipal fator associado aos níveis moderados e ele-
vados da síndrome (MARÔCO et al., 2016). Em 
uma revisão sistemática (FELICIANO, KOVA-
CS, MARINHO, 2011, apud ALMEIDA et al., 
2016; TRIGO; TENG; HALLAK, 2007), a fal-
ta de infraestrutura adequada também foi assina-
lada como contribuinte para o desencadeamen-
to do Burnout.
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Ainda no que concerne ao ambiente de traba-
lho, em uma pesquisa com Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS), os dados apontam alto índice de 
Burnout. Este resultado aponta que, pelo fato de 
o local de trabalho desses profissionais ser reali-
zado em área urbana, além de ter que passar de
casa em casa, levam estes profissionais a ter mais
riscos de sofrerem violência, principalmente pela
maioria destes profissionais ser composta de mu-
lheres; que além da violência física podem sofrer
algum tipo de assédio. Os ACS também apresen-
taram maior comprometimento físico devido ao
percurso diário que fazem, sendo um serviço que
exige tais aptidões, provocando insatisfação com
a própria saúde. A alta exigência foi um fator que
interferiu negativamente em suas vidas (MASCA-
RENHAS; PRADO; FERNANDES, 2013). Ou-
tro dilema para o ACS é quando este reside no
bairro em que trabalha, tendo que conviver com
os problemas do emprego e da própria comuni-
dade (SILVA; MENEZES, 2008, apud ALMEI-
DA et al., 2016). O apoio e o suporte entre os
profissionais de saúde são necessários para que
as relações de trabalho se mantenham satisfató-
rias e consigam superar as situações difíceis e es-
tressoras (LIMA et al., 2013). Foi observado que
a alta exigência também pode afetar as relações
sociais, o que pode, além disso, interferir na saú-
de psicológica e em outras dimensões da vida do
trabalhador (MASCARENHAS; PRADO; FER-
NANDES, 2013).

A Síndrome de Burnout teve maior prevalência 
em profissionais que não se sentiam apoiados so-
cialmente (FREITAS et al., 2014; LIMA; FARAH; 
BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 2018; SILVA et al., 
2017). As divergências interpessoais, os sentimen-
tos de desvalorização, a falta de reconhecimento e 
a falta de relações humanizadas tornam o ambien-
te de serviço desagradável, repreensivo e desres-
peitoso (ANDRADE; DANTAS, 2015; FERREI-
RA; LUCCA, 2015; GUPTA; MOORE; DUVAL 
NETO, 2015; MONTANDON; BARROSO, 2016; 
MONTEIRO et al., 2013; PAI et al., 2015; TRI-
GO; TENG; HALLAK, 2007, apud ALMEIDA et 
al., 2016; WORM et al., 2016). Quando há confli-
tos entre os profissionais, o recomendável é que o 

coordenador da equipe tome as devidas providên-
cias (RIBEIRO; PEDRÃO, 2002, apud ABREU 
et al., 2015). Segundo as conclusões de um estu-
do com enfermeiros e auxiliares feito por Portero 
de la Cruz e Vaquero Abellán (2015), observou-
-se que a condição de ter alunos fazendo estágio
possuiu relação com o desgaste profissional, ní-
vel de stress e satisfação no trabalho.

 A boa comunicação serve como sustento para 
o equilíbrio emocional, além de possibilitar o tra-
balho em equipe de forma mais efetiva. A rela-
ção interpessoal entre os profissionais acaba in-
terferindo na assistência prestada aos pacientes
(ALVES, 2013). Em situações de estresse, o pro-
fissional pode utilizar como forma de enfrenta-
mento o descarregamento de sua tensão através
de comportamentos, o que aumenta os riscos para
a despersonalização (MONTEIRO, 2016). A re-
lação interpessoal com o paciente e sua família
faz parte dos atendimentos, portanto o profissio-
nal de saúde precisa estabelecer uma relação de
confiança, tendo as capacidades técnicas e postu-
ras éticas (RUEDELL et al. 2010, apud ABREU
et al., 2015). A falta de comunicação atrapalha a
consonância e o apoio da equipe e dificulta a in-
terdisciplinaridade (FELICIANO; KOVACS; SA-
RINHO, 2010, apud MORAES FILHO; ALMEI-
DA, 2016; LIMA et al., 2013).

As insatisfações dos profissionais da saúde 
diante das condições de trabalho favorecem o 
adoecimento conforme o indivíduo não consegue 
mais encontrar sentido naquilo que faz, ou então 
quando é impedido ou restringido de se desenvol-
ver (SÁ; MARTINS-SILVA; FUNCHAL, 2014). 
No estudo de Abreu et al. (2015), alguns enfer-
meiros tinham o pensamento de mudar de ocu-
pação. Outra análise efetuada por Gomes et al. 
(2014) sobre o estresse ocupacional mostrou que 
25% de 204 enfermeiros investigados se arrepen-
deram de escolher a profissão, apresentando me-
nor satisfação em comparação aos médicos, o que 
indica a desvalorização sofrida por esses cuida-
dores. Mesmo com baixos índices para a Síndro-
me de Burnout, no estudo de Sá, Martins-Silva e 
Funchal (2014), 46,15% dos profissionais de en-
fermagem tinham o pensamento de deixar a pro-
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fissão. A falta de valorização e a baixa remunera-
ção de auxiliares, técnicos e enfermeiros também 
foi uma das maiores dificuldades explicita (FER-
REIRA; LUCCA, 2015; LIMA, 2014; MERCES 
et al., 2017). Segundo Trigo, Teng e Hallak (2007, 
apud ALMEIDA et al., 2016), os baixos salários 
e a falta de oportunidades para capacitação, além 
de gerar insatisfação nos trabalhadores pode fazer 
com que eles se sintam impotentes em seu exer-
cício profissional. 

Devido aos desconfortos consequentes do tra-
balho, há aqueles que procuram nas drogas o alí-
vio momentâneo, como alternativa para relaxar e 
amenizar o estresse. Os anestesiologistas indica-
ram possuir grandes fatores de risco para o desen-
volvimento da Síndrome de Burnout, pela comple-
xidade e responsabilidade do serviço prestado e 
outros conflitos profissionais e pessoais (GUPTA; 
MOORE; DUVAL NETO, 2015). Um informati-
vo divulgado pela Revista Brasileira de Aneste-
siologia apontou que a dependência química tem 
aumentado nessa especialidade médica, visto que 
possuem maior facilidade ao acesso a essas subs-
tâncias (BROOKER et al., 2017). Em uma revi-
são de Andrade e Dantas (2015) publicada pela 
mesma revista, esse assunto também foi aborda-
do, chamando a atenção para os transtornos men-
tais sofridos por essa classe médica.

 A dependência química possui relação com 
fatores genéticos, ambientais e psicológicos, e 
de acordo com Sher (2004) e Dick (2008 apud 
BROOKER et al., 2017), grande parte dos médi-
cos que tem problemas com dependência química 
também apresentam sintomas de depressão e de 
outros transtornos de personalidade. Em outra re-
visão integrativa, Oliveira et al. (2013, apud MO-
RAES FILHO; ALMEIDA, 2016) também cons-
tatou que o estresse ocupacional pode levar ao uso 
de drogas lícitas e ilícitas. Já na revisão sistemá-
tica de Gracino et al. (2016), o abuso de substân-
cias por médicos foi um dos assuntos mais aborda-
dos. Os profissionais que fumavam apresentaram 
maior comprometimento psicológico segundo os 
dados obtidos na pesquisa de Mascarenhas, Pra-
do e Fernandes (2013). Profissionais que usavam 
algum tipo de medicamento, entre eles ansiolíti-

cos, hipnóticos e antidepressivos, foram associa-
dos a maiores chances de serem afetados pelo es-
gotamento profissional (MARTINS et al., 2014).

Porém, mesmo em situações difíceis, existem 
aqueles que conseguem de alguma forma encon-
trar outras alternativas, como a resiliência, entendi-
da como o enfrentamento que ajuda o indivíduo a 
se proteger dos males causados pelo desgaste pro-
fissional. Um estudo com enfermeiros teve como 
foco investigar a resiliência entre esses profissio-
nais, e o resultado mostrou que quanto maior a 
resiliência, menor a chance de desenvolver Bur-
nout. A resiliência foi significativa para a dimi-
nuição da exaustão emocional e para o aumento 
da realização profissional (SILVA et al., 2016). 
Um exemplo que pode contribuir como força para 
o enfrentamento às adversidades é a gratidão do
paciente e o reconhecimento social pelo cuidado
(MONTANDON; BARROSO, 2016; ZANATTA;
LUCCA, 2015). O apoio vindo de outros grupos,
como a família, os amigos, a religião e outras re-
lações significativas servem como um sustento
que ajuda na superação das situações estressan-
tes (LIMA et al., 2013). Quando não se tem um
apoio social sólido há uma maior proporção para
o surgimento de problemas de saúde (BROUGH;
PEARS, 2004, apud MASCARENHAS; PRADO;
FERNANDES, 2013). Outros sentem a necessi-
dade de um apoio especializado, como o atendi-
mento psicológico (ALVES, 2013). Em relação a
um ponto de vista mais otimista, alguns estudos
mostraram que alguns profissionais possuíam sa-
tisfação em seu trabalho. Mello e Souza (2013)
avaliaram a qualidade de vida de médicos orto-
pedistas do Mato Grosso do Sul e concluíram que
os mesmos se sentiam realizados e que, apesar de
muitas demandas, a recompensa salarial era per-
tinente. A independência desses especialistas foi
outro fato que se destacou.

No estudo de Sa, Martins-Silva e Funchal 
(2014) a maioria dos enfermeiros denotaram bai-
xa exaustão, baixa despersonalização e alta reali-
zação profissional. Nesse estudo concluiu-se que 
a satisfação e a possibilidade de se desenvolver 
no trabalho é o que mantinham essas dimensões 
equilibradas. Em uma pesquisa exploratória rea-
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lizada com a mesma área profissional, houve al-
guns indícios que poderiam ocasionar o Burnout, 
mas a maioria gostava do trabalho que exerciam 
(ABREU et al., 2015). Em outro estudo, a exaus-
tão entre os enfermeiros estava presente, mas 50% 
se sentiam satisfeitos em suas funções (MEIRA; 
CARVALHO; CARVALHO, 2015). Profissionais 
que participaram do estudo de Santos et al. (2017) 
apresentaram níveis de exaustão emocional e des-
personalização, mas a maioria possuía alta reali-
zação profissional, dado semelhante aos resulta-
dos obtidos por Montandon e Barroso (2016) em 
sua investigação com psicólogos.

Algumas atividades, como a prática de exer-
cícios físicos, têm se mostrado eficiente para o 
combate do estresse e da depressão. Freitas et al. 
(2014) utilizou um programa de atividade físi-
ca para avaliar os seus efeitos em uma equipe de 
Enfermagem que possuía indicativos de ansieda-
de, depressão e Burnout. Apesar desse estudo não 
ter apontado resultados estaticamente significati-
vos, houve uma melhora na qualidade de vida de 
alguns enfermeiros. A falta de exercícios físicos 
pode acarretar outra síndrome, a síndrome meta-
bólica, e esta tem ligação com o estresse e ansie-
dade, segundo Ribeiro et al. (2015). Outro estu-
do presente na revisão sistemática de Gracino et 
al. (2016, apud MAGNAVITA; FILENI, 2014) 
mostrou que os radiologistas possuem um ritmo 
de trabalho altamente estressante e que isso po-
deria estar relacionado a alterações no estado de 
saúde desses profissionais, como a obesidade, 
aumento nas taxas de colesterol e triglicerídeos, 
e que 7,1% dos participantes sofriam da síndro-
me metabólica. Mais da metade dos enfermeiros 
que participaram da pesquisa de Meira, Carvalho 
e Carvalho (2015) não praticavam atividades físi-
cas e esta foi considerada uma das variáveis que 
poderia tornar os profissionais suscetíveis à Sín-
drome de Burnout.

Os participantes do estudo de Alves (2013) 
sentiam a necessidade de que o local de trabalho 
oferecesse programas de atividade física, o que 
também foi recomendado pela Comissão Mista 
Americana (GUPTA; MOORE; DUVAL NETO, 
2015) como uma das alternativas para a melho-

ra da qualidade de vida dos profissionais de saú-
de. Educadores físicos apresentaram menor chan-
ce de desenvolver Burnout (MOREIRA et al., 
2009, apud ALMEIDA et al., 2016). Outros es-
tudos confirmam que as práticas de atividades 
físicas contribuem para a saúde do trabalhador 
(LIMA; FARAH; BUSTAMANTE-TEIXEIRA, 
2018; SERRALHEIRO et al., 2011, apud GRA-
CINO et al., 2016). Outra ação que busca inter-
vir no combate ao estresse é a musicoterapia. Em 
conformidade com uma intervenção proposta por 
Taets et al. (2013), essa atividade diminuiu 60% 
do estresse vivido pelos profissionais de um hos-
pital do Rio de Janeiro. Esse estudo confirma os 
efeitos benéficos da musicoterapia apresentando 
uma revisão sistemática (MARATOS et al., 2008, 
apud TAETS et al., 2013), que mostrou que essa 
ação terapêutica tem sido altamente recomenda-
da nos tratamentos de depressão.

Duas profissões que estão inseridas na área da 
saúde, mas que foram pouco exploradas foram os 
psicólogos, os fonoaudiólogos e dentistas, apre-
sentando apenas um artigo de cada, que retra-
ta brevemente a prática desses profissionais em 
relação a problematização da Síndrome de Bur-
nout (MONTANDON; BARROSO, 2016; NO-
BREGA; BARBOZA, 2014; ZUCOLOTO et al., 
2014). A fonoaudiologia foi a área menos estuda-
da (NOBREGA; BARBOSA, 2014). Não foram 
encontrados artigos segundo os achados dos crité-
rios de inclusão que tratasse especificamente este 
tema com nutricionistas, fisioterapeutas, gestores 
e outros profissionais da área da saúde. Isso mos-
tra que há lacunas que precisam ser preenchidas 
por meio de investigações exploratórias, envol-
vendo a equipe profissional como um todo, vis-
to que os atendimentos nos hospitais atualmente 
contam com a multidisciplinaridade e dependem 
também das funções administrativas.

De acordo com um estudo de revisão feito por 
Moraes Filho e Almeida (2016), são várias as pa-
tologias que estiveram relacionadas ao estresse 
ocupacional, incluindo a depressão e as doenças 
psicossomáticas. Os resultados de outros estudos 
mostraram que os afastamentos de alguns profis-
sionais de saúde ocorreram em decorrência de al-
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gum desiquilíbrio mental (FERREIRA; LUCCA, 
2015; MONTEIRO et al., 2016), e a depressão é 
mais uma vez mencionada (CAVALCANTI et al., 
2018; ZANATTA; LUCCA, 2015). Duas outras 
revisões e dois informativos bibliográficos reafir-
maram a presença de transtorno depressivo e de 
ideação suicida em médicos, principalmente em 
anestesiologistas (ANDRADE; DANTAS, 2015; 
BROOKER et al., 2017; GRACINO et al., 2016; 
GUPTA; MOORE; DUVAL NETO, 2015). Segun-
do os dados de Oliveira et al. (2013), o transtorno 
depressivo e o transtorno afetivo bipolar foram as 
doenças que mais impediram os enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de Enfermagem de continuarem 
no trabalho. Em uma revisão sistemática que tinha 
como objetivo examinar a saúde de médicos foi ob-
servado maior ocorrência das doenças mentais do 
que das doenças físicas (GRACINO et al., 2016).

A Síndrome de Burnout teve relação com a de-
pressão, sendo estes os maiores distúrbios apon-
tados que causam o afastamento do trabalho, que 
adoece o trabalhador e que o incapacita de exer-
cer a sua função. Desta forma, esta síndrome pode 
causar a depressão ou as pessoas com predispo-
sição depressiva tem maiores chances de serem 
afetadas por ela (CAVALCANTI et al., 2018; 
MASLACH; JACKSON, 1981, apud ZANATTA; 
LUCCA, 2015; MONTEIRO et al., 2013; SAN-
TOS et al., 2017; VASCONCELOS; MARTINO; 
FRANÇA, 2018). Houve a associação do Burnout 
com outros transtornos mentais comuns (SILVA 
et al., 2015, 2017), como a ansiedade e manifes-
tações psicossomáticas (SILVEIRA; CAMARA; 
AMAZARRAY, 2014; PAI et al., 2015). Outro 
risco que a Síndrome de Burnout pode trazer são 
as ideações suicidas (MARQUES et al., 2015).

No estudo de Abreu et al. (2015), a maioria dos 
enfermeiros e técnicos de enfermagem tinham in-
formações sobre a Síndrome de Burnout. Simi-
larmente, no estudo de Meira, Carvalho e Carva-
lho (2015), a maioria dos profissionais também 
tinha o conhecimento, pois na instituição pesqui-
sada o assunto já tinha sido trabalhado por outra 
pesquisadora. Ter consciência do problema é um 
dos primeiros passos para que a Síndrome possa 
ser abordada nos ambientes hospitalares, colabo-

rando para o encontro de mecanismos de enfren-
tamento que sejam eficientes e saudáveis, assim 
como a mobilização de ações institucionais que 
promovam a prevenção e o tratamento adequa-
do dos profissionais adoecidos (ABREU et al., 
2015; GUPTA; MOORE; DUVAL NETO, 2015).

No presente estudo, ao todo, 401 profissionais 
de saúde fizeram parte da amostra, mas nem to-
dos responderam por completo todos os questio-
nários. Portanto, para as análises, foram levadas 
em consideração somente aquelas que obtiveram 
respostas em cada fator. Dos participantes, 52,1% 
(n=195) são adultos jovens e 41,2% (n=154) jo-
vens, 75,1% (n=284) são do sexo feminino e 
24,9% do sexo masculino (n=94). Sobre o esta-
do civil, 43,7% são solteiros (n=164) e 42,9% ca-
sados (n=161). Em relação ao tempo de serviço, 
27,1% (n=85) estão entre 5 a 10 anos na institui-
ção e 24,8% (n=78) entre 2 a 5 anos. A maioria 
dos profissionais (73,1%; n=237) são contratados 
por regime de trabalho celetista (CLT).

No que se refere às dimensões da Síndrome 
de Burnout, 6,1% dos trabalhadores apresentaram 
alta exaustão emocional, 84,8% apresentaram alta 
despersonalização e 100% apresentaram baixa re-
alização profissional (Tabela 1).

Tabela 1. Análise descritiva dos níveis de Exaustão 
Emocional, Despersonalização, Realização Profissional, 
Frequência dos Sintomas Psicossomáticos, Depressão e 
Qualidade de Vida no Trabalho (N, %).
Variável Nível N %

Exaustão Emocional

Baixo 293 77,1
Médio 64 16,8
Alto 23 6,1
Total 380 100,0

Despersonalização 

Baixo 3 0,8
Médio 57 14,4
Alto 335 84,8
Total 395 100,0

Realização Profissional Baixo 396 100,0

Frequência dos Sintomas 
Psicossomáticos

Baixo 88 24,6
Médio 178 49,9
Alto 91 25,5
Total 357 100,0
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Tabela 2. Análise correlacional entre Exaustão Emocional, Despersonalização, Realização Profissional, Frequência dos 
Sintomas Psicossomáticos, Depressão e Qualidade de Vida no Trabalho (r, p, N).

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7

Exaustão Emocional (1)
r 1
p
N 380

Despersonalização (2)
r 0,108* 1
p 0,036
N 376 395

Realização Profissional 
(3)

r -0,026 0,480** 1
p 0,619 0,000
N 378 393 396

Frequência 
dos Sintomas 
Psicossomáticos (4)

r 0,598** 0,042 -0,061 1
p 0,000 0,420 0,248
N 352 364 366 369

Intensidade 
dos Sintomas 
Psicossomáticos (5)

r 0,602** 0,066 -0,079 0,956** 1
p 0,000 0,209 0,135 0,000
N 348 359 361 351 363

Depressão (6)
r 0,407** 0,025 -0,012 0,539** 0,552** 1
p 0,000 0,769 0,884 0,000 0,000
N 132 140 139 133 133 140

Qualidade de Vida no 
Trabalho (7)

r -0,129* 0,567** 0,673** -0,115* -0,162** -0,156 1
p 0,015 0,000 0,000 0,033 0,003 0,075
N 353 369 369 342 338 130 369

Legenda: *. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
Fonte: Tabela elaborada pelos autores.

Quanto à depressão, 11,4% apresentaram ní-
vel moderado e 30% nível leve. Em relação aos 
sintomas psicossomáticos, 49,9% possuíam fre-
quência média e 25,5% frequência alta. Já sobre a 
intensidade dos sintomas psicossomáticos, 49,6% 
apresentaram intensidade média e 24,8% intensi-
dade alta. A qualidade de vida no trabalho (QVT) 
foi avaliada como média para 48,5% e baixa para 
26,6% (Tabela 1). Não houve índices de ideações 
suicidas, visto que os participantes não preenche-
ram de forma satisfatória o instrumento proposto 
para tal avaliação de acordo com os critérios me-
todológicos preestabelecidos.

Intensidade 
dos Sintomas 
Psicossomáticos

Baixo 93 25,6
Médio 180 49,6
Alto 90 24,8
Total 363 100,0

Depressão

Mínimo 81 57,9
Leve 42 30,0

Moderado 16 11,4
Grave 1 0,7
Total 140 100,0

Qualidade de Vida no 
Trabalho

Baixa 96 26,6
Média 175 48,5
Alta 90 24,9
Total 361 100,0

Fonte: Tabela elaborada pelos autores.
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De acordo com as análises correlacionais rea-
lizadas entre as variáveis estudadas, a despersona-
lização apresentou associação significativa com a 
exaustão emocional (r=0,108; p=0,036), mostran-
do que quanto maior a despersonalização, maio-
res são as chances dos profissionais de saúde se 
sentirem exaustos. A realização profissional as-
sociou-se significativamente com a despersonali-
zação (r=0,480; p=0,000), apontando que os sen-
timentos de eficácia e indiferença acompanha o 
dia a dia destes profissionais (Tabela 2).

Referente à variável que avalia a frequência 
dos sintomas psicossomáticos, esta apresentou 
correlação significativa com a exaustão emocio-
nal (r=0,598; p=0,000), o que indica que tais sin-
tomas aumentam as possibilidades de os profis-
sionais de saúde virem a apresentar cansaço físico 
e emocional. Sobre a intensidade dos sintomas 
psicossomáticos, houve associação significativa 
com a exaustão emocional (r=0,602; p=0,000) e 
com a frequência dos sintomas psicossomáticos 
(r=0,956; p=0,000), o que sinaliza que a alta in-
tensidade dos sintomas psicossomáticos influen-
cia no desenvolvimento da exaustão emocional, 
assim como na frequência dos sintomas psicosso-
máticos sofrido por esses profissionais (Tabela 2).

 A depressão associou-se significativamente 
com a exaustão emocional (r=0,407; p=0,000), 
com a frequência dos sintomas psicossomáticos 
(r=0,539; p=0,000) e com a intensidade dos sin-
tomas psicossomáticos (r=0,552; p=0,000). As-
sim, pode-se dizer que a depressão está presente 
em profissionais que apresentam manifestações 
psicossomáticas em alta intensidade e frequên-
cia (Tabela 2).

A qualidade de vida possuiu correlação signi-
ficativamente negativa com a exaustão emocio-
nal (r=-0,129; p=0,015), com a frequência dos 
sintomas psicossomáticos (r=-0,115; p=0,033) 
e com a intensidade dos sintomas psicossomá-
ticos (r=-162; p=0,003), mostrando que a quali-
dade de vida impacta no bem-estar e a saúde dos 
participantes, evitando exaustão emocional, fre-
quência e intensidade de sintomas psicossomáti-
cos. A qualidade de vida também esteve positi-
vamente correlacionada com a despersonalização 

(r=0,567; p=0,000) e com a realização profissio-
nal (r=0,673; p=0,000), indicando que a realiza-
ção profissional é uma condição importante para 
que se tenha a qualidade de vida e além do mais, 
sinaliza que a despersonalização esteja presente 
nesta condição (Tabela 2).

Discussão

No presente estudo, 6,1% dos participantes 
apresentaram alta exaustão emocional, 84,8% alta 
despersonalização e 100% baixa realização profis-
sional, caracterizando perfis suscetíveis à Síndro-
me de Burnout. Os profissionais também apresen-
taram depressão moderada (11,4%) e frequência 
média de sintomas psicossomáticos (49,9%). Ar-
ticulando os dados da revisão integrativa com os 
dados quantitativos, nota-se que os profissionais 
de saúde vêm apresentando vulnerabilidade ao 
adoecimento no trabalho, com índices preocu-
pantes e prevalências variadas da Síndrome, ou 
seja, de sintomas relacionados ao estresse e ou-
tras patologias associadas (ABREU et al., 2015; 
ALMEIDA et al., 2016; ALVES, 2013; ANDRA-
DE; DANTAS, 2015; BROOKER et al., 2017; 
CAVALCANTI et al., 2018; FERREIRA; LUC-
CA, 2015; FREITAS et al., 2013; MARQUES 
et al., 2015; GOMES et al., 2014; GRACINO et 
al., 2016; GUPTA; MOORE; DUVAL NETO, 
2015; LIMA et al., 2013; LIMA; FARAH; BUS-
TAMANTE-TEIXEIRA, 2018; MARÔCO et al., 
2015; MARTINS et al., 2014; MASCARENHAS; 
PRADO; FERNANDES, 2013; MEIRA; CARVA-
LHO; CARVALHO, 2015; MERCES et al., 2017; 
MONTANDON; BARROSO, 2016; MONTEI-
RO et al., 2013; MONTEIRO et al., 2016; MO-
RAES FILHO; ALMEIRA, 2016; NÓBREGA; 
BARBOZA, 2014; NOVAIS et al., 2016; OLI-
VEIRA et al., 2013; PAI et al., 2015; PORTERO 
DE LA CRUZ; VAQUERO ABELLÁN, 2015; 
RIBEIRO et al., 2015; RISSARDO; GASPARI-
NO, 2013; SÁ; MARTINS-SILVA; FUNCHAL, 
2014; SANTOS et al., 2017; SILVA et al., 2015, 
2017; SILVA et al., 2016; SILVEIRA; CAMA-
RA; AMAZARRAY, 2014; TAETS et al., 2013; 
VASCONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018; 
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WORM et al., 2016; ZANATTA; LUCCA, 2015; 
ZUCOLOTO et al., 2014).

Os locais escolhidos para a realização da pes-
quisa foram os hospitais do Estado de Goiás. No 
estudo feito por Santos et al. (2017) foi feita uma 
comparação entre um hospital público e outro pri-
vado, e os resultados mostraram que o adoecimen-
to mental foi maior nos profissionais que trabalha-
vam no âmbito público, onde estes apresentaram 
maiores índices de exaustão emocional e desper-
sonalização. No presente estudo, a despersonali-
zação apresentou associação significativa com a 
exaustão emocional (r=0,108; p=0,036), sinalizan-
do que quanto maior a despersonalização, maio-
res são as chances dos profissionais se sentirem 
esgotados. Os participantes do estudo de Santos 
(2017) que trabalhavam no hospital público tam-
bém apresentaram maiores níveis de depressão e 
alcoolismo. No que se refere ao vínculo emprega-
tício, no estudo de Monteiro et al. (2016), os es-
tatutários possuíam maior despersonalização. No 
presente estudo, a maioria (73,1%) era contrata-
da por regime celetista (CLT), embora os hospi-
tais sejam públicos.

Em relação à idade, 52,1% são adultos jovens 
e 41,2% são jovens, estando 27,1% entre 5 e 10 
anos na instituição de trabalho, e 24,8% entre 2 e 
5 anos. Alguns estudos confirmam que os profis-
sionais mais jovens, estando em seu primeiro em-
prego ou que possuem pouca experiência são os 
mais vulneráveis à Síndrome de Burnout (FELI-
CIANO; KOVACS; MARINHO, 2011 apud MO-
RAES FILHO; ALMEIDA et al., 2016; MARÔ-
CO et al., 2016; MARTINS et al., 2014; MEIRA; 
CARVALHO; CARVALHO, 2015; MERCES et 
al., 2017; RISSARDO; GASPARINO, 2013; VAS-
CONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018; ZU-
COLOTO et al., 2014). A inaptidão dos profissio-
nais mais jovens em lidar com o estresse também 
foi um dos assuntos abordados na revisão de An-
drade e Dantas (LARSSON; SANNER, 2010 apud 
ANDRADE; DANTAS, 2015; LEDERER et al., 
2006; LINDFORS et al., 2006). Diferentemente, 
no estudo de Monteiro et al. (2016), os profissio-
nais com mais tempo de profissão apresentaram 
maior despersonalização, bem como na pesqui-

sa de Silveira, Câmara e Amazarray (2014), onde 
este fator foi considerado como um dos predito-
res para a Síndrome de Burnout. Quanto ao esta-
do civil dos participantes, 43,7% são solteiros e 
42,9% casados. Independente do estado conjugal, 
as relações significativas são importantes para o 
apoio social. No estudo de Lima et al. (2013), a 
família, os amigos e o envolvimento religioso fo-
ram vistos como suporte para a superação de situa-
ções estressantes. A falta de um apoio sólido acaba 
interferindo na saúde física e mental (BROUGH; 
PEARS, 2004, apud MASCARENHAS; PRADO; 
FERNANDES, 2013).

A depressão associou-se significativamente 
com a exaustão emocional (r=0,407; p=0,000), 
com a frequência dos sintomas psicossomáticos 
(r=0,539; p=0,000) e com a intensidade dos sin-
tomas psicossomáticos (r=0,552; p=0,000). De 
acordo com um estudo de revisão feito por Moraes 
Filho e Almeida (2016), são várias as patologias 
que estiveram relacionadas ao estresse ocupacio-
nal, e a depressão e as doenças psicossomáticas 
estavam incluídas. Os resultados de outros estu-
dos mostraram que os afastamentos de alguns pro-
fissionais de saúde ocorreram em decorrência de 
algum desiquilíbrio mental (FERREIRA; LUC-
CA, 2015; MONTEIRO et al., 2016), e a depres-
são é mais uma vez mencionada (CAVALCANTI 
et al., 2018; ZANATTA; LUCCA, 2015). Segun-
do os dados de Oliveira et al. (2013), o transtor-
no depressivo e o transtorno afetivo bipolar foram 
as doenças que mais impediram os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem de continu-
arem no trabalho. Duas outras revisões e dois in-
formativos bibliográficos reafirmaram a presen-
ça de transtorno depressivo e de ideação suicida 
em médicos, principalmente em anestesiologis-
tas (ANDRADE; DANTAS, 2015; BROOKER 
et al., 2017; GRACINO et al., 2016; GUPTA; 
MOORE; DUVAL NETO, 2015). Outras pesqui-
sas confirmam a relação da Síndrome de Burnout 
com a depressão, o que indica que essas duas pa-
tologias podem coexistir no adoecimento dos pro-
fissionais de saúde (CAVALCANTI et al., 2018; 
MONTEIRO et al., 2013; MASLACH; JACK-
SON, 1981, apud ZANATTA; LUCCA, 2015; 
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SANTOS et al., 2017; VASCONCELOS; MAR-
TINO; FRANÇA, 2018). No estudo de Vascon-
celos, Martino e França (2018), 14,29% dos en-
fermeiros foram classificados com Síndrome de 
Burnout, e 10,98% apresentaram depressão. Ca-
valcanti et al. (2018), em sua investigação com re-
sidentes na área de especialidade oncológica, ave-
riguou que a Síndrome de Burnout e a depressão 
apresentaram uma prevalência de 75% e 72,5% 
respectivamente, e que estas patologias estavam 
correlacionadas positivamente.

Neste estudo, a qualidade de vida foi avalia-
da como média (48,5%) pelos profissionais de 
saúde. No entanto, no estudo de Mello e Souza 
(2013), o resultado sobre a qualidade de vida no 
trabalho foi altamente satisfatório para os médi-
cos ortopedistas do Mato Grosso do Sul. Obser-
vou-se também, no presente estudo, que a variável 
qualidade de vida esteve associada com a desper-
sonalização (r=0,567; p=0,000) e com a realiza-
ção profissional (r=0,673; p=0,000). Além deste 
resultado, observou-se também que a realização 
profissional apresentou correlação com a desper-
sonalização (r=0,480; p=0,000). Estes dados su-
gerem que os profissionais possuem a desperso-
nalização como mecanismo de defesa para não se 
envolverem em conflitos emocionais e pessoais. 
Os profissionais da área da saúde podem se envol-
ver emocionalmente com as situações dos pacien-
tes, atrapalhando a execução de seu trabalho. Por 
isso, como forma de autoproteção, pode aconte-
cer o distanciamento afetivo, que afeta as relações 
com os pacientes, contribuindo para a despersona-
lização, além do cansaço emocional (ESCRIBÁ-
-AGUIR; ARTAZCOZ; PÉREZ-HOYOS, 2008,
apud GRACINO et al., 2016; GUIDO et al., 2012,
apud ZANATTA; LUCCA, 2015).

A maioria dos participantes do presente estu-
do apresentaram frequência (49,9%) e intensida-
de (49,6%) média de sintomas psicossomáticos, 
e estes estiveram relacionados respectivamen-
te (r=0,598; p=0,000 / r=0,602; p=0,000) com 
a exaustão emocional. A qualidade de vida pos-
suiu correlação significativamente negativa com 
a exaustão emocional (r=-0,129; p=0,015), com 
a frequência dos sintomas psicossomáticos (r=-

0,115; p=0,033) e com a intensidade dos sinto-
mas psicossomáticos (r=-162; p=0,003). Alguns 
estudos mostraram a associação do Burnout com 
outros transtornos mentais comuns (SILVA et al., 
2015, 2017), incluindo a ansiedade e manifesta-
ções psicossomáticas (PAI et al., 2015; SILVEIRA; 
CAMARA; AMAZARRAY, 2014). Isso enfatiza 
que as desordens psíquicas podem desenvolver a 
Síndrome de Burnout ou então agravá-la.

Conclusão

O objetivo deste trabalho foi verificar e com-
preender os indícios de sofrimentos psíquicos e 
manifestações psicossomáticas de sintomas de-
pressivos e ideações suicidas como consequên-
cias da Síndrome de Burnout em trabalhadores 
da área de saúde, como também analisar a quali-
dade de vida desses profissionais.

Os participantes apresentaram índices preocu-
pantes nas dimensões despersonalização e baixa 
realização profissional da Síndrome de Burnout, 
embora tenham apresentado ainda baixo índice 
para a exaustão emocional. A depressão apareceu 
em nível moderado e os sintomas psicossomáticos 
obtiveram frequência e intensidade média. Houve 
correlações entre a exaustão emocional e as variá-
veis de depressão, de frequência e intensidade dos 
sintomas psicossomáticos. Estes resultados mos-
tram que existem profissionais adoecidos no am-
biente de trabalho, o que acaba afetando a quali-
dade de vida, avaliada neste estudo como média.

Os dados da revisão integrativa possibilita-
ram a melhor compreensão dos fatores que po-
dem estar relacionados à Síndrome de Burnout 
nos profissionais de saúde, como: a insatisfação 
com o contexto organizacional, as altas exigên-
cias, as dificuldades em lidar com as demandas, 
as sobrecargas de trabalho, a falta de apoio e re-
conhecimento, a violência, as comorbidades com 
outros transtornos mentais, assim como a depres-
são e a presença de ideações suicidas e doenças 
psicossomáticas. Percebeu-se que em alguns es-
tudos houve diferentes critérios para a classifica-
ção da Síndrome de Burnout no que se refere à 
quantidade das dimensões diagnósticas alteradas.



142

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP. 12 DEPRESSÃO E IDEAÇÃO SUICIDA COMO EFEITOS PSICOSSOMÁTICOS ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT.  
OLIVEIRA, Túlio Morais et al.

As limitações desta pesquisa foram: o critério 
de seleção de artigos apenas em português para 
a revisão integrativa; a falta de alguns dados dos 
participantes; a ausência de correlações da Sín-
drome de Burnout, depressão, ideações suicidas, 
sintomas psicossomáticos e qualidade de vida 
com as variáveis sociodemográficas, assim como 
com as laborais dos participantes. Na avaliação 
das ideações suicidas, seguindo o critério de ex-
clusão que as escalas que apresentassem mais de 
três respostas sem responder, o questionário de-
veria ser eliminado. Este inventário não pode ser 
analisado, pois todos os participantes responde-
ram o Inventário de Beck (BSI) em pouquíssimos 
itens, isso mostra outra limitação quando este as-
sunto é abordado. Diante deste resultado, fica o 
questionamento ‘será que os profissionais que fo-
ram avaliados estão com sofrimento psíquico tão 
intenso a ponto de eles terem medo de responder 
ao instrumento BSI?’ ou ‘será que por causa do 
instrumento BSI conter questionamentos tão ób-
vios sobre a ideação suicida estes profissionais 
não quiseram responder?’

As informações reunidas neste estudo mos-
tram que há índices preocupantes do adoecimento 
ocupacional na área da saúde. Diante dessa emer-
gência, sugere-se que sejam feitas intervenções 
que possam minimizar as prováveis causas des-
te adoecimento, assim como, que sejam realiza-
das novas pesquisas com a finalidade de chamar 
a atenção para a importância das decisões dentro 
das organizações e assim promover a qualidade 
de vida no trabalho, atendendo às necessidades fí-
sicas, psicológicas e laborais, investindo em fato-
res de proteção e diminuindo os fatores de risco.
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Resumo: Introdução: Há uma grande preocupa-
ção sobre a realidade dentro das organizações e os 
seus modelos de funcionamento, e uma das gran-
des queixas é a saúde do trabalhador. A Síndrome 
de Burnout é um dos distúrbios que vem afetan-
do a vida dos trabalhadores, principalmente dos 
profissionais da área da saúde. Esta síndrome é 
caracterizada por três dimensões diagnósticas: a 
exaustão emocional, a despersonalização e a bai-
xa realização profissional. Objetivo: verificar e 
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compreender os indícios de sofrimentos psíqui-
cos e manifestações psicossomáticas de sintomas 
depressivos e ideações suicidas como consequên-
cias da Síndrome de Burnout em trabalhadores da 
área de saúde em Goiás, como também analisar 
a qualidade de vida desses profissionais. Méto-
do: estudo descritivo, correlacional e de revisão 
integrativa. Primeiramente se realizou a revisão 
integrativa, com a finalidade de obter fundamen-
tação teórica do tema escolhido e utilizou-se a 
base de dados online SciELO e CAPES. Partici-
param desta pesquisa 401 trabalhadores de hos-
pitais públicos do estado de Goiás. Para a coleta 
de dados quantitativos utilizou-se o Maslach Bur-
nout Inventory-General Survey (MBI-GS); o In-
ventário de Depressão de Beck (BDI); o Inventá-
rio de Ideação Suicida de Beck (BSI); uma escala 
tipo Likert para avaliação dos sintomas psicosso-
máticos e uma escala para avaliar a qualidade de 
vida. Os dados quantitativos foram analisados por 
meio de análises descritiva e inferencial (corre-
lação). Resultados: na revisão integrativa foram 
selecionados e analisados 42 artigos. Dos par-
ticipantes deste estudo, 6,1% apresentaram alta 
exaustão emocional, 84,8% alta despersonaliza-
ção e 100% baixa realização profissional, caracte-
rizando perfis suscetíveis a Síndrome de Burnout. 
Os profissionais também apresentaram depressão 
moderada (11,4%) e frequência média de sinto-
mas psicossomáticos (49,9%). A depressão asso-
ciou-se significativamente com a exaustão emo-
cional (r=0,407; p=0,000), com a frequência dos 
sintomas psicossomáticos (r=0,539; p=0,000) e 
com a intensidade dos sintomas psicossomáticos 
(r=0,552; p=0,000). A qualidade de vida no tra-
balho (QVT) foi avaliada como média (48,5%). 
Não houve mostras de ideações suicidas. Con-
clusão: há índices preocupantes do adoecimento 
ocupacional na área da saúde. Diante dessa emer-
gência, sugere-se que sejam feitas intervenções 
que possam minimizar as prováveis causas des-
te adoecimento, assim como, que sejam realiza-
das novas pesquisas com a finalidade de chamar 
a atenção para a importância das decisões dentro 
das organizações e assim promover a qualidade 
de vida no trabalho, atendendo as necessidades fí-

sicas, psicológicas e laborais, investindo em fato-
res de proteção e diminuindo os fatores de risco.

Palavras-chave: Burnout; Depressão; Suicídio.

Abstract: Introduction: There is great concern 
about the reality within organizations and their 
working models, and one of the major complaints 
is worker health. Burnout syndrome is one of the 
disorders that has been affecting the lives of work-
ers, especially health professionals. This syndrome 
is characterized by three diagnostic dimensions: 
emotional exhaustion, depersonalization and low 
professional achievement. Objective: To veri-
fy and understand the signs of psychic suffering 
and psychosomatic manifestations of depressive 
symptoms and suicidal ideation as a consequence 
of Burnout Syndrome in health workers in Goiás, 
as well as to analyze the quality of life of these 
professionals. Method: Descriptive, correlational 
and integrative review study. Firstly, the integra-
tive review was carried out, with the purpose of 
obtaining a theoretical basis for the chosen theme 
and using the SciELO and CAPES online data-
base. A total of 401 workers from public hospi-
tals in the State of Goiás participated in this study. 
The Maslach Burnout Inventory-General Survey 
(MBI-GS) was used to collect quantitative data; 
the Beck Depression Inventory (BDI); the Beck 
Suicidal Ideation Inventory (BSI); a Likert scale 
for assessing psychosomatic symptoms and a scale 
for assessing quality of life. The quantitative data 
were analyzed through descriptive and inferential 
analysis (correlation). Results: In the integrative 
review, 42 articles were selected and analyzed. 
Of the participants in this study, 6.1% presented 
high emotional exhaustion, 84.8% high deperson-
alization and 100% low professional achievement, 
characterizing profiles susceptible to Burnout Syn-
drome. The professionals also presented moderate 
depression (11.4%) and mean frequency of psy-
chosomatic symptoms (49.9%). Depression was 
significantly associated with emotional exhaus-
tion (r = 0.407, p = 0.000), with frequency of psy-
chosomatic symptoms (r = 0.539, p = 0.000) and 
intensity of psychosomatic symptoms (r = 0.552, 



149

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP. 12 DEPRESSÃO E IDEAÇÃO SUICIDA COMO EFEITOS PSICOSSOMÁTICOS ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT.  
OLIVEIRA, Túlio Morais et al.

p = 0.000 ). Quality of life at work (QWL) was 
evaluated as mean (48.5%). There were no signs 
of suicidal ideation. Conclusion: There are worry-
ing rates of occupational illness in the health area. 
In view of this emergency, it is suggested that in-
terventions be made that may minimize the prob-
able causes of this illness, as well as that new re-
search be done to draw attention to the importance 
of decisions within organizations and thus promote 
quality of life at work, attending to physical, psy-
chological and labor needs, investing in protec-
tion factors and reducing risk factors.

Keywords: Burnout; Depression; Suicide.
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Aviolência é um fenômeno que provavel-
mente sempre fez parte da sociedade e 
gera consequências graves aos envolvi-

dos. O comportamento suicida é um tipo de vio-
lência autoinfligida e inclui pensamentos, plane-
jamento e tentativas de suicídio, podendo ou não 
levar a óbito (JUNIOR; NUNES; GONÇALVES; 
SILVA, 2016).

O Boletim epidemiológico de 2017 da Secreta-
ria de vigilância em Saúde (SVS) constatou a partir 
de análises das notificações no Sistema de Infor-
mação de Agravos e Notificação (Sinan) no perí-
odo de 2011 a 2016, a prevalência de 48.204 ca-
sos de tentativa de suicídio. Sendo 33.269 (69,0%) 
em mulheres e 14.931 (31,0%) em homens (MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Em relação ao perfil de óbitos por suicídio re-
gistrado no Sistema de Informação sobre Mortali-
dade (SIM) no período de 2011 a 2015, foram re-
gistrados 55.649 casos de óbitos por suicídio no 
Brasil e as maiores taxas foram registradas nos 
estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina 
e do Mato Grosso do Sul com respectivamente: 
10,3; 8,8 e 8,5 óbitos por 100 mil hab. Em rela-
ção ao gênero, registrado no SIM, encontrou-se 
que para os homens a taxa de óbito por suicídio 

foi de 9,1/100 mil habitantes, enquanto que no fe-
minino foram de 2,5/100 mil habitantes (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2017).

A escolha de meios menos letais é um dos fa-
tores associados às maiores taxas de tentativas de 
suicídio em mulheres. Assim sendo, Falcão; Oli-
veira (2015) trazem que é mais comum as mu-
lheres optarem por uso indevido de medicamen-
tos para tentar suicídio, por ser mais socialmente 
aceito do que seria para os homens. Da mesma 
maneira, os homens optam pelo uso de armas de 
fogo, ainda que seja acessível a ambos os gêne-
ros, por ser mais bem aceitos como um método 
de suicídio do que seria para as mulheres.

Estimativas apontam para o crescimento de 
comportamentos suicidas entre adolescentes e jo-
vens e segundo o Mapa da Violência de 2014, en-
tre os anos de 2000 a 2012, o aumento das taxas 
de suicídio nessa população foi de 33,5% (WAI-
SELFSZ, 2014). Corroborando com tal achado, o 
Ministério da saúde (2017), constatou que a fai-
xa etária e etnia prevalente de mortes foram de 
adolescentes de 10 a 19 anos, na população indí-
gena (44,8%).

Entre adolescentes esse fenômeno pode ser 
influenciado por conflitos, sentimentos de ansie-

mailto:yngriddlanuse2@gmail.com
mailto:dazanini@yahoo.com
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dade e depressão que acompanham a reorgani-
zação física, psíquica e sociocultural que ocorre 
nesse período de desenvolvimento (JUNIOR et 
al., 2016). O crescimento das estatísticas sugere 
estruturações e regulamentações de políticas pú-
blicas que visem a prevenção a jovens e adoles-
centes em situações de vulnerabilidade. Uma vez 
que esse fenômeno é considerado um sério pro-
blema de saúde pública que traz consequências 
sociais, emocionais e/ou econômicas tanto para 
a família das vítimas, quanto para o meio social 
no qual o adolescente está inserido (MOREIRA; 
BASTOS, 2015).

O suicídio é um fenômeno complexo e mul-
ticausal que envolve fatores de risco e de prote-
ção. Fatores de risco, segundo o Plano Nacional 
de prevenção do suicídio (2013/2017) do Gover-
no de Portugal, são situações, doenças e/ou traços 
de personalidade que podem aumentar a probabi-
lidade de alguém tentar suicídio ou mesmo vir a 
se suicidar. Alguns fatores existentes entre os ado-
lescentes são: presença de depressão e/ou outros 
transtornos, uso de drogas, dificuldades de apren-
dizagem, ser vítima ou estar exposto à violência e 
estresse constante, ter conflitos familiares e com-
portamentos impulsivos, entre outros (CARVA-
LHO, PEIXOTO; SARAIVA; SAMPAIO; AMA-
RO; SANTOS; SANTOS, 2013)

De acordo com Cerqueira; Lima (2015) histó-
rias de tentativas anteriores é um dos principais 
fatores de risco para o suicídio e estima-se que 
para cada óbito por suicídio, existem de 10 a 20 
tentativas de suicídio anteriores, sendo que tais 
taxas são maiores em mulheres do que em ho-
mens, segundo a Organização Mundial da Saú-
de (OMS, 2013) apud (MAGNANI; STAUDT, 
2018). Salienta-se que o fator de risco por si só, 
não seja determinante para a ocorrência de sui-
cídio, sendo que este se associa, segundo Perei-
ra; Willhelm; Koller; Almeida (2018) com a in-
tensidade, a recorrência e com o modo como são 
manejados (SCHLOSSER, ROSA, MORE, 2014; 
JUNIOR et al., 2016).

Outro fator de risco bastante considerável para 
o suicídio é os maus-tratos sofridos durante ado-
lescência, pois segundo Rodrigues; Nogueira;

Antolini; Berbara; Oliveira (2006) jovens apre-
sentam um risco três vezes superior de suicídio 
quando comparados a adolescentes sem história 
de negligência ou abandono, violência física, se-
xual e psíquica. Gawryszewski; Valencich; Val-
le; Pito (2012) trazem que maus tratos contra as 
crianças e adolescentes é um tipo de violência que 
se refere a qualquer forma de abuso físico, emo-
cional, sexual, negligência e/ ou formas de explo-
ração comercial.

Pesquisas apontam que a faixa etária com maior 
número de casos de maus-tratos foi a de 10 a 14 
anos (38,8%). Com relação à natureza dos maus-
-tratos, predominaram os casos de violência física
isolada ou associada a abuso psicológico (34,0%),
seguindo-se a violência sexual isolada (33,2%),
negligência/abandono (13,9%), outros tipos e for-
mas múltiplas (8,8%), violência sexual associada
à violência física (7,1%) e violência psicológica
(3,0%). Tais índices demonstram a necessidade
de mais investimentos com foco na prevenção a
essa violência, principalmente, a adolescentes vis-
to que as consequências afetam o desenvolvimen-
to físico, social e psicológico destes (GAWRYS-
ZEWSKI et al., 2012).

Assim sendo, a prevenção passa pelo fortale-
cimento de fatores protetivos e segundo Ribei-
ro e Moreira (2018) eles agem com o objetivo de 
estabilizar ou diminuir os riscos de mortalidade. 
Alguns são: acesso a serviços de saúde e sanea-
mento básico de qualidade, inclusão e integra-
ção social, rede social significativa e ausência de 
transtornos mentais.

Outros fatores de proteção associados especi-
ficamente aos jovens são: ter bons vínculos afe-
tivos com familiares e amigos, possuir caracterís-
ticas pessoais como boa autoestima, boas crenças 
de autoeficácia, ter habilidades sociais, flexibilida-
de emocional e ser resiliente, além da capacidade 
de buscar ajuda diante de dificuldades (SCHLOS-
SER et al., 2014; MAGNANI, STAUDT, 2018; 
PEREIRA et al., 2018).

Segundo Squassoni; Matsukura; Pinto (2014) 
apoio social é um agrupamento de informações 
que levam um indivíduo a acreditar que é valori-
zado, amado, cuidado e que pertence a uma rede 



152

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP. 13 AIDEAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES: MAUS-TRATOS E APOIO SOCIAL.
SANTOS, Yngrid D’ Lanuse da Silva; ZANINI, Daniela Sacramento

com responsabilidades recíprocas. Dessa forma 
os adolescentes ficam mais protegido em situa-
ções de crise, uma vez que ao se sentir apoiado 
seja por familiares e/ou amigos, isso facilita estra-
tégias tanto de enfrentamento quanto de adapta-
ção às mudanças (ALVES; DELL’ AGLIO, 2015).

Há também redes formais de ajuda, constituí-
da por pessoas/profissionais de organismos comu-
nitários e/ou instituições. No entanto o que mui-
to se percebe é a fragilidade da integração social 
desses cuidadores, principalmente em situações de 
violência contra crianças e adolescentes. Tal fra-
gilidade dificulta a comunicação a outros órgãos, 
em casos de violência, gerando as subnotificações, 
assim como a organização de estratégias de inter-
venção e prevenção (SQUASSONI et al., 2014).

Diante do exposto percebe-se que o suicídio 
vem aumentando entre a população de adolescen-
tes e compreender esse fenômeno requer uma aná-
lise dos fatores de risco e de proteção. Dessa for-
ma a presente pesquisa tem como objetivo avaliar 
o papel dos maus-tratos como fator de risco e do
apoio social como fator de proteção ao suicídio
entre adolescentes.

Métodos

Estudo quantitativo.

Participantes

Participaram desta pesquisa 173 adolescentes 
na faixa etária de 11 a 18 anos de idade, do sexo 
feminino e masculino, de duas escolas da rede es-
tadual da região de Goiânia-Go.

Instrumentos

Para este estudo foi utilizado: Questionário de 
Vitimização Juvenil- JVQ, Escala de Apoio social 
e as subescalas do Youth Self-Report que avaliam 
ideação e tentativa de suicídio.

O JVQ é um instrumento validado para a língua 
portuguesa e adaptado por Faria e Zanini (2011), 
composto por 34 questões que propõe identificar 
vitimização contra crianças e adolescentes viven-

ciadas no último ano e ao longo da vida. Abran-
ge módulos de violência como: Crime conven-
cional, Maus-tratos na infância e adolescência, 
Vitimização por pares e irmãos, Agressão sexu-
al, testemunhada e vitimização indireta, com per-
guntas abertas e fechadas. Este apresenta um for-
mato autoaplicável para os adolescentes a partir 
de 12 anos de idade, que possibilita também sua 
aplicação individualmente ou em grupo, poden-
do ser adaptado para entrevistas com crianças a 
partir de oito anos de idade, até adolescentes de 
17 anos de idade (CAMPOS, 2016).

A escala de apoio social propõe avaliar, a par-
tir de uma escala do tipo Likert de cinco pontos, 
a percepção de apoio social em cinco dimensões: 
material, afetiva, interação social positiva, emocio-
nal e de informação. A soma desses cinco fatores 
gera a pontuação do apoio social total. Os parti-
cipantes também respondem a perguntas relativas 
aos dados sociodemográficos e informações adi-
cionais tais como: idade, sexo, escolaridade, es-
tado civil, com quem reside, renda familiar além 
de dados relativos a problemas crônicos de saú-
de, prática de atividades física e, estado de saúde 
(ZANINI; MOURA; QUEIROZ, 2009).

O Youth Self-Report (YSR) é um instrumen-
to validado nos Estados Unidos e posteriormente 
validado no Brasil. Possui oito escalas/síndromes 
de problemas de comportamento, denominadas 
de Ansiedade/Depressão, Retraimento/Depres-
são, Queixas Somáticas, Problemas de Sociabi-
lidade, Problemas com o Pensamento, Problemas 
de Atenção, Violação de Regras e Comportamen-
to Agressivo e é aplicável para diferentes socie-
dades de diferentes faixas etárias. Para a presente 
pesquisa foram utilizadas somente as subescalas 
que avaliam ideação e tentativa de suicídio em 
adolescentes, a partir de duas perguntas, do tipo 
escala Likert, que variava de 0 a 2 (penso em me 
matar e machuco-me ou tento me matar de pro-
pósito) (ROCHA; ARAÚJO; SILVARES, 2008).

Procedimentos

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
da Pontifícia Universidade Católica (PUC Goiás), 
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sob o protocolo número CAAE 0153.0.168.000-
11 (CONEP em 14/12/2011) e foi obtido autori-
zação da Secretaria Estadual de Educação para 
realização desta pesquisa. Após sorteio das es-
colas participantes entrou-se em contato com as 
mesmas para realização do convite a participa-
ção dos adolescentes. Para aqueles que quiseram 
participar foi disponibilizado o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que 
trouxessem assinados pelos pais, assim como o 
Termo de Assentimento acerca de sua participa-
ção. Foram programados dois momentos de apli-
cação das escalas em dias e horários convenien-
tes a rotina escolar.

Os instrumentos foram aplicados no período 
de agosto a dezembro de 2017 e os dados foram 
tabulados e analisados por meio do pacote esta-
tístico SPSS para Windows, versão 20.0. Foram 
realizadas análises descritivas e inferenciais as-
sim como o estudo de normalidade dos dados 
para decisão dos procedimentos estatísticos a se-
rem realizados. Conduziu-se a pesquisa de acordo 
com os procedimentos éticos, segundo as Reso-
luções 196/96 e 466/2012 e orientações da Ame-
rican Psychological Associantion e, portanto, as-
segura-se total responsabilidade ética do estudo.

Resultados

As pontuações médias (e desvio padrão) para 
cada uma das variáveis estudadas foram: 1,35 
(DP= 1,22) para maus-tratos no último ano; 1,01 
(DP= 1,19) para maus-tratos ao longo da vida; 

66,4 (DP= 27) para apoio social; 0,31 (DP= 0,64) 
para ideação suicida; e 0,17 (DP= 0,46) para ten-
tativa de suicídio.

Tabela 2. Correlação entre maus tratos no último ano, ao longo da vida e apoio social com ideação e 
tentativa de suicídio entre adolescentes

Nome da variável independente
Ideação suicida Tentativa de suicídio

Correlação de 
Pearson (r.) Significância (p.) Correlação de 

Pearson (r.)
Significância 

(p.)

Maus-tratos no último ano 0,156 0,55 0,260 0,31

Maus-tratos ao longo da vida 0,337 0,00 0,351 0,00

Apoio Social -0,335 0,68 -0,020 0,81

Fonte: Santos, Y. D’ L. e Zanini D., S. 2019.

Tabela 1. Média, desvio padrão e N das variáveis investigadas 
(Maus Tratos- último ano e ao longo da vida, ideação e tentativa 
de suicídio e Apoio Social)

Variáveis 
Média

Desvio 
Padrão N

Maus Tratos no 
último ano 1,35 1,22 28

Maus Tratos ao 
longo da Vida 1,01 1,19 173

Ideação 0,31 0,64 140
Tentativa de 
suicídio 0,17 0,46 140

Apoio Social 66,4 27 181

Fonte: Santos, Y. D’ L. e Zanini, D., S. 2019.

Para avaliar a existência de relação entre a vi-
vência de maus tratos como fator de risco a idea-
ção e tentativa de suicídio, e do apoio social como 
fator de proteção ao comportamento suicida fo-
ram realizadas a análise de correlação de Pearson.

A Tabela 2 demonstra que não há correlação 
estatisticamente significativa entre sofrer Maus-
-tratos no último ano e pensar e tentar suicídio.
Ambas as correlações foram significativas no ní-
vel p≤0,05 (Maus-Tratos no último ano e ideação
suicida p= 0,55, maus-tratos e tentativa, p= 0,31)
sendo essa correlação positiva e fraca.

Demonstra ainda que há correlação estatistica-
mente significativa entre ser vítima de Maus-tratos 
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ao longo da vida e pensar (r= + 0,337) e tentar sui-
cídio (r= + 0,351), com valor de p<0,05 (p=0,00) 
para ambas as condições. A correlação é positiva 
e moderada, revelando que quanto mais se sofre 
maus-tratos ao longo da vida, maior será os pensa-
mentos e as tentativas de suicídio entre adolescentes.

Em relação ao fator de proteção (apoio so-
cial), não se observa correlação estatisticamente 
significativa entre apoio social e ideação suicida 
(r= -0,335 p=0,68) e entre apoio social e tentati-
va de suicídio (r= -0,020 p=0,81). Assim sendo 
ambos os resultados não respeitam o critério de 
p<0,05. A correlação é negativa, sendo modera-
da para ideação e fraca para tentativa de suicídio.

Discussão

A presente pesquisa buscou avaliar o papel dos 
maus-tratos como fator de risco e do apoio social 
como fator de proteção ao suicídio entre adoles-
centes. Constatou-se a partir da Tabela-1 que além 
de haver associação entre ser vítima de maus-tra-
tos ao longo da vida e apresentar comportamentos 
suicida (ideação e tentativa de suicídio) na ado-
lescência, essa correlação é moderada. Tal acha-
do vai de encontro com a literatura que evidencia 
que maus-tratos, ocorrendo no ambiente familiar 
é fator de risco ao suicídio, uma vez que viver si-
tuações de violência, principalmente na infância 
e na adolescência, deixam as vítimas vulneráveis, 
além de contribuir para o desenvolvimento de de-
pressão (PEREIRA et al., 2018).

No entanto, resultados da Tabela 1 também 
mostram que não houve correlação estatistica-
mente significativa entre ser vítima de maus-tra-
tos no último ano e apresentar comportamentos 
suicidas (ideação e tentativa de suicídio). A lite-
ratura não apresenta estudos que embasam as di-
ferenças entre ser vítima dessa violência no últi-
mo ano e ao longo da vida, e a influência disso 
no desenvolvimento de comportamentos suicidas. 
No entanto sugere-se que ser vítima de maus-tra-
tos ao longo da infância e da adolescência, seja 
mais danoso, gerando consequências mais seve-
ras, como apresentar comportamentos suicidas 
(ideação e tentativa).

 A Tabela 1 ressalta ainda que não há associa-
ção entre apoio social e ideação e tentativa de sui-
cídio entre adolescentes. No entanto, a correlação 
é negativa e moderada entre apoio social e idea-
ção suicida, e negativa e fraca entre apoio social e 
tentativa de suicídio. Isso sugere que quanto mais 
apoio social menor seria a ideação e tentativa de 
suicídio. No entanto, como não houve correlação 
estatisticamente significativa, indica-se a reali-
zação de estudos futuros com amostras maiores, 
para corroborar o apoio social como um fator de 
proteção ao comportamento suicida.

No que tange a associação entre ser vítima 
de maus-tratos na adolescência e a fragilidade 
de apoio social, Braga e Dell’Aglio (2013), cita 
neste escopo alguns fatores de risco ao suicídio, 
entre adolescentes, são eles: isolamento social, 
abandono, falta de relacionamento com os pais 
e/ou responsáveis e exposição à violência intra-
familiar e comunitária.

Não foram encontradas relação significativa 
entre apoio social e comportamento suicida. Em-
bora estudos de Brasil, Alves, Amparo e Frajorg 
(2006) trazem que ter uma rede de apoio social 
seja protetora para comportamento suicida, nes-
ta amostra esse achado não foi confirmado. Tal 
aspecto pode ser específico do grupo analisado. 
Outra hipótese é de que o número de participan-
tes possa estar interferindo nesse achado. Pesqui-
sas com amostras maiores podem elucidar melhor 
tal questão. Além disso, embora não se observa 
níveis significativos, os dados indicam uma ten-
dência de correlação negativa em que quanto mais 
apoio social menos comportamentos suicidas o 
que estaria alinhado ao demonstrado na literatura.

No Brasil a política pública voltada à prevenção 
do suicídio, foi intitulada como Política Nacional 
de Prevenção da Automutilação e do Suicídio de 
responsabilidade do Ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, sancionada e assinada pelo atual presiden-
te Jair Messias Bolsonaro, em 2019, e aprovada 
pela comissão de assuntos especiais. Apesar des-
se avanço, tal política ainda não foi colocada em 
prática e atualmente os indivíduos que apresen-
tam ideação suicida, são atendidos principalmente 
nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ou 
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mesmo nos hospitais básicos de saúde após ten-
tativa(s) de suicídio.

O CAPS fornece atendimento de forma hu-
manizada e universal a indivíduos que estejam 
em sofrimento psíquico, que possua transtornos 
mentais, faça uso de substâncias psicoativas, en-
tre outras severidades e trouxe um grande avan-
ço na luta antimanicomial.

No entanto, no Brasil ainda se faz necessários 
maiores investimentos a nível primário de saúde, 
com foco na prevenção, quando se trata do fenô-
meno do suicídio (RIBEIRO; MOREIRA, 2018).

De acordo com Magnani; Staudt (2018) se 
torna fundamental o trabalho em rede provendo 
atenção e apoio a adolescentes vítimas de violên-
cia. Bem como o preparo tanto de profissionais, 
quanto da comunidade que estão em contato com 
adolescentes em risco de suicídio, auxiliando-os 
a identificar fatores de risco, a desconstruir es-
tigmas associados ao suicídio e a saúde mental e 
acionar a rede e a família destes.

No Brasil ainda são incipientes pesquisas que 
correlacione o apoio social com a violência con-
tra adolescentes, principalmente aquelas que dão 
voz às vítimas. Levando em consideração a rele-
vância social desse fenômeno, sugere-se maior in-
vestimentos em pesquisas com foco na prevenção, 
além de intervenções tanto nas famílias como nas 
escolas, pois estes são contextos promotores tanto 
de risco como de proteção ao fenômeno do sui-
cídio entre adolescentes (CARLOS; FERRIANI; 
ESTEVES; SILVA; SCATENA, 2014).

Conclusão

Esta pesquisa buscou evidenciar se sofrer maus-
-tratos é fator de risco ao suicídio na adolescên-
cia, bem como avaliar se o apoio social é um fa-
tor de proteção a esse fenômeno. Os resultados
apontaram que quanto mais maus-tratos se sofre
ao longo da vida, maior os casos de ideação e ten-
tativa de suicídio. Ao passo que sofrer maus-tra-
tos no último, não está associado a casos de ide-
ação e tentativa de suicídio.

Em relação ao fator de proteção, não houve as-
sociação entre apoio social e suicídio. No entan-

to, a correlação é negativa, sugerindo que quanto 
mais apoio social menor seria os casos de idea-
ção e/ou tentativa de suicídio. Para corroborar 
tal pressuposto, propõe-se estudos futuros com 
amostras maiores.

Sugere-se ainda que sejam feitas pesquisas pos-
teriores, associando o apoio social a outros pos-
síveis fatores de proteção, tais como autoestima, 
bem-estar e qualidade de vida, satisfação com a 
vida, autoeficácia, entre outros fatores de prote-
ção, em amostras maiores, a fim de que se possam 
desenvolver programas específicos e interventi-
vos, em casos de ideação e tentativa de suicídio, 
entre adolescentes. Visando também a partir des-
sas pesquisas a formulação e aprimoramento de 
políticas públicas preventivas, a fim de que o Es-
tatuto da criança e do adolescente seja cumprido.
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Resumo: o comportamento suicida é um tipo de 
violência autoinfligida e inclui pensamentos, tenta-
tivas e o suicídio propriamente dito. Por ser um fe-
nômeno crescente na população adolescente, faz-se 
necessário o desenvolvimento de políticas públicas 
preventivas. Para isso o estudo dos fatores de ris-
co e de proteção são de suma importância. Objeti-
vo: Avaliar o papel dos maus-tratos como fator de 
risco e do apoio social como fator de proteção ao 
suicídio entre adolescentes. Método: Estudo quan-
titativo, cuja amostra foi composta de 173 adoles-
centes de ambos os sexos (11 a 18 anos de idade) 
de duas escolas da rede estadual de Goiânia-Go. 
Foi aplicado no segundo semestre de 2017, com os 
adolescentes cujos autorizações (TCLES) haviam 
sido assinadas, o Questionário de Vitimização Ju-
venil – JVQ, a Escala de Apoio Social e as subes-
calas do Youth Self-Report que avaliam ideação e 
tentativa de suicídio entre adolescentes. Os dados 
foram tabulados e analisados por meio do pacote 
estatístico SPSS para Windows, versão 20.0, depois 
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discutidos à luz de teorias pertinentes. Resultado: 
As pontuações médias (e desvio padrão) para cada 
uma das variáveis estudadas foram: 1,35 (DP= 1,22 
) para maus-tratos no último ano; 1,01 (DP= 1,19) 
para maus-tratos ao longo da vida; 66,4 (DP= 27) 
para apoio social; 0,31 (DP= 0,64) para ideação sui-
cida; e 0,17 (DP= 0,46) para tentativa de suicídio. 
A correlação de Pearson mostra uma relação mo-
derada, positiva e significativa (p= 0,00) entre ser 
vítima de maus-tratos ao longo da vida e apresen-
tar ideação (r=+0,337) e tentativa de suicídio (r= 
+0,351) na adolescência. Em relação a associação
entre maus-tratos no último ano e comportamen-
tos suicidas, e ao apoio social e comportamentos
suicidas, não houve correlação estatisticamente
significativa. Conclusão: Na amostra pesquisa-
da, quando se é vítima de maus-tratos ao longo da
vida, maiores são a ideação e tentativa de suicídio,
ao passo que maus-tratos no último não está asso-
ciado com o suicídio (ideação e tentativa). Entre
apoio social e suicídio, embora observa-se correla-
ção negativa, indicando que quanto maior o apoio
social menor é a ideação e tentativa de suicídio os
índices não foram estatisticamente significativos.
Estudos futuros com amostras maiores poderiam
auxiliar a esclarecer tais achados.

Palavras-chave: Suicídio; Adolescentes; Apoio 
Social; Maus-Tratos.

Abstract: Suicidal behavior is a type of self-inflict-
ed violence and includes thoughts, attempts and sui-
cide itself. Because it is a growing phenomenon in 
the adolescent population, it is necessary the devel-
opment of preventive public policies. For this, the 
study of risk André protecion factors are important. 
Objective: evaluate the role of maltreatment as a 

risk and social support as a protective factor for sui-
cide behavior among adolescents. Method: A quan-
titative study, whose sample was composed of 173 
adolescents from both sexes (11 to 18 years old) of 
two schools of the state Goiânia-Go. It was applied 
in the second half of 2017, with adolescents whose 
TCLES had been signed. the Youth Victimization 
Questionnaire - JVQ, the Social Support Scale, and 
the Youth Self-Report escales were used. The data 
were tabulated and analyzed through the SPSS sta-
tistical package for Windows, version 20.0. Result: 
The mean scores (and standard deviation) for each 
of the studied variables were: 1.35 (SD = 1.22) for 
Maltreatment in the last year; 1.01 (SD = 1.19) for 
lifetime; 66.4 (SD = 27) for social support; 0.31 (SD 
= 0.64) for suicidal ideation; and 0.17 (SD = 0.46) 
for suicide attempt. Pearson’s correlation shows a 
moderate, positive (p= 0.00) significant difference 
between being a victim of lifetime maltreatment 
and Suicide ideation (r = + 0.337) and attempted (r 
= +0.351) in adolescence. In relation to the associa-
tion between maltreatment in the last year and social 
support and suicidal behavior, there was no correla-
tion between statistically significant. Conclusion: In 
the sample surveyed, the Maltreatment throughout 
life, the greater the Suicide while maltreatment in 
the last year is not associated with suicide (ideation 
and attempt). Between social support and suicide, 
although a negative correlation is observed, indicat-
ing that the higher the social support the less suicide 
ideation and attempt were not statistically signifi-
cant. Future studies with larger samples could help 
to clarify such findings.

Keywords: Suicide; Adolescents; Social support; 
Maltreatment.
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O s avanços da Medicina, o padrão de 
vida contemporânea e a elevada ex-
pectativa de vida culminaram no au-

mento das doenças crônicas observado nos últi-
mos anos na sociedade. Esse fenômeno destaca a 
doença crônica como elemento integrante do co-
tidiano social (MORAIS; SANTOS, 2013). Se-
gundo a Kidney Disease Outcome Quality Ini-
tiative (KDOQI, 2002), a doença renal crônica 
(DRC) é definida pela presença de lesão nos rins 
ou a diminuição do nível de função renal por três 
meses ou mais. É caracterizada por anormalida-
des estruturais ou funcionais do rim (e.g., per-
da das funções regulatórias, excretórias e endó-
crinas), configurando-se como um problema de 
saúde pública mundial.

Na insuficiência renal crônica terminal, os tra-
tamentos disponíveis são a diálise peritoneal am-
bulatorial contínua (DPAC), a diálise peritoneal 
automatizada (DPA), a diálise peritoneal intermi-
tente (DPI), a hemodiálise (HD) e o transplante re-
nal [TX] (MARTINS; CESARINO, 2005). Dentre 
essas terapêuticas, a hemodiálise implica no pro-
cesso de filtragem e depuração do sangue, com a 
eliminação de substâncias indesejáveis, como a 

creatinina e a ureia (RIBEIRO; ALENCAR; FEI-
TOSA; MESQUITA, 2013).

Os indivíduos acometidos pela DRC realizam 
as sessões de hemodiálise com frequência e tem-
po indicado, porém, percebe-se que uma propor-
ção significativa apresenta dificuldade para aderir 
às terapêuticas do tratamento proposto (MAL-
DANER et al., 2008). Conforme a World Heal-
th Organization (WOH, 2003), adesão é o nível 
de concordância e adequação do paciente às re-
comendações dos profissionais da saúde no que 
se refere à ingestão de medicamentos, cumpri-
mento da dieta e alterações nos hábitos de vida.

Entre as dificuldades de adesão do paciente 
com DRC estão o cumprimento do controle de 
peso interdialítico e a obediência às restrições 
hídricas e dietéticas (MALDANER et al., 2008). 
Um estudo descritivo e transversal desenvolvido 
com 78 pacientes em hemodiálise mostrou que, 
apesar de os participantes reconhecerem majori-
tariamente como de extrema importância a reali-
zação completa da programação de hemodiálise, 
da tomada de medicamentos, da restrição hídrica 
e do seguimento da dieta, mais da metade deles 
responderam não conseguir seguir a recomenda-
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ção de restrição hídrica à dieta proposta, rela-
tando um nível de dificuldade que variou de mo-
derado ao nível extremo para o cumprimento das 
recomendações prescritas (LINS et al., 2018).

A falta de adesão à dieta varia de 25 a 86% 
em pacientes que recebem tratamento de hemodi-
álise. Por consequência desenrolam-se sintomas 
como náuseas recorrentes, assim como fraqueza, 
edema, irregularidades metabólicas, desminerali-
zação óssea, edema pulmonar, dispneia ou dano 
cardiovascular, o que provoca a diminuição da 
qualidade de vida e aumenta a morbidade e mor-
talidade desses pacientes (OQUENDO; ASEN-
CIO; DE LAS NIEVES, 2017).

O tratamento hemodialítico leva a pessoa que 
dele necessita a um cotidiano monótono e restri-
tivo, com atividades limitadas, por causa da rela-
ção de dependência à máquina de diálise, à equi-
pe de saúde e ao suporte informal para o cuidado 
necessário (MARTINS; CESARINO, 2005). Na 
condição de doente, a criança renal crônica tem 
o seu comportamento alterado. Conforme Vieira
e Lima (2002), essa pessoa tem o seu cotidiano
modificado em virtude dos sinais e sintomas da
doença e pelo fato de, frequentemente, ser subme-
tida a hospitalizações para exames e tratamento, à
medida que a doença progride. Assim, a hospitali-
zação implica na necessidade de habituação a essa
nova condição que, muitas vezes, a separa do con-
vívio com seus familiares e seu ambiente social.

Desse modo, a adesão ao tratamento pode ser 
influenciada por vários fatores ligados à doença, 
ao tratamento, ao próprio paciente e à sua famí-
lia, às condições sociais e econômicas, além da-
queles relacionados ao sistema de saúde que o 
atende (CANHESTRO et al., 2010). Logo, ade-
são deve ser entendida como um processo cola-
borativo entre pacientes e familiares, assim como 
o conhecimento também pode ser visto como fa-
cilitador para a aceitação e integração de deter-
minado regime terapêutico. Daí ser crescente a
preocupação dos profissionais em fornecer in-
formações aos pacientes, não somente visando o
autocuidado, mas também para influenciar posi-
tivamente na adesão ao tratamento (CANHES-
TRO et al., 2010).

Oquendo, Asencio e De Las Nieves (2017) re-
alizaram uma revisão integrativa dos fatores que 
contribuem para a adesão à dieta terapêutica de 
pacientes em tratamento de hemodiálise. A per-
cepção e o conhecimento sobre a doença, a obri-
gação da diálise à presença de uma rotina diária, 
o apoio social e da família se mostram como faci-
litadores para a adesão, enquanto a faixa etária, o
tempo de hemodiálise, a falta de motivação, res-
postas próprias da depressão e a falta de conheci-
mento sobre os objetivos das restrições de líqui-
dos e dietéticos compõem as barreiras à adesão
ao tratamento.

Para o paciente de DRC, a máquina de hemo-
diálise representa não apenas a manutenção de 
uma homeostase fisiológica, mas também de sua 
vida (CAMPOS; TURATO, 2010). De acordo 
com esses autores, os indivíduos, no caso espe-
cífico deste estudo, as crianças, a partir do início 
do tratamento, vivenciam essa experiência, espe-
cialmente a inicial, de modos distintos. Cada in-
divíduo traz consigo uma história, uma forma de 
reagir às condições crônicas de saúde, bem como 
às necessidades do tratamento, pontuam os auto-
res. Vivenciar o tratamento hemodialítico, além 
das diversas atividades de ordem social e eco-
nômica, carrega condições físicas e psicológicas 
(CAMPOS; TURATO, 2010).

Portanto, a adesão ao tratamento é imprescin-
dível para o controle da DRC e para o sucesso da 
terapia proposta (MALDANER et al., 2008), trans-
formando-se em um grande desafio, uma vez que 
os profissionais de saúde necessitam desenvolver 
estratégias a serem aplicadas nos pacientes com 
fins educacionais para o autocuidado, engloban-
do a incorporação de novas tecnologias e de ges-
tão (SANTANA, 2017). Conclui-se, portanto, que 
educação em saúde é um processo transformador 
que, quando inserido um agente promotor de co-
municação, proporciona aprendizado e mudan-
ça de comportamento. Logo, o desenvolvimento 
de estratégias ensino-aprendizagem para crian-
ças deve estar embasado por atividades lúdicas e 
contextualizadas (MAIA et al., 2012). 

Por essa perspectiva, a utilização de ferramen-
tas computacionais na área da saúde vem aumen-
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tando progressivamente, dado que esse tipo de su-
porte pode proporcionar aos profissionais maior 
precisão e agilidade em seus trabalhos. A compu-
tação móvel, por exemplo, pode ser aplicada a di-
versas vertentes da área da saúde (TIBES; DIAS; 
ZEM-MASCARENHAS, 2014). Estudos mos-
tram a incorporação de ferramentas tecnológicas 
no tratamento de várias doenças (ANTON; JO-
NES, 2017; KAUFMAN, 2010, 2012; HERON; 
SMYTH, 2010) e demonstram como essas tec-
nologias podem auxiliar na melhor aderência ao 
tratamento (MENDITTO et al.,2018; LAFFER; 
FELDMAN, 2013; ABRAHAM; WYTIAZ; PE-
NAS, 2018). Com essa finalidade, este estudo fi-
cou responsável pela pesquisa comportamental 
dos efeitos produzidos por um aplicativo lúdico 
para dispositivos móveis denominado Bim, desen-
volvido por estudiosos multiprofissionais vincula-
dos à Universidade Federal de Goiás e à Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás (SANTANA 
et al., 2015). Assim, deteve-se a avaliar os resul-
tados oriundos da operacionalização desse apli-
cativo, tanto pela criança-paciente renal crôni-
ca, quanto por seu cuidador no favorecimento da 
melhoria de seu autocuidado e da adesão ao tra-
tamento médico-nutricional e dos efeitos gerados 
em ambos: paciente e ambiente familiar.

Para Skinner (1968/1972), ensinar é arranjar con-
tingências de reforço. Segundo o autor, uma máqui-
na de ensinar, naturalmente não ensina, mas, por 
meio de contingências programadas é possível ins-
talar comportamentos desejados. Ao se colocar pro-
cedimentos de treinar novos repertórios de compor-
tamentos como uma máquina de ensinar no mesmo 
parâmetro dos jogos eletrônicos, percebe-se que o 
jogo favorece o contato com uma realidade, ainda 
que virtualizada, na qual o personagem tem que in-
teragir. Jogos esses que podem colocar, por exem-
plo, a criança enferma com DRC a exercitar o au-
tocuidado, ao cuidar do personagem do jogo. Essa 
aprendizagem ocorre por meio de modelagens su-
cessivas, reforçadores, punições, extinção, dentre 
outros princípios da Análise do Comportamento 
(MARTIN; PEAR, 2009; SKINNER, 1953/2003). 

De acordo com Martin e Pear (2007/2009), a 
modelagem pode ser definida como o reforçamen-

to sucessivo de respostas cada vez mais próximas 
ao comportamento final desejado e da extinção de 
respostas anteriormente emitidas, visando desen-
volver um novo comportamento. No caso espe-
cífico da criança renal crônica, comportamentos 
primordiais para a sua qualidade de vida e, conse-
quentemente, para a adesão ao tratamento. Assim, 
quando a criança enferma cuida da criança virtu-
almente enferma de modo adequado, tem esse seu 
comportamento reforçado positivamente, ao rece-
ber pontuações. O reforço positivo caracteriza-se 
por ser um evento que, quando apresentado ime-
diatamente após a ocorrência do comportamento, 
favorece o aumento da probabilidade deste voltar 
a ocorrer no futuro. O termo reforçador positivo é 
um sinônimo aproximado da palavra recompensa 
(MARTIN; PEAR, 2007/2009).

No aplicativo Bim, comportamentos inadequa-
dos, ou seja, de oposição ao tratamento da DRC, 
se apresentados pelo personagem, provocam como 
consequência a punição, por meio de internações e 
perda de moedas (SANTANA, 2017). Martin e Pear 
(2007/2009) definem punição como o procedimento 
liberado ao comportamento indesejado, com a fina-
lidade de controlar sua ocorrência e de até extingui-
-la Contudo, salientam os autores que, na extinção,
a frequência de ocorrência do comportamento ini-
cialmente é aumentada, na busca do restabeleci-
mento de reforçadores anteriormente disponibiliza-
dos para, em seguida, observar sua veraz extinção.

Skinner (1953/2003) adverte que as consequ-
ências do comportamento podem retroagir sobre 
o organismo, de forma a produzir alterações na
probabilidade de ele voltar a ocorrer novamen-
te. Assim, a finalidade desta pesquisa foi ava-
liar se a criança enferma, a partir da aplicação do
procedimento lúdico eletrônico (Bim) instalado
em tablets, por meio dos efeitos produzidos por
seu cuidado dispensado à criança virtual, perso-
nagem central do jogo eletrônico, discriminaria
que quando emitisse o comportamento apropria-
do às suas condições clínicas e descrito por seu
tratamento médico, produziria nela, como conse-
quência, maior qualidade de vida. E que o con-
trário culminaria com a condição de hospitaliza-
ção e perda de saúde.
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Este estudo objetivou, portanto, avaliar as res-
postas emitidas por seus participantes (criança 
enferma e seu cuidador familiar), sem o suporte 
do tablet e com o suporte do tablet contendo um 
aplicativo lúdico e instrucional, simulando uma 
criança renal crônica, a ser cuidada pelo jogador, 
no caso, outro doente renal crônico, assim como 
o seu cuidador. Jogo cogitado a fim de favorecer
aos participantes estratégias para discriminarem
que as restrições alimentares e hídricas, assim
como as medicamentosas objetivavam aumentar
a qualidade de vida da criança enferma, ao ade-
quar-se a ela, ao seu ambiente e ao seu tratamento.

Método

Os participantes do presente estudo foram:
Participante Mãe (PM) - Mãe de PF (participante 

filho), 37 anos à época deste estudo. Residia no 
interior do estado de Goiás. Era formada em Pe-
dagogia. Casou-se com 21 anos e engravidou-se 
de PF com um ano de casada. Após 10 anos, PM 
divorciou-se por problemas com a sogra. Na épo-
ca da separação, PF estava com 9 anos. PM era a 
acompanhante principal de PF nas sessões de he-
modiálise no Hospital-Escola.

Participante Filho (PF) - Tinha 12 anos. Era 
filho único. Residia com a mãe e os avós mater-
nos. O pai morava na capital do estado de Goi-
ás e, posteriormente, mudou-se para outra cidade 
no interior desse estado. Assim, visitava o filho 
quinzenalmente e passava as férias e feriados com 
ele. PF foi diagnosticado com doença renal crô-
nica (Glomerulonefrite Membranosa) em setem-
bro de 2017. O menino permaneceu realizando 
hemodiálise regularmente por, no mínimo, três 
vezes na semana, quando era acompanhado, na 
maior parte das vezes, pela mãe. Era um pacien-
te de peso seco de 54,2 kg e altura 1,58 m e che-
gava às sessões de hemodiálise com o peso exce-
dido em média aproximada de 4 kg.

Critérios de inclusão dos participantes - (a) 
Apresentar diagnóstico médico para DRC; (b) 
Estar submetendo-se a hemodiálise em Hospital- 
Escola, local da pesquisa; (c) Ter disponibilida-
de para responder as entrevistas, fazer registros 

diários sobre sua alimentação e para fazer uso do 
jogo em tablet; (d) Estar de acordo com a meto-
dologia pautada na Análise do Comportamento, 
fundamentadora deste estudo; (e) Seu cuidador 
dispor-se a operar o aplicativo também.

Critérios de exclusão do participante - (a) Não 
consentir em assinar os termos de concordância e 
compromisso com a pesquisa; (b) não consentir 
que os dados sejam utilizados no campo científi-
co; (c) apresentar limitações para a comunicação 
e interação com o pesquisador; (d) deixar de cum-
prir as atividades prescritas pela pesquisa (e.g., 
preenchimento de diários de registro de compor-
tamentos específicos utilizados etc.).

A pesquisa foi realizada em um Centro Pe-
diátrico de Hemodiálise de um Hospital-Escola 
vinculado a uma Universidade Federal. A porta 
do setor de hemodiálise dava acesso a um corre-
dor com vários boxes contendo camas, cadeiras 
e as máquinas de hemodiálise. No final do cor-
redor, o espaço se ampliava e havia um posto de 
enfermagem. Esta pesquisa fez uso dos seguin-
tes instrumentos e materiais: cadernos pequenos 
do tipo brochurão; pastas plásticas com elástico; 
canetas; três tablet’s da marca Samsung®; note-
book Asus; vidro de álcool 70%; pacotes de ga-
zes (para assepsia dos materiais e higienização das 
mãos); Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE); Termo de Assentimento de Partici-
pação (TAP) com informações relativas à pesqui-
sa, comprometimento ético, benefícios e riscos, 
assim como a forma de tratamento destes últimos, 
tendo o cuidado para não expor dados que invia-
bilizassem a boa condução da pesquisa e para 
proteger os direitos dos participantes; Questioná-
rio Básico sobre a História de Vida da Criança – 
Relação Pais e Filhos – QBHVC/RPF (LEMES, 
BUENO; BUENO, 2012), com o objetivo de co-
letar dados sobre a relação parental, com foco na 
educação dos filhos, história de vida da criança, 
levantamento das queixas, regras estabelecidas, 
reforçadores e expectativas quanto ao tratamen-
to; DRC’s digitados em papel A4, a fim de cole-
tar dados, para identificar estímulos antecedentes 
e consequentes dos comportamentos-alvo (BUE-
NO; BRITTO, 2003).
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Quanto aos procedimentos, este estudo inte-
gra um projeto de pesquisa intitulado Aplicativo 
para dispositivos móveis como ferramenta para 
aprender o autocuidado: validação com crian-
ças em terapia renal substitutiva1. Este projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisas 
do Hospital das Clínicas da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), sob o número de protoco-
lo CAAE 53877316.9.0000.5078, parecer de nú-
mero 1.455.896. Com o objetivo de conduzir esta 
pesquisa, foi estabelecido contato prévio com o 
Hospital-Escola – Centro de Hemodiálise Pedi-
átrico da IES, campo desta pesquisa. À ocasião, 
foi apresentado o projeto de pesquisa, que pre-
via duração de até três anos para coleta de dados 
com amostra desejável (máximo número de pa-
cientes pediátricos renais crônicos em hemodiá-
lise), e oficializado o pedido de autorização para 
a sua realização.

O desenvolvimento desta pesquisa aplicada se 
deu ao longo de 39 sessões de hemodiálise. Os 
encontros com os participantes (PF e PM) ocor-
reram três vezes por semana, durante um mês e 
duas vezes nos meses seguintes, com duração mé-
dia de 4 horas cada sessão. Este estudo foi consti-
tuído por quatro fases: (1) triagem e seleção dos 
participantes, (2) linha de base, (3) intervenção e 
(4) avaliação final.

1 Projeto de pesquisa que substanciou o estudo 
conduzido e ora apresentado por este manuscrito, 
sendo desenvolvido por um grupo de pesquisado-
res vinculados a duas instituições de ensino supe-
rior: Universidade Federal de Goiás (UFG) e pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás) (SANTANA; NAGHETTINI; FREITAS; 
BARRETO; BUENO; MAZARO-COSTA, 2015). 
Este projeto teve como principal objetivo pesqui-
sar um aplicativo para dispositivos móveis (Bim), 
enquanto ferramenta para o ensino do autocuidado 
à criança portadora de doença renal crônica (DRC), 
em hemodiálise. Coube ao grupo de pesquisadoras 
vinculadas à PUC Goiás, representado pelas auto-
ras deste trabalho, avaliar os efeitos comportamen-
tais do aplicativo em pacientes pediátricos renais 
crônicos e em seus respectivos cuidadores na uni-
dade do Hospital-Escola, na melhoria da adesão ao 
tratamento em questão, tanto pela criança quanto 
por seu ambiente familiar.

Fase Um – Triagem e Seleção – Após estudos 
em Análise do Comportamento sobre doenças crô-
nicas, especialmente a renal, bem como sobre apa-
relhos digitais para a promoção da adesão a trata-
mentos, conduzidos pelas pesquisadoras, foi feito 
contato com o médico responsável pelo Centro de 
Hemodiálise, na segunda semana do mês de outu-
bro de 2017, quando foi descrito o quadro clíni-
co de cada paciente renal crônico daquele centro. 
A partir da análise dos dados obtidos, ocorreu a 
seleção dos participantes, segundo os critérios de 
inclusão e exclusão, anteriormente apresentados.

Fase Dois: Linha de Base – Essa fase iniciou-
-se no dia 9 de janeiro de 2018 e ocorreu duran-
te 16 sessões de hemodiálise. Foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com os participan-
tes e médico responsável pelo setor de hemodiá-
lise, com a finalidade de investigar a história de
vida/clínica da criança, sua rotina, o surgimento
da doença, sua relação com o grupo social a que
pertencia. As falas foram gravadas em áudio MP4
e, posteriormente, foram transcritas para análise.
Também foi aplicado QBHVC/RPF (LEMES;
BUENO; BUENO, 2012).

O prontuário de PF na unidade de hemodiá-
lise foi analisado no decorrer da linha de base, 
com o objetivo de verificar o seu quadro clínico, 
a fim de que todos os dados fossem mensurados 
(e.g., peso inicial e final, pressão arterial, ganho 
de peso interdialítico, procedimentos aplicados às 
intercorrências registradas). Nessa fase, observou-
-se e registrou-se o padrão de comportamento dos
participantes (PF e PM), as intercorrências, a inte-
ração social, os fatores que dificultavam ou faci-
litavam a adesão ao tratamento, observado o reper-
tório de ambos os participantes durante as sessões
de hemodiálise e na ausência do aplicativo Bim.
Os participantes foram incumbidos de registrar
em cadernos a eles entregues, o comportamento
alimentar de PF: dia/hora; o que comeu/ingeriu;
quanto comeu/ingeriu; consequência observada,
com o objetivo de completar o registro de dados.

Fase Três: Intervenção – Ocorreu a partir do 
encontro 17, sendo realizada ao longo de 23 ses-
sões. Os aparelhos tablets 1 e 2, submetidos à lim-
peza externa com álcool a 70%, foram entregues 
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a PM e PF, respectivamente. O aplicativo Bim foi 
apresentado aos participantes, com o suporte do 
software PowerPoint®, instalado no tablet das 
pesquisadoras. Na oportunidade, PM e PF foram 
instruídos sobre como operar o aplicativo Bim e 
alertados que deveriam ter cuidados especiais para 
com o protagonista virtual do jogo, destacando o 
fato de ele também ser portador de DRC, como 
descrito a seguir.

Bim é um personagem lúdico que nomeia o 
aplicativo (SANTANA et al., 2015). Foi ideali-
zado no formato de rim, visando aproximar-se da 
realidade da criança. Ele, assim como a criança 
a quem é destinado, é acometido de DRC e ne-
cessita de cuidados. À medida que a criança (as-
sim como o seu cuidador), cuida adequadamen-
te desse amiguinho virtual, recebe moedas, com 
as quais pode comprar minijogos, como bônus. 
O aplicativo possui diversos cenários comuns a 
uma residência (e.g., sala, cozinha, quarto e ba-
nheiro, assim como uma sala de hemodiálise). O 
personagem passa por esses ambientes de forma 
dinâmica, assemelhando-se à realidade e vida co-
tidiana de um paciente renal crônico.

Figura 1: Sala (SANTANA, 2017)

Figura 2: Cozinha (SANTANA, 2017)

Figura 3: Quarto (SANTANA, 2017)

Figura 4: Banheiro (SANTANA, 2017)

Figura 5: Hemodiálise (SANTANA, 2017) 

No ambiente cozinha, o personagem Bim tem 
acesso à mesa, fogão e geladeira. Nesse local, há 
uma variedade de alimentos e um filtro de água. 
Os alimentos são administrados ao Bim pelo jo-
gador, no caso, PF em seu tablet (2) e PM em seu 
tablet (1), e recebem uma pontuação, de acordo 
com a dieta recomendada ao paciente renal crônico.

Além de estar atento ao tipo de alimento que 
libera ao Bim, o participante jogador também 
deve observar a quantidade a ele oferecida. O lí-
quido ingerido é computado de forma separada 
da alimentação. Bim também possui todas as de-
mais necessidades fisiológicas (e.g., precisa dor-
mir, tomar banho e ir ao banheiro, como todas as 
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crianças). Contudo, por ser paciente renal crôni-
co, sua rotina comum ainda é mesclada com a ad-
ministração de medicamentos e com sessões de 
hemodiálise.

Tabela 1. Pontuações dos alimentos disponibilizados no jogo

Alimentos e bebidas Pontuação 
por produto

Chocolate (barra) -10
Skinny; bolacha recheada; refrigerante -20
Coxinha; quibe; pastel; sorvete 5
Sanduíche; pizza 20
Pão de queijo; leite; queijo 30
Bolo; pão 40
Iogurte; suco de laranja; ovo  50
Filtro de água 100
Frutas Pontuação
Uva; banana; morango; caju; laranja  50
Refeições servidas no prato  Pontuação
Prato servido com: arroz, frango, tomate, 
alface, milho, batata e feijão 100

Prato servido com: arroz, bife, tomate, 
alface, milho, batata e feijão 100

Prato de sopa 50
Prato com Arroz, salsicha, batata frita e 
feijão 20

 Fonte: Santana (2017).

Na tela principal do aplicativo, no canto direi-
to e esquerdo, existe uma barra com três círculos 
de cada lado. Os círculos indicam o nível de líqui-
do, de alimento e de medicação, consumidos por 
Bim, assim como a necessidade de ele submeter- 
se à hemodiálise, tomar banho e dormir. O cír-
culo na cor verde aponta que está tudo adequado 
com a assistência ao Bim; na cor amarela, desta-
ca o início da falta do elemento; na cor roxa, sina-
liza que Bim está em falta do item e na cor preta, 
realça o excesso.

Quando Bim não é submetido à hemodiálise 
ou quando lhe é administrada uma quantidade ina-
dequada de remédios, de alimentos ou de líqui-
dos, o círculo do item mal administrado começa 
a escurecer, sugerindo alerta. Se mesmo assim o 

gerenciamento de cuidados continuar incorreto, 
o personagem é internado, permanecendo 30 se-
gundos inativo, e todas as moedas que o jogador
havia ganhado pelos cuidados prestados ao Bim
são perdidas. Desse modo, o aplicativo funciona
como um sistema de recompensa, com o objetivo
de possibilitar que o seu jogador (paciente crian-
ça e seu cuidador) possa se identificar com o per-
sonagem e, consequentemente, perceba as ações
que permitem o autocuidado apropriado quando
da DRC, aprendendo sobre o seu quadro clínico
e, assim, contribuir com a melhoria de sua con-
dição de saúde.

Nessa fase do estudo, observou-se e registrou- 
se a mudança no padrão comportamental dos par-
ticipantes (PM e PF) proveniente da inserção do 
aplicativo durante as sessões de hemodiálise. As 
falas dos participantes enquanto interagiam entre 
si, sobre o ambiente e sobre o jogo foram registra-
das no momento em que eram emitidas. Quando 
as interações estendiam-se por mais de 5 minu-
tos ou quando as pesquisadoras interagiam com os 
participantes no momento do jogo, as falas eram 
gravadas em áudio MP4 e, posteriormente, trans-
critas para análise. Os prontuários continuaram a 
ser observados para obtenção e registro do peso, 
dos procedimentos e das intercorrências.

Ocorreu o seguimento das anotações relevan-
tes no diário de campo. Os participantes conti-
nuaram incumbidos de registrar nos cadernos a 
eles entregues na linha de base, o comportamento 
alimentar de PF: dia/hora; o que comeu/ingeriu; 
quanto comeu/ingeriu; consequência observada.

Os fatores que dificultavam ou facilitavam a 
adesão ao tratamento no repertório de PM e PF 
durante as sessões de hemodiálise enquanto os 
participantes jogavam o Bim foram identificados 
e registrados para posterior comparação, com a 
fase em que não jogavam o Bim.

Fase quatro – Avaliação final – Os dados cons-
truídos durante as três fases da pesquisa foram 
reunidos, comparados e analisados, conforme os 
parâmetros da Análise do Comportamento, visan-
do avaliar a eficácia e funcionalidade do aplicati-
vo Bim no processo de adesão ao tratamento pela 
criança com DRC.
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Resultados

Os resultados exploratórios e descritivos ex-
perimentais apresentados a seguir referem-se às 
quatro fases deste estudo, pautado por um deli-
neamento experimental de linha de base simples, 
e respondem aos objetivos desta pesquisa. Resul-
tados esses que se iniciam com os dados expos-
tos no Quadro 1, que apresenta a história de vida 
de PF, com dados pertinentes à PM, coletados a 
partir dos inventários QBHVC/RPF e das entre-
vistas conduzidas pelas pesquisadoras ao logo de 
todo o processo de condução deste estudo, com a 
finalidade de tornar possível a compreensão sobre 
o padrão comportamental, alimentar e de cumpri-

PM casou-se aos 21 anos com o pai de PF, união que se estendeu por dez 10 anos. Decorridos aproximadamente um ano e 
alguns meses, engravidou-se de PF. A gestação, embora não planejada, foi comemorada. PM relatou que quando engravidou-
se do filho, estava mantendo boa relação com o pai da criança. Apesar de falar que a gravidez foi tranquila, afirmou ter 
sofrido eclampsia (complicação grave, devido a um quadro de hipertensão, que provoca convulsões durante a gestação), 
assim como registrou pressão alta na gravidez e após o parto (cesáreo). Contudo, aproximadamente um mês após voltou ao 
normal. No primeiro ano de vida, PF sofreu pneumonia e foi internado. Teve ainda problemas de desidratação e diarreia. De 2 
a 4 anos, o menino não registrou enfermidades mais relevantes, apenas incômodos eventuais como gripe, dor de garganta, 
entre outras doenças comuns em crianças dessa faixa etária. PM salientou que levava PF ao pediatra, recorrentemente, por 
apresentar problemas relacionados à garganta, o que para ela era fácil de cuidar. Entretanto, com 5 anos, a mãe narrou que, 
ao levá-lo ao médico, descobriu que um dos rins do menino estava inchado. PF iniciou um tratamento não especificado pela 
mãe, pois esta afirmou não se lembrar ao certo. Apenas disse que durou aproximadamente cinco meses. PM afirmou que 
o filho fez exames, melhorou e recebeu alta. Contudo, a mãe queixou-se de não ter sido devidamente esclarecida sobre a
necessidade de um acompanhamento regular com um nefrologista. PM relatou que o filho iniciou os estudos com 3 anos de 
idade e que sempre gostou de ir à escola. Contou que tinha uma boa relação com o menino e que este, pela falta de irmãos, 
interagia mais com os primos da mesma idade que ele. Porém, na escola, a mãe descreveu PF como “muito na dele”, um
menino tímido, reservado que não interagia com os demais colegas. Segundo PM, o filho não gostava de futebol e, no recreio, 
jogava dama sozinho, mas não rejeitava quando algum parceiro aparecia. Os professores reclamavam do fato de PF ser tão 
quieto. PM verbalizou que PF sempre fora foi muito caseiro e que preferia ficar nos jogos de videogame ou no celular, mas
que, aos domingos, frequentava a igreja com ela e fazia aulas de música, interagindo com algumas pessoas, embora poucas 
fossem da idade dele. No ano em que os pais de PF separaram-se, ele com 9 anos, PM contou que não aguentava mais as 
interferências da sogra, que morava próximo à sua casa. Não tendo mudanças na situação desgastante, deixou o esposo,
seguindo com o filho. Destacou que PF estava cônscio de que a avó era difícil e que a separação não repercutiu de forma
negativa no menino. No ano de 2016, PF passou por um acompanhamento psicológico, pois, segundo a mãe, apresentava-
se muito ansioso (e.g., roía as unhas, chegando ao ponto de ter sangramento; a roupa e a gola das camisas). Assim que
se restabeleceu, interrompeu o tratamento. Em meados de 2016, quando o menino estava com 11 anos, em uma consulta
pediátrica, os exames de sangue da criança apontaram alteração e o médico aconselhou PM procurar um nefrologista,
serviço indisponível na cidade onde a família residia. Dessa forma, PF foi colocado na lista de espera por uma consulta com 
esse profissional. Enquanto esperava, já no ano de 2017, PM destacou que, em uma noite, o filho apresentou sangramento 
nasal excessivo e, por preocupação, levou-o ao médico. Os exames do garoto evidenciaram alteração e PM lembra apenas 
que indicaram pressão 18 (níveis superiores a 14 por 9 já indicam processo de hipertensão), levando à internação imediata 
e à confirmação do problema renal, quando foi colocado um cateter na criança e iniciadas as sessões de hemodiálise. A
respeito da DRC, PM afirmou não haver casos entre seus parentes. Porém, na família do pai da criança sim: um tio/avó e
um tio, irmão do pai do menino. O último citado fez 15 anos de hemodiálise até conseguir submeter-se a um transplante.

Fonte: Dados da pesquisa

mento às instruções da equipe de saúde para a de-
vida condução do tratamento de PF.

No Quadro 2 está descrito o padrão de com-
portamento de PF em três diferentes contextos: 
casa, escola e centro de hemodiálise. Os dados 
dizem respeito ao período pós-início do tratamen-
to hemodialítico a que estava se submetendo PF. 
Os dados destacam a dificuldade de PF para cum-
prir as instruções da equipe de saúde quanto a que 
alimentos ingerir, sem prejudicar sua condição de 
saúde. Nessa mesma tabela é possível observar o 
quão retraído à interação social era PF. Porém, era 
uma criança cordata e adequada socialmente fa-
lando. Os estímulos por ele definidos como refor-
çadores também mostram-se claramente descritos.

Quadro 1. História Clínica de PF e PM, com foco em PF.
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Quadro 2. Padrão comportamental de PF

Em casa
Nos dias em que não comparecia às sessões de hemodiálise, PF levantava cedo, estudava violino, jogava no videogame 
ou jogos no celular, ou assistia à TV e almoçava. PM afirmou que a comida em sua casa era menos temperada devido à 
enfermidade de PF e ao fato de os avós do menino serem hipertensos. PF, no período vespertino, ia para a escola, cursava 
os 7o e 8o anos do Ensino Fundamental. Segundo PM, PF bebia água escondido sempre que ela e os avós não estavam 
atentos, excedendo a quantidade de água permitida (500 ml) que podia ingerir (comportamento de não adesão à dieta 
recomendada). No período noturno, PF gostava de jogar no celular ou assistir à TV. Após jogar, dormia.

Na escola
Segundo relato de PM, o filho era um bom aluno, não recebia queixas de seu comportamento pelos professores, com exceção 
do fato de o garoto ser muito quieto. PF exibia pouca ou nenhuma interação com os colegas. Não gostava de futebol, mas 
gostava de jogos de mesa e muitas vezes no intervalo, jogava sozinho. PF não era um aluno esforçado, a mãe sempre tinha 
de mandá-lo estudar e fazer as tarefas, caso contrário, o menino não realizava as obrigações escolares e, suas notas ficavam 
baixas. Entretanto, PF gostava de ir à escola, declarando ser um ambiente reforçador para ele, embora tivesse deixado de 
frequentá-la regularmente, em virtude do tratamento. Quanto à realização de tarefas acadêmicas, devido a DRC, os avós 
amenizavam as cobranças, em contraposição, por vezes, as regras estabelecidas pela mãe.

No Centro de Hemodiálise
PF, em dias de hemodiálise, era acordado às 4h da manhã. Às 4h30min iniciava viagem de sua cidade para a capital do estado 
de Goiás, em um transporte disponibilizado pela Prefeitura Municipal do município onde residia, sempre acompanhado da 
mãe. Sua chegada ao Centro de Hemodiálise ocorria às 7h aproximadamente. Lá, de imediato, era pesado e, posteriormente, 
entrava no boxe que a ele era liberado, indo deitar-se na cama para submeter-se aos procedimentos que a diálise requeria. 
Apresentava comportamentos de sonolência e pouca interação com a equipe. Não ingeria alimentos fornecidos pelo serviço 
de Nutrição do Centro de Hemodiálise, pois, para ele, era como “mastigar nada, borracha e plástico”, dado que não eram 
temperados, preferindo ficar com fome no período matutino, alimentando-se quando saia da hemodiálise, quando sua mãe 
o levava a um restaurante para comer o que quisesse. Como consequência de não se alimentar enquanto estava dialisando, 
fazia hipoglicemia, quando era necessário receber glicose. Também apresentava náuseas, vômitos, tontura, dor de cabeça, 
dor abdominal, astenia, cefaleia e câimbra, sintomas comuns em pacientes que estão em processo de hemodiálise, mas
que em PF eram intensificados devido ao não cumprimento da dieta em casa, o que o fazia chegar para as sessões de
hemodiálise com excesso de peso, aliado ao fator de que PF não se alimentava durante o procedimento. Além dos fatos
narrados, PF afirmava não gostar de estar em ambiente hospitalar.

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 3. Dieta nutricional prescrita a PF pelo setor de Nutrição do Centro de Hemodiálise

Instruções
Utilizar o mínimo de sal nas preparações e não substituir por sal light 4g/dia; Evitar alimentos industrializados, enlatados, 
molhos, temperos prontos, embutidos (e.g., presunto, linguiça, salame, salsicha, hambúrguer, bacon), queijos (e.g., provolone, 
mozzarella, requeijão), salgadinhos industrializados, sopas de pacote, macarrão instantâneo; Consumir preferencialmente 
legumes e verduras cozidas; Não ingerir dois alimentos ricos em potássio em uma mesma refeição; Alimentos ricos em 
fósforo devem ser consumidos com moderação; Não recomendados alimentos industrializados com ácido fosfórico, chocolate, 
cocada, cerveja, refrigerantes; É proibido consumir carambola, pois ela apresenta uma substância tóxica aos rins; O paciente 
poderá ingerir 500 ml de líquido + a quantidade em ml de urina (se não urinar, deverá ingerir apenas 500 ml); A quantidade 

O Quadro 3 refere-se à dieta nutricional de PF, 
prescrita pela nutricionista do setor de hemodiálise 
do Hospital-Escola onde era tratado. Observa-se que 
a dieta foi montada de forma simples, direta e bas-
tante clara, favorecendo, inclusive, o procedimen-
to para o preparo dos alimentos. Nela são destaca-
dos alimentos de pequena e média quantidade de 
potássio, alimentos ricos em potássio, assim como 

os alimentos ricos em fósforo, bem como aqueles 
à base de proteína mais adequada para as pesso-
as que se submetem à hemodiálise. Até mesmo a 
quantidade correta de alimentos a compor as refei-
ções foi destacada. Salienta-se que os profissionais 
da Nutrição recorrentemente abordavam não ape-
nas PF, mas também PM, a fim de a eles sinalizar 
a premente necessidade de cumprirem tal dieta.
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Alimentos ricos em potássio

Frutas Verduras cruas

1 banana nanica média; 1 fatia média melão; 1 laranja pera 
média; 1 kiwi médio; ½ abacate médio; ½ mexerica média; ½ 
copo pequeno água de coco, 1 fatia média mamão; 10 uvas; 
1 maracujá pequeno.

(1 pires de chá de acelga crua; 2 pires de chá de couve 
crua; 3 colheres de sopa de beterraba crua; 1 pires de chá 
de batata.
OUTROS
2 colheres de sopa de estrato de tomate; 2 colheres de 
sopa de feijão; 2 colheres de sopa de lentilha; 1 colher de 
sopa de castanha (caju, Pará, amendoim, nozes).

Alimentos ricos em fósforo
1 copo pequeno de leite ou derivado; Carnes em geral: 1 bife médio; Vísceras ou atum 2 colheres sopa, sardinha; 1 gema 
de ovo; Linhaça 2 colheres sopa rasas; Presunto, mortadela, linguiça – EVITAR

Alimentos com a proteína mais adequada para quem faz hemodiálise

Carne bovina 1 bife médio ou 4 colheres de sopa; Carne de porco 1 bife médio de pernil ou lombo; Queijo minas frescal 1 
fatia média; Clara de ovo 1 unidade; Carne de frango 1 bife de peito médio.

Fonte: Dados da pesquisa

de líquidos inclui água, gelo, suco, café, leite, chá, gelatina, caldo de frutas, caldo de sopa e refrigerantes; Para diminuir a 
sede, tomar a água bem gelada, chupar pequenas pedras de gelo (respeitado o limite de líquido permitido ao dia), pingar 
gotinhas de limão na boca.

Alimentos com pequena e média quantidade de potássio
Frutas Verduras cruas

1 banana maçã média; 1 
caqui médio; 2 pires de chá 
de jabuticaba; 1 fatia média de 
abacaxi; 10 morangos; 1 mação.

½ manga média; 1 
pera média; 1 pêssego 
médio; 1 ameixa fresca 
média; ½ copo de suco 
de limão; 10 acerolas.

5 folhas de alface; 2 pires de chá de agrião; ½ pepino 
pequeno; 1 pires de chá de repolho; 3 rabanetes médios; 
1 pimentão médio; 1 tomate pequeno; ½ cenoura média.

No Quadro 4 são apresentados os registros 
assinalados nos diários de registros feitos por 
PF e PM sobre a alimentação de PF, salientan-
do um recorte do padrão alimentar de PF, ad-
vindo desses registros durante as fases de li-
nha de base e intervenção. Os números 1, 2, 
3 e 4 indicam os dias inteiros registrados por 
PF e PM e suas subdivisões denotam o perío-
do (matutino, vespertino ou noturno). Os nú-
meros iguais nos registros dos participantes re-
ferem-se a anotações destes quanto às mesmas 
refeições, no dia e horário.

De acordo com esses dados observa-se não ha-
ver compatibilidade entre os registros apontados 
por PF e aqueles apontados por PM. Outro dado 
que fica muito evidente refere-se ao registro de 
ingestão de água: PF registrou maiores quanti-
dades do que os dados registrados por sua mãe. 

Entretanto, após internações de PF, na fase de 
intervenção, os registros ficaram comprometidos, 
pois os participantes esqueciam os cadernos em 
casa e/ou não cumpriam com os registros.

Também foram identificados por meio das ob-
servações, entrevistas e perguntas direcionadas, os 
eventos reforçadores a PF: Jogos no celular, video-
game, TV, andar de moto com o pai, ir ao cinema, ir 
a shopping, se divertir em pesque e pague, ir a clu-
bes, frequentar a escola, beber água e refrigerante, 
comer salgados e pizzas, ingerir alimentos bem tem-
perados, comer arroz e linguiça, frutas e verduras.

Já os dados expostos na Tabela 2 especificam 
a ordem de importância (do 1º ao 10º) dos refor-
çadores para PF, assim como o valor reforçador, 
definidos por ele, a cada estímulo, sendo que: 1, 
significa baixo valor; 2, médio valor; 3, alto va-
lor e 4, extremo valor.
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Vespertino

1.2 lanche, suco 300ml; 
2.2 2 bombons; água 300ml;
1 pão pequeno; 
3.2 Não há registro;
4.2 Não há registro;

 1.2 Suco 200ml, 1 banana; 
 2.2 Não há registro;
 3.2 Água 200ml; Melão, suco 200ml; 
 4.2 Não há registro;

Noturno

1.3Jantar; água 300ml;
2.3Jantar, 1 bombom; água 300ml; 
3.3 Não há registro;
4.3 Não há registro;

 1.3Jantar;
 2.3 Jantar;
 3.3 Jantar;
 4.3 Jantar; água 200ml.

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 4. Padrão alimentar de PF, relatados por ambos os participantes, sem acesso ao registro um do outro e referentes 
às mesmas refeições

Linha de base
Período Relatos de PF sobre sua dieta Relatos de PM sobre a dieta de PF

Vespertino

1.2 1 e ½ laranja; 200ml água; ½ maçã; 300ml 
suco; 100ml água; 100ml leite; 2 roscas;
2.2 250ml água; 2 pães de queijo;
3.2 Almoço; 100ml água; 100ml suco;
4.2 água 100ml;

1.2 1 laranja, ½ maçã; 200ml suco; 150 ml água; 
50ml leite; 1 pão de queijo; 1 pedra de gelo; 1 goiaba;
2.2 2 pães de queijo; 1 pedra de gelo;
3.2 100ml de água; 2 ameixas; 100ml de suco; 
4.2 1 banana; 1 pão de queijo, água 200ml;

Noturno

1.3 Jantar, 50ml água
2.3 Jantar; 1 pedra de gelo; 50ml de água;
3.3 Jantar;
4.3 Jantar;

1.3 Jantar, 100ml água.
2.3 Jantar;
3.3 Jantar;
4.3 1 Maçã; jantar; água 200ml;

Intervenção
Período Relatos de PF sobre sua dieta Relatos de PM sobre a dieta de PF

Matutino

1.1 Café 50ml, 1biscoito; água 100ml, almoço;
 2.1 Almoço; 
 3.1 Não há registro;
 4.1 Não há registro;

 1.1 Água 100ml, almoço; 
 2.1 Água 100ml; almoço; água 200 ml; 
 3.1 Água 200ml, almoço; 
 4.1 Água 100ml, almoço;

Reforçadores
Ordem de importância:

1 [mais importante e
10 [menos importante]

Valor reforçador:
1 [baixo valor] a
4 [extremo valor]

Aparelhos de mídia
Jogos no celular 4 4
Videogame 6 3
Televisão 8 2

 Sair de casa (passear)

Andar de moto com o pai 2 4
Cinema 9 4
Shopping 5 3
Pesque-pague (pescar) 1 4
Clube 10 3

Frequentar escola Escola 7 3

Alimentos

Água 4 4
Refrigerante 5 4
Arroz e linguiça 6 4
Comer alimentos mais temperados 3 4
Salgados e pizza 3 4
Frutas 2 4
Verduras 7 1

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2. Reforçadores e sua magnitude
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No Quadro 5 há os recortes de diálogos entre 
os participantes e a pesquisadora durante a fase de 
intervenção. Os registros demonstram que PM e PF 
passaram a discriminar os cuidados que deveriam 
ter para com o Bim, de modo que eles recebessem 
moedas e Bim não fosse hospitalizado. Também 

 Interações Sessão
- PF: Não pode deixar preto mãe, porque senão ele fica internado.
PM: Ahhh, mas foi porque eu dei uma comida errada.
PF: Não vou deixar você internar ele mãe!

- (...) PF: Acabei de dar um prato de comida para ele e ele já quer de novo!
PM: É! Ele é guloso! Igual você!
PF: É porque hemodiálise dá fome mãe.

01

- P: E o que aconteceu?
PM: Eu dei leite e ele foi internado. Acho que foi porque ele tomou a caixa inteira.
P: Ah! Então foi pela quantidade.
PM: É.
(...)P: O que você dá para ele que ele perde moedas? PM: Eu vi, foi o chocolate. Tem um sanduíche lá que é
muito calórico e você ganha poucas moedas. Aí chocolate eu não dou mais não.

04

- PM: Eu estava acostumada a nem abrir a geladeira. Depois do leite (PM deu leite em
excesso para Bim e este foi internado) eu nem abro geladeira mais. Eu dou muita fruta
para ele. Fruta é mais leve né, ele não perde ponto e ganha mais do que as outras coisas
na mesa.

- (...) PF: Eu já comprei bastante jogos. Oito deles. Está aqui. Não tem perigo se internar.
PM: Ah, então se você interna, você não perde os jogos não?
PF: Não, mãe. (Sessão 6- Intervenção)

06

(...) PF: Acho que vou dar um suco de laranja pra ele depois. O negócio da água tem que 
estar vazio senão ele perde. O prato de batata frita que é o de salsicha com feijão... Dá 
pouco.
PM: Os outros pratos dão 100.
PF: Não, a sopa dá 50... O que dá mais dinheiro é o arroz com bife e o arroz com frango.
PM: E as frutas também.
PF: Mas ganha só 50.
PM: É porque com um prato de comida ele já fica cheio. Agora as frutas têm que dar três 
ou quatro.
(...)P: Colocou o Bim para dormir?
PM: Coloquei bastantes vezes, porque ganha muito.

(...) PF: Gastei todo o meu dinheiro em jogos (...) agora eu posso ser internado (Sessão 
8- Intervenção)

08

- P: Se você der muito remédio para o Bim ele interna?
PF: Sim. Tem que ser o remédio quando ele estiver vazio ou abaixo da metade.
P: Deve ser na quantidade certa?
PF: É. A minha mãe internou ele de tanto dar remédio para ele. (...) PM: Acho que foi uma
das primeiras vezes que ele foi internado. Nossa eu estava tão feliz porque eu tinha mais
de quarenta e poucos mil.

11

Quadro 5. Interações participantes / pesquisadora, durante a fase de intervenção

revelam que PM fazia diversas associações entre 
o comportamento do Bim e o de seu filho, PF. Os
dados ainda destacam que, no decorrer da fase de
intervenção, quando PM e PF tinham garantido o
acesso aos minijogos do aplicativo não se impor-
tavam que Bim fosse internado.
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O Quadro 6 explicita as estratégias adotadas 
pelos participantes enquanto jogavam o aplicati-
vo. Estes desenvolveram estratégias para evitar in-
ternações ao observarem quando e em que quan-
tidades deveriam disponibilizar ao personagem 
os alimentos, os líquidos e a medicação. Todavia, 

- (...) P: Ele internou por quê? PM: Porque ele tomou água. Mas eu não entendo eu não
dei água para ele. Ele tomou escondido. PF: Você deve ter esbarrado aí sem querer.
PM: Não esbarrei. Ele tá igual a você, tomando água escondido. É comilão e ainda bebe
água escondido. Igualzinho o PF. (Sessão 11- Intervenção)

11

- (...) P: Você não come salsicha, mas estou vendo que está dando para o Bim.
PF: Ah! Tem que experimentar pra ver quanto ele ganha de moedas.

13

- P: O que aconteceu que o seu Bim foi internado? PF: Ele tomou muita água.
P: Fazia um tempo que você não internava o Bim. PF: Fazia, mas ele internou só tinha 91 moedas, comprei
tudo em jogo antes dele internar. A vantagem de quando ele vai internado é que os negocinhos (nível de
suprimentos do Bim) volta tudo cheio.
- PF: Vou dar um chocolate pra ele agora pra ver isso. Eu acho que não perde não. Eu estou com 699.
Deixa eu arrumar os meus jogos (realiza a compra de jogos com as moedas que dispõe e alimenta Bim com
chocolate) ... Perdi 20 pontos.

14

Fonte: Dados da pesquisa 

também elaboraram estratégias visando esquiva-
rem-se das punições definidas pelo jogo, quando 
se comportavam incorretamente no cuidado com 
Bim e, desse modo, garantir para eles reforçado-
res que o aplicativo disponibilizava, ainda que 
não prestassem os cuidados adequados ao Bim.

Estratégias de adesão aplicadas por PF e PM durante a operacionalização do Bim

- PF relatou que para ter mais dinheiro estava observando o tempo para dar a medicação, sempre que o jogo avisasse
ser a hora. PF observava os níveis de alimentação ou da medicação e quando realmente precisava, ele alimentava
e dava o remédio ao Bim. Afirmou também não estar dando alimento e remédio em excesso para o Bim, pois senão
haveria risco de interna-lo e ele zerar o jogo.
- PM e PF identificaram a relação entre medicar o Bim e a ingestão de líquido, uma vez que quando o personagem
ingeria seu remédio, fazia-o consumindo água, o que elevava o nível de ingestão de líquido do paciente. Assim, quando
a barra de água estava cheia e o Bim precisasse ingerir o remédio, um copo de água, os participantes esperavam
a barra abaixar para medicar o personagem, evitando que ele se internasse, por exceder a quantidade de líquido
permitida.
- PM e PF desenvolveram uma competição pelos reforços condicionados do jogo. Assim, disputavam o número de
moedas conquistadas com os cuidados ao Bim, a quantidade de jogos que conseguiam comprar com suas moedas e o
nível em que cada um estava nesses jogos.
- PF relatava que para obter uma boa pontuação, servia um prato de almoço para o Bim e depois lhe dava uma fruta de
sobremesa.
- PM alimentava Bim sempre com muitas frutas e demais alimentos adequados, devido a pontuação. Assim, afirmou
aprender com Bim a oferecer mais frutas ao filho, ao invés de sanduíche, chocolate ou skinny.
- Os participantes reclamaram de Bim estar com sede e fome constantemente, o que seria indevido, segundo eles,
considerando sua saúde. Apesar de beber muita água, Bim demorava a se submeter a nova sessão de hemodiálise, e o
procedimento ainda era muito rápido. PF lastimava o fato de sua hemodiálise não ser tão rápida.
- PF mesmo assim afirmou ter aprendido com o Bim a beber uma quantidade menor de água.

Quadro 6. Observações e estratégias adotadas pelos participantes durante a fase de intervenção
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O Quadro 7 registra os relatos dos participantes 
na fase de intervenção quanto a questões cruciais 
no tratamento da DRC. Evidencia a contribuição 
da família tanto no processo de ganho, quanto no 
processo de perda do peso interdialítico. Ressal-
ta ainda o contexto ambiental como facilitador ou 
complicador do processo de adesão ao tratamento. 

A Figura 6 destaca o ganho de peso interdialíti-
co entre as sessões de hemodiálise de PF, ou seja, 

peso que excedia ao seu peso seco (peso ideal), du-
rante as fases de linha de base e intervenção. Ob-
serva-se que, na linha de base, PF chegava com o 
peso muito superior ao seu peso seco, atingindo 4 
e 5 quilos a mais. Já na fase da intervenção, o ga-
nho de peso interdialítico apresentou decréscimos 
relevantes, bem como episódios de aumento nas 
sessões 16,17, 18 e 19 da fase de intervenção, vol-
tando a reduzir nas três sessões finais dessa fase.

Estratégias de não adesão aplicadas por PF e PM durante a operacionalização do Bim
- Os participantes passaram a gastar todas as moedas recebidas pelos cuidados com o Bim com os três jogos bônus
disponíveis no aplicativo, para evitar a perda total de moedas se acontecesse do Bim ser internado por alguma conduta
inadequada. Logo, se Bim passasse por alguma intercorrência, eles ainda teriam várias rodadas de jogos, sem ter de
disponibilizar mais cuidados para com o Bim.
- PF observou que se administrasse alimentos indevidos, sucessivamente, ao Bim, este era internado. Dessa forma,
passou a dar alimentos saudáveis ao Bim, não deixando que ele ficasse cheio e, em seguida, administrava algum
alimento incorreto. - PF permitia que seu Bim passasse fome, até que a barra de alimentação abaixasse até o fim. Isso
não ocasionava internação e quando Bim estava faminto, PF administrava ao personagem alimentos não saudáveis,
mesmo que estes gerassem poucas moedas. Dessa forma, PF garantia que Bim se alimentasse do que era lhe restrito,
mas que lhe era reforçador (e.g., refrigerante, pizza, chocolate, salgadinhos), mas não fosse internado. - Quando PF
deixava Bim com extrema fome, aproveitava para alimentar o personagem com uma quantidade maior de comida e Bim
não era internado. PF afirmava que dava a seu Bim dois pratos seguidos de almoço e ganhava 200 pontos, 100 por cada
prato. Contudo, se Bim estivesse com alimentação regularizada, dar-lhe dois pratos de almoço teria como resultado a
internação.
- A exemplo de PF, PM deixou Bim sem remédios, o que o levou a ser internado. PM também deixou Bim sem dormir,
para testá-lo: Bim não foi internado e PM conseguiu jogar os jogos bônus ainda assim. PM relatou que apenas não
tentou deixar Bim sem fazer hemodiálise.

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 7. Relatos dos participantes e de ocorrências quanto a temas pertinentes ao tratamento

Ganho de peso interdialítico

Fragmento de sessão fase Intervenção
8a sessão

P: PF por que você acha que chegou mais pesado hoje?
PF: Meu pai comprou uns cocos e aí nós tomamos água de coco.
P: Aí você bebeu mais líquido do que deveria?
PF: É.
P: Mas seu pai percebeu que você bebeu mais líquido?
PF: Ah! Acho que não, porque teve uma vez que ele me 
acompanhou na hemodiálise aqui e o médico disse que era pra 
eu comer muita verdura. Aí ele falou que fazia suco pra mim das 
verduras, batia no liquidificador, couve, beterraba e limão, aí o 
médico falou que não podia.
P: Por causa do líquido, não é?
PF: É. E nessa época eu chegava bem pesado. Eu chegava era 
com três, quatro, cinco quilos. 

14ª sessão

- PF: É. Antes eu chegava muito pesado. Antes dia de
sábado eu chegava era com três, era com quatro. Teve
uma vez na terça feira que eu cheguei com sete.
(...) E mais eu passei mal aqui (...) Foi no aniversário da
minha tia. Aí eu comi muita coisa que eu não podia, não
evitei a água, tomei refrigerante ainda.

17ª sessão

PF: Quando eu fui pra Brasília, eu comi salgado, coxinha.
P: Quando vocês saem, por exemplo para Brasília, vocês 
não levam uma comida mais apropriada?
PM: É, a gente leva um biscoitinho, alguma coisa assim. 
Mas o PF não quer comer essas coisas, ele procura as 
coisas que ele vê lá: salgadinho, suco, refrigerante, né PF?
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Discussão

Este artigo teve como objetivo avaliar e ob-
servar o repertório comportamental dos partici-
pantes sem o recurso do tablet e com o suporte 
do tablet. O aparelho integrava um aplicativo 
no qual o personagem também era portador de 

DRC, o que instigava seus jogadores a dispo-
nibilizar-lhe cuidados específicos. Objetivou 
verificar se os participantes, ao terem contato 
com o jogo, discriminariam que a um doente 
renal crônico é imprescindível uma dieta com 
restrições adequadas para se promover quali-
dade de vida.

Figura 6.: Ganho de peso interdialítico

9a sessão

Dado: Dias antes da sessão da nona sessão, ingeriu duas 
garrafas de 600ml de água com gás em um único dia, bebida 
oferecida por PM quando levou PF a Brasília, para realização 
de exames.

Após 18a sessão

Na semana em que soube do diagnóstico de seu pai de 
câncer, PF registrou o maior ganho de peso interdialítico 
na fase de intervenção.

Diminuição do peso interdialítico
8ª sessão

P: Eu percebi que você tem chegado menos pesado, nas 
sessões. O que você está fazendo? 
PF: Ah! Eu parei de jantar. Eu só estou comendo uma 
omelete e eu bebo um suco de caju. Aí, é o suco e a omelete 
no lugar da janta. E também a escola tá me ajudando: eu vou 
para a aula e não tomo água lá, porque a água de lá é quente 
no bebedouro.
PF: Eu tô chegando mais leve. Eu parei de comer o que eu 
gostava, tipo salsicha, comida mais temperada, eu parei.

14ª sessão

(...) PF: Mas desde que eu saí do hospital, eu tenho 
seguido minha dieta certinha. A minha comida tá bem 
mais sem sal... 
P: E por que você resolveu seguir a sua dieta e comer 
coisas mais saudável?
PF: Porque tá falando na receita (passada pela 
nutricionista) e também minha avó só está fazendo 
isso. Arroz na panela de ferro, feijão, beterraba, salada, 
costela de vaca, bife de vaca magra. 

Legenda: P = Pesquisadora; PF = Participante Filho; PM = Participante Mãe
Fonte: Dados da pesquisa
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O Quadro 4 destaca que PF ingeria uma quan-
tidade de água maior que a recomendada pelos nu-
tricionistas, que devia ser de até 500ml de líquido 
por dia (Quadro 3). Além disso, PM relatou que 
o filho consumia água escondido (Quadro 2). A
Figura 5 evidencia alto ganho de peso interdiáli-
tico por PF (ganho de peso entre uma sessão de
hemodiálise e a outra), indicando o não cumpri-
mento da restrição hídrica e nutrição inadequada
por parte de PF, que chegava até com cinco qui-
los mais pesado em relação ao peso seco, quando
ainda não havia sido entregue o aplicativo Bim
(Linha de Base).

Além de extravasar a quantidade de líquidos 
ingeridos, PF ainda consumia alimentos com per-
centual de água elevado (e.g., laranja). O Quadro 
3 destaca a quantidade de líquido permitida ao dia, 
o caldo de frutas, o caldo presente em outros ali-
mentos e nas pedras de gelo. Os registros de PM e
PF não continham a computação líquida presentes
nesses alimentos, nem definições específicas do que 
era consumido no jantar e almoço, o que sugere um
consumo de líquido, por PF, superior ao registrado.

 A Tabela 2 evidencia como os alimentos ina-
dequados à dieta de um paciente renal crônico, de 
acordo com o Quadro 3, apresentavam alto valor 
reforçador para PF (e.g., refrigerantes, alimentos 
industrializados e embutidos como linguiça, eram 
pontuados por PF com valor máximo). Já os ali-
mentos considerados como adequados ao seu qua-
dro clínico não lhe eram reforçadores, o que con-
feria uma dificuldade para a adesão ao tratamento.

Esses dados corroboram Maldaner et al. (2008) 
e Lins et al. (2018) quando afirmam existir uma 
proporção significativa de pacientes com DRC que 
têm dificuldade de aderir ao tratamento, especial-
mente no que tange ao cumprimento do controle 
de peso interdialítico, à obediência às restrições 
hídricas e dietéticas. Segundo o Quadro 2, no hos-
pital, PF apresentava quadros de hipotensão, hipo-
glicemia, vômito, dor abdominal, câimbra, tontu-
ra, astenia e cefaleia que o paciente exibia durante 
as sessões de hemodiálise. Essas intercorrências 
eram resultantes do alto ganho de peso, tornan-
do a hemodiálise um processo aversivo para PF, 
comprovando dados salientados pelos estudos de 

Oquendo et al. (2017), ao descreverem os sinto-
mas decorrentes da falta de adesão à dieta.

A condição de enfermidade de PF o impedia 
de ir à escola regularmente, de passear com o pai, 
ir ao shopping, ambientes reforçadores para ele, 
segundo a Tabela 2 e, conforme descrito no Qua-
dro 2, o ambiente hospitalar era aversivo para PF. 
O que comprovam Vieira e Lima (2002) ao afir-
marem que a criança renal crônica tem seu coti-
diano modificado por causa da doença e das hos-
pitalizações, sendo separada de seus familiares e 
dos ambientes a que está acostumada. 

Maldaner et al. (2008) ainda destacam que 
cada indivíduo segue um tratamento único, sen-
do influenciado por fatores adquiridos ao longo 
da vida, pelo apoio familiar e pelos demais rela-
cionamentos. Para Canhestro (2010), a adesão de-
veria ser um processo colaborativo entre pacien-
tes e familiares. Para esse autor, assim como para 
Oquendo et al. (2017), o conhecimento seria o fa-
cilitador na aceitação do regime terapêutico. As-
sim, para PF cumprir a restrição hídrica era difí-
cil, pois o hábito de ingerir bastante água já havia 
sido condicionado a seu repertório comportamen-
tal, como destacam Martin e Pear (2007/2009) e 
Skinner (1953/2003), que destacam que se con-
dicionado, o caminho é o descondicionamento, 
antes de qualquer outra intervenção. Associado 
a esse hábito, estava o alto valor reforçador dos 
alimentos proibidos, adquiridos ao longo da his-
tória de vida de PF, além do fato de os familiares 
próximos fazerem concessões, não se atentando 
para os riscos da não adesão e favorecendo a que 
PF não cumprisse adequadamente a dieta prescri-
ta (Tabela 3 e Quadro 7).

A DRC, por apresentar evolução progressiva, 
deve ser controlada, visando uma melhor quali-
dade de vida para o paciente. Portanto, como afir-
mam Maldaner et al. (2008), aderir ao tratamen-
to é condição imprescindível para o controle da 
doença crônica e o sucesso da terapia. A Tabela 
2 evidencia o alto valor reforçador dos jogos ele-
trônicos para PF. Além disso, durante as sessões 
de hemodiálise, quando PF levava o celular, gos-
tava de jogar nos aplicativos do aparelho. Com 
o objetivo de promover adesão, por meio de um
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jogo, o tablet foi entregue a PF para que ele asso-
ciasse o cuidado com o Bim ao cuidado que a ele 
mesmo deveria ter, assim como para que PM as-
sociasse os cuidados com o Bim àqueles que de-
veria ter com o seu filho, PF.

Segundo Martin e Pear (2007/2009), o treino 
de discriminação de estímulos envolve o reforço 
de um comportamento na presença de um estímu-
lo específico, e a extinção de tal comportamen-
to diante de um estímulo diferente. À medida que 
o contato com o jogo tornava-se recorrente, PM
e PF passaram a discriminar os alimentos que
poderiam fornecer ao Bim de modo a ganharem
moedas (reforço) e aqueles que proporcionavam
o desconto ou a perda total de moedas, dada uma
internação. Assim como passaram a observar
como deveriam medicar, ponderar a ingestão de
líquidos e como prestar ao Bim os demais cuida-
dos, de forma a garantir o acesso a moedas e aos
jogos bônus (Quadros 5 e 6).

O Quadro 5 exibe falas de PM sobre não mais 
administrar chocolate ao Bim e de evitar abrir a 
geladeira, por conta de eventuais punições que 
sofrera no jogo ao se comportar dessa maneira (a 
internação do Bim levava à perda de moedas e à 
impossibilidade de jogar os minijogos) por apre-
sentarem comportamentos inadequados de cuida-
dos com o personagem, a fim de controlar a pro-
babilidade do cuidado incorreto voltar a ocorrer 
novamente.

Contudo, as dificuldades dos participantes 
quanto à adesão à dieta ficaram evidenciadas, 
conforme as sessões de intervenção ocorriam e 
eles jogavam o aplicativo. 

PF procurava dar ao Bim os alimentos que ti-
nham alto valor reforçador para ele, PF. Ainda 
que em pequenas quantidades ou em um interva-
lo de tempo maior, quando recebia uma quantida-
de menor de moedas ou até mesmo as perdendo. 
Para tanto, criava estratégias para evitar a inter-
nação do personagem, sem perder o acesso aos 
minijogos (Quadro 6). 

Para Skinner (1953/2003), uma tendência a se 
identificar com um personagem fictício pode sig-
nificar o indício de uma probabilidade do compor-
tamento. Os comportamentos de PF com relação 

ao Bim eram semelhantes aos seus próprios com-
portamentos. Na Tabela 1 é evidenciado que PM 
fazia diversas associações entre o comportamento 
de Bim e do filho, PF. Já o Quadro 6 destaca que 
PF deixava Bim faminto para depois administrar-
-lhe alimentos indevidos ou em excesso. O que
se assemelha ao comportamento de PF no setor
de hemodiálise, descrito no Quadro 2, quando, na
maioria das sessões, PF não se alimentava. Após
essas sessões, PF e PM se dirigiam a um restau-
rante próximo e PF comia sem restrições. Outro
ponto que PF reclamava é que Bim obtinha um
intervalo grande em uma sessão e outra, proce-
dimento que também ocorria de modo muito rá-
pido, apesar de o personagem beber muita água,
lastimando que essa situação não era a verifica-
da com ele (Quadro 6).

Quando começaram a cuidar de Bim, a inter-
nação para os participantes se caracterizava como 
evento punitivo, uma vez que levava à perda de 
moedas. À medida que criavam estratégias para 
evitar a internação e, mais ainda, para terem aces-
so aos jogos bônus, mesmo não prestando ao Bim 
cuidados devidos, passaram a testar o personagem 
e os limites do jogo, não se atentando para a saú-
de do Bim (Quadro 6), exibindo assim compor-
tamentos desfavoráveis à adesão.

Embora os participantes tenham usado das 
próprias ferramentas do jogo para reforçar com-
portamentos inadequados, o aplicativo móvel 
conseguiu, em vários aspectos, provocar compor-
tamentos de adesão. PM relatou aprender com o 
Bim a cuidar melhor da alimentação oferecida ao 
PF, selecionando o que era mais saudável para o 
consumo da criança, dado o seu quadro clínico 
(Quadro 6). Pelo reforçamento sucessivo de res-
postas cada vez mais próximas ao comportamen-
to final desejado, como pontuam Martin e Pear 
(2007/2009), [e.g., consumo de frutas) e da ex-
tinção das respostas anteriormente emitidas (e.g., 
consumo de industrializados), PM salientou ter 
passado a oferecer mais frutas ao filho, ao invés 
de sanduíche, chocolate ou skinny, concluindo a 
modelagem inicialmente proposta pelo jogo. 

De acordo com a Figura 6, o ganho de peso in-
terdialítico diminuiu durante a fase da interven-
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ção e, por efeito, as intercorrências sofridas por 
PF durante as sessões de hemodiálise também re-
duziram. Ainda que os participantes reclamassem 
da constante sede e fome do personagem, assim 
como de os horários e procedimentos de Bim se-
rem muito rápidos, foi observado um estado mais 
cônscio em PM e PF sobre a necessidade de um 
paciente renal ingerir uma quantidade pequena de 
líquido e cuidar do número de refeições ao dia. 
PF inclusive afirmou ter aprendido com o Bim a 
tomar menos água (Quadro 6).

No Quadro 7, ao descrever o que sua avó fa-
zia nas refeições para ele, PF citou alguns dos in-
gredientes de um dos pratos com maior pontua-
ção no jogo do Bim, conforme a Tabela 1 (e.g., 
refeição com arroz, bife, beterraba, cenoura, bró-
colis e feijão). Segundo PF, ele passou a alimen-
tar Bim com refeições dessa consistência e de-
pois lhe oferecia alguma fruta como sobremesa. 
Comportamento semelhante PF passou a apresen-
tar em sua casa (Quadro 4). 

 De acordo com Martin e Pear (2007/2009), o 
ambiente refere-se às pessoas, objetos e eventos 
presentes ao redor de um indivíduo, afetando seus 
receptores sensoriais, assim como seu comporta-
mento. As últimas sessões de intervenção apresen-
taram o retorno de um alto peso interdialítico. Esse 
dado ocorreu de forma simultânea às idas dos par-
ticipantes para a capital do país, a fim de que PF se 
submetesse a exames com a finalidade de obten-
ção ao processo de transplante renal. Nessas ocasi-
ões, PF comia salgados, alimentos industrializados 
e líquidos gaseificados. PF também estava apren-
dendo a cozinhar e temperava os alimentos sem 
restrição (Quadro 7). Nessa mesma época, soube 
que seu pai estava padecendo de câncer (Quadro 
7). Segundo Oquendo et al. (2017), o aparecimen-
to de sintomas de depressão atua como uma bar-
reira indireta à aderência da dieta. 

Os dados demonstraram já na fase inicial, quan-
do os participantes não tinham acesso ao tablet, os 
fatores de não aderência ao tratamento no que se 
refere à dieta, restrição hídrica, contexto social e 
familiar inadequado e falta de conhecimento. Es-
ses fatores foram corroborados e melhor clarifi-
cados por meio do jogo na fase da intervenção. 

O interesse por jogos, já demonstrado por PF na 
linha de base, favoreceu a aceitação do aplicati-
vo disponibilizado na fase 3 deste estudo, desta-
cando o jogo como possível ferramenta para pro-
mover adesão ao tratamento.

Os dados deste estudo destacam que o apli-
cativo produziu efeitos sobre o comportamento 
dos participantes, por meio da identificação com 
o personagem Bim. PM e PF desenvolveram es-
tratégias de não adesão, aproveitando-se das fra-
gilidades que encontraram, mas também exibiram
comportamento cônscio quanto à necessidade de
o doente renal ter ao menos uma quantidade cor-
reta de alimentos e ingesta líquida.

Ainda que PM e PF não tenham desenvolvido 
em seu repertório comportamentos totalmente 
favoráveis aos cuidados com a saúde de um pa-
ciente renal, as respostas emitidas por eles, quan-
to à adesão ao tratamento com o suporte do ta-
blet foram melhores do que aquelas apresentadas 
sem a presença do tablet. Portanto, o aplicativo 
com o jogo Bim, ainda que apresente necessida-
des de aprimoramento, já resultou na funcionali-
dade como ferramenta educacional e facilitado-
ra de aderência no tratamento do indivíduo com 
doença renal crônica.
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Resumo: o indivíduo com doença renal crônica 
apresenta dificuldades quanto ao controle do peso 
interdialítico e à obediência às restrições hídricas 
e dietéticas. Tecnologias do ensino-aprendizagem 
para crianças podem proporcionar mudança de 
comportamento e promover adesão ao tratamen-
to. Objetivos: Observar as respostas emitidas pe-
los sujeitos participantes da pesquisa, sem e com 
o suporte de um tablet aparelhado de um jogo que
simula uma criança renal crônica de nome Bim,
visando avaliar os efeitos provocados pelo jogo
no comportamento de adesão ao tratamento des-
tes participantes. Método: Participaram deste es-
tudo, uma criança com doença renal crônica e sua
cuidadora, a mãe. O estudo ocorreu em um Cen-
tro Pediátrico de Hemodiálise, de um Hospital-Es-
cola. Este estudo foi constituído por quatro fases:
triagem, linha de base, intervenção e avaliação fi-
nal. Na intervenção, o tablet com o aplicativo foi
entregue aos participantes. Resultados/Conclu-
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são: Os resultados obtidos demonstraram que na 
ausência do aplicativo identificaram-se aspectos 
de não adesão no repertório comportamental dos 
participantes. O acesso ao jogo ratificou a não 
aderência. Apesar de os participantes desenvol-
verem estratégias de não adesão durante o jogo, 
exibiram comportamentos cônscios quanto à ne-
cessidade de estabelecer uma quantidade corre-
ta de alimentos e líquidos, para um doente renal.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Análise 
do comportamento; Tecnologia de ensino.

Abstract: The individual with chronic kidney 
disease has difficulties in controlling interdialyt-
ic weight and in compliance with water and di-
etary restrictions. Teaching-learning technologies 
for children can provide behavioral change and 
promote adherence to treatment. Objectives: Ob-
serve the answers given by the subjects participat-
ing in the research, without and with the support 
of a game tablet that simulates a chronic kidney 
child named Bim, aiming to evaluate the effects 
caused by the game in the adherence behavior to 
the treatment of these participants. Methods: A 
child with chronic kidney disease and his / her 
caregiver, the mother, participated in this study. 
The study was conducted at a Pediatric Hemo-
dialysis Center of a School-based Hospital. This 
study consisted of four phases: screening, base-
line, intervention and final evaluation. In the in-

MOREIRA, Lorraine Beatriz; BUENO, Gina Nolêto. A funcionalidade do jogo eletrônico lúdico no 
processo de adesão ao tratamento pela criança renal crônica. In: NALINI, Lauro Eugênio Guimarães; 
VITORINO, Priscila Valverde de Oliveira; FEITOSA, Darlan Tavares (org.). Coleção gênesis: ciên-
cia e tecnologia. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2019. (Coleção Gênesis, v. 1). p. 158-178. ISBN 978-
85-7103-976-6. DOI 10.18224.genesis.v1.2019.158-178.

Como citar esse capítulo:

tervention, the tablet with the app was delivered 
to the participants. Results/Conclusion: The re-
sults obtained demonstrated that in the absence 
of the application, non-adherence aspects were 
identified in the behavioral repertoire of the par-
ticipants. Access to the game ratified non-adher-
ence. Although participants developed non-adher-
ence strategies during the game, they exhibited 
conscious behaviors regarding the need to estab-
lish a correct amount of food and fluid for a kid-
ney patient.

Keywords: Chronic kidney disease; Behavior 
analysis; Teaching technology.
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E m 1988, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) iniciou um aprofundamen-
to das investigações sobre a espiritua-

lidade, incluindo o aspecto espiritual no conceito 
multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-
-estar espiritual vem sendo considerado mais
uma dimensão do estado de saúde, junto às di-
mensões corporais, psíquicas e sociais. Desde
então, a espiritualidade é apontada na área da
saúde como importante fator de adaptar-se em
situações difíceis, devido a sua capacidade de
desenvolver capacidades do ser humano na ma-
nutenção e no cuidado da vida . Estudos interna-
cionais associam espiritualidade à saúde, conside-
rando seu potencial de auxiliar a recuperação de
doenças (BIONDO et al, 2017). Com esse pen-
samento começaram as pesquisas sobre a liga-
ção entre a religiosidade/espiritualidade e a saú-
de, que remonta aos primórdios da história, em
que os poderes da cura estavam nas mãos dos
que lidavam com o espírito (sacerdotes, xamãs,
etc.), para tratar dos males do corpo. A causali-
dade de doença assim como a sua cura foi mui-
tas vezes atribuída a fatores religiosos, existin-
do ainda nos dias de hoje, em alguns contextos
socioculturais (PINTO et al, 2007).

Desde tempos imemoráveis, crenças, experiên-
cias espirituais e religiosas têm sido um dos com-
ponentes mais prevalentes e influentes da maio-
ria das sociedades.

 Estudos antropológicos atuais têm mostrado 
que a visão religiosa continua presente em todos os 
estratos sociais como parte importante da compre-
ensão do processo saúde e doença, ganhando espa-
ço em estudos sobre saúde (PILGER et al. 2017)

Diante dessas questões os profissionais de En-
fermagem vêm mudando sua forma de ver o pa-
ciente, não somente no modelo biomédico, mas 
a pessoa de forma holística como um todo, bus-
cando cada vez mais a atenção na humanização 
do cuidado em saúde e compreendo aspectos que 
transcendem a dimensão biológica como a espi-
ritualidade e religiosidade na vida do ser huma-
no e sua relação com a saúde (NASCIMENTO 
et al. 2009).

De acordo com Espinha et al. (2017), seus 
estudos apontam que a influência da espiritua-
lidade no cuidado leva a uma satisfação pesso-
al, um conforto, uma proteção, uma distração e 
inclusão social. Ainda falando sobre as evidên-
cias, segundo Pinto et al. (2017), as pessoas que 
possuem uma espiritualidade/religiosidade apre-
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sentam ser otimistas, possuem esperança, menor 
sensação de depressão e tristeza e maior enfren-
tamento das doenças. Guimarães (2017) diz que 
há um aumento nos níveis de anticorpos, as pes-
soas se sentem encorajados a seguir em frente, e 
o favorecimento do não aparecimento de doenças
cardiovasculares nestas pessoas.

Foi possível observar que os pacientes neces-
sitam falar sobre espiritualidade, sobre suas cren-
ças e seus sentimentos, mas ainda não se sentem 
com total confiança de falar aos profissionais de 
saúde porque os profissionais ainda não sabem 
como abordar essas questões com seus pacientes 
(PERES, 2017). Há uma necessidade evidencia-
da por Silva et al. (2016), que as pessoas de modo 
geral acreditam na espiritualidade como uma for-
ma de terapia auxiliadora no cuidado, alguns pro-
fissionais sentem a necessidade de usar como fer-
ramenta de terapia ou como cuidado espiritual a 
saúde a espiritualidade/religiosidade.

Para Oliveira; Menezes (2018) o atendimen-
to ou cuidado religioso deve ser oferecido aos 
pacientes devido à importância e que as pessoas 
atribuem à religião/religiosidade, principalmen-
te no processo saúde-doença, esse atendimento 
pode contribuir na promoção da saúde, recupe-
ração e reabilitação dos indivíduos quando reali-
zada com respeito e visando atender as necessi-
dades do outro.

O objetivo dessa pesquisa foi analisar na lite-
ratura a relação entre espiritualidade/religiosida-
de e a sua influência na saúde do ser humano e 
no cuidado em saúde.

Para a concretização do estudo, realizou-se 
uma revisão da literatura, tipo de pesquisa ca-
racterizada pela análise da produção bibliográfi-
ca em determinada área temática, situada em um 
período específico, oferecendo uma visão geral 
sobre a temática estudada e evidenciando novas 
ideias ou os temas que têm recebido maior ou me-
nor ênfase na literatura selecionada (NORONHA 
& FERREIRA, 2000). Foram incluídos como re-
ferências artigos indexados em português dispo-
níveis no portal de periódicos Capes, publicados 
em qualquer período. Os critérios de exclusão de 
estudos foram para artigos em inglês, monogra-

fias, dissertações e teses. Foram localizados 432 
artigos a partir da combinação dos descritores re-
lacionados: religiosidade e saúde. Foi feita a lei-
tura dos trabalhos encontrados na pesquisa após 
esse processo, dos 432 trabalhos localizados, 34 
foram selecionados para o presente estudo.

Encontramos os seguintes resultados com base 
nos temas:

1 - Equipe multiprofissional

Foi observado que na assistência ao paciente, 
muitos profissionais de saúde não abordam essa te-
mática espiritual, e se deparam com falta de preparo 
e manejo quando são confrontados quando algum 
paciente ou familiar aborda sobre questões de cren-
ças, religiosidade e espiritualidade. Muitas univer-
sidades não possuem em sua grade curricular disci-
plinas, rodas de conversa, palestras ou cursos dando 
suporte aos acadêmicos quanto ao cuidado nas ques-
tões espirituais de pacientes. Há uma grande neces-
sidade que a equipe multiprofissional de saúde se 
sinta preparada para compreender todas as esferas 
do ser humano, na sua integralidade e equidade, de 
acordo com suas necessidades bio- antropológicas 
de cada indivíduo em suas diferentes crenças, fé, re-
ligiosidade/espiritualidade (PERES, 2017).

Diante do que foi exposto acima foi possível 
perceber que a equipe multiprofissional de saú-
de precisa aprimorar seus conhecimentos acerca 
da espiritualidade e religiosidade ligada á saúde 
diante as necessidades de cada indivíduo, pois já 
foi evidênciado a influência da religiosidade, es-
piritualidade e crenças na qualidade da saúde e 
bem-estar geral das pessoas.

2 - Importância das questões espirituais/ religio-
sas para pessoas doentes

Segundo Sanchez; Nappo (2007), Alminha-
na; Moreira-Almeida (2008), Alves (2010), O 
ser humano tenta compreender sobre si mesmo, 
o mundo a sua volta e sobre questões coletivas,
através de crenças.

De acordo com Rocha e Fleck (2004), a re-
ligiosidade está presente nas questões de saúde 
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mental, onde as pessoas com essas concepções 
têm menores índices para suicídios, comporta-
mentos violentos, vícios para drogas lícitas e ilíci-
tas e psicopatologias. Assim como outros estudio-
sos afirmam que as mesmas apresentam menores 
taxas para tabagismo, realizam atividades físicas 
regulares e possuem as menores taxas de morta-
lidade Guimarães et al. (2007).

Um estudo realizado na Coreia do Sul com 
235 pacientes ambulatoriais com transtornos de-
pressivos, ao avaliar o quadro clínico dos pacien-
tes associando dados, como estado civil, tempo 
de tratamento e gravidade da doença com maior 
ou menor grau de importância para religião e es-
piritualidade, a partir da Clinical Global Impres-
sion - Improvement Scale (CGI-I) observou me-
lhores respostas ao tratamento medicamentoso 
utilizado (SMOLAK et al., 2013).

Oman et al. (2002) Fez uma avaliação com 
6.545 pessoas na Califórnia que realizavam práti-
cas religiosas semanais e estas apresentaram uma 
redução de mortalidade por neoplasia. Percebeu-
-se que estas pessoas obtem melhores condições
sociais, psicológicas, sentem mais satisfação pes-
soal e apresentam menos depressão, consequente-
mente este estilo de vida mais tranquilo com boas
práticas e atividades religiosas/espirituais regu-
lares favorece para o não surgimento de depres-
são, doenças do aparelho cardiovascular e melho-
ra os níveis de respostas do sistema imunológico
as patologias.

Para Reinaldo et al, toda vivência religiosa/
espiritual tem seu sistema de crenças, por isso, é 
importante conhecê-lo para identificar se interfere 
de forma positiva ou não no tratamento das pes-
soas, é importante ouvir o que pensam a família 
e os líderes religiosos a respeito do tema, consi-
derando-os como parceiros importantes na rede 
social de apoio do paciente.

3 - Dificuldades dos profissionais de abordarem 
a religiosidade/espiritualidade em saúde

Muitos são os obstáculos dos profissionais de 
saúde na abordagem deste assunto, inúmeros es-
tudos apontam a falta de conhecimento e incapa-

cidade para lidar com estas situações, devido a 
falta de preparo e informações durante o perío-
do de graduação. Para Oliveira (2007), as univer-
sidades não têm disciplinas, rodas de conversas 
nas universidades e unidades de saúde, palestras, 
debates e cursos abordando o tema espiritual/re-
ligioso na grade curricular dos cursos na área de 
saúde, visto que essas práticas afetam direta e in-
diretamente a saúde de forma integral e o bem-
-estar das pessoas, em sua maioria pontos positi-
vos, como as pesquisas nesta temática afirmam.

Segundo Lucchetti et al., (2017), os profissio-
nais de saúde afirmam que sentem apreensão, in-
cômodo e insegurança ao falar com os clientes, 
os pacientes não sabem como expressar sua reli-
giosidade com os profissionais pela falta de pre-
paro dos profissionais nestas questões.

Já para Peres et al, a atenção a elementos como 
espiritualidade e religiosidade se tornam cada vez 
mais necessários no contexto da assistência à saú-
de. Além disso, a ciência por sua vez, curvou-se 
diante da grandeza desses aspectos na dimensão 
do ser humano, afinal de contas, o indíviduo é um 
ser inacabado por natureza, na busca por comple-
tar-se. E além do fato de que por trás de um cui-
dador, visto como um ser biológico, existe um ser 
espiritual que recorre a religiosidade e busca na fé 
um meio para dividir as suas fraquezas e conver-
tê-las em mecanismos de suporte para o enfren-
tamento dos obstáculos oriundos do tratamento.

Em um estudo para os profissionais de saúde 
entrevistados, abordar o tema da vivência religio-
sa/espiritualidade com seus pacientes foi identifi-
cado como um problema quando eles têm que li-
dar com os desdobramentos dessa abordagem. 26 
profissionais relataram que não abordam o tema 
por achá-lo irrelevante. Por fim, há uma com-
preensão dos profissionais de que a vivência re-
ligiosa/espiritualidade é importante para alguns 
pacientes e familiares, mas isso não implica que 
o profissional deva se envolver com essa ques-
tão. A pesquisa sugere que os pacientes têm ne-
cessidades espirituais que devem ser identifica-
das e tratadas, mas que, em geral, profissionais
de saúde mental não se sentem confortáveis dian-
te do tema. Três profissionais relataram casos em
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que, ao abordarem a questão da vivência religio-
sa/espiritualidade, verificaram que os pacientes 
modificaram a relação com o tratamento. Nesses 
casos, além do tratamento convencional, os pa-
cientes realizaram tratamentos espirituais, com 
melhora geral do quadro clínico. Os profissionais 
declararam que, de forma geral, desconhecem o 
tema, mas que, entre eles, às vezes, o tema surge 
em conversas informais sobre casos interessan-
tes em que pacientes, após tratamentos espiritu-
ais, não tiveram mais crises.

Biondo  et al, Diz que em contrapartida, é no-
tável a contribuição da espiritualidade/religiosi-
dade como fator de prevenção de doenças e re-
dução de impactos de agravos à saúde , com isso, 
a relação entre saúde e espiritualidade é alvo de 
pesquisa e de inclusão do tema no ensino profis-
sional de saúde , demostrando que crenças rela-
cionadas ao aspecto espiritual do paciente devem 
ser respeitadas pelos médicos, mesmo quando es-
tes não as reconhecem, pautando suas ações em 
princípios da bioética, principalmente autonomia 
e beneficência. Destaca-se que os enfermeiros são 
mais citados que outros profissionais nos estudos 
que discutem a espiritualidade no enfrentamen-
to de doenças .

Foi possível perceber dados relevantes sobre 
as questões entre saúde religiosidade/espirituali-
dade na saúde integral do ser humano nas dimen-
sões físicas, emocionais, psicológicas e espiritu-
ais e seus efeitos diretos e indiretos na saúde das 
pessoas. Diante do que foi exposto, torna-se ne-
cessário implementar o assunto nas universidades, 
cursos de pós-graduação e como forma de educa-
ção continuada nas unidades de saúde. Há uma 
enorme falta de conhecimento e informações para 
colocar em prática essas necessidade, no intuito 
de contemplar da melhor forma uma assistência 
em saúde humanística e mais integrativa visan-
do melhorar cada vez mais o cuidado em saúde, 
deixando essa visão biomédica que ainda se ins-
tala na assistência ao paciente.

Sugere-se, portanto, que novos estudos sejam 
realizados, principalmente no contexto brasileiro, 
o que reflete a necessidade de ampliar o debate
sobre o tema, visto que o país apresenta particu-

laridades como sua diversidade cultural e o siste-
ma de saúde vigente, assim como falta de debates 
sobre o tema (BIONDO et al, 2017).
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Resumo: Os profissionais de saúde vem mudan-
do sua forma de ver o paciente, não somente no 
modelo biomédico, mas ver a pessoa de forma ho-
lística, buscando cada vez mais a atenção na hu-
manização do cuidado em saúde e compreendo 
aspectos que transcendem a dimensão biológica 
como a espiritualidade e religiosidade na vida do 
ser humano e sua relação com a saúde. O objeti-
vo dessa pesquisa foi analisar na literatura a re-
lação entre espiritualidade/religiosidade e sua in-
fluência na saúde do ser humano no cuidado em 
saúde. Foram achados dados relevantes sobre a 
ligação entre a saúde e a espiritualidade na saúde 
integral das pessoas nas dimensões físicas, emo-
cionais, psicológicas e espirituais.

Palavras-chave: Enfermagem; Religiosidade; 
Espiritualidade.

Abstract: Health professionals have been chang-
ing their way of seeing the patient, not only in 
the biomedical model, but seeing the person in a 
holistic way, seeking more and more attention in 
the humanization of health care and understand-
ing aspects that transcend the biological dimen-
sion such as spirituality and religiosity in the life 
of the human being and its relation with health. 
The objective of this research was to analyze in 
the literature the relationship between spirituali-
ty / religiosity and its influence on human health 
in health care. Relevant data were found on the 
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O s escândalos de corrupção no futebol, 
no denominado “Fifagate”, como tam-
bém o das olimpíadas, repercutiram 

outra modalidade de corrupção que não envolve 
agentes públicos e não é criminalizada no Brasil, 
a corrupção privada. 

A partir da falta de um crime que o defina a 
corrupção privada no Brasil, tem-se que a Con-
venção das Nações Unidas Contra a Corrupção, 
firmada em 2003, estabelece no art. 21 o Suborno 
no Setor Privado, que foi promulgada por meio 
do Decreto N.° 5.687, de 31 de janeiro de 2006 
pelo Brasil. Nesse sentido, o país está comprome-
tido com a criminalização da corrupção entre em-
presas, que curiosamente não o cumpre até hoje.

Esse esforço internacional é necessário devido 
a multifacetação das relações entre estados, mer-
cados e pessoas, de múltipla complexidade e inter-
dependência, em decorrência da globalização, que 
determinados crimes veem adquirindo relevância 
e amplitude, atingindo um maior número de pes-
soas afetadas, e a isso se dá o fenômeno delituoso 
da macrocriminalidade (CERVINI, 2004). Com 
esse fator, se irradia os mecanismos de combate às 
organizações criminosas, como o Direito Premial, 
e a noção preventiva do direito penal, o criminal 
compliance (SILVEIRA; SAAD-DINIZ, 2015).

A corrupção privada é alocada na seara de cri-
mes econômicos, comumente praticados por pesso-
as do colarinho branco (White collars) (PEDROSO, 
CARVALHO, CERVINI, 2017). O perfil dessa ma-
crocriminalidade perpassa sujeitos de aparente boa 
conduta, que ganham a vida com práticas lícitas. 
Nesse sentido, se afastam do arquétipo violento da 
delinquência e estabelecem conexão com os valo-
res cultivados na sociedade, os quais a lealdade, 
confiança e reciprocidade sustentam o compadrio. 

Pesquisar sobre corrupção privada não é so-
mente abordar a noção estática1 do direito penal, 
há também a noção política que simboliza a tu-
tela do estado às práticas éticas no âmbito priva-
do, haja vista a repercussão social a que geram. 
Infere-se assim, práticas de nepotismo e condes-
cendência nos âmbitos exclusivamente privados 
das grandes empresas e instituições.

E nesse caminho está o criminal compliance, 
onde as empresas e instituições visam adentrar em 
conformidade às normas, através de programas de 
integridade, no intuito de prevenir condutas crim-

1  Estudar o Direito Penal envolve o Principio da Le-
galidade, ou como preferimos, na leitura de Luigi 
Ferrajouli, em Garantismo Penal, de Principio da 
Estrita Legalidade.
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inosas de seus administradores. Com a criminal-
ização da corrupção privada, haverá reforço nos 
compliance programs, ao trabalharem a fideli-
dade de seus administradores.

É nesse aspecto que ocorre a corrupção no es-
porte, no sistema que é acusado pelos jornalistas 
de “cartolagem”. O esporte é um dos principais 
expoentes da cultura das sociedades (HUIZIN-
GA, 2000), e é, portanto, ótimo reduto para atua-
ção de crimes de maior amplitude social. É atra-
vés da corrupção nesse setor privado que podemos 
verificar e demonstrar a intimidade da corrupção 
com o compadrio, liame das negociatas e con-
chavos, que caracteriza uma economia desigual 
(MOURÃO, 2017).

Este artigo é fruto da pesquisa intitulada As di-
mensões da Corrupção Privada, pois não nos in-
teressou somente o estudo da corrupção privada 
e sua intepretação conforme a corrupção no es-
porte, mas também questões incidentes que ve-
nham a acompanhá-la, a respeito do entendimen-
to e combate à corrupção como um todo, a que 
vamos tentar tratar nesse espaço. 

A Corrupção Privada

Tomamos como base para identificar a corrup-
ção privada, a interpretação do tipo criminaliza-
do na Espanha, pelo art. 286 bis do Código Penal 
deste país, e o que prevê os projetos que tramitam 
no Congresso Nacional, bem como a normativa 
internacional acerca do assunto. 

Há alguns trabalhos acadêmicos no Brasil que 
já demonstraram a corrupção privada, como a tese 
de doutorado de Conrado Almeida Corrêa Gontijo 
(2015), que contribuiu muito para o estudo e aná-
lise mais aprofundada da corrupção no esporte. 
Portanto, o conteúdo trazido aqui não é uma intei-
ra novidade em terra brasilis, na seara acadêmica. 

Desse modo, o tipo que vem no Projeto de Lei 
do Senado Nº455 que determina bem a corrup-
ção privada:

Exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem 
indevida, o diretor, o administrador, o mem-
bro de conselho ou de órgão técnico, o au-

ditor, o gerente, o preposto, o representante 
ou o empregado da empresa ou instituição 
privada, para favorecer a si ou a terceiros, 
direta ou indiretamente, ou aceitar promes-
sa de vantagem indevida, a fim de realizar 
ou omitir ato inerente às suas atribuições.
Parágrafo único. Nas mesmas penas in-
corre quem oferece, promete, entrega ou 
paga, direta ou indiretamente, a vanta-
gem indevida.

Essa definição carrega a compreensão exa-
ta do que vem a ser corrupção privada, e ao que 
propõe o crime na Espanha e a inciativa interna-
cional acerca do tema, tutelando a livre concor-
rência e a ética nas relações entre empresa e seu 
administrador. A isso o tipo pretende proteger a 
empresa de funcionários que desrespeitam a ins-
tituição, em proveito próprio, amparando assim 
a lealdade do administrador com fins da empre-
sa, bem como o interesse do Estado em uma eco-
nomia competitiva (CHAVES, 2014).

A corrupção estritamente privada compreende o 
ato de oferecer ou aceitar vantagem indevida em de-
trimento de determinado fim que não o principal nas 
relações empresariais. Infere-se nisso quaisquer con-
dutas que tenham a vantagem subscrita na transação 
comum entre uma empresa e outra, que lese a finali-
dade original, compreendendo o liame de quem está 
dentro de uma empresa (intraneus) e quem está fora 
representando outra empresa (extraneus).

Essa conexão entre intraneus e extraneus se 
traduz na relação de conluio, denominada tec-
nicamente de pacto sceleris (GONTIJO, 2015). 
Atribui-se a isso responsabilização unilateral das 
condutas de corrupção, no agente que oferece e 
no que exige, sem a exigência da bilateralidade, 
ou relação sinalagmática, para se iniciar uma per-
secução criminal e eventual responsabilização. 

Nesse bojo, verifica-se que é um crime de ati-
vidade (URBINA, 2012), não se exigindo para sua 
consumação o dano, pois este já perpassa pela in-
cidência de pacto para proveito escuso2.

2  Assim é tratado o artigo 286 Bis do Código Penal 
Espanhol de 2010.
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A Corrupção no Esporte

O Relatório Final da CPI do Futebol de 2015, 
sob a relatoria do Senador Romário, e o Relató-
rio da CPI da CBF/NIKE de 2001, bem como re-
portagens e livros relacionados aos esquemas e 
negociatas dos dirigentes esportivos, traz de for-
ma clara a corrupção ali existente, que se define 
na maior parte como corrupção privada, sendo 
a corrupção no esporte uma coisa habitual, fei-
ta sem pudor, suficiente demonstrada em docu-
mentos oficiais3.

O contexto começa com João Havelange, o 
primeiro grande nome da corrupção no esporte, 
e principalmente no futebol. Ingressou na Confe-
deração Brasileira de Desportos (CBD) em 1954, 
entidade que organizava os esportes. Sua trajetó-
ria pelo CBD é por disputas políticas no controle 
da entidade, que auferiu em 1957. Foi presiden-
te da FIFA entre 1974 a 1998, e trabalhou ativa-
mente no Comitê Olímpico Internacional (COI) 
desde 1963. 

A descrição desse personagem se faz impor-
tante, pois dele se inicia o processo histórico de 
mudança do primado moral das olimpíadas, atri-
buídos pelo barão de Coubertin, representados 
em sua frase “a coisa mais importante nos Jogos 
Olímpicos não é vencer, e sim participar; a coi-
sa essencial na vida não é conquistar, mas com-
petir”, para abrir mais espaço ao marketing (RI-
BEIRO JÚNIOR et al., 2014).

Foi com a cumplicidade do filho do criador da 
Adidas, Horst Dassler, que Havelange implantou 
a chamada “cartolagem”, o pagamento de propi-
nas a dirigentes de clubes esportivos para assoc-
iarem seus times às marcas de produtos esporti-
vos. Dessa cumplicidade subverteu-se a imagem 
genuina do esporte, transformando em instrumen-
to próprio para propaganda.

Horst Dassler criou a a International Sport and 
Leisure (ISL), responsável pela venda de direit-

3  Na CPI de 2015, ficaram evidenciados vários es-
quemas que perfazem a corrupção privada, que re-
sultou no PLS N°455 que mencionamos, e outras 
disposições acerca de direito desportivo.

os de transmissão de jogos e duto de distribuição 
de propinas. A ISL era o instrumento usado por 
Havelange/Dassler para corromper dirigentes de 
confederações, comprar direitos de transmissão 
e promover eventos no âmbito internacional. A 
empresa não cuidava apenas da comercialização 
dos direitos de transmissão da FIFA, como tam-
bém do Comitê Olímpico Internacional e outras 
organizações desportivas internacionais. Sua fa-
lência em 2001 é considerada a segunda maior da 
história corporativa da Suíça.

Os contratos de transmissão dos esportes, prin-
cipalmente do futebol, tem origem no compadrio, 
na cumplicadade em camaradagem, que subverte 
os formalismos contratuais de licitação privada. 
Relacionado a isso o vertiginoso crescimento de 
algumas emissoras de televisão pela publicidade, 
em consonância a industria do desporto, que mov-
imenta de 0,5% a 3,7% do PIB global da União 
Europeia (FAFTI/GAFI, 2009). 

Essas constatações foram feitas na CPI do Fu-
tebol em 2015. Houve um primeiro resultado do 
escandalo que decidiu a queda da ISL, a CPI da 
CBF/NIKE de 2000. Esta apurou sob muita pres-
são, o contrato da NIKE com a CBF, que sujeita-
va os jogos da seleção e a escalação do time aos 
interesses da empresa de produtos desportivos. 

Tanto na administração do CBD e da FIFA, 
Havelange era conhecido pelas práticas despos-
ticas. No CBD empregou sua irmã e sobrinho na 
instituição, como secretária e preparador fisico, 
respectivamente. E não podemos deixar de men-
cionar Ricardo Teixeira, seu genro, que ficaria a 
frente da CBF a partir de 1989 a 2012, e assim 
como Havealnge, empregaria familiares na en-
tidade (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2014, p. 69). 

O amistoso entre Brasil e Portugal em 2008, 
na estreia do novo estádio de R$ 51 milhões na 
região administrativa Gama (DF)4, custeou uma 
festa de R$ 9 milhões, escoados para uma empre-
sa de marketing e eventos ligada a Ricardo Teixei-
ra. O fato resultou em uma polêmica Ação Civil 
Pública por improbidade administrativa, que le-
vou à condenação do Governador do Distrito Fe-

4  Cidade-satélite.
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deral, José Sergio Arruda, mas não resultou em 
nenhuma responsabilização aos cartolas. Prévia 
da Copa de 2014. 

Dessa maneira fica demonstrado a relação de 
concomitância entre quem pratica corrupção pri-
vada e corrupção pública, ou crimes que lesam a 
integridade do patrimônio público. Como na Dita-
dura Militar, houve o depósito milionário da Cai-
xa Econômica Federal para o CBD no governo 
Geisel, descontado do Fundo de Assistência So-
cial, fato que ensejaria tipo do art. 315 do Códi-
go Penal, emprego irregular das verbas públicas. 

Nesse sentido, foi a conduta de Carlos Arthur 
Nuzman na acusação da Operação Unfair Play, ao 
usar passaporte de diplomata do Governo Brasi-
leiro na votação da sede das olimpíadas de 2016, 
representando oficialmente interesses do Estado 
com o vínculo de servidor público, que lhe atribuiu 
autoria na compra de votos para a escolha do Rio 
de Janeiro. Este é só o primeiro liame da corrup-
ção privada com o poder público, que se desdo-
bra a todo o evento das olimpíadas naquele ano.5 

Discussões

No estudo do tipo da corrupção privada, nos 
chamava atenção a não exigência da bilateralida-
de do extraneus e intraneus em conluio para a mo-
tivação da responsabilização criminal dos agentes. 
Pois quando se pensa no achaque da corrupção, na 
sua deterioração6 aos propósitos seja de empresas, 

5  Por seriedade acadêmica, devemos salientar que 
este é o teor da acusação, e da motivação da prisão 
preventiva de Nuzman. Sua pena não transitou em 
julgado para considerarmos que praticou os crimes 
que lhe foram indiciados, mas que praticou corrup-
ção privada, isso já até mesmo confessou através 
da defesa, ao tentar desqualificar a acusação de cor-
rupção pública, dizendo que os fatos configuravam 
corrupção entre particulares. Desse modo fica evi-
dente a relação de concomitância da prática priva-
da com a pública.

6  Corrupção vem do latim corruptio que signifi-
ca deteriorar, na junção de cor(coração) e rup-

instituições, ONGs e fundações, vincula-se ao con-
luio praticado (GAROUTA; KLERMAN, 2010, p. 
5) e não o ato unilateral de oferecer ou exigir, ten-
do-se que a corrupção se efetiva com pacto sceleris.

Mas esse raciocínio não é estanque, pois ao 
analisar a dinâmica do crime organizado, em sua 
infiltração das instituições, e decorrente desesta-
bilização das democracias (NUCCI, 2015, p. 52), 
constatamos a importância na criminalização das 
condutas autônomas unilaterais, com vista no po-
tencial de combate pelo Direito Premial. 

Atribui-se ao Direito Premial a matéria das de-
lações premiadas (colaboração premiada), tão em 
voga a partir da Lei 12.850/13 das organizações 
criminosas que possibilitou os avanços da Opera-
ção Lava-Jato sobre a macrocriminalidade econô-
mica, a partir da delação de Paulo Roberto Costa. 
Assim fica demonstrado o potencial das delações 
em quebrar o pilar de lealdade e confiança, haja 
vista a pena do indivíduo ser atenuada (MATOS, 
2013, p. 5), desestabilizando o crime organizado. 

Observando a corrupção no esporte é eviden-
te que foi pelo compadrio, em detrimento de in-
teresses escusos e reciprocos, que houve o des-
virtuamento das finalidades desportivas daquelas 
instituições, e que o direito premial seria o instru-
mento perfeito para desbaratar todos aqueles es-
quemas, afetando diretamente nas relações de pod-
er que sustentam essa criminalidade.

Pesquisar sobre corrupção privada trata-se de 
estudar a corrupção em seu aspecto lato sensu, 
haja vista no Brasil só se criminalizar a corrup-
ção pública. A isso infere abordar a noção políti-
ca da corrupção como um todo, e na busca ética 
das relações interpessoais em sentido mais restri-
to, o qual o privado. 

ta(rompimento). Nesse sentido, a corrupção é ou a 
deterioração, decaimento ou putrefação das insti-
tuições, tanto públicas quanto privadas. A etimolo-
gia da palavra corrupção é muito diversa, mas to-
das expressam o mesmo sentido de deterioração. 
BOFF, Leonardo. Corrupção: crime contra a socie-
dade. Jornal do Brasil. 2012. Disponível em: http://
www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/04/15/
corrupcao-crime-contra-a-sociedade/

http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/04/15/corrupcao-crime-contra-a-sociedade/
http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/04/15/corrupcao-crime-contra-a-sociedade/
http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/04/15/corrupcao-crime-contra-a-sociedade/
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O criminal compliance é ramo do direito pe-
nal com junção ao direito administrativo que tem 
o proposito de prevenir abusos e arbitrariedades
de administradores e funcionários de entidades
privadas, através de programas de integridade
(compliance programs) (SILVEIRA; SAAD-DI-
NIZ, 2015). Sua implantação não acompanha-
da por uma cultura ética no ambiente corporati-
vo atende a objetivos utilitários7, em dissonância
com objetivos imperativos categoricos do Esta-
do, de aplicar as normas como fim em si mesmas.

Na filosofia kantiana, o imperativo hipotético 
é o que se pode considerar a hipocrísia. Fazer o 
certo sem o certo se objetivar, mas sim algo em 
benefício próprio. Em contraposição ao impera-
tivo categórico, que é fazer o certo porque é certo 
se fazer, como fim em si mesmo, uma tônica por 
si só. Dessa forma o compliance, que estabelece 
uma relação de conformidade com a Lei, de se 
conformar com ela, não atua junto com ela, mas 
apenas a cumpre, pouco importando com o obje-
tivo do bem ali tutelado, este que envolve a todos. 
Portanto, há uma hipocrísia no compliance na in-
terpretação de conformidade que lhe é atribuida. 

Ao partir de uma realidade em que a corrupção 
privada seja criminalizada, somar-se à realidade do 
compliance, em programas mais coerentes com o 
objetivo de criar ética nos ambientes corporativos, 
pois reunirá a intensão do Estado numa compet-
itividade acirrada, e da empresa em não ter suas 
finalidades econômicas desvirtuadas.

Conclusões

Ao analisar a disposição das organizações cri-
minosas, verifica-se o potencial do Direito Pre-
mial, e ao que ele proporciona, a delação (Whis-
teblowing), que por meio da recompensa pela 

7  Como menciona Luis Roberto Antonik, a teoria da 
mão invisível de Adam Smith, para autorregulação 
das empresas pelo compliance, no sentido de cons-
trução da reputação. Esse entendimento reforça a 
ideia de que as empresas agem em imperativo hi-
potético, em dissonância com os objetivos do Es-
tado, que de nenhuma forma queremos condenar.

criminação de outrem, consegue quebrar o pilar 
do crime organizado, a lealdade, tendo o poten-
cial de combater a macrocriminalidade econômi-
ca, no contexto dos administradores corporativos8. 

Dessa forma se torna interessante a criminali-
zação de condutas unilaterais de corrupção, nos 
atos oferecer e exigir, que possibilitem maior efi-
cácia no combate, tal qual é a criminalização da 
corrupção pública, tratada no nosso ordenamento 
penal pelos tipos autônomos dos arts. 317, Cor-
rupção Passiva, e 333, Corrupção Ativa, do De-
creto-Lei No 2.848, 1940, e objetivado nos pro-
jetos de Lei de criminalização da corrupção 
entre particulares no Senado.

Porém, de todo modo, vale manter o entendi-
mento de que a corrupção se efetiva, consideran-
do o dano pela atividade, ao Estado e às institui-
ções, com o conluio praticado. Pois, afinal, esse 
é o verdadeiro alvo dos mecanismos de combate 
à corrupção como um todo.

O compadrio gera uma rede interligada de inte-
resses recíprocos, com base em lealdade e confian-
ça, que mantem o establishment social (LANNA, 
2009)9, e sustenta a macrocriminalidade econômi-
ca. Com a criminalização da corrupção entre parti-
culares, em conjunto com o mecanismo de direito 
premial, ocorrerá a quebra desse pilar, o progres-
so de uma economia competitiva e mais inclusiva.

A criminalização da corrupção privada, a tu-
telar ao mesmo tempo a lealdade entre empresa e 
funcionário e a concorrência no mercado, influi-
rá nos programas de integridade os objetivos pri-
vados e coletivos. A empresa que presar pela fi-
delidade no seu íntimo e o ambiente seguro para 
competir vai estar em imperativo categórico junto 
com o Estado, pelo caráter universal, atribuindo ao 

8  Pensar a corrupção privada trata-se do combate 
àqueles fomentam os monopólios, os delinquentes 
de colarinho branco, embora o tipo também possa se 
aplicar no contexto dos pequenos empreendedores.

9  Esclarece que o compadrio é uma estrutura que 
mantem os valores e características conservadoras 
da nossa sociedade cristã, e ao mesmo tempo pa-
triarcal, mas que é distorcida na economia e política. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL 2.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL 2.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL 2.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL 2.848-1940?OpenDocument
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compliance não só simplesmente a conformidade 
às normas, mas sim a sintonia com o Estado no 
dever de fazer o certo (ANTONIK, 2016, p. 47)10.

Importante ressaltar que a corrupção privada 
é completamente diferente da corrupção pública. 
Ambas as “corrupções” possuem semelhanças 
de conteúdo. A corrupção privada regula a livre 
concorrência e relações éticas da seara totalmente 
particular, enquanto corrupção pública ampara a 
incolumidade da administração pública. O único 
liame entre os dois temas está na relação de con-
comitância de quem pratica ambos os tipos, per-
cebida na análise da corrupção no esporte. 

No início do artigo mencionamos o curio-
so fato de a corrupção privada não ser legislada 
no Brasil diante do compromisso internacional, 
e que, como pôde ser reforçado, é uma realidade 
incidente em diversas áreas do direito e repercu-
tindo gravemente na nossa sociedade. Esse fato 
tem a ver com o compadrio em sua forma desi-
gual e distorcida, da violência patriarcal (VELHO, 
2000) de nossa cultura que assola as mais distan-
tes estâncias do poder. Criminalizar a corrupção 
privada é um passo crucial na mudança radical 
de nossa sociedade, que só poderá ser dado pe-
los nossos legisladores.
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Resumo: Introdução: a corrupção privada é um 
delito não criminalizado no Brasil. Isso impede 
a responsabilização dos agentes envolvidos no 
escândalo de Corrupção no Futebol e nas Olim-
píadas. Tal delito se insere no rol crimes que se 
propagam com maior ênfase na sociedade, asso-
ciados a organizações criminosas, se enquadran-
do no contexto de macrocriminalidade. Objeti-
vo(s): verificar o que venha ser corrupção privada, 
sua incidência nas práticas de corrupção no es-
porte, bem como relaciona-la com as tendências 
para o Direito Penal atualmente, as quais o crimi-
nal compliance, o Direito Premial e a conjuntura 
da macrocriminalidade. Método: foi analisado o 
tipo criminalizado na Espanha, bem como o estu-
do por parte da doutrina desse país, além dos pro-
jetos de lei que tramitam no Congresso Nacional 
do Brasil. Examinamos a conjuntura da corrupção 
no esporte, abordando suas bases, sujeitas as ma-
térias de destaque do Direito Penal. Resultados: 
avançamos na interpretação do tipo da corrupção 
privada, para sua compreensão no aspecto macro, 
com base na leitura da corrupção no esporte, veri-
ficando sua total pertinência nos quadros do que 
mais se discute no âmbito Direito. Conclusão): a 
corrupção privada tem total relação com o com-
padrio que permeia a maioria das relações priva-
das, com bases nos valores cultivados em nossa 
sociedade, sustentando uma elite que interfere na 
economia de mercado competitiva, justificando a 
incidência do Direito Premial e do criminal com-
pliance no combate à macrocriminalidade. 
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CAP 16 A CORRUPÇÃO PRIVADA NO ESPORTE E AS SUAS INCIDÊNCIAS NO DIREITO PENAL BRASILEIRO
FILHO , Marcio Ribeiro; BARBOSA , Ycarim Melgaço

Abstract: Introduction: private corruption is a 
crime not criminalized in Brazil. This impedes 
the accountability of agents involved in the Cor-
ruption scandal in Football and the Olympics. 
Such a crime is part of the crimes that are propa-
gated with greater emphasis on society, associat-
ed with criminal organizations, within the context 
of macro-crime. Objective (s): to verify what is 
to be private corruption, its incidence in the prac-
tices of corruption in sport, as well as it relates 
to the tendencies for the Criminal Law current-
ly, which the criminal compliance, the Premial 
Right and the conjuncture of the macrocriminal-
ity. Method: it was analyzed the type criminal-
ized in Spain, as well as the study by the doctrine 
of that country, besides the bills that process in 
the National Congress of Brazil. We examine the 
conjuncture of corruption in sport, addressing its 
bases, subject to prominent matters of Criminal 
Law. Result(s): we advance in the interpretation 
of the type of private corruption, for its compre-
hension in the broad aspect, based on the reading 
of the corruption in the sport, verifying its abso-
lute pertinence in the tables of what is more dis-
cussed in the Law scope. Conclusion(s): private 
corruption is totally related to the fellowship col-
lusion that permeates most of the private relations, 
based on the values cultivated in our society, sus-
taining an establishment that interferes in the com-
petitive market economy, justifying the incidence 
of the Premial Law and the criminal compliance 
in the fight against macro-crime.

Keywords: Private Corruption; Sport; Reward 
Right; Compliance; Fellowship Collusion. 
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U m tema instigante e muito presente no 
cotidiano do Brasil é o combate à cor-
rupção, aliás, uma preocupação mun-

dial. Em vista disso, o país aprovou várias leis, 
entre elas vale a pena citar a Lei nº 12.846/13, 
conhecida como Lei Anticorrupção. Nesse con-
texto, a sociedade que aguardava ansiosa por re-
lações mais éticas, por mais moralidade, mais 
eficácia e transparência nos gastos públicos, de-
para-se com mudanças significativas com o ad-
vento da Operação Lava Jato, em 2014, comanda-
da pela denominada república de Curitiba. Essas 
mudanças podem ser, também, fruto do princí-
pio democrático de direito, a partir da Constitui-
ção Federal de 1988. 

No entanto, apesar do avanço nas investiga-
ções, nesse contexto surgem embates de arquite-
turas e de vieses ideológicos divergentes nos pro-
cedimentos empregados pela Justiça brasileira. De 
um lado, tem-se os defensores do garantismo pe-
nal que, a princípio, tende a proteger o investigado 
de possíveis abusos do Estado, modelo defendido 
pelo renomado jurista italiano Luigi Ferrajoli. De 
outro lado, uma nova e intrigante interpretação no 
processo investigatório, o garantismo penal inte-
gral defende que a tutela penal seja aplicada não 
apenas com o intuito de proteção à liberdade in-

dividual, mas com alcance de outras categorias 
também de direitos fundamentais; assim, englo-
baria a coletividade e os direitos sociais e difusos 
conduzidos pela Constituição Federal brasileira.

Portanto, a proposta do artigo se insere numa 
análise crítica às diferentes correntes no comba-
te ao crime organizado no país e aos limites do 
garantismo penal, além de compreensões sobre 
eventual sobreposição ideológica.

Etimologia da palavra corrupção

Derivada do latim corrupta, junção das pala-
vras cor (coração) e rupta (quebra; rompimento), 
é o ato ou efeito de se corromper; oferecer/acei-
tar algo para obter vantagem em negociata em 
que se favorece uma pessoa e se prejudica outra; 
omissão de dados e informação para se obter ga-
nho de vantagens; favorecimento de determina-
da pessoa ou empresa com o fim de obter ganho, 
vantagem ilícita1.

Neste contexto, de acordo com análises de 
especialistas e empresários, desde 1995, a ONG 
Transparência Internacional classifica 180 pa-

1 Definição extraída do portal  https://www.dicio.com.
br/corrupcao/. Acesso em: 14 jul. 2018.



194

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP 17 O COMBATE À CORRUPÇÃO NO BRASIL E OS LIMITES DO GARANTISMO PENAL
ARAÚJO, Nilton Guilherme Pereira; BARBOSA, Ycarim Melgaço

íses e territórios por seus níveis percebidos de 
corrupção no setor público2. Usando uma escala 
de 0 a 100, em que 0 é altamente corrupto e 100 
é muito limpo, em 2018 o Brasil somou 35 pon-
tos e está na 105º posição3, mas já ocupou a po-
sição 79 em 2016.

A queda nesse ranking ocorreu em razão do 
acréscimo da percepção da corrupção nos últi-
mos anos e, ainda, coincide com as recentes in-
vestigações no Brasil4, iniciadas em 2014 com a 
megaoperação Lava Jato, tornando-se mais visí-
vel a corrupção sistêmica, com o envolvimento 
de executivos de grandes empresas, de autorida-
des políticas do baixo ao alto escalão, inclui-se 
também vários servidores públicos e empregados 
no setor privado. 

Nesse sentido, há convicção por parcela da so-
ciedade que a continuidade dessas investigações 
será a solução para um país livre da corrupção. 
Entretanto, recente estudo demonstrou que as pu-
nições não ultrapassam 5% do total de funcioná-
rios públicos que praticam atos corruptos, o que, 
potencialmente, seria um dos fatores contributi-
vos à continuidade das práticas inidôneas. Elabo-
rada por Alencar; Gico Jr. (2011, p. 75) e publica-
da na revista Direito da Fundação Getúlio Vargas, 
expuseram no resumo da pesquisa:

há uma percepção generalizada no Bra-
sil de que funcionários públicos corrup-
tos não são punidos. Não obstante, até o 
momento, não há evidências empíricas 
que apoiam essa afirmação e muitos ar-
gumentam que se trata de uma percepção 
equivocada decorrente do aumento de me-
didas anticorrupção. […] Os resultados 

2 Disponível em: https://www.transparency.org/re-
search/cpi/overview. Acesso em: 18 maio 2019.

3 Disponível em: https://s3-sa-east-1.amazonaws.
com/tibr-downloads/CPI-2018.pdf. Acesso em: 18 
maio 2019.

4  Trecho da entrevista de Bruno Brandão, diretor-
-executivo da Transparência Internacional no Bra-
sil. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/
noticia/2019/01/29/brasil-fica-cai-para-105o-lu-
gar-em-ranking-de-2018-dos-paises-menos-cor-
ruptos.ghtml. Acesso em: 18 maio 2019.

mostram que o sistema judicial brasilei-
ro é altamente ineficaz no combate à cor-
rupção, sendo a probabilidade de ser pu-
nido menor do que 5%.

Contudo, apesar do importante avanço nas me-
didas de combate à macrocorrupção brasileira, di-
vergem opiniões acerca das arquiteturas jurídicas 
aplicadas, pois haveria exageros nos procedimen-
tos jurídicos, como: 1) o excesso de prisões pre-
ventivas – que poderia transparecer perseguição 
a determinados suspeitos – e, ainda, 2) procedi-
mentos inquisitórios que violam o princípio do 
devido processo legal e o princípio do contraditó-
rio – sem sombra de dúvida um avanço no direito 
penal pátrio e no estado democrático de direito.

Nesse contexto, o procurador da República 
Deltan Dallagnol defende a necessidade do de-
nominado garantismo integral, ou seja, além da 
justa proteção aos réus, toda a sociedade também 
deve ter suas garantias. 

Assim, Dallagnol expõe:

o que se desenvolveu no Brasil foi aquilo
que alguns chamam de hipergarantismo.
É um garantismo hiperbólico, pois é exa-
cerbado e monocular, porque só olha os
direitos do réu e não olha o direito da so-
ciedade. […] O que nós buscamos é um
garantismo equilibrado, integral, que ga-
ranta os direitos dos réus, mas também os
das vítimas e os da sociedade. Do modo
como funciona em tribunais garantistas
internacionais.

Por esse motivo, a divisão da sociedade refe-
rente ao posicionamento de procuradores e juízes, 
na qual se supõe que há parcialidade ideológica 
quanto às suas decisões, possivelmente relativi-
za criminosos corruptos e transforma determina-
dos grupos em castas inatingíveis, à custa da di-
laceração pública da sociedade. Dessa forma, 
as condenações reforçam, em tese, a necessida-
de de melhoria na qualidade da vida democráti-
ca no Brasil e da interdição de práticas inaceitá-
veis no judiciário. 
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Por isso, no âmbito das mega operações de 
combate à corrupção, aponta-se necessária essa 
avaliação da base procedimental e decisória, con-
siderando-se os recentes posicionamentos de in-
vestigação e do judiciário. Ainda que a ciência 
jurídica não seja equação exata, verificou-se a ne-
cessidade de contrapor as investigações e as res-
pectivas decisões judiciais, na tentativa de identi-
ficar influências de posições políticas e de clamor 
social. Resumindo: há a indagação quanto à par-
cialidade ideológica das investigações e das sen-
tenças judiciais.

Tudo parece óbvio, então o que está sendo 
questionado?

Tendo em vista a lei anticorrupção brasileira 
(Lei nº 12.846/13) questiona-se a efetiva e corre-
ta aplicabilidade das punições previstas nessa lei, 
junto às leis penais, como instrumento adequado 
a ponto de coibir a corrupção e o crime organi-
zado. Nesse mesmo sentido, a fim de garantir um 
desfecho satisfatório às punições e visando a ini-
bição da continuidade da corrupção sistêmica no 
Brasil, nas propostas anticorrupção outrora en-
viadas pelo Ministério Público Federal ao legis-
lativo nacional, numa de suas previsões em que 
se permite tornar provas ilícitas em provas líci-
tas, desde que obtidas de boa-fé, não atacará di-
reitos fundamentais das pessoas?

Ainda, considerando as megaoperações de 
combate à corrupção deflagradas no Brasil, ain-
da que as iniciativas de investigações e decisões 
judiciais sejam bastante fundamentadas, haveria 
influências pessoais ou ideológicas nessas deci-
sões, ou apenas visam assegurar o garantismo inte-
gral? As recentes investigações e condenações no 
âmbito da corrupção são bom ou mau sinal para a 
democracia brasileira? Seria possível combater a 
macro criminalidade no Brasil apenas com o ga-
rantismo integral?

Síntese da apuração

O Brasil passa por momento singular na inves-
tigação de diversos setores e agentes públicos e 

privados acusados de práticas ilícitas. O contínuo 
desenvolvimento e modernização da criminalida-
de e a cultura da impunidade instalada no Brasil 
vêm exigindo do Poder Público uma resposta efi-
caz à sociedade democrática. Também, a exposi-
ção midiática massiva sobre operações deflagra-
das pelas polícias Federal e Civil, com participação 
dos Ministérios Públicos, ressalta a relevância e o 
desejo social de punição dos crimes de corrupção.

Desse modo, por ser signatário de tratados inter-
nacionais, mas sem excluir o quadro socioeconô-
mico-cultural próprio, o Brasil se inspirou em mo-
delos externos para aprovar a Lei nº 12.529/2011 
(nova lei antitruste), a Lei nº 12.846/2013 (lei an-
ticorrupção) e a Lei nº 12.850/2013 (lei de com-
bate às organizações criminosas). Entretanto, esse 
assunto ainda é incipiente no Brasil, por isso se 
faz necessária as abordagens acadêmicas quanto a 
efetividade da aplicação dessas recentes leis junto 
às leis penais já existentes. Assim, há necessidade 
de intensa análise visando ter claridade e cautela 
na execução das leis, não apenas, pois, deglutir 
as verdades postas pela imprensa, pelos investi-
gadores e pelos poderes decisórios.

Por um lado, foi analisado o garantismo jurí-
dico (parcial ou integral) de outros países, sob o 
aspecto de estudos doutrinários e jurídicos. Com 
isso, buscou-se identificar se há a tentativa de im-
plementar o garantismo integral no Brasil – em que 
se protege, de forma simultânea, o réu e a socie-
dade. Por outro lado, comparou-se essa eventual 
execução do garantismo total como justificação 
da aplicação parcial e ideológica das leis, no âm-
bito da corrupção. De início, referente à aplicação 
do garantismo nas Américas, Trindade esclarece:

no Brasil, da mesma maneira como ocorreu 
na Argentina, na Colômbia e no México, 
o garantismo foi importado precisamen-
te durante o período de redemocratiza-
ção, marcado pela promulgação das novas
cartas constitucionais e pela imposição de
respeito aos direitos e às garantias funda-
mentais dos indivíduos, sobretudo aque-
las de liberdade, contra as arbitrarieda-
des do Estado.
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Relacionado a isso, o renomado jurista italia-
no Luigi Ferrajoli centra sua abordagem partindo 
do pressuposto que o garantismo surge exatamen-
te pelo descompasso existente: entre a normatiza-
ção estatal e as práticas que deveriam estar funda-
mentadas nelas. No aspecto penal, destaca o autor, 
as atuações administrativas e policiais andam em 
descompasso com os preceitos estabelecidos nas 
normas jurídicas estatais. Então, a ideia do garan-
tismo é, de modo geral, a busca de melhor ade-
quação dos acontecimentos do mundo empírico 
às prescrições normativas oficiais. Nesse passo, 
MAIA (2000, p. 42) pontua:

[…] o garantismo teria influência não ape-
nas no campo jurídico, mas também na es-
fera política, minimizando a violência e 
ampliando a liberdade, a partir de um ar-
cabouço de normas jurídicas que dá poder 
ao Estado de punir em troca da “garantia 
dos direitos dos cidadãos”. Ou seja, o sis-
tema seria mais garantista quando conse-
guisse minimizar a distância existente en-
tre o texto da norma e a sua aplicação ao 
mundo empírico. O que é uma preocupação 
própria de muitas outras teorias do direito.

Na atualidade, tem-se que o garantismo jurídi-
co estudado por Ferrajoli é um sistema de limites 
e vínculos à prática de poder exercido não ape-
nas pelas autoridades públicas, mas também pe-
los agentes privados, que pode e deve ser esten-
dido a todos os direitos essenciais. A banalização 
e a promiscuidade com que vem sendo tratada a 
teoria garantista no Brasil têm contribuído para a 
deturpação de seu autentico sentido. Em verda-
de, o extremismo na visualização dos preceitos 
garantistas vem sendo concebido com o notório 
propósito de servir de escudo para a delinquên-
cia econômico empresarial, expressão moderna da 
criminalidade do colarinho branco vislumbrado a 
partir da década de 1930 (MAGALHÃES, 2010, 
p. 186-187) e completa,

o núcleo de Direito Penal Econômico
(protetor da ordem econômico-social

constitucionalmente estabelecida) está 
repleto de tipos delitivos voltados à 
proteção de valores chamados de difusos, 
coletivos, metaindividuais ou universais (e 
titulados por um número indeterminado e 
indivisível de pessoas). Esses direitos fo-
ram consagrados recentemente, conside-
rando-se os peculiares padrões temporais 
do mundo jurídico.

Ou seja, em crimes econômicos é recente a pro-
teção legal pensada na coletividade. Assim, há de 
se pensar nos direitos fundamentais dos réus junto 
ao garantismo jurídico da sociedade, que também 
tem seus direitos fundamentais e merece conhe-
cer da punição a quem violou esses direitos, se-
não perdurará o círculo vicioso que há no Brasil: 
que o crime compensa. Por isso, o garantismo ju-
rídico deve(ria) prever verdadeira proteção à so-
ciedade brasileira, no intuito de investigar delitos 
praticados por delinquentes aos direitos fundamen-
tais que, ao desviar recursos públicos, de forma 
dolosa e deliberada retiram esses direitos enume-
rados na Constituição Federal brasileira. Porém, 
antes de se criar mais leis punitivas, faz-se neces-
sário executar as leis existentes de modo efetivo.

Mesmo que na importação do garantismo se 
previu a proteção a ambos (réu e sociedade), o que 
impera é a sensação de direitos sendo corrompi-
dos todos os dias, prejudicando a sociedade e de-
monstrando que o crime ainda compensa. Nesse 
mesmo cenário, tem-se visto que os corruptos das 
verbas públicas se concentram (mas não somen-
te) nos poderes legislativos no Brasil, o que tal-
vez justifique a morosidade em instituir normas 
protetivas à sociedade ou, quando fazem, prote-
gem primeiramente a si mesmos. Todavia, con-
trapondo essa situação, novamente o jurista MA-
GALHÃES (2010, p. 191) expressa que:

é interessante notar que todo esse esfor-
ço contrário ao estabelecimento da tute-
la penal em face dos abusos cometidos 
no âmbito econômico-empresarial surge, 
com fachada falsamente garantista, exa-
tamente no momento histórico em que o 
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Direito Penal começa a abordar não só 
os microinfratores de outrora – em regra, 
negros, miseráveis e analfabetos –, mas, 
também, a macrodelinquência, no seio da 
qual avultam criminosos dotados de gran-
de potencial econômico-político e infra-
ções de larga nocividade social.

Conseguintemente, sobre a teoria dos prin-
cípios, Ronald Dworkin (GUEDES, 20125) es-
tabelece: princípio é aquela norma que deve ser 
observada, não por ter em vista uma finalidade 
econômica, política ou social, que se possa con-
siderar favorável, mas porque seja uma exigên-
cia de justiça, ou equidade, ou alguma outra di-
mensão de moralidade.

Noutra teoria, relacionada aos fundamentos 
da teoria da decisão Monteiro (p. 6105) afirma:

decidir é, ao mesmo tempo, um ‘modo 
de decidir’ e também uma ‘relação com 
o mundo’, ou seja, uma forma de encetar
a ação. Muito mais do que a obediência
às normas jurídicas, está presente a pro-
dução judicial do próprio Direito. […] A
autoridade que julga cumpre um dever de
Estado e, ao mesmo tempo, exercita uma
parte flexível de suas próprias obrigações
e limites no isolamento de sua individu-
alidade e sob o influxo de procedimentos
que pendulam entre o conteúdo da decisão
e sua exteriorização formal, a sentença.

Assim, tem-se a visualização de que as deci-
sões judiciais são produzidas, primeiro, com emba-
samentos legais e, depois inseridas as convicções 
pessoais e influências externas. Contudo, há de se 
pontuar que, no geral, as leis também são produ-
zidas por meio do reflexo, anseio e cultura da so-
ciedade, apesar da morosidade e conflitos de inte-
resses existentes no Poder Legislativo brasileiro.

5 Texto extraído e adaptado do portal Consultor Jurí-
dico, 5 nov. 2012. Disponível em: https://www.con-
jur.com.br/2012-nov-05/constituicao-poder-ronald-
-dworkin-teoria-principios. Acesso em: 12 ago. 2018.

Então, a atualização legislativa praticada pelo 
Poder Judiciário seria justificada, pois existe a mo-
rosidade do Poder Legislativo em atender os an-
seios da sociedade? Nesse caso, é fato que no Es-
tado brasileiro se adotou o civil law: leis escritas, 
não apenas as tradições (como ocorre no common 
law); com isso, ainda quanto à teoria da decisão, 
Melo (2017, p. 17) aponta:

Sobretudo nos países de tradição da com-
mon law, o estudo do Direito está, em 
grande parte, lastreado no estudo de ca-
sos julgados pelas cortes de Justiça. Isso 
permite e até obriga, ainda que de modo 
indireto, o estudo tanto do raciocínio ju-
rídico como do ordenamento jurídico. É 
um estudo que parte e se direciona para a 
solução de problemas. Lá [nos países de 
tradição da common law], torna-se quase 
desnecessária uma teoria da decisão judi-
cial, na medida em que a decisão judicial 
é o terreno onde o estudo do Direito deita 
raízes e a partir de onde se desenvolve. O 
Direito, de algum modo, imiscui-se e en-
tranha-se na decisão judicial.

A partir disso, notadamente sobre o direito 
brasileiro, torna-se demasiadamente complexo 
o afastamento da aplicação de normas existentes
visando o garantismo jurídico também à socie-
dade, pois adotamos a tradição do civil law em
que primeiro se aplica as leis escritas e, após, os
costumes e demais princípios. Contudo, ao ana-
lisar sobre as duas diferentes concepções de Jus-
tiça distributiva, tem-se i) a concepção universa-
lista da Justiça, em que considera que as regras
são feitas para serem inalteradas e, portanto, de-
vem ser aplicadas em qualquer circunstância; po-
rém, contrapondo esse primeiro conceito, há ii)
a concepção relativista da Justiça, considerando
que as regras são justas apenas em algumas situ-
ações e são alteráveis de acordo com o contexto
(SPADONI, 2009, p. 24).

Tanto os princípios de Justiça quanto às con-
cepções de Justiça são construídos e vivenciados 
dentro de uma cultura, ou seja, são prescritos so-
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cialmente. Isso significa que existem diferenças 
bem nítidas entre o que é justo e injusto, ou en-
tre aqueles comportamentos que são considera-
dos apropriados ou inapropriados, dependendo 
da cultura dos grupos sociais.

Assim, uma concepção totalmente universalis-
ta de Justiça, que privilegia o cumprimento de re-
gras independentemente das situações, é bastante 
incomum, pois correria o risco de ser injusta. Por 
isso é mais comum encontrarmos uma concepção 
relativista de Justiça, que permite uma adaptação 
às situações (SPADONI, 2009, p. 32). Portanto, 
deve-se agir para que os direitos fundamentais e 
o garantismo jurídico de ambas as partes sejam
e permaneçam presentes, pois se corre o risco de
as sentenças se tornarem campo de injustiças.

A partir disso, devem-se afastar polarizações 
e ideologias político-partidárias, substancialmen-
te no Poder Judiciário, não devendo aos julgado-
res confundir anseios e convicções pessoais com 
o direito existente. Porém, em contraste a isso,
estudo elaborado em 2012 por pesquisadores da
Universidade Federal do Paraná (UFPR)6 indica
que os juízes paranaenses julgam muito mais ba-
seados em critérios de conveniência extraídos do
caso concreto, em vez de utilizar a teoria ou um
critério geral, ou seja, buscam a solução para o
caso concreto, dentro daquilo que eles entendem
como justiça, para depois encontrar o Direito.

Em comentário a essa pesquisa, Lênio Stre-
ck7 assegura:

Na democracia, as decisões não podem ser 
fruto da vontade individual ou da ideolo-
gia ou, como queiram, da subjetividade do 
julgador. A primeira coisa que se deveria 
dizer a um juiz, quando ele entra na car-

6 Texto extraído e adaptado da revista Consultor Jurí-
dico, 6/7/2012. Ideologia pessoal define decisões de 
juízes, diz estudo. Disponível em: https://www.con-
jur.com.br/2012-jul-06/ideologia-pessoal-define-de-
cisoes-juizes-estudo-ufpr. Acesso em: 15 ago. 2018.

7 Citação extraída da revista Consultor Jurídico, 
6/7/2012. Ideologia pessoal define decisões de juí-
zes, diz estudo. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2012-jul-06/ideologia-pessoal-define-de-
cisoes-juizes-estudo-ufpr. Acesso em: 15 ago. 2018.

reira é: não julgue conforme o que você 
acha ou pensa. Julgue conforme o direi-
to. Julgue a partir de princípios e não de 
políticas. Aceitar que as decisões são fru-
to de uma ‘consciência individual’ é re-
troceder […]. E é antidemocrático. Meu 
direito depende de uma estrutura, de uma 
intersubjetividade, de padrões interpre-
tativos e não da ‘vontade’. Outra coisa: 
quando se diz que o juiz primeiro decide 
e, depois, fundamenta, cai-se em uma ar-
madilha filosófica. É o famoso ‘livre con-
vencimento motivado’. Como posso ad-
mitir que, na democracia, alguém tenha 
‘livre convencimento’? E como é possí-
vel que alguém acredite que a ‘motivação’ 
resolva o problema? A questão é de raiz. 
De fundamento.

Para Emerson Gabardo8, um dos pesquisado-
res envolvidos no estudo, “em vez de alguns jul-
gadores buscarem o Direito para encontrar a so-
lução, eles buscam a solução – dentro daquilo que 
entendem como justiça – para depois buscarem o 
direito”. Para ele, atualmente os juízes estão mui-
to mais preocupados, conscientemente ou não, a 
fazer a justiça conforme seus próprios critérios 
subjetivos: “é paradoxal, mas a abertura acarre-
ta para os princípios uma ampliação da influên-
cia da consciência na decisão, pois formalmente a 
decisão é objetiva, materialmente não”, constata.

Em outra vertente, José Maurício Pinto de Al-
meida9, desembargador do Tribunal de Justiça do 
Paraná esclarece:

Não se pode generalizar o raciocínio de 
que os juízes, em seus julgamentos, con-

8 Citação extraída da revista Consultor Jurídico, 
6/7/2012. Ideologia pessoal define decisões de juí-
zes, diz estudo. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2012-jul-06/ideologia-pessoal-define-de-
cisoes-juizes-estudo-ufpr. Acesso em: 15 ago. 2018.

9 Citação extraída da revista Consultor Jurídico, 
6/7/2012. Ideologia pessoal define decisões de juí-
zes, diz estudo. Disponível em: https://www.conjur.
com.br/2012-jul-06/ideologia-pessoal-define-de-
cisoes-juizes-estudo-ufpr. Acesso em: 15 ago. 2018.
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vencem-se primeiramente pelos aspectos 
materiais e pessoais das partes, para, em 
seguida, buscar teorias jurídicas e legis-
lação que possam fundamentar sua con-
clusão, como se a sentença fosse sempre 
uma retórica calcada em ideologias. Isso 
pode acontecer como mecanismo natural 
relacionado, muitas vezes, à formação do 
magistrado, mas não como modelo abso-
luto de julgamento, que resulta de orienta-
ções diversas, dentre elas a jurisprudencial.

Portanto, o tema em estudo traz à tona, mais uma 
vez, a neutralidade e a imparcialidade do juiz, que 
são princípios de rigor observância nos julgamen-
tos – pois o juiz não pode ser suspeito ou impedi-
do para determinado julgamento. Dworkin (GUE-
DES, 201210) diz que “não importa o que o juiz 
pensa, não importa a sua subjetividade; suas de-
cisões devem obedecer à integridade e a coerên-
cia do direito”. 

Todavia, considerar a existência de investiga-
dores e juízes neutros é uma utopia, pois, como se-
res humanos, somos produtos do meio e produtos 
para o meio em que vivemos, assim pertencemos 
a um processo coletivo e não individual. No meio 
acadêmico, a aplicação da teoria de seres huma-
nos como produtos do meio rende saudáveis dis-
cussões e diversas pesquisas. Sobre esse assun-
to, o sociólogo Edgar Morin11 (1996, p. 8-9) diz:

O ser humano é autônomo, mas a sua auto-
nomia depende do meio exterior. Se temos 
necessidade de nos alimentar, é porque o 
nosso organismo trabalha continuamente, 
degrada a sua energia e tem necessidade 
de a renovar, extraindo-a do mundo ex-
terior sob a forma já organizada dos ali-

10 Texto extraído e adaptado do portal Consultor 
Jurídico, 5/11/2012. Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2012-nov-05/constituicao-poder-
-ronald-dworkin-teoria-principios. Acesso em 12
ago. 2018.

11 Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFi-
le/2941/2225 Acesso em: 15 maio 2019.

mentos vegetais ou animais. Por isso, para 
ser autônomo, tenho de depender do meio 
exterior; para ser um espírito autônomo, 
tenho de depender da cultura de que ali-
mento os meus conhecimentos, a minha 
faculdade de conhecimento e a minha fa-
culdade de julgar.

Dessa forma, extrai-se que o ser humano é au-
tônomo, mas a sua autonomia depende do meio 
exterior, porém não há apenas dependência, mas 
influência direta do meio em que vivemos. Em ra-
zão disso, há investigações e decisões diferentes 
para situações semelhantes, uma vez que, na in-
terpretação dos fatos e da lei, sempre estará pre-
sente a carga cultural, antropológica, ideológica 
e a formação do investigador e do magistrado.

Considerações Finais 

Entende-se que nas mais recentes investigações 
e punições por crimes de corrupção e correlatos, 
além das leis penais existentes do século passado, 
a lei antitruste (Lei nº 12.529/2011), a lei anticor-
rupção (Lei nº 12.846/2013) e a lei das organiza-
ções criminosas (Lei nº 12.850/2013) têm trazido 
bem-estar à sociedade brasileira quanto ao com-
bate à corrupção, visando punições aos crimino-
sos que não respeitam o dinheiro público. Talvez 
um alívio ao antigo princípio no âmbito da socie-
dade de que o crime compensa.

É prudente ressaltar que a história do país 
rememora a contínua macrocorrupção brasileira; 
mesmo assim, ainda há insuficientes mecanismos 
de investigação e instrumentos legais aptos à 
elucidação e à punição dos desvios de probidade. 
Contudo, tem sido positivo o balanço de punições 
aos praticantes de crimes de corrupção no Brasil, 
pois houve (e vem ocorrendo) condenações e 
prisões impensáveis até a década passada, mas 
tudo isso se deve à soma de fatores socioculturais 
e, ainda, aos poucos instrumentos jurídicos 
recentemente aprovados.

Por fim, quanto à análise i) de conteúdo e fun-
damentação baseados em posições político-parti-
dárias nas investigações e, também, nas decisões 
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judiciais; ou ii) se as decisões são precisamente 
técnicas e os embasamentos estritamente legais: 
são diversos fatores e aspectos que se pôde anali-
sar e concluir que, ressalvadas exceções, há viés 
ideológico nas tomadas de investigações ou de-
cisões e sentenças.

Portanto, excluindo as raras e aprofundadas 
aplicações do garantismo judicial integral (direi-
tos do réu junto aos direitos da sociedade), o per-
fil do magistrado ou do investigador, sua origem 
econômico-social, cultural, antropológica, cren-
ças religiosas e político-partidárias, além de ou-
tras ideologias comportam em consequências na 
interpretação das leis ou, a melhor dizer, na apli-
cação do direito ao caso concreto; assim, afastan-
do a neutralidade e/ou imparcialidade nas inves-
tigações ou decisões judiciais.

Apesar disso, cabe ressaltar que o Estado de-
mocrático de direito é comprometido com os di-
reitos fundamentais de todas as dimensões, e não 
apenas com a liberdade individual e, muito me-
nos, com o abuso desta (MAGALHÃES, 2010, p. 
192). De modo contrário a isso, continuarão vene-
rando às modernas práticas criminosas ou, no ou-
tro lado, com supostas aplicações do garantismo 
penal integral, quando, na verdade, haverá nada 
mais que embasamentos em ideologias e polari-
zações, ou seja, convicções que fogem da essên-
cia honrosa do Direito e atentam contra o Estado 
democrático de direito.
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Resumo: a corrupção no Brasil é um dos assun-
tos de maior relevo na atualidade. Contudo, é re-
cente a inserção de leis ao ordenamento jurídico 
brasileiro visando o combate à corrupção. A so-
ciedade pulsa por relações incorruptas, mas, cer-
tamente, não ao dissabor do segregacionismo e 
garantismo judicial parcial. Ainda que a ciência 
jurídica não seja equação exata, aponta-se neces-
sário contrapor as investigações e as respectivas 
decisões judiciais, na tentativa de identificar in-
fluências ideológicas aos atores juristas.

Palavras-chave: Macrocorrupção brasileira; Ga-
rantismo judicial; Ideologias.

Abstract: corruption in Brazil is one of the most 
important issues today. The recent insertion of 
laws into the brazilian legal system aimed at com-
bating corruption. Society strives for incorrupt-
ible relations, but certainly not for the dissipation 
of segregationism and partial judicial garantism. 
Although legal science is not an exact equation, 
it is necessary to counter the investigations and 
the respective judicial decisions, in the attempt to 
identify ideological influences to the legal actors. 

Keywords: Brazilian macrocorruption; Judicial 
guaranteeism; Ideologies. 
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ABORDAGEM CONSERVACIONISTA PARA UMA ASSEMBLEIA URBANA

AMPHIBIANS DIVERSITY IN THE CAMPUS II OF PUC GOIÁS: A CONSERVATIONIST 
APPROACH FOR AN URBAN ASSEMBLY
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Atualmente os anfíbios (Classe Amphi-
bia) são representados por três ordens 
viventes: a ordem Anura, representa-

da por espécies popularmente conhecidas por sa-
pos, rãs e pererecas; a ordem Urodela, conhecidas 
popularmente por salamandras; e a ordem Gym-
nophiona, popularmente conhecidas por cecílias 
ou cobras-cegas. Considerando as três ordens, a 
ordem Anura é a que detêm maior irradiação por 
toda a região Neotropical, seguida da ordem Gym-
nophiona e Urodela. Para o Brasil são registradas 
1.026 espécies (SEGALLA et al., 2016), sendo 
constantes novas descrições (VAZ-SILVA et al., 
2015). Dados mais recentes apontam a ocorrên-
cia de 209 espécies de anfíbios para o bioma Cer-
rado (VALDUJO et al., 2012). 

As ações de conservação são fundamentadas 
na diversidade taxonômica, a qual constitui ain-
da um desafio para a pesquisa por existirem la-
cunas sobre quais espécies estão presentes e por 
onde se distribuem no bioma. Considerando a 
fauna urbana presente em remanescentes de ve-
getação em espaços urbanos, as pressões exis-
tentes em relação à fatores antrópicos como po-
luição sonora, poluição do ar e de mananciais 
devem ser avaliadas considerando os aspectos 

de conservação para as espécies (SCHEFFER; 
PASKOWSKI, 2012). 

 A anfibiofauna urbana, presente em remanes-
centes de vegetação em áreas urbanas como par-
ques municipais e estaduais, tem sido estuda so-
bre diversos aspectos como diversidade (ÁVILA; 
FERREIRA, 2004; KNISPEL; BARROS, 2009; 
SILVA et al., 2011; OLIVEIRA, 2013; CORREA 
et al., 2014); tamanho populacional (AMARAL, 
2009) e uso do ambiente (TORRES, 2012; ZOC-
CA et al., 2014). Estudos relacionados à anfibio-
fauna urbana no município de Goiânia são inci-
pientes e fundamentais para o entendimento dos 
processos adaptativos frente aos fatores de pres-
são antrópica. Sendo assim, este projeto se justi-
fica pela carência de informações a respeito des-
sa fauna e da necessidade de estabelecimento de 
ações conservacionistas. 

Objetivos

Inventariar a fauna de anfíbios que fazem uso 
de uma poça permanente no Campus II da PUC 
Goiás. Verificar riqueza e abundância das espé-
cies que utilizam a poça permanente e propor me-
didas de conservação para as espécies. 
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Materiais e Métodos 

O estudo foi conduzido a partir de levanta-
mento de dados primários em uma poça perma-
nente próxima a uma nascente (16°44´03.3’’ S; 
49°13´01.4’’ W 761m) localizada no Campus II 
da PUC Goiás, município de Goiânia, estado de 
Goiás. O Campus II localiza-se em área urbana 
e abrange principalmente remanescentes de Flo-
resta Estacional Semidecidual e áreas úmidas 
com nascentes. 

A metodologia empregada foi a busca ativa 
na área, por meio de Procura Visual Limitada por 
Tempo (MARTINS; OLIVEIRA, 1999). O esfor-
ço amostral foi calculado multiplicando o tempo 
de procura pelo número de coletores. As coletas 
foram realizadas com frequência quinzenal entre 
os meses de setembro de 2017 a março de 2018, 
meses que coincidem com os maiores índices plu-
viométricos na área. Os equipamentos de prote-
ção individual utilizados foram perneiras e botas, 
e de coleta de dados foram lanternas e sacos plás-
ticos para a contenção dos espécimes coletados. 

Parâmetros ecológicos (riqueza, abundância, 
diversidade, uso do ambiente) foram avaliados. 
Algumas espécies foram eutanasiados com o uso 
de xilocaína a 10% e posteriormente fixamos no 
formol a 10% e depois preservados em álcool a 
70%. Esses espécimes testemunhos foram deposi-
tados no acervo científico da Coleção Herpetoló-
gica do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Au-
torização de Pesquisa MMA-ICMBio n. 22694/1). 

Resultados e Discussão

Foram realizadas 10 amostragens com um es-
forço de 80 horas/observador, sendo registrados 
332 indivíduos da ordem Anura, classificados em 
seis espécies: Scinax fuscomarginatus (34,64%); 
D. cruzi (31,02%); Physalaemus cuvieri (14,76%);
Boana paranaiba (12,95%); Dendropsophus mi-
nutus (4,82%); Leptodactylus sp. (1,81%) (Figu-
ra 2). As espécies registradas estão alocadas em
cinco gêneros, pertencentes a duas famílias: Hyli-
dae (83,43%) e Leptodactylidae (16,57%). Desses

332 indivíduos, 10 foram depositados na Coleção 
Herpetologica do Centro de Estudos e Pesquisas 
Biológicas da PUC Goiás. 

Figura 1. Campus II da PUC, Goiânia-Goiás, Brasil. A - 
Fragmento em estudo; B - Poça permanente monitorada
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Figura 2. Espécies de anuros registrados no presente estudo, Goiânia, Brasil. A - Boana paranaiba; B – Dendropsophus cruzi; 
C – Scinax fuscomarginatus; D – Leptodactylus sp.; E – Dendropsophus minutus.

Dentre as espécies registradas, Dendropso-
phus minutus é um pequeno anuro subarborícola, 
onde as fêmeas chegam a medir cerca de 2,4cm, 
enquanto que os machos chegam a medir 2,1cm. 
A sua alimentação é composta de pequenos in-
vertebrados e seus ovos são depositados direta-
mente na água, onde depois eclodem os girinos. 
A coloração da D. minutus é variada, que pode 
ser laranja, bege ou até castanho, com linhas dor-
salmente lateral, que mais parece uma ampulhe-
ta (BASTOS et al., 2003; LIMA et al., 2016). A 
fêmea apresenta uma coloração branca na região 
gular, no entanto no macho, a região gular é ama-
relada (LEMA; MARTINS, 2011). São subarbo-

rícolas, sendo encontrados em diversos habitats, 
mas principalmente em florestas tropicais úmi-
das (SILVANO et al., 2010), distribuída no con-
tinente da América do Sul (FROST, 2018; AM-
PHIBIAWEB, 2018). 

Uma das espécies comumente registrada no es-
tudo foi Dendropsophus cruzi, que possui uma am-
pla distribuição no bioma Cerrado, Brasil (BAS-
TOS et al., 2004; AMPHIBIAWEB, 2018). Assim 
como D. minutus, o amplexo é axilar, porém a pos-
tura de ovos é realizada em folhas. D. cruzi pos-
sui um tamanho pequeno para o gênero (BASTOS 
et al., 2003), podendo o macho alcançar 1,8cm e 
a fêmea 2,3cm. Sua coloração pode ser amarela 



205

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP 18 DIVERSIDADE DE ANFÍBIOS NO CAMPUS II DA PUC GOIÁS: UMA ABORDAGEM CONSERVACIONISTA PARA UMA 
ASSEMBLEIA URBANA. SANTOS, Nayala Etina Ferreira dos;  SILVA, Wilian Vaz

ou marrom, com um sinal no dorso, como se fos-
se um cromossomo (“X”). São também animais 
bem flexíveis, podendo conviver tanto em ambien-
tes antropizados ou naturais (LIMA et al., 2016). 

Dentre as quatro espécies mais abundantes na 
coleta encontra-se Boana paranaiba, que é uma es-
pécie endêmica do Cerrado. Sua coloração varia do 
vermelho ao amarelo claro, com manchas marrons 
escuras na pele, principalmente no dorso. A espécie 
possui tamanho pequeno para o gênero, onde o ma-
chos chegam a medir 4,6cm e as fêmeas 4,8cm. B. 
paranaiba pode ficar em cima de galhos ou até mes-
mo no chão, próximo de corpos de água (LIMA et 
al., 2016; CARVALHO et al., 2010; FROST, 2018). 

Scinax fuscomarginatus foi a espécie com maior 
número de indivíduos registrados no presente estu-
do. A espécie possui ampla distribuição na Améri-
ca do Sul (FROST, 2018; AMPHIBIA 2018). Sua 
principal característica é ter uma coloração marrom 
no dorso, com faixas mais escuras que atravessam 
o corpo do animal, enquanto que na região ventral
a coloração vai do branco ao róseo, além disso, o
amplexo é do tipo axilar e os ovos são depositados
diretamente na água (BASTOS et al., 2003). A espé-
cie possui um tamanho pequeno, levando em con-
sideração o gênero, onde os machos chegam a me-
dir cerca de 2,2cm e as fêmeas 2,3cm (LIMA et al.,
2016). Normalmente, espécimes de S. fuscomargi-
natus são encontrados em vegetação baixa, (típico
Bioma Cerrado) porém em cima de folhas, galhos
ou até mesmo gramíneas, próximos a água, onde
principalmente os machos utilizam para se exibirem 
(vocalizam) às fêmeas. Essas espécies são flexíveis
a perturbações antrópicas (COLLI et al., 2004).

Popularmente conhecida como a rã cachor-
ro, Physalaemus cuvieri foi a terceira espécie 
com maior registro dentro das coletas realizadas, 
sendo que essa é uma espécie comum, encontra-
da em vários países, dentre estes a Argentina, 
Brasil, Venezuela, Bolívia e Paraguai (FROST, 
2018; AMPHIBIAWEB, 2018). Por ser uma es-
pécie bem adaptada, podem ocorrer vários luga-
res, como por exemplo, em áreas abertas, como 
pastagem ou até mesmo em savanas inundadas 
(MIJARES et al., 2010). Além disso, P. cuvie-
ri possui tamanho médio para o gênero, tanto 
as fêmeas, quanto os machos tem tamanho mé-
dio de 2,9cm. A coloração no dorso pode ter va-
riação do marrom ao verde, com linhas laterais 
marrons escuras, sendo que na região da virilha 
(região inguinal, parte interna da coxa) é aver-
melhada ou alaranjada, e a região gular das fê-
meas é branca, enquanto os dos machos são es-
curos (LIMA et al., 2016). Já a desova é feita em 
ninhos de espuma, que o próprio macho constrói 
com suas pernas (bate as pernas e um muco é li-
berado), enquanto está em amplexo axilar com 
a fêmea. A dieta de P. cuvieri é à base de peque-
nos invertebrados, como formiga, cupins e be-
souros (BASTOS et al., 2003). 

Leptodactylus sp. pertence ao grupo de Lep-
todactylus melanonotus (DE SÁ et al., 2014), 
complexo de espécies nomeado Leptodactylus 
podicipinus-wagneri por Heyer (1970, 1994). O 
agrupamento compreende um complexo de espé-
cies e estudos revisivos com base em dados morfo-
lógicos e moleculares são necessários para elucidar 
a identidade da espécie (W. Vaz-Silva, com. pess.). 

Tabela 1. Espécies de anuros registrados na poça permanente monitorada no presente estudo, Campus II da PUC Goiás

Táxon Número de 
indivíduos Frequência de registro (%) Taxa de registro

(indivíduos/horaobservador)
Família Hylidae Dendropsophus cruzi 103 31 1,3
Dendropsophus minutus 16 4 0,2
Scinax fuscomarginatus 115 35 1,4
Boana paranaiba 43 13 0,5
Famliia Leptodactylidae Leptodactylus sp. 6 2 0,1
Physalaemus cuvieri 49 15 0,6
Total 332 100 4,2
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A diversidade de anuros em nossos estudos foi 
de aproximadamente 6,67% do total de espécies 
estimada para o estado de Goiás, que é de 90 es-
pécies, segundo Toledo e Batista (2012). Das aná-
lises realizadas, as famílias de maior abundância 
de indivíduos foram Hylidae, seguido Leptodac-
tylidae. Este resultado corrobora com outros estu-
dos realizados em outras regiões do Brasil (VAS-
CONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; KOPP et 
al., 2010; MORAIS et al., 2012; AFONSO et al., 
2013; CAMPOS et al., 2013; DÓRIA et al., 2014; 
ENTIAUSPE-NETO et al., 2016). 

Já em Hidrolândia, estado de Goiás, Campos 
e Vaz-Silva (2010) obtiveram maiores abundân-
cia uma vez que tiveram uma amostragem maior, 
entre os meses de setembro de 2006 e agosto de 
2007. Neste estudo, os autores registraram cer-
ca de 4.000 indivíduos classificados em 22 espé-
cies, seis famílias e 11 gêneros, e as espécies com 
maior número de indivíduos registrados foram P. 
cuvieri e D. cruzi. 

Para Nomura et al. (2012) a espécie Den-
dropsophus cruzi foi a mais abundante, resulta-
do este que não foi diferente do meu D. cruzi (n= 
103, 31,02%) uma das mais abundante. Nos es-
tudos de Dória et al. (2014), P. cuvieri (n = 277, 
22,30%), D. minutus (n = 106, 8,54%) foram as 
mais abundantes, enquanto que em nossos resul-
tados Physalaemus cuvieri (n=49, 14,76%), Den-
dropsophus minutus (n=16, 4,82%) também fo-
ram as espécies mais abundantes. 

Para os anfíbios, as condições ambientais são 
fatores importantíssimos, uma vez que os mesmos 
afetam o início e o fim da reprodução dos anuros 
(KOPP et al., 2010). Sabendo disso, entendemos 
porque em nossos resultados a chuva foi essen-
cial para a reprodução desses anfíbios. 

Comparando os dados obtidos com os de Kopp 
et al. (2010), onde cerca de 33,33% contra 45,8% 
apresentaram o padrão reprodutivo prolongado; 
33,33% contra 29,17% apresentaram o padrão in-
termediário; 16,67% contra 20,8% apresentaram 
padrão explosivo e apenas 16,67% contra 4,2% 
foram reprodutores contínuos. 

Conclusão 

As metas do projeto foram cumpridas conforme 
foi estabelecido. Os dados foram analisados e con-
clui-se que a assembleia na poça avaliada encontra-
-se depauperada com uma baixa riqueza. Esses da-
dos contribuem para futuros estudos, pois há muita
carência de estudos relacionados a assembleias
associadas a fragmentos urbanos. A pressão
antrópica local que reflete na disponibilidade de
recursos e aumento da exposição das espécies
pode estar relacionada com a baixa riqueza. A
continuidade do monitoramento na poça é indicada
para avaliar os padrões de distribuição espacial e
temporal das espécies.
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Resumo: Introdução: No Brasil são registrados 
cerca de 1.026 espécies de anfíbios, representados 
por três ordens, Anura, Gymnophiona e Urode-
la. Os anuros compreendem espécies susceptíveis 
a vários efeitos antrópicos. O estudo realizado 
compreende uma avaliação da anfibiofauna ur-
bana e é essencial, pois fornece informações so-
bre a diversidade taxonômica de uma assembleia 
em um fragmento urbano, sujeita a vários fatores 
de pressão. Objetivo: Inventariar a fauna dos an-
fíbios que fazem o uso de uma poça permanente 
dentro do Campus II da PUC Goiás. Método: O 
estudo foi conduzido a partir de levantamento de 
dados primários em uma poça permanente pró-

http://boletim.inma.sambio.org.br/index.php/boletim_mbml/article/view/57/34
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xima a uma nascente, localizada no Campus II 
da PUC Goiás, município de Goiânia, Estado de 
Goiás. A metodologia utilizada foi à busca ativa 
na poça, por meio de Procura Visual Limitada por 
Tempo, com esforço amostral de 80 horas/obser-
vador. As coletas foram realizadas entre os meses 
de setembro de 2017 a março de 2018, com fre-
quência quinzenal. Resultados: Foram realizadas 
10 amostragens, com o registro de 332 indivídu-
os da ordem Anura, classificados em seis espé-
cies: Scinax fuscomarginatus (34,64%); D. cruzi 
(31,02%); Physalaemus cuvieri (14,76%); Boa-
na paranaiba (12,95%); Dendropsophus minutus 
(4,82%) e Leptodactylus sp. (1,81%). As espé-
cies registradas estão alocadas em cinco gêneros, 
pertencentes a duas famílias: Hylidae (83,43%) e 
Leptodactylidae (16,57%). Conclusão: Com base 
nas metas do projeto, concluímos que as mesmas 
foram cumpridas, conforme foi estabelecido. Os 
dados foram analisados e conclui-se que a assem-
bleia na poça avaliada encontra-se depauperada e 
com uma baixa riqueza quando se compara com 
outros estudos que avaliam assembleias urbanas. 

Palavras-chave: Anfíbios; Diversidade; Inventário.

Abstract: Introduction: In Brazil, about 1,026 
species of amphibians are represented, represent-
ed by three orders, Anura, Gymnophiona and Uro-
dela. Anurans comprise species susceptible to 
various anthropic effects. The study carried out 

includes an evaluation of the urban amphibio-
fauna and is essential, as it provides information 
about the taxonomic diversity of an assembly in 
an urban fragment, subject to several factors of 
pressure. Objective: To inventory the fauna of the 
amphibians that make use of a permanent pool in-
side Campus II of PUC Goiás. Method: The study 
was carried out from a primary pool in a perma-
nent pool near a spring, located at Campus II of 
PUC Goiás, Goiânia, State of Goiás. The meth-
odology used was the active search in the pond, 
through of Visual Demand Limited by Time, with 
sampling effort of 80 hours / observer. The col-
lections were carried out between the months of 
September 2017 and March 2018, with biweekly 
frequency. Results: A total of 10 samplings were 
recorded, with 332 individuals of the Anura or-
der, classified into six species: Scinax fuscomar-
ginatus (34.64%); D. cruzi (31.02%); Physalae-
mus cuvieri (14.76%); Boana paranaiba (12.95%); 
Dendropsophus minutus (4.82%) and Leptodac-
tylus sp. (1.81%). The registered species are lo-
cated in five genera, belonging to two families: 
Hylidae (83,43%) and Leptodactylidae (16,57%). 
Conclusion: Based on the project goals, we con-
clude that they have been met, as established. The 
data were analyzed and it is concluded that the as-
sembly in the pond evaluated is depleted and with 
a low wealth when compared with other studies 
evaluating urban assemblies.

Keywords: Amphibians; Diversity; Inventory.
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F ora na Idade Média que a prática de se-
pultar cadáveres iniciou-se, porém, os ce-
mitérios localizavam-se longe das igrejas 

e fora dos muros das cidades. Como medida sa-
nitária imposta pela Europa, em meados do sécu-
lo XVII começou-se a realizar sepultamentos em 
áreas abertas os chamados campos santos.

Analogicamente, a palavra cemitério origina 
do grego Koumeterian e do latim Coemeteriun, 
que significa dormitório, recinto, ou seja, lugar 
onde os entes queridos são guardados. Para Cam-
pos (2007) em virtude dos impactos causados no 
meio ambiente, os cemitérios estão sendo estuda-
dos a fim de averiguar as alterações ocorridas no 
meio ambiente em decorrência no necrochorume.

Ao fazer um retrospecto dos cemitérios no 
Brasil ao longo dos anos percebe-se que, em sua 
maioria, estes foram construídos em terrenos com 
baixo valor imobiliário, distante dos centros ur-
banos e sem infraestrutura. Em virtude das pes-
quisas de cunho científico têm-se o conhecimen-
to das alterações que o necrochorume provoca no 
meio físico, químico e biológico.

Feitosa, Manoel Filho (1997); Mâcedo (2004) e 
Castro (2008) destacam que durante o processo de 
decomposição dos corpos ocorre a liberação de um 
líquido, denominado necrochorume, viscoso, com co-

loração castanha acinzentada, fétido, com alto teor de 
água, sais minerais, substâncias orgânicas degradá-
veis e diversos metais presentes na composição quí-
mica do organismo humano, que atua na decomposi-
ção das vestimentas e utensílios presentes no caixão.

Processo este que pode alterar a qualidade do 
meio ambiente, por meio da água pluvial que infiltra 
no solo do cemitério, entra em contato com o necro-
chorume, percola e, dependendo da permeabilidade 
do mesmo atinge o lençol freático contaminando-o. 
Kemerich et al. (2014) enfatizam que os cemitérios 
são atividades altamente impactantes já que apresen-
tam quantidade elevadas de agentes patógenos afe-
tando a saúde pública visto que, a água subterrânea 
é de fácil acesso em todas as épocas do ano, possi-
bilitando o consumo de parte da população circun-
vizinha por meio de poços escavados e tubulares.

Tendo em vista o elevado potencial de patoge-
nicidade bem como as alterações que ocasionam 
no meio ambiente percebe-se que o necrochoru-
me influencia na qualidade da água sendo um ris-
co para as pessoas que fazem uso direto desta.

Objetivo geral

Avaliar as propriedades físicas e químicas da 
água subterrânea do cemitério e correlacionar os 
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valores encontrados com a Portaria do Ministério 
da Saúde nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011) a fim de 
verificar se o necrochorume está influenciando e 
alterando a qualidade da mesma.

Específico

Para êxito do objetivo geral analisar-se-á a 
água subterrânea de cinco poços de monitoramen-
to, perfurados dentro do cemitério, para que con-
seguinte tenha uma avaliação dos impactos am-
bientais causados pela decomposição dos corpos.

Materiais e Métodos

O estudo em questão fora executado em um 
cemitério localizado na região metropolitana de 
Goiânia, capital do Estado de Goiás. Segundo a 
Prefeitura Municipal (informação verbal) 1 onde 
encontra-se o cemitério, o mesmo teve suas ativi-
dades iniciadas no ano de 1996, atualmente con-
ta com uma área de aproximadamente 100 hec-
tares, sendo esta destinada para o sepultamento 
dos corpos, futuras construções e estacionamen-
to. Contudo, é sabido que o empreendimento não 
possui estudos da área para implantação no local.

Para a realização da coleta da água subterrâ-
nea foram construídos no cemitério cinco poços 
de monitoramentos seguindo as normas prescri-
tas pela NBR 15.495 (ABNT, 2007). A distribui-
ção dos poços na área levou-se em consideração 
à declividade encontrada no terreno bem como a 
direção do possível fluxo da água subterrânea haja 
vista que nas proximidades há três cursos d’água 
e o cemitério encontra-se em um divisor de águas.

Os poços de monitoramento foram construí-
dos com o auxílio de uma perfuratriz hidráulica 
de 75 mm de diâmetro, onde dentro deste inseriu 
uma tubulação de PVC 50 mm de diâmetro, com 
ranhuras horizontais e no seu entorno foi preen-
chido com materiais de diferentes granulome-
trias tais como, pedrisco, areia, bentonita, solo 
e concreto. Desta maneira, para evitar a conta-

1 Informação obtida por Maria Clara V. Soares Rosa, 
junto a Prefeitura Municipal em maio de 2017.

minação da água subterrânea por vias externas 
a extremidade do poço foi vedada com tampa.

Os poços de monitoramento (Figura 1) foram 
denominados de PM1 - elevação de 754 m de al-
titude; PM2 - elevação de 752 m de altitude; PM3 
- elevação de 750 m de altitude; PM4 - elevação
de 756 m de altitude e PM5 - elevação de 750 m
de altitude, a fim de realizar coleta da água sub-
terrânea tanto na estação chuvosa quanto na es-
tação seca. Os poços foram perfurados até atingir
o lençol freático o que faz com que sua profundi-
dade varie ao longo do terreno.

Figura 1: Localização dos poços de monitoramento no 
cemitério municipal estudado
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2018.

Para a realização da coleta da água subterrânea 
utilizou-se um tubo bailer, amostrador descartá-
vel de polietileno de 2000 ml. As mesmas foram 
realizadas entre os meses de fevereiro a maio de 
2018, quanto à realização das análises foram re-
alizadas no Laboratório de Engenharia Ambien-
tal da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
onde avaliou-se os parametros químicos e físicos 
da água, tais como: alcalinidade total, dureza to-
tal, temperatura da água, pH, condutividade elé-
trica, nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal, se-
guindo assim a metodologia descrita pelo Apha, 
Awwa e WPCF (1998). Já para análise do nível 
do lençol freático utilizou-se treze metros de tubo 
PVC 25 mm de diâmetro nos quais foram inseri-
dos dentro do poço de monitoramento.

Resultados e Discussão

Os resultados das análises da água subterrânea re-
alizada entre os meses de fevereiro a maio encontram-
-se na tabela 1. De acordo com Von Sperling (2005), 
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a presença de impurezas na água traduzem as princi-
pais características dos quais podem ser apresenta-

Tabela 1. Resultados da análise da água subterrânea realizadas nos meses de fevereiro a maio de 2018
Fevereiro/2018

Parâmetros Analisados VMP7 PM18 PM2 PM3 PM4 PM5
Alcalinidade total¹ - - 37,5 10 42 15
Condutividade3 - - 90 58 100 41
Dureza total1 500,0 - 58 24 60 34
Nitrato² 10,0 - 0,4 0,3 0,7 0,8
Nitrito4 1,0 - 0,07 0,02 0,02 0,02
Nitrogênio Amoniacal5 1,5 - 0,007 0,07 0,06 0,08
pH 6 a 9 - 6,65 6,34 6,82 6,33
Temperatura6 - - 30,8 28,4 27,5 27,7

Março/2018
Parâmetros Analisados VMP7 PM18 PM2 PM3 PM4 PM5
Alcalinidade total¹ - - 30 40 27 55
Condutividade3 - - 95 105 83 180
Dureza total1 500,0 - 30 38 45 120
Nitrato² 10,0 - 1,3 0,8 0,3 0,8
Nitrito4 1,0 - 0 0,009 0,003 0
Nitrogênio Amoniacal5 1,5 - 0,1 1,2 1,2 1,4
pH 6 a 9 - 6,49 6,53 6,53 7,17
Temperatura6 - - 27,4 27,3 27,3 27,3

Abril/2018
Parâmetros Analisados VMP7 PM18 PM2 PM3 PM4 PM5
Alcalinidade total¹ - 12 15 20 17 14
Condutividade3 - 78 62 113 113 71
Dureza total1 500,0 4,5 10,5 6,5 10,5 5,5
Nitrato² 10,0 0,7 0,5 0,2 0,2 0,6
Nitrito4 1,0 0 0 0 0,02 0,01
Nitrogênio Amoniacal5 1,5 1,7 1,5 0,2 0,3 0,5
pH 6 a 9 6,48 5,03 6,68 5,40 ,55
Temperatura6 - 27, 28,6 26,8 27,7 27,7

Maio/2018
Parâmetros Analisados VMP7 PM18 PM2 PM3 PM4 PM5
Alcalinidade total¹ - 17 15 16 22 12
Condutividade3 - 62 34 16 46 53
Dureza total1 500,0 8 4 4 65 12,5
Nitrato² 10,0 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5
Nitrito4 1,0 0 0 0 0,01 0
Nitrogênio Amoniacal5 1,5 1,4 1,3 0,2 0,1 0,9
pH 6 a 9 7,19 6,52 6,57 6,62 6,17
Temperatura6 - 26,8 27,0 - 27,2 26,8
Unidades: 1 mg CaCO3/L; 2 mg/L; 3 uS/cm; 4 mgNO2-N/L; 5 mgNH3-N/L; 6 °C; 7 Valor Máximo Permitido pela Portaria 
nº 2.914 (BRASIL, 2011); 8 Pontos de Monitoramento 1 ao 5.

dos como parâmetros físicos, químicos e biológicos.
Segundo o mesmo autor a alcalinidade total, 
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Tabela 2. Alcalinidade da água conforme a faixa de pH

Faixa de pH Alcalinidade
< 9,4
8,3 - 9,4
4,4 - 8,3

Hidróxidos e carbonatos Carbonatos e 
bicarbonatos Bicarbonatos

Fonte: Introdução à qualidade das águas e ao tratamento 
de esgotos. Von Sperling, (2005).

Figura 2. Comparação dos resultados obtidos de alcalinidade e pH da água subterrânea nos meses de fevereiro a maio de 
2018 em um cemitério

nada mais é do que a quantidade de substâncias 
presentes na água que atuam como tampão, a fim 
de neutralizar ácidos. Isso ocorre devido à presen-
ça de bicarbonatos (HCO3-), carbonatos (CO 2-) 
e hidróxidos ( OH-) que são influenciados  pelo 
pH da água, conforme demonstrado na tabela 2.

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 

(Brasil, 2011) não determina valores máximos 
para determinação da potabilidade da água, entre-
tanto, Veiga (2006), destaca que em altas concen-
trações pode modificar o sabor da água, tornan-
do-a amarga. Segundo Munaro e Azzolini (2013) 
uma água que apresenta teor de carbonato de cál-
cio, maior que 2000 mg/L possui alta alcalinida-
de já teor menor que 20 mg/L é considerado uma 
água com baixa alcalinidade. Sendo assimos valo-

res obtidos foram de 10 a 55 mg/L CaCo3 (Tabela 
1), sendo classificados como baixa alcalinidade.

O termo pH, potencial Hidrogeniônico, repre-
senta a concentração de íons de hidrogênio pre-
sentes no meio aquoso. Esta concentração (0 < 
7 > 14) determina ao meio aquoso o quão ácida, 
neutra, ou alcalina. Para Von Sperling (2005) é 
um parâmetro químico de grande relevância na 
qualidade da água, uma vez que, pode provocar 
incrustações e corrosão em tubulações e alterar o 
meio aquático.

A Portaria nº 2.914 (BRASIL, 2011), recomen-
da que em função da potabilidade da água o pH 
esteja entre 6 e 9. Este parâmetro apresentou-se 
em conformidade, visto que, nas coletas ficaram 
dentro do permitido.

Ao comparar os resultados obtidos de alcali-
nidade e pH (Figura 2), pode perceber que mes-
mo tendo variação na profundidade dos poços de 
monitoramento devido o terreno os valores obti-
dos foram próximos, identificando que a alcali-
nidade apresenta sob a forma de íons bicarbona-
tos (HCO3-), haja visto que o pH obtidos ficaram 
entre 4,4 e 8,3 (Tabela 2).

De acordo com Arraes et al. (2009) a água 
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é constituída de saís de cálcio, magnésio, só-
dio, potássio, cloretos, sulfatos, carbonatos e bi-
carbonatos. A presença destes saís influenciam 
na condutividade elétrica da água, visto que ela 
é mensurada devido a concentração de íons na 
água, que presente em meio aquoso transmitem 
corrente elétrica.

Almeida e Macêdo (2005) ao estudarem o aquí-
fero freático de Vila Nova Cachoeirinha no mu-
nicípio de São Paulo constataram um aumento da 
condutividade elétrica da água o que segundo os 
autores é uma característica do necrochorume. Já 
para Matos e Pacheco (2002) a presença de ne-
crochorume aumenta a condutividade elétrica da 
água devido a quantidade de saís, principalmen-
te em água próxima à superfície, onde pode atin-
gir 600 uS/cm contrapondo em águas profundas 
que não ultrapassa 200 uS/cm.

Em estudo recente Rocha (2017) percebeu que o 

Figura 3. Comparação dos resultados obtidos de condutividade elétrica e pH da água subterrânea nos meses de fevereiro a 
maio de 2018 em um cemitério

aumento da condutividade elétrica, próximo a área 
de influencia direta do cemitério, estava relacionado 
ao necrochorume sendo então, um indicio da conta-
mincação da água subterranea proveniente da ativi-
dade cemiterial, o que para Santos, Moraes; Nasci-
mento (2015) está associado ao aumento dos íons.

Devido a profundidade dos poços de monitora-
mento os valores obtidos ao longo do estudo não 
ultrapassaram a estimativa de Matos e Pacheco 
(2002), 200 uS/cm, no entanto percebe-se que no 
período com maior índicies pluviométricos, feve-
reiro a abril (Figura 3), os resultados obtidos fo-
ram maiores quando comparados ao período de 
maio quando começou a estiagem. Esta variação 
e alteração do período com maior índicies pluvio-
métricos pode ser decorrente da infiltração e per-
colação da água pluvial no solo que em contato 
com o necrochorume solubiliza os saís.

Relacionado a presença de carbonato de cálcio, 
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outro parâmetro que sofre influência do necrocho-
rume é a dureza da água, que de acordo com Ab-
dalla et al. (2010) refere-se a concentração total de 
cátions de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg 2+) na água. 
Já Von Sperling (2005) destaca que a mesma pode 
ser classificada em dureza carbonato devido à pre-
sença de bicarbonatos e carbonatos e não carbo-
natos em razão da presença de cloretos e sulfetos.

De acordo com a Portaria nº 2.914 (BRASIL, 
2011), o valor máximo de dureza total para fins 
de potabilidade é de 500 ml/L, em elevadas con-
centrações pode ocasionar incrustações nas tubu-
lações, reduz a formação de espumas e pode cau-
sar sabor desagravem bem como apresentar efeito 
laxativo (VON SPERLING, 2005).

Rios (2017) evidencia que as águas subterrâ-
neas são duras devido o contato com as rochas, 
o que favorece o enriquecimentos com os metais
presentes. O que pode ser afirmado por meio do
estudo realizado por Abdalla et al. (2010) na zona
urbana e rural do município de Rosário- MA, onde
este verificou que a água subterrânea variou en-
tre pouco dura e dura na estação chuvosa, devi-
do a solubilização da formação geológica do lo-
cal estudado.

Na Tabela 3 são apresentados os valores de 
dureza e sua classificação para água subterrânea.

Primavesi et al. apud Donadio, Galbiatti, Paula. 

Dureza Concentração de CaCO3 mg/L
Água Mole
Água moderada
Água dura
Água muito dura

<50 mg/L
Entre 50 e 100 mg/L
Entre 100 e 200 mg/L

>200 mg/L

Tabela 3. Classificação da dureza da água subterrânea de 
acordo com as concentrações de carbonato de cálcio
Fonte: Custódio e Llamas (1983).

Figura 4. Correlação entre alcalinidade, pH e dureza da água

(2005) ao estudarem a qualidade da água na mi-
crobacia hidrográfica do Ribeirão do Canchim, em 
São Carlos observaram que o pH, a alcalinidade 
e a dureza total apresentam correlações. A partir 
da afirmação dos autores é possível verificar (Fi-
gura 4) que o comportamento se mantem na água 
subterrânea do cemitério estudado, o que pode ser 
um indicativo da influência no necrochorume.

 Quanto à elevação da temperatura da água esta 
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pode influenciar as propriedades do meio dimi-
nuindo a solubilidade dos gases, aumenta a taxa 
de transferência de gases (NEIRA et al., 2008). Os 
valores obtidos variaram entre 26,8ºC a 30,8ºC, 
essa temperatura elevada ocorreu devido o horá-
rio que foi realizado a coleta.

Durante o processo de decomposição ocorre a 
liberação de líquidos e também alguns gases, tais 
como, gás sulfídrico (H2S), gás carbônico (CO2), 
metano (CH4), amônia (NH3) (AMORIM; DA 
CRUZ, 2014). O nitrogênio é um elemento pre-
sente na biosfera e que pode ser encontrado sob 
a forma de nitrogênio orgânico, amônia, nitrito 
(NO2-) e nitrato (NO3-), no entanto, altas con-
centrações presentes no meio aquático favorece 
o crescimento de algas que pode ocasionar a eu-
trofização (VON SPERLING, 2005).

De acordo com Libânio (2008) o nitrogênio 
amoniacal é o primeiro estágio da oxidação do ni-
trogênio indicando assim uma contaminação re-
cente. Após sofrer oxidação a amônia é convertida 
em nitrito (NO2-) que de acordo com Alaburda e 
Nishihara (1998) se ingerido pode provocar uma 
doença que impede o transporte de oxigênio no 
sangue, metemoglobinemia. Já o nitrato, é o está-
gio final da oxidação do nitrogênio, sua presença 
no meio indica uma contaminação antiga devido 
sua alta mobilidade no solo (LIBÂNIO, 2008).

A Portaria nº 2.914 (BRASIL, 2011) determina 
valor máximo para nitrogênio amoniacal, nitrito 
e nitrato para água potável. Os resultados obtidos 
encontram-se dentro do permitido para consumo 
humano (Figura 5), no entanto, é importante le-
var em consideração que de há indícios de con-
taminação antiga devido à presença de nitrato.
Conclusão

Figura 5. Comparação dos resultados obtidos da série de 
compostos nitrogenadas da água subterrânea nos meses de 
fevereiro a maio de 2018 em um cemitério

As atividades cemiteriais, principalmente em 
locais onde não há tratamento adequado, infraes-
trutura e estudos do local para implantação pode 
alterar a qualidade do solo bem como da água sub-
terrânea, tornando-o um agravante visto que mui-
tas pessoas fazem uso através de poços tubulares.
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No cemitério estudado percebeu-se o descaso 
por parte do poder público, que não destina re-
cursos para a manutenção e conservação do lo-
cal, e também a falta de informação da popula-
ção circunvizinha à respeito da ingestão da água 
subterrânea, visto que esta não possui tratamen-
to adequado.

Quanto à avaliação da qualidade da água sub-
terrânea notou-se que as alterações pluviométri-
cas ocorridas durante o período chuvoso e seco 
não foram comprovatória para a contaminação 
por necrochorume. Porém infere que, o aumen-
to do nível da água na estação chuvosa alterou os 
parâmetros fiscos- químicos analisados, sugerin-
do que pode ser decorrente da contaminação por 
necrochorume.

Sendo assim, correlacionando os resultados ob-
tidos com a Portaria nº 2914 (Brasil, 2011), nota-
-se que, os mesmos apresentaram valores abaixo
do permitidos para água potável, no entanto, em
virtude das variações obtidas faz-se necessário
realizar estudos para que possa comprovar se as
alterações encontradas nos parâmetros são oriun-
das do necrochorume.
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Resumo: no processo de decomposição dos cor-

pos, ocorre a liberação do necrochorume, líquido 
viscoso com coloração castanho acinzentada, féti-
do e com alto teor de água, sais minerais e subs-
tâncias orgânicas degradáveis bem como diver-
sos metais que ao infiltrar no solo pode atingir a 
água subterrânea alterando suas características 
afetando a saúde pública e o meio ambiente. Ob-
jetivo: Sendo assim, o objetivo do presente tra-
balho ã avaliar as propriedades físicas e quími-
cas da água subterrânea de acordo com a Portaria 
no 2.914 (Brasil, 2011) em um cemitério. Méto-
do: Foram construídos cinco poços de monitora-
mentos com 50 mm de diâmetro seguindo as nor-
mas prescritas pela ABNT NBR 15.495 (ABNT, 
2009). As coletas foram realizadas com auxílio 
do tubo bailer, nos meses de fevereiro a maio de 
2018. Analisou-se os seguintes parâmetros: alca-
linidade total, dureza total, temperatura da água, 
pH, condutividade elétrica, nitrito, nitrato, e ni-
trogênio amoniacal. Resultados: A alcalinidade 
da água subterrânea apresentou sob a forma de 
íons bicarbonatos, por isso a faixa de pH obti-
do ficou entre 4,4 e 8, 3. A condutividade elétri-
ca apresentou variações no período chuvoso sen-
do um indicativo da contaminação. A dureza da 
água, bem como a série nitrogenada apresenta-
ram valores dentro do permitido. A temperatura 
variou de 26,8ºC a 30,8ºC. Conclusão: Conclui-
-se com o presente trabalho que os valores obti-
dos nos cinco poços de monitoramento encontra-
ram-se abaixo do permitido pela Portaria no 2.914
(Brasil, 2011) para fins de potabilidade. Todavia,
devido à influência do necrochorume na contami-
nação da água subterrânea faz-se necessário rea-
lizar estudos para comprovar.

Palavras-chave: Necrochorume. Qualidade. Água 
Subterrânea.

Abstract: in the process of decomposition of 
bodies, the necrochorume, viscous liquid with 
brown acidity, with high water content, minerals 
and degradable organic, altering its chacteristics 
affecting public health and the environment oc-
curs.Objective: The objective of this works is to 
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evaluate the physical and chemical properties of 
underground water according to Ordinance No. 
2914 (Brazil, 2011) in a cemetery. Method: Five 
monitoring well with 50 mm diameter were buil 
following the norms prescribed by ABNT NRT 
15.495 (ABNT, 2009). The following parameters 
were analyzed: total alkalinity, total hardness, wa-
ter temperature, pH, elecrichal conductivity, ni-
trite, nitrate, and amnoniacal nitrogem. The sam-
ples were analyzed using bailer tuber fron february 
to may 2018.Results: The alkalinity of the under-
ground water presented in the form of bicarbon-
ate ions, so the obtained pH range was between 
4,4 and 8,3. The electrical conductivity present-
ed variations in the rainy season being an indic-
ative of contamination. The hardness of the wa-
ter as well as the nitrogen series presented values 
within the allowed. The temperature varied from 
26,8º C to 30,8º C. Conclusion: It is concluded 
with the present study that the values obtained in 
the five monitoring wells were below that allowed 
by Ordinance No. 2.914 (Brazil, 2011) for pota-
bility purposes. However, due to the influence of 
the necrochorume in the contamiation of under-
ground water, it is necessary to carry out studies 
to prove it.

Keyword: Necrochorume. Quality. Underground 
water.
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Figura 1: Localização dos poços de monitoramento no cemitério municipal estudado
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2018.
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N os últimos anos tem-se observado 
um destaque na criação de tecnolo-
gias voltadas para a manufatura de 

produtos, visando o aperfeiçoamento de etapas 
produtivas, o que pode vir a acarretar na quar-
ta revolução industrial (indústria 4.0), na qual a 
produção em massa e a transferência global de 
produtos serão substituídas pela produção local 
e altamente personalizada de produtos, dispen-
sando gastos desnecessários. Cada descoberta 
de um novo material para a manufatura aditiva 
tem aberto uma gama de novas áreas de pesqui-
sa e negócios, sendo que cada uma exige o de-
senvolvimento de novas técnicas de deposição, 
conforme as necessidades dos materiais (DAU-
DT, 2016;GIBSON, 2015).

Conhecida popularmente através do termo im-
pressão 3D, a manufatura aditiva trata-se de uma 
expressão destinada a um conjunto de tecnolo-
gias que permite a reprodução física escalonada 
de um projeto digital através da deposição de ca-
madas transversais sucessivas do material deseja-
do (MONKHOUSE, 2003). Por meio da impres-
são 3D é possível criar peças difíceis de se obter 
mediante tecnologias industriais hoje estabeleci-
das, as quais derivam principalmente de métodos 
subtrativos em seus métodos de produção (GIB-
SON, 2015; MONKHOUSE, 2003).

Já é perceptível que a população e empresas 
vêm se atentando cada vez mais aos impactos am-
bientais da poluição gerada por métodos de pro-
dução subtrativos em massa (AZEVEDO, 2006). 
A manufatura aditiva representa uma alternati-
va aos meios atuais de produção por possibilitar 
produção local e altamente personalizada de pro-
dutos, reduzindo drasticamente a quantidade de 
matéria-prima não aproveitada em um processo, 
além de possibilitar certo reaproveitamento dos 
materiais, reduzindo gastos desnecessários (GI-
BSON, 2015).

Afim de encontrar uma aplicação prática e 
acessível nas indústrias metalúrgica e siderúrgi-
ca, observou-se a existência de uma argila des-
tinada para aplicação em técnicas de joalheria, a 
qual é conhecida como metal-clay (MC). Conhe-
cida como uma argila composta por essencialmen-
te um único mineral metálico, o MC apresenta o 
potencial de aplicação na impressão 3D de mate-
riais pastosos, necessitando de ajustes em sua vis-
cosidade para que pudesse ser utilizada. 

O MC, em função das características de seus 
aditivos, requer um extenso período de secagem, 
em que é importante para evitar deformações na 
etapa seguinte (HOSHINO, 1994). Após a seca-
gem, é necessário que a peça verde – isto é, quando 
uma peça composta por argila ou pó comprimido 
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é modelada e seca sem aquecimento – passe por 
um processo de sinterização – processo de aque-
cimento de metal em pó ou argila em que há con-
trole de temperatura, atmosfera do ambiente em 
que o metal será aquecido, velocidade de aque-
cimento e tempo de exposição. À medida que a 
peça de MC é aquecida, os aditivos começam a 
degradar, enquanto o pó metálico começa a se li-
gar, conforme é visto nas Figuras 1 e 2, em que, 
na amostra extraída da peça de MC, observa-se a 
ligação superficial dos grãos de pó de cobre, re-
sultando, em maior escala, em uma peça espon-
josa e resistente, contendo metal desejado (CHIA-
VERINI, 1986; HOSHINO, 1994) .

Figura 1. À esquerda amostra ampliada 40x em microscópio 
e à direita amostra ampliada 100x em microscópio.

Metodologia

Por causa das dificuldades de importação do 
material, foi necessário estabelecer duas fases 
para a realização dos experimentos: manufatura 

de MC e produção da peça metálica. E essa se-
gunda fase deve ser subdividida em duas etapas: 
impressão 3D e sinterização. 

1ª Fase: Produção de metal-clay

Segundo dados  obt idos  em patente 
US005328775A (HOSHINO, 1994), a pasta MC 
é composta essencialmente do metal desejado na 
forma de pó (de 50 a 90% do peso total), podendo 
apresentar granulometria de no máximo 200 µm, 
podendo impactar o processo de sinterização para 
valores maiores (AYKOÇ, 2013; HOSHINO, 1994; 
THEIDE, 2003). Outros componentes do MC são:
• Aglutinante solúvel em água (que compõe de

0,8 a 8% do peso total da pasta) (AYKOÇ,
2013; HOSHINO, 1994; THEIDE, 2003), o
qual é diretamente responsável pela viscosi-
dade do material enquanto pasta.

• Solvente (proporção especificada abaixo), que
mantém a fluidez da pasta.

• Agente surfactante (compõe de 0,08 a 3% do
peso total) (AYKOÇ, 2013; HOSHINO, 1994;
THEIDE, 2003), também conhecido como ten-
soativo, tem a função de reduzir a tensão su-
perficial entre as moléculas de todos os com-
ponentes da mistura.

• Agente oleaginoso (compõe de 0,1 a 3% do
peso total) (HOSHINO, 1994; THEIDE, 2003), 
responsável por controlar a adesividade da pas-
ta, o que na impressão 3D pode implicar na re-
dução do atrito entre a pasta e a seringa, faci-
litando assim sua extrusão.

No entanto a simples mistura dos componen-
tes a qualquer proporção pode resultar em resul-
tados indesejados, sendo necessário para a obten-
ção de uma pasta de consistência argilosa, com 
boa viscosidade, ser obedecidas necessariamen-
te as seguintes proporções:
• A pasta deve apresentar grandeza de 5 unida-

des de aglutinante para 95 unidades de solven-
te (produzindo uma mistura muito líquida),
até 3 porções de aglutinante para 7 porções
de solvente (produzindo uma massa maleável)
(HOSHINO, 1994; THEIDE, 2003).
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• O somatório do peso total de solvente e aglu-
tinante deve estar entre 7 e 33% do peso to-
tal do metal em pó (HOSHINO, 1994; THEI-
DE, 2003).

Para a realização dos experimentos, os compo-
nentes escolhidos foram: etanol (solvente) por ser 
conhecido como um líquido polar e apolar, capaz 
então de homogeneizar-se com o agente oleagino-
so e solubilizar o aglutinante; carboxi-metil-celu-
lose (aglutinante) por ser um aglutinante ampla-
mente utilizado na indústria alimentícia, sendo 
de fácil acesso; cobre em pó (metal) por ser um 
metal acessível e com ponto de fusão que se tor-
na possível trabalhar utilizando as muflas dispo-
níveis; óleo de soja (agente oleaginoso) por ser o 
tipo de óleo com mais fácil acesso; e sulfonato de 
alquilbenzeno linear (tensoativo) por ser o ácido 
tensoativo utilizado na fabricação de detergentes. 

Para todas as amostras foi feito o cálculo de 
modo que o MC sempre apresentasse de 60 a 75% 
de seu peso final composto por metal em pó. Essa 
proporção foi utilizada para limitar a quantida-
de de testes a serem realizados, considerando a 
margem de erro de 0,05g para cada material adi-
cionado à mistura a qual deve formar uma pasta 
homogênea, a fim de evitar problemas durante a 
etapa de impressão 3D. 

2ª Fase: produção da peça metálica

a) Impressão 3D com metal-clay

Após a produção da pasta, é necessário intro-
duzir o material em uma seringa de modo a se 
evitar a formação dos bolsões de ar em seu in-
terior. Para os testes foi adotada uma seringa de 
100ml por ser fisicamente compatível com a im-
pressora 3D Zmorph (GIBSON, 2015) dispensan-
do quaisquer adaptações complexas. No processo 
de prototipagem, é necessário um projeto tridi-
mensional no formato “.stl” (Stereolithography) 
o qual deve ser convertido em comandos numé-
ricos “.gcode” (código G) lidos pela impressora
3D (CESARANO, 1998; MONKHOUSE, 2003),
a qual com auxílio de um motor de passo irá em-

purrar o êmbolo da seringa, extrusando a pasta a 
qual será moldada, de modo a criar camadas su-
cessivas, criando, conforme locomoção do bico 
da seringa pelos eixos x, y e z. 

Como é possível observar nas Figuras 2 e 3, 
as camadas criadas devem ter uma boa unifor-
midade superficial entre si para apresentar uma 
maior fidelidade ao projeto, sendo um dos crité-
rios mais difíceis de se atender, em função da na-
tureza dos componentes empregados na mistura 
(LI, 1992; 1995).

Em seguida, em todos os experimentos, o ma-
terial impresso teve que repousar em ambiente 
fechado juntamente de sílica (por causa da sua 
propriedade de drenar a umidade do ar) por um 
período de no mínimo 24 horas, podendo este ser 
maior de acordo com a proporção dos componen-
tes da mistura. 

Figura 2. Cubo de MC de cobre impresso em 3D

b) Sinterização

Concluída a etapa de secagem, a peça im-
pressa até então chamada peça verde deve 
ser levada para dentro de algum recipiente 
fechado, dentro de uma mufla com capaci-
dade de controlar a temperatura do material. 
No caso do cobre o processo de aquecimento 
deve elevar a temperatura do metal até 840-
900°C, temperatura abaixo de seu ponto de 
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fusão (1085°C), em que permite a união atô-
mica das partículas de metal (CHIAVERINI, 
1986). Para os testes foi utilizada uma mufla, a 
qual é capaz de atingir até 1200°C, porém que 
não dispõe de meios que controlem a atmos-
fera em seu interior, sendo que para o cobre 
é necessário o uso de um recipiente fechado 
que resista a temperatura em que for exposto. 

Os experimentos foram realizados aque-
cendo a peça verde, partindo da temperatu-
ra ambiente até 900°C. O material foi arma-
zenado em um pote fechado de aço-carbono 
com carvão vegetal em seu interior, duran-
do o processo ao todo um período de 90min. 
A utilização de carvão vegetal junto da peça 
para a sinterização é muito comum entre ar-
tesãos que fazem uso do MC, pois o carvão a 
altas temperaturas em ambiente fechado sofre 
combustão incompleta pela falta de oxigênio, 
produz monóxido de carbono, o qual reduz o 
óxido de cobre para cobre metálico, atenuan-
do o processo oxidativo (HECK, 2010), as-
sim como é visto abaixo.

Após retirada da peça, foram feitos testes 
simples de integridade física da peça, análise 
visual em microscópio/estereoscópio binocu-
lar, seguido de um processo de polimento para 
remoção de camada superficial de óxidos (no 
caso óxido de cobre II em razão da sua colo-
ração), como pode-se ver nas Figuras 4 e 5.

Resultados 

Ao todo foram realizados 17 experimentos 
(Tabela 2), dos quais foi possível estimar as pro-
porções dos componentes (Tabela 1) do MC de 
modo que este obtivesse viscosidade adequa-
da para passar pelo bico de extrusão sem apre-
sentar grandes deformações quando houver a 
sobreposição de camadas, sem que haja uma 
grande deformação do material ou tensão de 
cisalhamento que destrua o filamento impres-
so (Figura 6). 

Figura 3. Projeto em digital da peça
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A fim de limitar a quantidade de experimen-
tos, nos parâmetros para realização dos testes, foi 
fixado que a quantidade de agentes oleaginosos 
seria de 4% do peso total. A adição de 1% a mais 
em relação ao citado em patente US005328775A 
(HOSHINO, 1994) se deve ao fato de a aplicação 
com seringa extrusora requerer uma menor ade-
rência do MC com a seringa pela relativamente 
baixa força que um motor de passo pode exercer. 
As proporções que obtiveram melhores resulta-
dos estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Proporções com melhores resultados

Componente do
metal-clay

Proporções que obtiveram 
melhores resultados (valor 

referente ao peso final da mistura)
Aglutinante 3 a 4%
Metal em pó 62 a 71%
Surfactante 2 a 4%
Solvente 19 a 26%

Fonte: autor.

Em todos os testes (Tabela 2), foram ob-
tidas peças com a presença de poros em fun-
ção do processo de sinterização ter como ca-
racterística comum a presença de poros em 
suas peças (Figura 7). No entanto, como na 
impressão 3D não há a necessidade de equi-
pamentos de compressão, em alguns resulta-
dos obtidos, há uma significativa quantidade 
de poros de tamanhos expressivos, podendo 
ser ainda mais aparente caso a peça não este-
ja devidamente seca quando passar para eta-
pa de sinterização, formando ainda mais bol-
sões de gases, que se tornam buracos dentro 
da peça (Figura 8).

Discussão

Diferentemente de outros materiais pastosos 
utilizados na impressão 3D, tais como chocola-
te, argila cerâmica entre outros, o MC requer a 
atenção não somente nas etapas de preparo e de 
modelagem, uma vez que na etapa de sinteriza-
ção o material fica sujeito ao processo de oxida-
ção. Conforme comentado anteriormente, a adi-Figura 5. Peças após polimento leve 

Figura 4. Peça da figura 2 após sinterização (sem polimento)
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ção de carvão vegetal em um ambiente fechado 
minimiza o processo oxidativo da peça, no entan-
to observou-se que sua simples adição não resol-
ve a problemática, sendo necessário um polimen-
to posterior para remover a camada superficial de 
óxidos, bom como explorar problemáticas como a 
possível oxidação do material durante seu período 
de secagem ou a implementação de outro tipo de 
gás no ambiente fechado de sinterização da peça.

Outro problema abordado neste trabalho foi a 
presença de poros na peça, o que pode compro-
meter tanto a estética quanto fragilizar a peça, 
assim como pode-se observar na Figura 8, o 
que ressalta a importância do processo de se-
cagem da peça, além do impacto que a presen-
ça de surfactante causa na peça. Assim acredi-
tasse que em uma peça de MC o controle tanto 
da tensão superficial da peça quanto do tem-
po de secagem é crucial para definir a qualida-
de final do produto, podendo definir ou não o 
potencial do MC para outros usos que não ape-
nas na joalheria.

Tabela 2. Quantidade de cada componente do metal-clay, expresso em relação ao peso total
N°do experimento Surfactante (%) Solvente (%) Aglutinante (%) Metal em pó (%)

01 1,0 19,0 4,0 72,0
02 2,0 19,0 4,0 71,0
03 3,0 19,0 4,0 70,0
04 4,0 19,0 4,0 69,0
05 5,0 19,0 4,0 68,0
06 4,0 18,0 4,0 70,0
07 4,0 20,0 4,0 68,0
08 4,0 22,0 4,0 66,0
09 4,0 24,0 4,0 64,0
10 4,0 26,0 4,0 62,0
11 4,0 27,0 4,0 61,0
12 4,0 19,0 0,5 72,5
13 4,0 19,0 1,0 72,0
14 4,0 19,0 2,0 71,0
15 4,0 19,0 3,0 70,0
16 4,0 19,0 5,0 68,0
17 4,0 19,0 6,0 67,0

Fonte: autor.

Figura 6. Impressa com alta tensão de cisalhamento
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Conclusões

A partir dos experimentos observou-se que 
é possível aplicar a pasta de MC em técnicas de 
impressão 3D com sucesso, sendo possível criar 
peças com precisão. Após o processo de sinteri-
zação, obtém-se uma superfície opaca e porosa, 
contudo, após um processo de lixamento da ca-
mada exterior, obtém-se uma superfície de as-
pecto metálico. Foi observado que a técnica de 
impressão 3D com MC envolve múltiplas etapas 
manuais de preparo, o que dificulta a viabilidade 
da manufatura do material em larga escala. Con-
tudo, como se trata de parte de uma tecnologia 
voltada para a indústria 4.0 não há a necessidade 
de uma produção em grande escala. 

Dentre experimentos realizados, a composi-
ção utilizada no experimento número 4 (Tabela 
2) apresentou os melhores resultados pela sua fa-
cilidade de escoamento na seringa de extrusão e
pela reduzida quantidade de bolhas. A viscosida-
de do material representa um ponto-chave para o
sucesso na modelagem da peça. Tais resultados,
juntamente com dados da patente US005328775A,
indicam que através do ajuste da relação solvente-
-aglutinante é possível controlar a viscosidade da
peça, desde que a proporção do pó metálico não
esteja abaixo de metade do peso total.

Pode-se afirmar que o MC apresenta um gran-
de potencial na indústria de manufatura quando 
aplicado em técnicas de impressão 3D por sua 
capacidade de produzir peças metálicas de bai-
xo custo. Ainda é possível otimizar a qualidade 
das peças através da redução de poros pelo ajuste 
fino nas proporções de seus componentes, além 
da redução da exposição ao oxigênio que provo-
ca a oxidação do metal. 
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Figura 8. Peças do experimento 01; à esquerda peça com 
grandes poros externos; à direita peça cortada ao meio

Figura 7. Imagem ampliada 4x - experimento 19 peça de 
cobre porosa
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Resumo: Neste trabalho serão apresentados bre-
vemente os conceitos de sinterização e impressão 
3D, bem como detalhes da produção de metal-
-clay, baseado nos testes realizados, objetivando
a obtenção de bons parâmetros para utilização do
material para a impressão 3D de metal. Também
serão apresentados os resultados obtidos junta-
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o potencial de manufatura do material juntamen-
te dos problemas enfrentados e possíveis melho-
rias para trabalhos futuros.

Palavras-chave: Impressão 3D; Metal-clay; 
Sinterização.

Abstract: In this work, the concepts of sinter-
ing and 3D printing, as well as details of the 
production of metal-clay, based on the tests 
performed, will be presented briefly, aiming 
at obtaining good parameters for the use of the 
material for 3D metal printing. Also present-
ed are the results obtained along with mate-
rial peculiarities and discussed the manufac-
turing potential of the material together with 
the problems faced and possible improve-
ments for future work.

Keywords: 3D printing; metal-clay; sintering.
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Aimplantação de sistemas construtivos em 
aço se iniciou entre 1780 e 1820, sendo 
construídas pontes em arcos ou treliça-

das em ferro fundido. E, desde então, sua utiliza-
ção vem se difundindo progressivamente no ce-
nário nacional e internacional. Em contrapartida, 
o concreto armado é, ainda, o material estrutural
mais utilizado no Brasil, diferentemente de mui-
tos países europeus, onde as estruturas metálicas
são predominantes.

A crescente demanda do uso de estruturas me-
tálicas está associada a fatores vantajosos em rela-
ção às estruturas em concreto armado, destacando-
-se: a maior produtividade e, consequentemente,
a redução considerável do tempo do empreendi-
mento; a possibilidade de vencer grandes vãos
utilizando estruturas leves e esbeltas e, conse-
quentemente, a redução do peso da edificação; a
alta precisão dimensional das peças e de suas li-
gações, eliminando desperdícios decorrentes de
improvisações e adequações; a possibilidade de
reutilizar (reciclar), a fim de reduzir o consumo
de matéria-prima, preservando o meio ambiente.

Segundo Díaz et al. (2011), durante o dimen-
sionamento de uma estrutura, deve-se levar em 
consideração não só a capacidade resistente dos 

elementos isolados, mas também a estrutura como 
um tudo, sendo necessário analisar o comporta-
mento das ligações entre dois ou mais perfis. As-
sim, os elementos devem ser escolhidos de modo 
que resulte em uma ligação com adequada resistên-
cia e menor custo durante o processo construtivo.

Machado (2013) afirma que os tipos de liga-
ções exercem forte influência no sistema estrutural 
por causa da alta disponibilidade de configurações 
e dispositivos que podem ser utilizados para rea-
lizar a conexão entre vigas e pilares. As ligações 
são capazes de gerar descontinuidades geométri-
cas e alterar o comportamento linear da estrutura. 
Para este estudo, a ligação entre vigas I e pilares 
tubulares de seção quadrada será feita através de 
solda, sendo este o tipo de ligação mais simples 
para representar o comportamento de um engas-
te entre peças de geometrias diferentes.

Os nós são considerados rígidos (engastados) 
quando a rotação relativa das extremidades das 
barras unidas por aquele nó é nula após a defor-
mação da estrutura. Já os nós flexíveis (rotulados) 
são considerados inversos, pois não oferecem res-
trição à rotação relativa durante o processo de de-
formação. Na prática, a maioria das ligações são 
ditas como semirrígidas, ou seja, apresentam com-
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portamento intermediário entre os dois tipos de 
ligações citados anteriormente (NUNES, 2012).

O conhecimento prévio das propriedades geo-
métricas ao adotar conexões semirrígidas para li-
gações entre estruturas tubulares permite o di-
mensionamento utilizando perfis mais esbeltos 
em função de um menor momento solicitante de 
cálculo, como apresentado na Figura 1, quando 
comparado a uma ligação rígida ou flexível, re-
sultando na utilização de uma quantidade inferior 
de aço e, consequentemente, na redução dos cus-
tos e processos de soldagem. Segundo o Comi-
té International pour le Développement et l´Etu-
de de la Construction Tubulaire (CIDECT, 2010) 
a consideração de ligações semirrígidas, durante 
o dimensionamento de um pórtico, pode reduzir
de 10 a 20% do custo total de construção, quan-
do comparado ao custo ao se utilizar ligações rí-
gidas ou flexíveis.

É notável a necessidade de métodos de cálcu-
lo apropriados para as ligações semirrígidas, de 
modo a permitir a representação mais próxima 
do comportamento que se observará na estrutu-
ra construída em serviço. Neste sentido, a esco-
lha das ligações entre vigas e pilares tubulares, 
considerando a classificação de rigidez das ti-
pologias adotadas, deve ter papel importante no 
projeto, durante a concepção, para que seja ela-
borado um projeto racional, seguro e com o me-
nor custo possível.

Mesmo com o crescimento e disseminação do 
uso de estruturas tubulares no Brasil, ainda existe 
carência de pesquisas que forneçam ferramentas 
capazes de prever o comportamento real desses 
elementos estruturais, principalmente em rela-
ção às ligações. Assim, a presente pesquisa con-
tribui para a subexploração dessa modalidade de 
sistema estrutural, visando o estudo do compor-
tamento mecânico das ligações soldadas em pila-
res de canto, por meio de análise numérica e teóri-
ca em sistemas espaciais compostos por um pilar 
em perfil tubular de seção transversal quadrada e 
duas vigas de seção I.

Metodologia

Análise teórica

A consideração do comportamento semirrígi-
do das ligações possibilita a redução dos momen-
tos fletores de extremidade e, também, do meio 
do vão da viga, levando a um dimensionamento 
mais econômico da estrutura (REIS, 2011).

 O conhecimento do comportamento mecâni-
co da ligação é obtido mediante a análise da cur-
va momento-rotação, que fornece os parâmetros 
necessários para a classificação da mesma. Sendo 
que a rigidez da ligação é equivalente à tangen-
te no trecho linear da curva momento-rotação. A 
curva (MxΦ), neste estudo, foi determinada por 
meio de simulações numéricas, as quais foram 
possibilitadas pelo software ANSYS 16.0. Para a 
classificação das ligações dos modelos mencio-
nados serão utilizados os limites de classificação 
de ligações viga-coluna para estruturas não con-

Figura 1. Distribuição de momento fletores em vigas (adaptado 
de CIDECT, 2010)
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traventadas, os quais são propostos pelo CIDECT 
(2010) e apresentados na Figura 2.

I, de tal forma que o dimensionamento da ligação 
seja em função do modo de falha ao qual a mes-
ma está submetida. O modo de falha previsto para 
os modelos deste estudo é a plastificação da face 
da coluna, conforme representação na Figura 4. 

Figura 2: Limites de classificação da rigidez para estrutura não 
contraventadas (adaptado Eurocode 3 – EN 1993-1-8, 2005)

Figura 3. Movimentação da face da coluna (adaptado de 
Nunes, 2012)

Figura 4. Plastificação da face frontal da coluna (adaptado 
de CIDECT, 2010)

Onde Sj,ini é a rigidez da ligação, E é o modu-
lo de elasticidade longitudinal do aço, Ib é o mo-
mento de inércia da viga em relação ao eixo que 
ocorre a flexão e Lb é o comprimento da viga.

A rotação (Φ) representada na Figura 3 pode 
ser apresentada considerando-se que a deforma-
ção nas mesas superior e inferior são iguais. Ob-
tém-se o deslocamento horizontal (Δ) do nó cen-
tral do contato das malhas da ligação viga-pilar 
para cada modelo. Assim, é possível determinar 
a rotação (Φ), conforme a Equação 1.

O CIDECT (2010) prevê sete modos de falhas 
em ligações envolvendo pilares quadrados e vigas 

(1)

A verificação do modo de falha será feita pe-
las equações de momento resistente de cálculo de 
ligações soldadas entre viga I e pilar tubular, sem 
o efeito da carga axial e efeito da alma para a re-
sistência das ligações. Sendo a Equação 2 prevista
pelo CIDECT (2010) e a Equação 3 por Lu (1997).

Onde M1,Rd é o momento fletor resistente de 
cálculo, fy0 é a resistência ao escoamento do aço 
do pilar e os demais parâmetros geométricos são 
apresentados na Figura 5. 

Análise numérica

A caracterização da relação Momento-Rotação 
é essencial para consideração da influência da li-
gação no comportamento da estrutural. A meto-
dologia mais adequada para obter o conhecimento 
do comportamento da ligação, de forma precisa, 
é por meio de análises experimentais. Em contra-
partida, esta técnica é cara para as práticas de pro-
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jeto, ficando restrita às pesquisas. Uma solução 
para obter a curva MxΦ é a simulação computa-
cional, utilizando expressões matemáticas simpli-
ficadas para melhor aproximar o comportamento 
não linear da curva (PEREIRA, 2013).

O Elemento Finito (EF) utilizado para geração 
das malhas foi o elemento de casca SHELL 181, 
que é encontrado na biblioteca do ANSYS 16.0. 
Como visto na Figura 7, o EF mencionado é 
composto por quatro nós, sendo que cada nó possui 
seis graus de liberdade: translação na direção x, y 
e z e rotações em torno de x, y e z. 

Figura 6. Modelo de pilar tubular de canto

Figura 5. Parâmetros Geométricos (adaptado de Nunes, 2012)

Neste estudo, foram realizadas simulações 
computacionais via Método dos Elementos Fini-
tos (MEF), que foi foram viabilizadas pelo sof-
tware comercial ANSYS 16.0. As geometrias das 
ligações desenvolvidas são apresentadas na Figu-
ra 6 e na Tabela 1.

Figura 7. Elemento Finito: SHELL 181 (adotado de ANSYS, 
2016)

As propriedades do aço adotadas na modela-
gem das ligações foram: tensão de escoamento de 
345 MPa, tensão de ruptura de 450 MPa e coefi-
ciente de Poisson igual a 0,3. As análises foram 
realizadas considerando as não-linearidades físi-
cas e geométricas, sendo que as não-linearidades 
geométricas foram impostas a partir do diagrama 
multilinear Tensão versus Deformação proposto 
por Maggi (2004), o qual é apresentado na Figura 
8. Entretanto, o amolecimento do aço (do ponto
5 ao 7 do diagrama a seguir) não foi considerado
nas análises deste estudo em função da  instabi-
lidade numérica ao se considerar o modelo com-
pleto proposto por Maggi (2004).
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Após as configurações das propriedades do 
material, a malha de elementos finitos foi gera-
da a partir da divisão de cada segmento de linha 
apresentado na Figura 9 em 10 partes iguais, o que 
resultou na malha de elementos finitos apresenta-
das na Figura 10. As ligações viga-pilar compar-
tilham a mesma malha, a fim de permitir a trans-
missão de força entre os elementos conectados.

A aplicação das condições de contorno con-
sistiu em restringir todos os seis graus de liber-
dades dos nós da extremidade inferior e superior 
da coluna, o que simula o engastamento de am-
bas as extremidades. O próximo passo foi apli-
car um deslocamento de 50mm em 100 passos de 
carga na extremidade de cada viga, com o obje-

tivo de causar rotação na ligação soldada e, pos-
teriormente, traçar a curva momento-rotação de 
cada ligação proposta.

Figura 8. Diagrama multilinear do comportamento do aço (adaptado de Maggi, 2004)

Tabela 1. Modelos desenvolvidos

Modelo Pilar Viga I
Dimensões (mm)

Pilar Viga
b0 t0 h1 b1 tw tf

M1 220x220x10 W200x15.0 220 10 200 100 4.3 5.2
M2 220x220x10 W200x26.6 220 10 207 133 5.8 8.4
M3 220x220x10 W200x41.7 220 10 205 166 7.2 11.8
M4 220x220x16 W200x15.0 220 16 200 100 4.3 5.2
M5 220x220x16 W200x26.6 220 16 207 133 5.8 8.4
M6 220x220x16 W200x41.7 220 16 205 166 7.2 11.8
M7 220x220x20 W200x15.0 220 20 200 100 4.3 5.2
M8 220x220x20 W200x26.6 220 20 207 133 5.8 8.4
M9 220x220x20 W200x41.7 220 20 205 166 7.2 11.8

Figura 9. Divisão das malhas de elementos finitos
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Resultados e Discussões

Como visto anteriormente, são consideradas 
três espessuras de perfis tubulares para os pilares 
e três tipos de perfis de vigas I, o que resultou na 
modelagem de nove tipos de ligações, possibili-
tando a avaliação do comportamento da ligação 
perante diferentes relações de rigidezes. Os parâ-
metros geométricos necessários para a determi-
nação dos momentos fletores resistentes de cál-
culo são apresentados na Tabela 2. 

za a existência de regiões cujas tensões alcança-
ram a tensão de plastificação do aço.

Figura 10. Malha de elementos finitos do modelo de ligação

Tabela 3. Comparação dos resultados numéricos e teóricos 
para o momento resistente

Modelo 𝐌𝟏 ,𝐑𝐝
𝐂𝐈𝐃𝐄𝐂𝐓 𝐌𝟏 ,𝐑𝐝

𝐋𝐮 𝐌𝐧𝐮𝐦

𝐌𝐧𝐮𝐦

𝐌𝟏 ,𝐑𝐝
𝐂𝐈𝐃𝐄𝐂𝐓

𝑴𝐧𝐮𝐦

𝐌𝟏 ,𝐑𝐝
𝐋𝐮

M1 36.40 33.10 90.91 2.5 2.7
M2 43.58 41.73 139.99 3.2 3.4
M3 53.81 55.79 204.85 3.8 3.7
M4 93.18 84.73 113.67 1.2 1.3
M5 111.57 106.84 183.20 1.6 1.7
M6 137.77 142.82 251.79 1.8 1.8
M7 145.60 132.39 115.75 0.8 0.9
M8 174.33 166.94 210.09 1.2 1.3
M9 215.26 223.15 288.90 1.3 1.3

A Tabela 3 apresenta e compara os momen-
tos resistentes teóricos obtidos pelas formulações 
previstas por Lu (1997) e pelo CIDECT (2010) 
com os momentos resistentes numéricos obtidos 
a partir da não convergência do processamento 
computacional de cada modelo, o que caracteri-

Tabela 2. Parâmetros Geométricos

Modelo Coluna Vigas
Parâmetros Geométricos

β (b1/b0) 2γ (b0/t0) η (h1/b0)
M1 220x220x10 W200x15,0 0,45 22,00 0,91
M2 220x220x10 W200x26,6 0,60 22,00 0,94
M3 220x220x10 W200x41,7 0,75 22,00 0,93
M4 220x220x16 W200x15,0 0,45 13,75 0,91
M5 220x220x16 W200x26,6 0,60 13,75 0,94
M6 220x220x16 W200x41,7 0,75 13,75 0,93
M7 220x220x20 W200x15,0 0,45 11,00 0,91
M8 220x220x20 W200x26,6 0,60 11,00 0,94
M9 220x220x20 W200x41,7 0,75 11,00 0,93

Observa-se que para os modelos formados por 
pilar de espessura de 10mm houve uma maior 
dispersão dos resultados numéricos em relação 
às prescrições analíticas das expressões de Lu 
(1997) e do CIDECT (2010), observando corre-
lações variando de 2,5 a 3,8. Já para as ligações 
envolvendo pilares de espessura de 20mm obser-

va-se maior convergência entre esses 
valores, com fatores de correlação va-
riando entre 0,8 e 1,3. 

A simulação computacional foi
realizada com a aplicação de peque-
nos incrementos de deslocamentos
nas extremidades das vigas, o que ge-
rou a rotação da ligação, permitindo o 
traçado da curva Momento-Rotação 
de cada modelo proposto. Assim, são 
apresentadas, nas Figuras 11, 12 e 13, 
as curvas MxΦ das ligações que envol-
vem perfil de pilar tubular com espessu-
ra de 10, 16 e 20mm, respectivamente. 

As curvas Momento-Rotação, apresentadas aci-
ma, permitem afirmar que o aumento da inércia 
da viga, utilizando perfis de mesma altura, oca-
siona um decréscimo na rotação, quando subme-
tida a um mesmo momento, o que indica aumen-
to da rigidez da ligação.
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Percebe-se que as maiores concentrações de 
tensões do modelo M7 ocorrem nas mesas das vi-
gas, nas regiões próximas às ligações viga-pilar, 
o que caracteriza o rompimento da mesa da viga.
Em contrapartida, os outros modelos apresentam
maiores concentrações de tensões nas faces do pi-
lar, como indica a Figura 15, a qual apresenta a dis-
tribuição de tensões de von Mises do modelo M5.

Figura 13. Momento x Rotação dos modelos com coluna de 
20mm de espessura

Figura 14. Distribuição das tensões de von Mises do modelo M7

Figura 15. Distribuição das tensões de von Mises do modelo M5

Observando as curvas MxΦ, apresentadas an-
teriormente, é visto que o modelo M7, compos-
to por um pilar tubular de espessura de 20mm e 
duas vigas I do tipo W200x15,0, se destaca dos 
demais modelos, pois a sua curva apresenta um 
padrão diferente. Com o objetivo de entender essa 
diferença de comportamento, é apresentadaaa, na 
Figura 14, a distribuição das tensões de von Mi-
ses para o referente modelo.

Figura 11. Momento x Rotação dos modelos com coluna de 
10mm de espessura

Figura 12. Momento x Rotação dos modelos com coluna de 
16mm de espessura

Com exceção do modelo M7, os demais mo-
delos apresentam distribuição de tensões seme-
lhantes ao da figura anterior, ou seja, as maiores 
concentrações de tensões ocorrem nas faces do pi-
lar, as quais estão ligadas às vigas. Entretanto nas 
bordas das mesas das vigas e no encontro das fa-
ces do pilar há um acréscimo de tensão.

A partir da análise das curvas momento-rotação 
é possível a classificação das ligações conforme os 
limites estabelecidos pelo CIDECT (2010), visto 
que a rigidez da ligação é o valor da tangente na 
origem à curva. Os limites de rigidez, bem como 
a rigidez da ligação, são apresentados na Tabela 
4, objetivando a classificação de cada ligação 
proposta pelo presente estudo. Onde Sisup e Siinf 
são os limites de classificação da rigidez estabe-
lecidos pelo CIDECT (2010), enquanto o Sinum é 
a rigidez da ligação obtida a partir da curva MxΦ.
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Buscando atingir um dos objetivos deste tra-
balho, foi realizada uma correlação entre a rigi-
dez da ligação e os parâmetros geométricos que 
mais exercem influência sobre a mesma, ou seja, 
β e 2γ. Desta forma, foi gerado o gráfico Rigidez 
versus β / 2γ, o qual é apresentado na Figura 16. A 
partir deste gráfico, foi traçada uma linha de ten-
dência e determinado a sua equação por meio de 
regressão linear, obtendo um coeficiente de cor-
relação de 0,95. Assim, a  Equação (4) permite 
estimar a rigidez de uma ligação, de mesma tipo-
logia das ligações deste estudo, a partir da geo-
metria da mesma. 

Conclusão

Os resultados numéricos apresentam maior cor-
relação com as prescrições teóricas previstas pelo 
CIDECT (2010), principalmente para os mode-
los constituídos por pilares tubulares com espes-
sura de 16 e 20mm, mostrando que a metodologia 
adotada para o desenvolvimento das simulações 
numéricas foi adequada. 

Foi possível observar que à medida que au-
menta a inércia da viga, utilizando perfis de mes-
ma altura, houve o acréscimo de resistência da li-
gação e, também, de sua rigidez. A espessura do 
perfil também se mostrou como fator de grande 
influência na rigidez, visto que à medida que au-
menta a espessura do perfil, utilizando a mesma 
largura da seção transversal, houve o acréscimo 
de resistência e rigidez da ligação.

Todas as ligações propostas por este estudo fo-
ram classificadas como semirrígidas, ou seja, apre-
sentam comportamento intermediário entre os ou-
tros dois tipos de ligações. Assim, considerando 
a limitação de análise em função da quantidade 
de modelos estudados, é ressaltada a necessidade 
de se realizar mais pesquisa acerca das ligações 
semirrígidas, o que permitirá maior entendimen-
to sobre o comportamento deste tipo de ligação.
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Resumo: A utilização do aço como elemento es-
trutural vem se difundindo no cenário nacional e 
internacional por causa de inúmeros fatores vanta-
josos em relação às estruturas em concreto arma-
do. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o comportamento de ligações soldadas entre 
pilar tubular de seção quadrada e vigas I por meio 
de análise numérica e teórica com ênfase na rigidez 
das ligações. Primeiramente, foi realizada a análi-
se teórica com base na literatura de Lu (1997) e do 
CIDECT (2010), na qual o modo de falha previs-
to para os modelos deste estudo foi a plastificação 
da face da coluna. Em seguida, iniciou-se o estu-
do numérico do comportamento estrutural das li-
gações, que foi viabilizado pelo software ANSYS 
16.0 via Método dos Elementos Finitos (MEF). A 
partir das simulações computacionais, foi traçada 
a curva momento-rotação de cada modelo, tornan-
do possível a classificação das ligações conforme 
os limites estabelecidos pelo CIDECT (2010). Por 
fim, foi proposta uma equação para estimar a ri-
gidez de uma ligação em função da geometria dos 
elementos estruturais que compõem a mesma. Os 
resultados apresentados mostram que a maiorias 
das conexões são semirrígidas, destacando a im-
portância de considerar a rigidez da ligação duran-
te a fase de projeto e, assim, reduzir custos.

Palavras-chave: Estruturas metálicas; Momento- 
rotação; Ligações soldadas; Pilar tubular.

Abstract: Considering the increasing use of tubu-
lar profiles in civil construction, this paper high-
lights the study on the behavior of welded con-
nections between square hollow section column 
and I-beam, with emphasis on the assessment of 
the joint stiffness. Firstly, a theoretical analysis of 
the welded joints has been done focusing on pre-
scriptions of the technical literature for the types 
of geometries mentioned. Then, numerical analy-
ses of the proposed joints were performed by the 
finite element method (FEM) with the software 
ANSYS 16.0. In this study, the models were eval-
uated for different parameters, such as the thick-
ness of the cross section of the column and the siz-
es of cross section of the beams. The mentioned 
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Como citar esse capítulo:

models describe a connection of two beams to the 
column in two bending planes. From the numer-
ical results, the bending moment-rotation (M-φ) 
curve was plotted in order to determine the resis-
tant bending moment and classify each connection 
according to its rotational capacity, from the limits 
established by the CIDECT (2010). Furthermore, 
an equation was established with the aim of esti-
mating the rotational stiffness of welded I beam-
to-RHS column connections, which can be used 
during the structure design. The results show that 
most of the connections are semi-rigid, highlight-
ing the importance of considering the stiffness of 
the connections in the structure design.

Keywords: Steel structures; Bending moment-ro-
tation; Welded connections; Hollow sections 
column.
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U m dos maiores desafios para o século 
XXI, mediante o crescimento popu-
lacional, é a premência de obter ma-

teriais alternativos ecológicos para a construção 
civil, de baixo consumo de energia, capazes de 
manter as exigências das normas regulamenta-
doras e minimizar os impactos ambientais diante 
da extração de matérias-primas no meio ambien-
te (LIMA et al., 2011). 

Nesse sentido, no meio rural é onde se concen-
tram diversas atividades agroindustriais que geram 
quantidades significativas de resíduos. Contudo, 
a reciclagem desses resíduos constitui inúmeras 
vantagens que contribuem de forma econômica, 
ambiental e fomentam a geração de empregos, 
além disso, tem como consequência a busca pelo 
desperdício zero, de forma a reduzir a deposição 
de resíduos industriais em aterros sanitários (SA-
BBATINI, 1990).

Assim, as atividades industriais sucroalcoo-
leiras tornaram-se objeto para o desenvolvimen-
to de pesquisas a fim de propor alternativas para 
o gerenciamento de resíduos e sustentabilidade
para o setor da construção civil (SAVASTANO
Jr. et al., 2000).

Os materiais denominados pozolânicos, en-
contrados neste setor, são constituídos de sílica 
que ao reagirem com hidróxidos de cálcio for-
mam materiais com propriedades aglomerantes. 
Dessa forma, a utilização de materiais de cons-
trução a base de matrizes cimentícias reforçadas 
por resíduos estão aumentando rapidamente nos 
países desenvolvidos. Isso se deve ao fato de que 
com esse tipo de material torna-se possível produ-
zir componentes de construções leves, com bons 
desempenhos mecânicos e de significativa viabi-
lidade econômica (FREIRE et al., 2003). 

Segundo Carasek (2011), o ramo da engenharia 
civil mostra-se como uma atividade tecnológica 
indicada a absorver resíduos, uma vez que conso-
me e produz um grande volume de materiais. Den-
tro deste setor, a argamassa  empregada na regu-
larização de superfícies  é um dos materiais com 
potencial para receber resíduos assegurando a re-
sistência mecânica e aderência de revestimentos. 

Assim, a utilização desses resíduos gerados por 
outros setores de economia é importante não só 
pelas atividades, mas também pela diminuição de 
impactos ambientais. Grande parte desses rejeitos 
industriais podem ser reciclados e utilizados em 
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bases cimentícias, visto que são alternativas tec-
nológicas e sustentáveis para a construção. Den-
tre essas possibilidades, as cinzas minerais apre-
sentam características pozolânicas e contribuem 
para a durabilidade e resistência das peças pro-
duzidas (LIMA et al., 2011). 

A cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) 
é um desses materiais minerais que apresentam 
grande poder calorífico e estão 
como umas das principais fon-
tes energéticas. Contudo, pes-
quisas apontam a necessidade 
da potencialização para transfor-
mação desse resíduo em um ma-
terial reativo (TOLEDO FILHO 
et al., 1997). 

Com base no exposto, esta 
pesquisa teve como objetivo de-
senvolver tecnologias e avaliar 
o comportamento da argamassa produzida com a
cinza do bagaço da cana-de-açúcar.

Objetivos

Objetivo geral

Este trabalho objetiva estudar a resistência à 
compressão axial da argamassa com adição par-
cial de CBC, bem como determinar a influência 
da utilização do resíduo como fontes alternativas 
de materiais de construção.

Materiais e Métodos

Delineamento experimental e preparo da argamassa

Este trabalho laboratorial dividiu-se em etapas 
e baseou-se no delineamento inteiramente casuali-
zado (DIC), no qual os 4 tratamentos, em triplicata, 
são constituídos pelo emprego de diferentes percen-
tuais em substituição parcial de cimento Portland 
por CBC nos teores 0, 10, 25 e 35% (nomeados 
respectivamente tratamentos T0, T1, T2 e T3). 

Na primeira etapa empregou-se o uso do ci-
mento Portland CP II Z 32 para análise e compa-
ração do desempenho mecânico entre eles.

Utilizou-se 48 corpos-de-prova cilíndricos 
50x100mm para a moldagem e um traço de 1:3 
em massa (cimento, areia). Para o preparo da ar-
gamassa e determinação dos períodos de cura (3, 
7, 14 e 28 dias) adotou-se as especificações da 
NBR 7215:1996 e NBR NM 248:2003. A Tabela 
1 representa a dosagem dos materiais utilizados 
com acréscimo de 20% para a confecção.

      Tabela 1. Proporção da composição dos tratamentos

Tratamento Cinza do bagaço
da cana-de-açúcar (g) Cimento (g) Água (ml) Areia (g)

T0  - 748,80 360,00 2246,40
T1 (10%) 74,88 673,92 360,00 2246,40
T2 (25%) 187,20 561,60 360,00 2246,40
T3 (35%) 262,08 486,72 360,00 2246,40
Total 524,16 2471,04 1440,00 8985,60

     Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a moldagem, os CPs foram armazenados 
em câmara úmida e retirados para a desmoldagem 
a cada período de cura atingido. Dessa forma, efe-
tuou-se o capeamento, utilizando pasta de enxo-
fre contendo adição de filer na base, para unifor-
mizar a distribuição das tensões superficiais a fim 
de obter melhores resultados durante o rompimen-
to. A preparação dos materiais e moldagem pode 
ser observada na Figura 1 e 2 que seguem os pro-
cedimentos recomendados por normas técnicas.

Figura 1. Preparo dos materiais
Legenda: (a) Cinza do bagaço da cana-de-açúcar;
(b) Cimento; (c) Areia.

(a)

(b) (c)
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Caracterização e obtenção da cinza do bagaço da 
cana-de-açúcar (CBC)

Para a composição dos corpos-de-prova uti-
lizou-se a cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
(CBC) coletada na Usina Centroálcool que se lo-
caliza no município de Inhumas, Goiás. Após a 
coleta, a CBC foi encaminhada ao laboratório de 
solos da PUC Goiás e submetido à temperatura 
de 100ºC na estufa, por 24 horas, para a remoção 
do teor de umidade. 

Foram analisadas a granulometria das partí-
culas mediante a técnica de peneiramento com 
massa mínima de 100g, regulamentada pela NBR 
NM 248:2003, e determinação da massa espe-
cífica pelo método do picnômetro com 250g de 
amostra para o ensaio, como estabelecido pela 
NBR 6508:1994.

Caracterização do agregado miúdo

Para a determinação da composição granulo-
métrica da areia, utilizou-se uma série de penei-
ras, com abertura de malha em ordem crescente, 
cuja produção está normalizada pela NBR NM 
248:2003. O agregado também foi submetido ao 
estudo da massa específica, de modo a conferir 
melhor qualificação nos resultados, segundo a 
NBR NM 52:2009. 

Realizou-se o procedimento com duas amostras 
com massa mínima de 300g para a classificação 
do agregado. Ao fim do ensaio determinaram-se 
as porcentagens de massa retida, com aproxima-
ção de 1%, módulo de finura e valores de dimen-
são máxima característica.

A Figura 3 ilustra o ensaio para determinação 
da massa específica do agregado miúdo para pro-
dução da argamassa.

Figura 2. Moldagem dos corpos-de-prova
Legenda: (a) Montagem dos corpos-de-prova; (b) Produção dos 
48 CPs com argamassa e cinza do bagaço da cana-de-açúcar.

(a)

(b)

Figura 3. Determinação da massa específica da areia pelo 
Frasco de Chapman
Legenda: (a) Frasco de Chapman.

A amostragem da areia foi submetida a uma 
série de procedimentos estabelecidos pela NBR 
NM 26:2001, dentre eles, a homogeneização e o 
quarteamento até o alcance da amostra final com 
granulometria e massa suficientes e representati-
vas para a execução dos ensaios. 
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Ensaio de resistência à compressão axial da 
argamassa

Para o ensaio de resistência à compressão axial 
usou-se a prensa universal da Shimadzu, modelo 
EMIC PC 100 do laboratório de engenharia civil da 
PUC Goiás, conforme descrito na Norma 5739:2007. 

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos 
à análise estatística para aferição de média, des-
vio padrão e variância que descrevem o comporta-
mento do material ante os tratamentos submetidos. 

Na Figura 4 observa-se o rompimento dos 
corpos-de-prova referentes ao fim do período de 
cura de 28 dias.

frasco de Chapman foram realizadas em confor-
midade com normas brasileiras pertinentes ao es-
tudo. Os resultados estão expressos nas Tabelas 
2 e 3, que revelam compatibilidade para o prepa-
ro da argamassa. 

Segundo Carasek (2011), sua determinação 
é importante, pois contribuem para potenciar os 
componentes da argamassa como a trabalhabi-
lidade, durabilidade, textura final e resistência 
mecânica, além de diminuir os efeitos da retra-
ção plástica.

A granulometria da areia é um importante pa-
râmetro que aponta o melhor desempenho técni-
co exercendo influência na trabalhabilidade e na 
composição da argamassa. Do mesmo modo, a de-
terminação da massa específica é relevante para 
a determinação da resistência mecânica e análi-
se da retração durante a secagem da argamassa 
(LEITE, 2001). 

Nesse sentido, a areia utilizada durante o ensaio 
atendeu às especificações da NBR 7211:2005. De 
acordo com a tabela de classificação dessa nor-
malização, a amostra pode ser identificada como 
areia grossa por apresentar valores de dimensão 
máxima característica (≤ 5%) e módulo de finura 
igual a 6,3 e 3,5mm, respectivamente.

Analisando a Figura 5, a amostra se enquadra 
na zona utilizável do limite superior da distribui-
ção granulométrica do agregado miúdo. O resul-
tado da massa específica, mediante o Frasco de 
Chapman, também confere valor médio inferior 
a 0,05 g/cm³ estabelecido por norma.

Caracterização da cinza do bagaço da cana- 
de-açúcar (CBC)

A caracterização da CBC seguiu os mesmos 
procedimentos utilizados para o estudo granulo-
métrico da areia. O ensaio revelou pouca varia-
ção na composição das partículas quando com-
parada ao agregado miúdo. O material analisado 
apresentou valor de 2,69 para o módulo de finu-
ra e 2,64g/cm³ para a massa específica, com va-
riação inferior a 0,02g/cm³ entre as duas amostras 
estudadas pela picnometria, segundo as especifi-
cações da NBR 6508:1994.

Figura 4. Rompimento dos corpos-de-prova
Legenda: (a) CPs capeados; (b) Prensa; (c) CP após 
rompimento. 

(a)

(b)

(c)

Resultados e Discussão

Granulometria do agregado miúdo

A determinação granulométrica do agregado 
miúdo e determinação da massa específica pelo 
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Tabela 2. Determinação granulométrica do agregado miúdo

Amostra (g) 300

Peneiras (mm) Massa Retida (g) Porcentagem Retida (%) Porcentagem Retida 
Acumulada (%)

9,5 1,2 0,4 0,4
6,3 9,26 3,1 3,5
4,8 12,59 4,2 7,7
2,4 51,72 17,2 24,9
1,2 63,79 21,2 46,1
0,6 96,41 32,2 78,3
0,3 37,69 12,6 90,9
0,15 23,63 7,9 98,8

Fundo 3,48 1,2 100
Total 299,77 100 -

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 3. Determinação da massa específica.

Amostra 1 (g) Volume 1 
(cm³)

Amostra 
2 (g)

Volume 2 
(cm³)

500 389 500 389,5
μ (g/cm³) μ (g/cm³)

2,645 2,638
| μ-μ| = 0,007 g/cm³

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5. Curva granulométrica da areia comparada aos limites granulométricos da NBR 7211:2005
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Conforme Lima (2011), os resultados obser-
vados na Tabela 4 correspondem a um material 
similar ao do cimento Portland CP II Z 32 com 
granulometria e massa específica adaptável para 
o preparo da argamassa.

Além disso, na percepção de Freire et al.
(2003), outro fator que complementa a caracte-
rização da CBC é sua composição química com 
cerca de 80% de teor de sílica que descreve um 
comportamento pozolânico ao interagir com o 
cimento, auxiliando na resistência mecânica dos 
corpos de prova, em contrapartida, o aumento 
do teor de cinzas pode interferir de forma sig-
nificativa na resistência à compressão axial da 
argamassa.

Tabela 4. Determinação granulométrica da CBC
Amostra (g) 100

Peneiras (mm) Massa Retida (g) Porcentagem Retida (%) Porcentagem Retida 
Acumulada (%)

4,8 0 0 0

2,4 0,37 0,37 0,37

1,2 1,18 1,18 1,55

0,6 4,9 4,91 6,46

0,3 8,4 8,41 14,87

0,15 40,17 40,26 55,13

< 0,15 36,08 36,16 91,29

Fundo 8,67 8,68 99,97

Total 99,77 100 -
Fonte: Elaborada pelo autor.

Ensaio de resistência à compressão axial

A resistência à compressão axial é uma im-
portante propriedade da argamassa que define a 
capacidade de suportar tensões mecânicas (MA-
CIEL; BARROS; SABBATINI, 1998). 

Os valores médios para análise do desempenho 
mecânico, coeficientes de variação e desvio padrão 
de todos os tratamentos encontram- se na Tabela 5.

Os resultados do ensaio mecânico demonstra-
ram um comportamento crescente e similar para 
T1 comparando-o ao tratamento T0 (testemu-
nha), cujos valores de resistência foram de 29,78 
e 31,99 MPa (3 dias) e 34,73 e 43,06MPa (28 
dias), respectivamente.

Tabela 5. Médias de valores de resistência à compressão axial da Argamassa com uso do Cimento Portland CP II Z 32, 
Coeficiente de Variação (CV) e Desvio Padrão, Goiânia, Goiás, 2018

Tratamentos 
3D 7D 14D 28D Desvio 

Padrão
Fcm(MPa) CV(%) Fcm(MPa) CV(%) Fcm(MPa) CV(%) Fcm(MPa) CV(%) (MPa)

Trat0 (0%) 31,99 0,12 35,96 0,02 42,45 0,12 43,06 0,04 5,35

Trat1 (10%) 29,78 0,01 30,94 0,14 35,3 0,01 34,73 0,13 3,46

Trat2 (25%) 6,2 0,11 7,33 0,12 8,71 0,04 6,47 0,2 1,12

Trat3 (35%) 3,35 0,23 4,35 0,05 4,79 0 5,06 0,17 0,83

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Segundo Lima (2011), esse desempenho pro-
gressivo no teor de 10% de CBC é justificado pe-
las características do próprio cimento que é cons-
tituído por pozolana, apresentando a peculiaridade 
de atingir altas resistências logo nos primeiros 
dias de cura, ao reagir com as propriedades po-
zolânicas da CBC. 

Os valores dos tratamentos T2 e T3 mostraram-
-se inferiores aos tratamentos T0 e T1. As médias
de 28 dias desses tratamentos atingiram resistên-
cia entre 6,5 e 5,0MPa. Conforme Leite (2001),
esse seguimento revela que a resistência dos ma-
teriais está diretamente ligada à porosidade, indi-
cando que quanto maior o teor de vazios menor
a resistência dos corpos-de-prova ao ser subme-
tidos a uma tensão; isto revela menor trabalhabi-
lidade dos tratamentos T2 e T3.

Conforme Carasek (2011), a trabalhabilidade 
da argamassa é uma propriedade importante que 
determina a facilidade com que elas sejam mis-
turadas e aplicadas durante o manuseio. A defici-
ência nesta propriedade interfere diretamente na 
resistência mecânica como identificado nos tra-
tamentos T2 e T3.

Além disso, a rápida perda de água também 
compromete as reações químicas de endurecimento 
da argamassa, interferindo de forma gradativa na 
resistência mecânica, trabalhabilidade e durabili-
dade dos corpos-de-prova (MACIEL et al., 1998).

O desvio padrão manteve-se abaixo de 6% 
como especificado na NBR 7215:1996 para to-
dos os tratamentos analisados. Da mesma forma, 
o coeficiente de variação (CV) assumiu resultados
inferiores a 25%. Esta análise estatística avalia a 
oscilação dos dados obtidos representando con-
fiabilidade e qualidade no ensaio quando estes as-
sumem baixos valores comparados com a norma. 

É possível analisar na Figura 3 o compor-
tamento da argamassa diante dos  tratamentos 
submetidos.

Diante disso, a Figura 6 evidencia que o au-
mento do teor de CBC provocou decréscimos na 
resistência à compressão axial dos corpos-de-pro-
va produzidos. Isto é justificado pela presença de 
matéria orgânica na composição da cinza que ten-
de a aumentar a absorção de água, contribuindo 

para gerar poros nos corpos-de-prova, diminuin-
do sua resistência à compressão axial. 

Figura 6. Resultados do ensaio de resistência à compressão 
axial da argamassa

Tabela 6. Classificação das argamassas segundo a 
resistência à compressão

Classe Resistência à
compressão (MPa) Método de Ensaio

P1 ≤ 2,0

ABNT NBR 13279

P2 1,5 A 3,0
P3 2,5 A 4,5
P4 4,0 A 6,5
P5 5,5 A 9,0
P6  ≥ 8,0

Fonte: NBR 13.281 (2005).

Assim, os resultados de T1 se enquadram na 
classe P6 de resistência à compressão da arga-
massa para revestimento interno, apontando va-
lores superiores a 8MPa. Os tratamentos T2 e T3 
classificam-se na classe P5 e P4, da norma técni-
ca NBR 13.281:2005, indicando valores entre 4 e 
6,5MPa e 5 e 9MPa, conforme Tabela 6.

Contudo, verificou-se melhor desempenho na 
substituição de até 10% (T1) pela CBC que con-
fere a produção de uma argamassa dentro dos pa-
drões desenvolvidos no experimento, mantendo a 
qualidade das peças confeccionadas. 

Conclusão

Do ponto de vista ambiental, pesquisas vol-
tadas para utilização de cinzas minerais incorpo-
radas a matrizes cimentícias são inovações pro-
missoras que contribuem para a conservação dos 
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recursos naturais, alivia a quantidade de resídu-
os gerados das indústrias sucroalcooleiras e dos 
impactos causados pela disposição inadequada 
destes resíduos. 

Os resultados preliminares comprovaram o 
grande potencial do uso de cinza do bagaço da 
cana-de-açúcar na confecção de argamassas eco-
lógicas para casos práticos como chapisco, em-
boço e reboco que complementam o papel da re-
gularização de superfícies.

Desse modo, conclui-se que a CBC substitu-
ída em até 10% em bases cimentícias atingiu as 
condições estabelecidas por normas técnicas e 
não prejudicou a resistência à compressão axial 
da argamassa, podendo ser utilizada para reves-
timentos internos de paredes e tetos, sem função 
estrutural, da norma técnica NBR 13.281:2005.
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Resumo: A cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
é o resíduo mineral gerado nas indústrias sucro-
alcooleiras que apresenta grande poder calorífi-
co, podendo ser empregado em diversos produ-
tos. Neste trabalho teve-se como objetivo analisar 
a viabilidade de substituição parcial desse resí-
duo em bases cimentícias, estudar sua resistên-
cia à compressão axial e determinar a influência 
da utilização do resíduo como fontes alternativas 
de materiais de construção. Com base nos ensaios 
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mecânicos, os resultados revelaram que a substi-
tuição de até 10% (T1) pela CBC confere a pro-
dução de uma argamassa dentro dos padrões de-
senvolvidos no experimento se enquadrando na 
classe P6 de resistência à compressão da argamas-
sa para revestimento de paredes e tetos da norma 
técnica NBR 13.281:2005 apontando valores su-
periores a 8MPa.

Palavras-chave: Cinza do bagaço da cana-de- 
açúcar; Manejo de resíduos; Argamassa; Resí-
duo agroindustrial.

Abstract: Ashes from sugar cane’s residues is 
quantitively the greatest mineral residue generat-
ed from sugar ethanol industries which represent 
high calorific value, being able to be employed 
in a variety of products. In this present paper, it 
is proposed as final objective to analyze the via-
bility of the partial substitution of this residue in 
mortar, study the resistance to axial compression 
and determine the influence of the residue utili-
zation as alternative source to construction mate-
rials. Based on these mechanical tests, the results 
reveal the substitution of up to 10% (T1) of the 
CBC results in the production of a mortar with-
in the developed standards in the experiment, fit-
ting in the P6 Class of resistance to compression 
mortar for settlement and lining and roofs in the 
Technical Norm NBR 13.281:2005, leading to-
wards superior values higher than 8MPa.

Keywords: Sugar cane residue’s ash; Residue’s 
handling; Mortar; Agroindustry’s residue.
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Figura 6. Resultados do ensaio de resistência à compressão axial da argamassa Clique na imagem 
para retornar
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Aprematuridade é uma classificação atri-
buída ao recém-nascido cujo nascimento 
acontece antes das 37 semanas de gesta-

ção, assim, o feto ainda não se encontra comple-
tamente formado ou pronto para vida extrauterina 
(ESTEVAM; SILVA, 2016). Recém-nascido, por 
sua vez, é todo concepto cuja idade compreende 
de 0 a 28 dias de vida (TAMEZ, 2015).

A família tem sua estrutura diretamente afe-
tada pela prematuridade de um concepto, pois tal 
fato altera as expectativas e os anseios com rela-
ção à espera da alta hospitalar do Recém-Nascido 
(RN). Assim, surge uma combinação impulsiva 
de emoções que inter-relacionam alegria, aflição, 
calmaria e receio acompanhado da expectativa de 
receber o filho em sua residência. Nesse momen-
to, a família entende o quão vulnerável é seu bebê 
(FROTA et al., 2013). Diante disso, percebe-se 

que ao conceber um bebê prematuro concebe-se 
também uma genitora prematura. Com isso, a fa-
mília vivencia um fato paradoxal, no qual nas-
cem anseios opostos ao esperado, sendo que os 
mesmos se tornam difíceis de serem compreendi-
dos pelos profissionais da saúde (SOUZA; FER-
REIRA, 2010). 

Segundo as relações de gênero, a maternidade 
sofre influências patriarcais, pois permitiu que as 
mulheres adotassem uma postura diferenciada da 
dos homens, entretanto igual entre elas. Essa pos-
tura foi adotada desde o início da humanidade, na 
qual pré-estabeleceu tarefas femininas e masculi-
nas, cabendo à mulher realizar práticas cotidiana 
como: dar banho, nutrir, cuidar, proteger, promo-
ver medidas de carinho, aconchegos e gestos de 
afago. Essa ação pressupõe que a figura femini-
na exibe ênfase histórica, social e cultural que ex-
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prime a aplicabilidade de saberes populares entre 
seus familiares (CONSSUL et al., 2015).

Segundo Zamaperi e Erdmann (2010), a aten-
ção ao pré-natal visa identificar fatores de risco, 
promover e proteger a saúde da mãe, feto, recém-
-nascido e família. Os autores destacam ainda que
as ações educativas de grupo de gestantes e sala
de espera representam um diferencial no cuidado
por ampliar os conhecimentos dos casais, subsidiar
decisões, preparar para maternidade e paternida-
de, além de auxiliar na reivindicação dos direitos.

Assim, tendo em vista o contexto descrito, sur-
giu a pergunta norteadora:  as crenças interferem 
nas práticas parentais ao recém-nascido prema-
turo em domicílio?

Portanto, objetivou-se avaliar as práticas e 
crenças que norteiam o cuidar do recém-nascido 
prematuro em domicílio na perspectiva da mãe 
cuidadora.

Métodos

A presente pesquisa se caracteriza como um 
estudo transversal analítico com abordagem quan-
titativa. O cenário foi as Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de bairros periféricos do municí-
pio de Guanambi, Bahia, Brasil. Essas unidades 
são compostas por equipe multidisciplinar cons-
tituída por médico, enfermeiro, odontólogo, téc-
nico de enfermagem, técnico de saúde bucal, re-
cepcionista, auxiliar de serviços gerais e agentes 
comunitários de saúde. O município de Guanam-
bi (BA)  está localizado a 796 quilômetros a su-
doeste de Salvador, e está interligado à capital 
pela BR-030. Sua população fora estimada, em 
2017, em 86.808 habitantes.

Foram entrevistadas 30 mães que já tiveram 
filhos prematuros. A ferramenta para coleta de 
dados foi aplicada por meio de entrevista com 
as mães que se encontravam na unidade de ESF 
de Guanambi (BA) para atendimento no período 
da coleta de dados, de junho a outubro de 2017, 
quando foram informadas sobre a pesquisa e con-
vidadas a participar. Foram incluídas mães que ti-
veram bebês prematuros, cujas crianças já esta-
vam há mais de três meses sobre os cuidados dos 

familiares; com idade superior a 18 anos, que fo-
ram atendidas na ESF de Guanambi (BA), no pe-
ríodo da coleta dos dados, e que aceitaram parti-
cipar do estudo de modo espontâneo e voluntária.

Foram utilizados dois instrumentos para coleta 
dos dados. Um para traçar o perfil sociodemográfico 
da família, outro para identificar os cuidados presta-
dos aos RNP em domicílio. Este último foi o Ques-
tionário de Crenças Sobre Práticas Parentais, que 
afere o grau de importância que os pais atribuem às 
práticas e crenças pertinentes aos cuidados parentais.

A classificação dos escores parenterais é divi-
dida da seguinte forma: Cuidados Primários, Con-
tato Corporal, Estimulação Corporal, Estimula-
ção por Objetos, Contato Face a Face e Envelope 
Narrativo. Adicionalmente, foi possível observar 
ainda os domínios principais do cuidado paren-
tal: Dimensão social, Dimensão emocional e Di-
mensão disciplinar.

Trata-se de questionário com perguntas obje-
tivas compostas por escala adaptada. A escala as-
sume 01, 05 e 10 pontos para as respostas, res-
pectivamente, “nunca”, “às vezes” e “sempre”. 
Quanto maior a pontuação, maior a importância 
dada pela mãe para as práticas investigadas, com 
variação de 01 para pouca importância e 10 para 
muito importante.

Buscou-se determinar o grau de correlação 
entre as práticas parentais e suas dimensões des-
critas, fatores socioeconômicos e as orientações 
recebidas durante o pré-natal. Para a análise dos 
dados foi realizada estatística descritiva; para as 
variáveis contínuas foram calculados a média e o 
desvio padrão; e para as variáveis categóricas fo-
ram calculadas as frequências absoluta e relativa 
percentual. Para isso, foram utilizados os softwa-
res Microsoft Excel® e BioEstat® 5.3.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Goiás e recebeu aprovação (CAAE: 
67404417.0.0000.0037; Parecer: 2223738).

 Resultados

Um total de 30 mães participou deste estudo. 
As mães apresentaram uma média de idade de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-030
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28,8 (±7,9) anos, com variação de 18 a 46 anos 
e a média de idade das crianças foi de 2,9 (±2,6) 
anos, com variação de 3,6 a 9 anos. 

A principal ocupação das mães estava rela-
cionada a atividades do lar (63,3%), com o en-
sino médio completo, sendo o maior grau de es-
colaridade atingido por elas (33,3%). A maioria 
das crianças (66,7%) ainda não tinha frequenta-
do a escola. Segundo o relato das mães, os pais 
possuíam ocupações variadas, entre as mais co-
muns foram funcionário público e motorista, cada 
uma com 13,3%. Quanto ao grau de escolaridade 
do pai, a maior frequência foi daqueles que cur-
saram o ensino médio completo (43,3%). E so-
bre a situação conjugal, metade das mães relatou 
que eram casadas. Em média, cada mãe tinha 2,0 
(±2,0) filhos, variando de 1 até 9 filhos.

No que se refere às variáveis relacionadas às 
questões de saúde e aos cuidados no domicílio, a 
presente pesquisa identificou que mais da metade 
das mães (53,3%) admitiu não haver ninguém da 
família com problemas de saúde. Quanto aos re-
cém-nascidos, 56,7% apresentaram peso ao nas-
cer abaixo de 2000g. Assim, pode-se dizer que os 
RN foram classificados, ao nascer, nas categorias 
de baixo peso, muito baixo peso ou extremo bai-
xo peso. Quanto à idade gestacional, 66,7% nas-
ceram abaixo de 35 semanas de gestação, classi-
ficados por isso como pré-termo extremo e tardio. 
Observou-se ainda que a média de internação des-
ses RNP foi de 20,1 (±18,7) dias. 

Quanto aos cuidados do RNP, observou-se que 
a mãe era a principal cuidadora do seu filho em do-
micílio (36,7%). Entretanto, a avó exerceu um pa-
pel bastante presente (26,7%). Percebeu-se ainda 
que algumas famílias adotaram o cuidado compar-
tilhado, sendo as atribuições divididas principal-
mente entre mãe e avó (16,7%). A figura paterna, 
referente aos cuidados com o RNP, só apareceu nos 
estudos acompanhado da presença da mãe (3,3%).

No tocante às consultas de pré-natal, a maioria 
das mães (93,3%) relatou ter realizado pelo menos 
uma consulta durante a gravidez, com média de 
5,3 (±2,7) consultas. Entretanto, 21 (70,0%) afir-
maram nunca ter participado de grupo de apoio 
para gestantes nas referidas ESFs.

Verificou-se que os profissionais de saúde rea-
lizaram orientações, na maioria das vezes, sobre 
vacinas a serem administradas ao RN (83,3%), se-
guidas de aleitamento materno exclusivo (73,3%), 
amamentação (63,3%), direito de amamentar 
(60,0%), sono e repouso (50,0%), banho de sol, 
engasgo e sobre visitas ao RN (33,3%), nariz en-
tupido e medicações (30,0%) dentre outras. Ob-
servou-se que as orientações quanto aos sinais de 
alerta (de risco), referentes ao RN, apenas duas 
(6,7%) mães relataram ter recebido. Todavia, quan-
do as mães foram questionadas sobre o grau de 
importância que elas creditavam às orientações 
recebidas, a grande maioria (83,3%) relatou ser 
muito importante tais informações para o cuida-
do com o RN em domicílio.

No que se refere à busca ativa e ao elo entre 
a família e a ESF, metade das mães não tiveram 
nenhum profissional que o fizesse, 40,0% foram 
promovidos pelo Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) e apenas uma (3,3%) pela enfermeira da 
unidade. O estudo permitiu observar que a maio-
ria das mães (56,7%) disse não se sentir prepara-
da para cuidar do seu filho em casa. 

Ao questionar as mães quanto ao sentimen-
to relacionado ao cuidado ao RNP no domicílio, 
a maioria relatou sentir medo (53,3%), seguido 
de sentimentos de insegurança (33,3%), amor 
(30,0%), felicidade (16,7%), nervosismo (13,3%) 
e angústia (10,0%).

No que se refere à contribuição da ESF após a 
alta hospitalar do RNP, mais da metade (66,7%) 
relatou que não houve nenhuma ajuda ou visita 
domiciliar. Tais informações estão na contramão 
das diretrizes da Política Nacional da Atenção 
Básica que preconiza o acompanhamento domi-
ciliar com visitas por parte de toda equipe multi-
profissional. Observou-se na pesquisa a insatis-
fação das mães (53,3%) no que se refere à ESF 
contra 20,0% de mães que se disseram satisfeitas.

Verificou-se que a maioria das mães (53,3%) 
sofreu alguma interferência da família quanto ao 
cuidado do RN no domicílio e que essas interfe-
rências envolveram a alimentação (53,3%), as ves-
timentas (43,3%) e o banho (30,0%). Observou-
-se que os principais sentimentos relacionados a
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essa interferência foram sentidos pelas mães de 
forma variada, sendo percebidos da seguinte for-
ma: positiva (33,3%), chateação (16,7%) e raiva 
(13,3%) (Tabela 1).

Quanto às crenças e aos cuidados parentais, 
observou-se que as mães que fizeram parte desse 
estudo atribuíram maior significado às práticas e 
crenças relacionadas ao contato face a face, ten-
do como média 8,5 (±2,6) (Tabela 2).

Variáveis n f(%)

Sente Preparada para Cuidar do RN em Casa
   Sim 13 43,3
   Não 17 56,7
Sentimento em Relação ao Cuidado com o RN
   Medo 16 53,3
   Insegurança 10 33,3
   Amor 9 30,0
   Felicidade 5 16,7
   Nervosismo 4 13,3
   Outros 16 53,3
Contribuição da ESF após a Alta Hospitalar
   Nenhuma 20 66,7
   Pouca 7 23,3
   Boa 3 10,0
Grau de Satisfação
   Insatisfeita 16 53,3
   Satisfeita 6 20,0
   Pouco Satisfeita 5 16,7
   Não Procurei 3 10,0
Interferência da Família
   Sim 23 76,7
   Não 7 23,3
Qual Interferência da Família
   Alimentação 16 53,3
   Vestimentas 13 43,3
   Banho 9 30,0
   Outra 18 60,0
Sentimento Relacionado à Interferência
   Positivo 10 33,3
   Chateação 5 16,7
   Raiva 4 13,3
   Outro 3 43,3

Crenças e práticas parentais Média DP
Cuidados Primários 6,4 3,0
Contato Corporal 6,4 1,5
Estimulação Corporal 6,8 0,8
Estimulação por Objetos 4,7 2,0
Contato Face a Face 8,5 2,6
Envelope Narrativo 4,1 0,6
Dimensões
   Social 7,4 1,9
   Emocional 6,1 2,1
   Disciplinar 4,8 0,8

Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Tabela 1. Sentimentos relatados pelas mães dos RNP – 
Guanambi(BA) – 2017 Tabela 2. Média e desvio padrão das práticas e crenças 

parentais – Guanambi(BA) – 2017

Este sistema parental do contato face a face tem 
como característica o estabelecimento de víncu-
lo através do contato visual entre o cuidador e o 
bebê com investimento parental didático e exclu-
sivo. As trocas face a face são estimulantes e se-
guem as regras de pseudodiálogos carregados de 
afeto e percepção de contingência e constituem 
de eventos interacionais que estimulam a criança 
a informações cognitivas e sociais. 

Outro sistema parental observado com rele-
vância nesse estudo foi a estimulação corporal, 
com média 6,8 (±0,8). Esse sistema se refere à 
comunicação corporal através de toque e movi-
mentos motores e influencia a descoberta da au-
toeficácia corporal em relação ao ambiente. A 
menor média foi relacionada ao envelope narra-
tivo com valor de 4,1 (±0,6). Esse sistema paren-
tal envolve a relação mãe e bebê através da fala; 
a mãe auxilia a apropriação cultural da concep-
ção de self e do outro.

No que concerne às dimensões das práticas pa-
rentais, observa-se que a dimensão Social apre-
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sentou maior média 7,4 (±1,9). Essa dimensão, 
que se relaciona com a apresentação da crian-
ça em público, denotou grande relevância para a 
maioria das mães do estudo. A menor média foi 
relacionada à dimensão disciplinar na qual a mãe 
mantém a criança sob controle rígido 4,8 (±0,8).

A análise comparativa das orientações duran-
te o período pré-natal e as práticas parentais re-
velaram que as mães que relataram terem sido 
orientadas durante esse período optaram por prá-
ticas parentais referentes ao cuidado distal como 
o contato face a face.

A segunda maior média das práticas parentais
foi relacionada à estimulação corporal (contato 
proximal), na qual se evidenciou através desse 
estudo que as mães que atribuíram maior impor-
tância a essa prática não receberam as devidas 
orientações quanto ao cuidado do RNP pela equi-
pe multiprofissional da ESF.

Quanto às práticas parentais, cuidados primá-
rios e contato corporal, classificadas como cui-
dado proximal, foi evidenciado que as mães que 
atribuíram maior significado a estas relataram não 
ter tido acesso a todas as orientações no pré-natal 
para realização o cuidado ao seu filho.

No que se refere às práticas que tiveram me-
nores médias como estimulação por objeto (4,7) 
e envelope narrativo (4,1), denominadas práticas 
de cuidado distal, foi possível observar que estas 
foram escolhidas pelas mães que não receberam 
orientações sobre o cuidado com o RNP durante 
o atendimento pela equipe da ESF.

Observou-se no estudo que, independente das
mães terem sido orientadas ou não sobre o cuida-
do com o recém-nascido, elas atribuíram maior 
importância à dimensão social, na qual está rela-
cionada à apresentação apropriada da criança e 
sua relação com meio social. Todavia, julgaram 
menos importantes as práticas parentais que es-
tão associadas à dimensão disciplinar, que inten-
ta manter a criança sob controle rígido.

Discussão

No que se refere às variáveis sociodemográ-
ficas e sua relação com a prematuridade, perce-

beu-se que as mães de recém-nascidos prematu-
ros que participaram deste estudo apresentaram 
baixa renda, pouco acesso ao sistema de saúde e 
eram moradoras de áreas consideradas geográfi-
ca e economicamente menos favorecidas. Segun-
do Baseggio et al. (2017), o Brasil possui índices 
de nascimentos prematuros equivalentes a paí-
ses de baixa renda. Para tanto, a literatura desta-
ca como fatores de risco para a prematuridade as 
mesmas condições por nós encontradas (DAN-
TAS et al., 2015).

O estudo realizado por Nunes e Pedrosa (2017) 
demonstrou que fatores como grau de escolarida-
de, estados físico e mental, ocupação e crenças 
dos pais possuem estreita relação com o modo de 
cuidar dos filhos, refletidos nas práticas parentais. 
Os estudos de Keller (2012) e Keller e Kartner 
(2013) evidenciaram que ambientes sociodemo-
gráficos específicos resultam em modelos cultu-
rais que influenciam o self da criança de modos 
subjetivos e particulares. Em cada um desses mo-
delos, os cuidadores ressaltam distintas formas de 
autonomia e interação com a criança de forma a 
sensibilizar através de elementos específicos do 
ambiente social e não social (MACARINI; CRE-
PALDI; VIEIRA, 2016).

Nos resultados obtidos nesta pesquisa, ob-
servou-se que, embora as mães residissem em 
bairros periféricos e tinham baixa de esco-
laridade, a prática de cuidado distal (contato 
face a face) foi representada com maior valo-
rização no grupo estudado. Tais dados se con-
trapõem aos estudos de Macarani, Crepaldi e 
Vieira (2017), que reconhecem que as práticas 
parentais distais, práticas que através do dis-
tanciamento com o bebê promove para a crian-
ça uma experiência de autonomia e separação, 
são utilizadas, principalmente, por cuidadores 
que apresentam grau de escolaridade alto e que 
residem em áreas com melhores condições de 
urbanização e industrialização. Tal fato não se 
aplica ao presente estudo, pois revelou que as 
mães moravam em bairros periféricos e de sub-
sistência e as que apresentam grau de escola-
ridade de nível superior representavam apenas 
6,7% da amostra, o que denota que, embora o 
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poder público tenha avançado na melhoria de 
vida para a população menos favorecida, tais 
ações são mais voltadas à infraestrutura dos 
ambientes urbanos.

No tocante ao cuidado dispensado ao RNP 
em domicílio, o estudo mostrou que a maioria 
foi cuidado por suas mães, entretanto as avós de-
sempenharam grande parte desse papel em fun-
ção do medo da mãe em manipular um bebê pe-
queno e frágil como referido nas falas das mães. 
Os pais, por sua vez, não apareceram como cui-
dadores ou figuras relevantes na adoção das prá-
ticas parentais.

Segundo Cossul et al. (2015), a prematurida-
de caracteriza-se como fator de risco para o de-
senvolvimento infantil e apresenta maior risco de 
desenvolver distúrbios de linguagem, motricida-
de e aprendizagem. A influência da dinâmica fa-
miliar, do ambiente domiciliar e, especialmente, 
das práticas de cuidados parentais podem por mui-
tas vezes dificultar ainda mais o desenvolvimen-
to da criança prematura. Além disso, o tempo de 
hospitalização, o uso de incubadoras e o proces-
so de luto do bebê, idealizado durante o período 
de gestação, representam um distanciamento dos 
pais para com o recém-nascido (BASEGGIO et 
al., 2017). A  ação do cuidar e a maternidade 
sempre estiveram vinculadas à figura feminina, 
cabendo a ela o papel histórico do desenvolvi-
mento da criança a partir de práticas cotidianas 
de cuidar (PATIAS et al., 2014).

Quanto às falas das mães sobre o sentimen-
to ao ter o RNP em domicílio, observou-se que a 
maioria delas sentiu medo e insegurança ao cui-
dar dos seus filhos. O estudo permitiu observar 
que, embora as mães tenham realizado consultas 
de pré-natal, o tipo de informação recebida não 
as empoderaram para o cuidado dos seus bebês 
em domicílio. Todavia, observou-se que estas, em 
grande parte, não participaram de grupos de ges-
tantes para a troca de experiências e orientações 
pertinentes ao processo de gestação e cuidados 
com o recém-nascido. Além do mais, as orienta-
ções recebidas foram constatadas no estudo que 
se referiram, principalmente, sobre temas como 
vacinas e aleitamento materno.

O cuidado ao RNP é vivenciado por diferen-
tes percepções por apresentar imaturidades tan-
to anatômicas quanto fisiológicas e por apresen-
tar necessidades de cuidados especiais. Por isso, 
a sua chegada em domicílio representa uma di-
cotomia do mundo que por sua vez pode influen-
ciar no surgimento de sentimentos distintos, como 
alegria e medo, relacionados ao cuidado de um 
ser frágil, vulnerável a intercorrências (FROTA 
et al., 2013). Quanto ao quantitativo de consul-
tas de pré-natal, vale ressaltar que, pelo fato do 
RN não chegar as 37 semanas de gestação, em al-
guns casos, não é possível alcançar o quantitati-
vo mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde 
(DANTAS et al., 2015). No estudo, as mães, em 
sua totalidade, acharam que várias informações 
que não tiveram acesso no momento do pré-na-
tal são de grande importância para a melhoria da 
qualidade do cuidado em domicílio. 

Segundo Corrêa et al. (2015), o Programa de 
Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) 
trouxe uma nova discussão sobre o acesso e a qua-
lidade da assistência prestada à mulher no ciclo 
gravídico-puerperal como essencial ferramen-
ta na garantia da integralidade do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecendo-se como condu-
ta básica da Estratégia de Saúde da Família num 
conjunto de ações que servem de suporte e acom-
panhamento às mulheres que se encontram nessa 
fase da vida. Zamperi e Erdmann (2010) desta-
caram estudos que indicaram que as consultas de 
pré-natal e grupos de gestantes são de grande re-
levância para o auxílio da assistência do RN em 
domicílio e devem adotar um caráter de promo-
ção à saúde e prevenção de riscos à saúde do bi-
nômio mãe e filho.

O presente estudo constatou que a metade das 
mães não teve nenhum profissional que promoves-
se o elo entre os cuidadores e a ESF e que o ACS 
representa ainda, entre os profissionais da unida-
de, a principal categoria que realiza essa busca ati-
va, sendo o enfermeiro mencionado apenas uma 
única vez. Embora seja preconizada pelo Minis-
tério da Saúde que, na primeira semana de saúde 
integral, a equipe multidisciplinar deva realizar a 
visita domiciliar para a primeira consulta após o 
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nascimento, este fato não foi observado no nosso 
estudo. Isso porque as falas das mães reforçaram 
a ausência da visita domiciliar por parte dos pro-
fissionais de nível superior locados nas referidas 
unidades, tendo apenas a visita por parte de alguns 
ACS. Todavia, sem grandes contribuições. Adi-
cionalmente, a pesquisa demonstrou que a maio-
ria das entrevistadas está insatisfeita quanto aos 
serviços prestados pela ESF e que não teve ne-
nhuma contribuição da equipe referente aos cui-
dados com o recém-nascido. E, por conseguinte, 
estas mães não se sentiram preparadas para cui-
dar dos seus filhos em casa.

Segundo Zani, Tonete e Parada (2014), cabe 
à equipe multidisciplinar realizar a visita domici-
liar para promoção da saúde e prevenção de ris-
cos à mãe e ao filho, logo na primeira semana de 
vida, preferencialmente, respeitando sempre suas 
crenças e valores no contexto dos cuidados pres-
tados aos seus filhos em domicílio. Isso se justi-
fica pelo fato da chegada de um bebê prematuro 
desencadear uma amplitude de sentimentos dis-
tintos que podem interferir no modo de cuidar 
(SOUZA; FERREIRA, 2010).

Observou-se no estudo que o sentimento das 
mães para com a chegada do RNP, na grande maio-
ria, é o medo por não saber cuidar do bebê de-
vido ao tamanho, inexperiência ou conhecimen-
to. Elas relataram ainda que se sentiam inseguras 
quanto à forma certa de cuidar, o que demonstra 
falta de preparação e orientação durante o pré-
-natal. Constatou-se que mesmo a mãe que sen-
te a chegada do RNP com amor e felicidade ex-
perienciou também sentimentos negativos como
raiva, angustia, chateação, indecisão e incômodo,
ora por não saber cuidar, ora pelo momento frus-
trado de não vivenciar as expectativas sonhadas
(BESAGGIO et al., 2017).

As mães do estudo relataram grande interfe-
rência na adoção das práticas parentais no domi-
cílio e que as principais interferências estavam 
relacionadas à alimentação, vestimentas e banho. 
Partindo dessa premissa, as mães demonstraram 
sentimentos variados quanto a esta interferência. 
Todavia, na maioria das vezes, mesmo sentido po-
sitivamente, essas interferências ressaltaram cer-

to incômodo em vivenciá-las por medo de cui-
dar de um ser tão frágil ou pelo simples fato de 
não ter conhecimento de como fazê-lo. Tais acha-
dos não condizem com estudos de Melca (2013), 
que mostraram que, apesar da emancipação femi-
nina, o cuidar dos filhos, historicamente, repre-
sentou questão de gênero configurada no mode-
lo patriarcal. A maternidade continua sendo, na 
contemporaneidade, um elemento forte da cul-
tura feminina transmitido de geração para gera-
ção. O nascimento de um bebê representa um rito 
de passagem dos conhecimentos dos cuidados de 
mãe para filha. Destarte, as avós assumem ações 
de pleno significado que auxiliam a nova mãe a 
assimilar conhecimentos que atestam valores fa-
miliares imersos na matriz sóciohistórica de cada 
indivíduo, transmitidos diante de contextos fami-
liares. Assim, mães e pais consideram importan-
te a atuação dos avós no apoio psicológico, além 
da contribuição com suas experiências de vida 
para resolver situações difíceis (MELCA, 2013).

Quanto a práticas, crenças e mitos que per-
meiam o cuidado parental, os resultados indica-
ram tendência das participantes para as práticas 
voltadas ao sistema parental distal, caracterizadas 
pelo contato face a face, no qual as crianças viven-
ciam a autonomia e separação. São caracteriza-
das por práticas de “conversar”, “explicar coisas”, 
“ouvir o que tem a dizer”, “responder perguntas” 
e “ficar frente a frente”, “olho no olho”. Estudo 
semelhante não corrobora com os nossos acha-
dos, uma vez que os principais apontamentos es-
tão relacionados com cuidados primitivos como 
a principal prática adotada (MENDES; MOURA, 
2013). Vale ressaltar que o estudo anterior avaliou 
mães em outros contextos sociais e urbanos. To-
davia, Cossul et al. (2015) descreveram em seu 
estudo que pais de crianças prematuras adotam a 
prática parental distal devido à crença de fragili-
dade relacionada à prematuridade.

O segundo e o terceiro sistemas que apresen-
taram maiores médias foram a estimulação cor-
poral, os cuidados primários e contato corporal, 
respectivamente.  A presente pesquisa nos permi-
tiu observar que embora o contato corporal e os 
cuidados primitivos sejam caracterizados como 
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proximal a valorização de cuidados distais pode 
estar relacionada ao contexto da prematuridade 
e às crenças, por parte da mãe, na fragilidade do 
recém-nascido. E ainda podemos observar que a 
combinação entre estes estilos, proximal e distal, 
abrange metas de socialização simultâneas para 
a autonomia e o relacionamento. 

Os sistemas de “estimulação por objetos” e “en-
velope narrativo” obtiveram as menores médias. 
O que significa que as práticas parentais podem 
sofrer influência pela condição da prematurida-
de ou pela percepção das mães por tais elementos 
como relevantes para o desenvolvimento infan-
til. Sobretudo, as alterações biológicas, de sono 
e vigília, possuem relação direta com o desen-
volvimento cerebral e a aprendizagem e dificul-
tam a adoção de práticas relacionadas à intera-
ção mãe e bebê, além da adoção de cuidados por 
parte da mãe de superproteção (COSSUL et al., 
2015). O estudo de Silva e Magalhães (2011) re-
velou que as crenças e práticas das mães podem 
ser diferentes, pois estão relacionadas ao contex-
to em que vivem.

No que concerne às dimensões das práticas 
parentais apresentadas no estudo, observou-se 
que quanto maior a valorização da prática paren-
tal distal, menor o valor atribuído ao controle rí-
gido disciplinar. Assim, quanto maior a valori-
zação dada ao desenvolvimento da autonomia, 
maior a valorização nas práticas que referem à 
apresentação social.

Observou-se ainda neste estudo uma combina-
ção entre estilo distal e proximal (contato face a 
face e estimulação corporal). Assim, evidenciou-
-se o modelo cultural denominado autônomo-re-
lacional, no qual se refere às metas de socializa-
ção e autonomia simultaneamente (COSSUL et
al., 2015).

Na análise comparativa entre as orientações re-
cebidas e as práticas parentais, observou-se que 
as mães que receberam orientações quantos aos 
cuidados relacionados a práticas primitivas como 
alimentar e proteger, quando questionadas sobre a 
adoção das práticas do cuidado em domicílio, re-
lataram o cuidado distal como a prática mais rele-
vante, contrariando as orientações recebidas pelos 

profissionais da equipe multidisciplinar. Guerreiro 
et al. (2014) relataram que há limitações nas prá-
ticas educativas desenvolvidas na atenção primá-
ria, pois adotam um modelo tradicional de trans-
missão de informação sem incentivo de diálogo 
e participação das mães, favorecendo o distancia-
mento das mães para autonomia e responsabili-
zação do cuidado.

Outro aspecto evidenciado no estudo foi que 
as mães que não receberam orientação durante o 
pré-natal optaram pelas práticas primitivas de cui-
dado proximal, que se caracteriza como cuidado 
filogenético em que a mãe visa garantir a sobre-
vivência de sua prole. Adicionalmente, as mães, 
de um modo geral, valorizam as características 
voltadas à socialização como meta de desenvol-
vimento (PORTES et al., 2017). Constatou-se 
que, independente das variáveis sociodemográ-
ficas ou tipo de prática parental, as mães do es-
tudo demonstraram preocupação relacionada à 
apresentação da criança em público, evidenciada 
por maior valorização da dimensão social das 
práticas parentais. 

Conclusão

Os contextos sociais, culturais, ambientais e a 
prematuridade interferiram na adoção de estilos 
parentais e percepção da parentalidade. Destaca-
-se a imprescindibilidade de novas análises para
ampliação do conhecimento que contribuam para
políticas públicas efetivas com ênfase no cuidado
ao recém-nascido prematuro em domicílio. Vale
ressaltar a heterogeneidade das relações familiares
e as variáveis que influem nas práticas do cuidar
no contexto em que se inserem. Assim, sugerem- 
se novas pesquisas a partir de diferentes aspec-
tos metodológicos e contextos culturais para am-
pliar o conhecimento sobre as práticas parentais
e sua relação com a maneira de cuidar dos filhos
prematuros em domicílio.
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Resumo: Objetivo: Avaliar as crenças sobre as 
práticas parentais ao recém-nascido prematuro 
em domicílio na percepção das mães cuidado-
ras. Método: Pesquisa exploratória com aborda-
gem quantitativa. Foram entrevistadas 30 mães 
de recém-nascido prematuro, cadastradas na Es-
tratégia de Saúde da Família de Guanambi (BA). 
Foram aplicados dois questionários: um socio-
demográfico, outro de crenças sobre as práticas 
parentais. Os dados foram avaliados com uso 
de estatística descritiva e comparativa. Resul-
tados: Identificaram que os fatores sociodemo-
gráficos e a prematuridade apresentam influên-
cia na adoção de práticas parentais específicas 
para cada contexto. As principais práticas adota-
das pelas mães estudadas foram o contato face a 
face, com a média de 8,5 (±2,6), e a estimulação 
corporal, com 6,8 (±0,8) pontos. As mães foram 
as que mais cuidaram dos seus filhos em domi-
cílio (36,7%), entretanto, não se sentiram prepa-
radas, relacionando ao medo (53,3%). Conclu-
são: Os contextos sociais, culturais, ambientais 
e, sobretudo, a prematuridade interferiram na 
adoção de estilos parentais e percepção da pa-
rentalidade. Destaca-se a imprescindibilidade de 
novas análises para ampliação do conhecimento 
que contribuam para políticas públicas efetivas 

com ênfase no cuidado ao recém-nascido prema-
turo em domicílio. 

Palavras-chave: Prematuridade; Cuidados pa-
rentais; Enfermagem neonatal. 

Abstract: Objectives: To evaluate the beliefs 
about parental practices of the preterm newborn 
at home in the perception of caregiver mothers. 
Method: Exploratory research with a quantitative 
approach. We interviewed 30 mothers of premature 
newborns, enrolled in the Family Health Strategy 
of Guanambi(BA). Two questionnaires were ap-
plied: a sociodemographic, beliefs about paren-
tal practices. The data were evaluated using de-
scriptive and comparative statistics. Results: They 
identified that socio-demographic factors and pre-
maturity influence the adoption of specific paren-
tal practices for each context. The main practices 
adopted by the mothers studied were face-to-face 
contact, with an average of 8.5 (±2.6), and body 
stimulation, with 6.8 (±0.8) points. Mothers were 
the ones who took care of their children at home 
(36.7%); however, they did not feel prepared, re-
lated to fear (53.3%). Conclusion: Social, cultur-
al, environmental and, above all, prematurity con-
texts interfered in the adoption of parental styles 
and perception of parenthood. The need for new 
studies to increase knowledge that subsidize effec-
tive public policies with an emphasis on the care 
of premature newborns at home is highlighted. 

Keywords: Prematurity; Parental care; Neona-
tal nursing.
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Fonte: próprio autor

Tabela 3. Comparação do padrão das práticas e crenças parentais estratificadas pelas variáveis de orientações na ESF – Guanambi(BA) – 2017.

Orientações na ESF n f(%)
Crenças e Práticas Parentais

Cuidados Primários Contato Corporal Estimulação Corporal Estimulação por Objeto Contato Face a Face Envelope Narrativo Social Emocional Disciplinar
Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor Média DP p-valor

Visitas
   Sim 9 30,0 5,9 0,8 5,7 1,7 6,8 1,6 4,1 1,9 10,0 0,0 3,5 2,1 7,1 1,7 6,4 0,9 4,5 1,7
   Não 21 70,0 6,7 1,0 0,0474* 6,7 1,5 0,1245 6,7 2,5 0,9698 4,9 1,9 0,3060 7,9 2,9 0,1033 4,4 1,8 0,2564 7,6 1,4 0,3592 5,9 1,4 0,3415 4,9 1,1 0,3688
Roupas do Bebê
   Sim 5 16,7 6,2 0,9 5,3 1,3 5,9 0,8 3,1 1,8 10,0 0,0 1,8 1,1 6,7 2,1 5,7 0,9 4,3 1,7
   Não 25 83,3 6,5 1,0 0,6276 6,7 1,6 0,0722 6,9 2,4 0,2904 5,0 1,8 0,0427* 8,2 2,7 0,2657 4,6 1,6 0,0013* 7,6 1,3 0,2256 6,2 1,4 0,4554 4,9 1,2 0,3871
Amamentação
   Sim 19 63,3 6,5 1,0 6,5 1,6 7,0 2,2 4,6 1,9 9,2 1,9 4,1 1,9 7,5 1,7 6,1 1,4 4,7 1,1
   Não 11 36,7 6,3 1,0 0,6418 6,3 1,7 0,8000 6,4 2,3 0,4704 4,7 2,0 0,8928 7,4 3,2 0,0281* 4,2 2,0 0,8589 7,5 1,0 0,9865 6,1 1,1 0,9962 5,0 1,6 0,4841
Aleitamento Exclusivo
   Sim 22 73,3 6,5 1,0 6,2 1,7 6,7 2,2 4,4 2,0 9,1 2,0 3,8 2,0 7,5 1,5 6,1 1,4 4,7 1,1
   Não 8 26,7 6,4 1,1 0,8639 7,1 1,2 0,1773 6,8 2,6 0,9611 5,4 1,6 0,2116 7,0 3,5 0,0466* 4,9 1,4 0,1747 7,4 1,2 0,9263 6,2 1,2 0,8685 5,1 1,8 0,4917
Direito de Amamentar
   Sim 18 60,0 6,6 1,0 6,2 1,7 6,7 2,2 4,2 1,9 8,9 2,1 3,6 1,9 7,5 1,8 5,8 1,4 4,7 1,4
   Não 12 40,0 6,2 0,9 0,2066 6,7 1,5 0,4058 6,9 2,5 0,8015 5,4 1,6 0,0759 8,0 3,1 0,3623 4,8 1,6 0,0983 7,5 0,8 0,7032 6,4 1,1 0,222 4,9 1,3 0,7451
Sono do Bebê
   Sim 15 50,0 6,5 1,0 6,3 1,5 6,5 2,1 4,2 2,2 9,3 1,8 3,9 2,1 7,7 1,7 6,0 1,2 4,7 1,1
   Não 15 50,0 6,4 1,0 0,7727 6,6 1,7 0,5566 7,0 2,4 0,5263 5,1 1,5 0,2026 7,7 3,0 0,0441* 4,3 1,6 0,6334 7,2 1,2 0,4013 6,2 1,5 0,7106 4,9 1,5 0,6601
Choro do Bebê
   Sim 6 20,0 6,4 0,7 5,6 1,5 5,3 1,7 3,1 1,9 8,3 2,6 2,8 2,5 7,1 2,1 5,1 1,2 4,3 1,5
   Não 24 80,0 6,5 1,1 0,8075 6,6 1,6 0,1754 7,1 2,3 0,0803 5,1 1,7 0,0163* 8,6 2,6 0,8355 4,4 1,6 0,0456* 7,6 1,3 0,5181 6,3 1,2 0,0423* 4,9 1,2 0,3292
Banho de Sol
   Sim 10 33,3 6,7 0,8 6,0 1,9 6,7 2,3 4,1 2,0 9,0 2,1 3,1 2,0 7,3 1,9 6,0 1,6 4,7 1,7
   Não 20 66,7 6,3 1,1 0,2967 6,7 1,4 0,2898 6,8 2,3 0,9155 4,9 1,8 0,2750 8,3 2,8 0,4914 4,6 1,6 0,0267* 7,6 1,2 0,6081 6,1 1,1 0,7412 4,8 1,1 0,8461
Medicações
   Sim 9 30,0 6,6 0,9 6,0 1,9 6,8 1,6 4,2 1,8 8,9 2,2 2,6 1,3 7,4 2,0 5,9 0,9 4,7 1,8
   Não 21 70,0 6,4 1,0 0,6818 6,6 1,5 0,3777 6,7 2,5 0,8877 4,9 2,0 0,4154 8,4 2,7 0,6282 4,8 1,7 0,0016* 7,5 1,2 0,7514 6,2 1,5 0,6636 4,8 1,1 0,7236
Sinais de Alerta
   Sim 2 6,7 6,8 0,4 7,0 1,6 7,7 3,3 4,4 2,6 10,0 0,0 2,0 1,4 6,1 3,9 7,0 3,2 3,0 1,4
   Não 28 93,3 6,4 1,0 0,4024 6,4 1,6 0,6167 6,7 2,2 0,5693 4,7 1,9 0,8080 8,4 2,6 0,0038* 4,3 1,8 0,1005 7,6 1,2 0,6799 6,0 1,2 0,7519 4,9 1,2 0,0412*
Engasgo
   Sim 10 33,3 6,9 0,6 6,8 1,9 6,2 2,3 4,2 2,0 9,0 2,1 3,5 2,4 7,1 2,0 5,8 1,6 4,7 1,7
   Não 20 66,7 6,2 1,1 0,0293* 6,3 1,4 0,3778 7,0 2,3 0,3684 4,9 1,8 0,3226 8,3 2,8 0,4914 4,4 1,5 0,2193 7,7 1,0 0,6129 6,2 1,2 0,4235 4,8 1,1 0,8461
Nariz Entupido
   Sim 9 30,0 6,9 0,6 6,8 1,7 7,3 1,9 4,6 2,1 9,4 1,7 3,1 2,1 7,4 2,0 6,4 1,4 4,8 1,7
   Não 21 70,0 6,2 1,1 0,0334* 6,3 1,6 0,4274 6,5 2,4 0,3744 4,7 1,9 0,9251 8,1 2,8 0,2090 4,5 1,6 0,0427* 7,5 1,2 0,7514 6,0 1,3 0,4426 4,8 1,1 0,9570
 Vacinas
   Sim 25 83,3 6,5 0,9 6,4 1,7 6,7 2,2 4,8 1,9 8,8 2,2 4,1 1,9 7,6 1,5 6,2 1,1 4,7 1,2
   Não 5 16,7 6,0 1,2 0,2600 6,4 1,4 0,9566 6,8 2,9 0,9606 4,3 2,2 0,6203 7,2 4,1 0,2092 3,9 2,0 0,7983 6,9 0,7 0,3302 5,7 2,0 0,4783 5,1 1,8 0,6141

CAP 23 AVALIAÇÃO DAS CRENÇAS SOBRE PRÁTICAS PARENTAIS AO PREMATURO EM DOMICÍLIO...
BARROS, Paula Luísa Lima Melo de et al.
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O s Autores de Violência Sexual (AVSs) 
contra crianças e adolescentes são aque-
las pessoas que estão em um estágio de 

desenvolvimento psicossexual mais avançado que 
suas vítimas, que são submetidas por esses autores 
a praticarem atos ou jogos sexuais, utilizando-se 
de uma relação de poder para satisfazer seus pró-
prios desejos (SPAZIANI; MAIA, 2015). 

Considerando os dados sociodemográficos no 
Brasil, os AVSs são, em maior frequência, do sexo 
masculino, com idade entre 30 e 40 anos, conde-
nados, em sua maioria, somente por crimes se-
xuais, estando comumente próximos de suas ví-
timas (como, por exemplo, pais, padrastos, tio, 
vizinhos etc.). Esses autores preferem vítimas 
crianças e adolescentes e, como consequência da 
proximidade, escolhem a casa da vítima ou até 
mesmo sua própria residência como local para o 
abuso sexual (MARTINS, JORGE, 2010; SAN-
TOS et al., 2015; SERAFIM et al., 2009; SOA-
RES et al., 2016). 

Estudos recentes sobre o perfil psicológico de 
AVS têm apontado que eles apresentam prejuízos 
em vários aspectos psicológicos ou de personali-
dade, bem como não existe um perfil de persona-
lidade único. Contudo, algumas características se 
sobressaem em diversos estudos, como: impulsi-
vidade, déficit em habilidades sociais, insensibi-
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lidade afetiva, pouca capacidade empática, pro-
blemas na autoestima, estilo de apego inseguro e 
prejuízo em padrões vinculares, dificuldade em in-
terpretar os sinais do ambiente e distorção cogniti-
va, traços narcísicos, bem como, em alguns casos, 
comportamentos antissociais e de caráter psico-
páticos (CARABELLESE et al., 2011; HEMPEL 
et al., 2015; JIMÉNEZ ETCHEVERRÍA, 2009; 
JORDAN et al., 2016; PASQUALINI-CASADO 
et al., 2008; SCORTEGAGNA, AMPARO, 2013; 
SZUMSKI et al., 2018; WOOD, RIGGS, 2009; 
YOUNG, JUSTICE; ERDBERG, 2010, 2012). 

Uma linha de pesquisa específica sobre psi-
copatia e violência sexual observou que havia 
correlações positivas entre esses dois fenômenos 
(GONÇALVES, VIEIRA, 2005; HARRIS, BOC-
CACCINI, RICE, 2017; HAWES, BOCCACCINI, 
MURRIE, 2013; SABORIO VALVERDE, 2005). 

A incidência de psicopatia é verificada, em mé-
dia, em 1% da população geral, e entre 15 e 20% 
da população carcerária (BALSIS et al., 2017; GA-
CONO, MELOY, BRIDGES, 2011; GACONO, 
GACONO, EVANS, 2011; HARE, 2003; HAUCK 
FILHO, TEIXEIRA, DIAS, 2012). Considerando 
os AVSs encarcerados, a incidência de psicopatia 
aumenta de forma significativa para, aproxima-
damente, 30% (YOUNG, JUSTICE, ERDBERG, 
2010; TEIXEIRA, 2017).

mailto:aquila.asgr%40gmail.com?subject=
mailto:profa.resende%40gmail.com?subject=
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Hare e Neumann (2006) afirmam que a psico-
patia parece ser um construto importante na com-
preensão do comportamento de um grupo parti-
cular de homens física e sexualmente violentos, 
incluindo alguns pedófilos agressivos e assassi-
nos sexuais em série. Além disso, os AVSs psi-
copatas tendem a ser mais oportunistas, desinibi-
dos (impulsivos, irresponsáveis e hostis), sádicos, 
violentos e ousados (capacidade de se manterem 
calmos e concentrados em situações que envol-
vem pressão ou ameaça, bem como a habilida-
de de se recuperarem rapidamente de aconteci-
mentos que envolvem estresse e perigo) em suas 
agressões sexuais que aqueles AVSs não psicopa-
tas (MARCUS, NORRIS, 2014; PORTER et al., 
2003; YOUNG, JUSTICE, ERDBERG, 2010). E 
se caso a busca por emoção motiva os AVSs psi-
copatas a cometerem crimes sexuais, pode-se es-
perar que eles selecionem uma gama mais am-
pla de vítimas (por exemplo, incluindo crianças, 
adolescentes e adultos) (PORTER et al., 2003).

Knight e Guay (2006) observaram que os AVSs 
com psicopatia tendem a ser promíscuos, com pro-
pensão a se envolverem em diversas relações in-
terpessoais, e sentir prazer com o uso da força para 
provocar dor, angústia e medo na vítima. Porter, 
Woodworth e Black (2018) destacam, ainda, que 
os AVSs assassinos são mais propensos que ou-
tros AVSs violentos a serem psicopatas. 

O comportamento desses AVSs violentos comu-
mente é resultante de comprometimentos cogniti-
vos, imaturidade psicológica e social, associados 
às experiências de prazer diante do sofrimento da 
vítima, que é reduzida a um mero objeto de degra-
dação e rejeição (DÅDERMAN, JONSON, 2008; 
GACONO, MELOY, BRIDGES, 2008; Ó CIAR-
DHA, GANNON, 2011; RIQUELME, PÉREZ, 
MUÑOZ, 2004; SZUMSKI, ZIELONA-JENEK, 
2016; YOUNG, JUSTICE, ERDBERG, 2010). 

Maturidade Psicológica de Autores
de Violência Sexual

A maturidade psicológica pode ser compre-
endida como a presença do raciocínio lógico e 
do controle emocional diante de uma situação 

que provoca algum tipo de estresse ou mudança 
no ambiente. Pessoas com maturidade psicológ-
ica são geralmente mais abertas à aprendizagem, 
à escuta, ao reconhecimento dos próprios erros e 
ao respeito às diferenças. Por outro lado, a ima-
turidade psicológica seria a falta do desenvolvi-
mento de tais capacidades. Assim, com o aumen-
to da idade, os seres humanos tendem a aprender 
a administrar com mais competência cognitiva 
e emocional os desafios da vida cotidiana mais 
complexos, socialmente mais exigentes e estres-
santes. Esses atributos não são ensinados por 
meio de aulas teóricas, mas pelo contato com ou-
tros seres humanos e imitação de boas qualidades 
(GRACIA, 2010).

No presente estudo, a maturidade psicológica 
foi mensurada por meio do Índice de Desenvolvi-
mento (ID) ou de maturidade psicológica, criado 
por Stanfill, Viglione e Resende (2013), para fins 
do teste de Rorschach. Esse índice é uma sinta-
xe composta por diversas variáveis do teste, que 
abrangem diferentes domínios do funcionamen-
to psíquico. Essas variáveis têm as seguintes im-
plicações: no processamento cognitivo de infor-
mações, seja de modo mais simples e superficial 
ou mais elaborado e capaz de perceber nuanças e 
sutilezas (F%, T e V); na progressão da capacidade 
cognitiva de planejamento, julgamento e tomada 
de decisões em longo prazo (FQ-% e FQ+%); na 
condição de reconhecer as pressões do meio ex-
terno (m), no domínio de perceber e internalizar 
estímulos emocionais finos ou quase imperceptív-
eis para a maioria das pessoas com pouca expe-
riência de vida (V e T); na capacidade de tomar 
uma perspectiva de distanciamento para analisar 
as situações, observando-as de diferentes ângulos 
(FD); e, finalmente, no entendimento suficiente 
para se preocupar com questões que surgem e são 
comunicadas com o amadurecimento psicológico 
(An, Sx e Art). A sintaxe dessa variável está di-
sponível em Stanfill, Viglione e Resende (2013). 

A mensuração da maturidade psicológica, por 
meio do ID no Rorschach, é uma variável recen-
temente desenvolvida e carece ainda de futuras 
pesquisas. Além disso, é importante estudar esse 
índice também pelo fato de que a maturidade e a 
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imaturidade psicológica podem estar associadas 
a patologias em diversas configurações (STAN-
FILL; VIGLIONE; RESENDE, 2013). Por esse 
motivo, serão destacados os estudos mais pertinen-
tes para a presente investigação. Após o estudo de 
Stanfill, Viglione e Resende (2013), ressaltam-se 
os trabalhos de Resende et al. (2015) e Giromini 
et al. (2015), porque são estudos que pesquisaram 
esse índice com amostras que incluíram adultos.  

Resende et al. (2015) investigaram o ID em 
amostra brasileira de participantes não clínicos 
com o teste de Rorschach, em três grupos etários: 
o primeiro grupo composto por 331 crianças, com
idade entre 07 e 12 anos (ID: M = 12,4; DP = 3,2);
o segundo com 210 adolescentes, com idade entre
13 e 21 anos (ID: M = 16,5; DP = 3,3); e o tercei-
ro grupo com 350 adultos, com idade de 22 a 64
anos (ID: M = 19,5; DP = 4,1).

O estudo forneceu suporte adicional para o ID 
como uma medida de maturidade psicológica, e 
revelou que, à medida que aumenta a idade, há 
fortes tendências ao aumento do ID. Pode ser ob-
servado também que quanto maior é o ID maior 
tende a ser a complexidade psicológica, ou seja, a 
ser a flexibilidade para lidar com situações adver-
sas do dia a dia e a sofisticação cognitiva. Além 
disso, esses achados também fornecem provas fa-
voráveis de validade para o uso do ID em amo-
stras fora dos Estados Unidos, onde o índice foi 
validado, embora, em seu processo de construção, 
os autores tenham considerado amostras de dife-
rentes países para levantar as possíveis variáveis 
do índice, entre eles, o Brasil. 

Giromini et al. (2015) analisaram o ID em 
amostras de pacientes clínicos de duas regiões da 
Itália e dos Estados Unidos com o teste de Ror-
schach. A amostra total foi composta por 902 pes-
soas (crianças, adolescentes e adultos), com ida-
de média de 17,9 anos (DP = 4,9), variando entre 
05 e 25 anos. 

O primeiro grupo de Turim foi constituído por 68 
pessoas em tratamento em comunidades terapêutic-
as por ordem judicial (ID: M = 15,5; DP = 3,9); o 
segundo grupo de Milão foi formado por 562 pes-
soas em tratamento por causa de transtornos psi-
cológicos diversos (ID: M = 18,3; DP = 4,6); e o 

terceiro grupo de Ohio, Estados Unidos, também 
formado por 272 pessoas em tratamento em função 
de transtornos psicológicos diversos (ID: M = 15,9; 
DP = 4,1). Como o esperado, o ID correlacionou-se 
significativamente com a idade, com pequenas va-
riações nas três amostras, bem como correlacionou 
com o nível de complexidade ou esforço psicológ-
ico que a pessoa utilizou para investir no enfren-
tamento das demandas do teste. Analogicamente, 
essa complexidade estaria relacionada com o esforço 
psicológico que a pessoa normalmente utiliza para 
enfrentar as demandas de estresse na vida real, ou 
seja, quanto mais complexidade, mais energia se 
emprega para reagir às dificuldades do dia a dia.

Até o presente momento, não foi identificado 
qualquer estudo sobre a maturidade psicológica do 
AVS avaliada por meio do ID no Rorschach. Estu-
dos com AVS e o Rorschach, que incluíram algu-
mas variáveis que compõem o ID (FQ%, FQ+%, 
FQo%, Y, V, T, m), apontaram que os AVSs pos-
suíam percepções menos precisas e mais idiossin-
cráticas da realidade, menos estresse situacional, 
menor sofrimento psíquico e diminuída disponi-
bilidade para se aproximar e estabelecer relacio-
namentos mais próximos ou íntimos com as pes-
soas (DÅDERMAN, JONSON, 2008; JIMÉNEZ 
ETCHEVERRÍA, 2009; GACONO, MELOY, 
BRIDGES, 2008; PASQUALINI-CASADO et al., 
2008; RYAN; BAERWALD, MCGLONE, 2008; 
SCORTEGAGNA, AMPARO, 2013; YOUNG, 
JUSTICE, ERDBERG, 2010, 2012). 

Diante do exposto, o objetivo deste artigo foi 
investigar se os AVSs contra crianças e adolescen-
tes com psicopatia (PCL-R ≥ 30) e sem psicopatia 
(PCL-R < 30) se diferenciam em relação à capaci-
dade de maturidade psicológica (ID), bem como 
verificar se existem diferenças entre os AVSs com 
e sem psicopatia em alguns dados sociodemográf-
icos e criminais. 

Método

Participantes

Participaram 30 AVSs contra crianças e ado-
lescentes, com idades variando de 18 a 65 anos. 



264

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP 24 PSICOPATIA E MATURIDADE PSICOLÓGICA DE AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL
ZILKI, Áquila Araujo Gonçalves Rodrigues; RESENDE, Ana Cristina

Essa amostra foi dividida em dois grupos, sendo 
um grupo (G1) formado por AVSs considerados 
não psicopatas (PCL-R < 30; N = 20), com ida-
de média ao ser preso de 36,1 anos (DP = 9,2), e 
o outro grupo (G2) composto por AVSs conside-
rados psicopatas (PCL-R ≥ 30; N = 10), com mé-
dia de idade de 28,4 anos (DP = 7,6).

Trata-se de uma amostra por conveniência, e 
os critérios de inclusão para o preenchimento do 
protocolo de pesquisa foram: a) ser condenados 
por crimes sexuais; b) ter vitimizado criança e/ou 
adolescente; e c) cumprir pena em regime fecha-
do. Para os critérios de exclusão: a) não ter o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
devidamente preenchido; b) apresentar um desem-
penho insuficiente nos testes para fornecer infor-
mações interpretativamente confiáveis, e; c) ser 
progredido de regime (do fechado para o semia-
berto ou aberto) durante a coleta de dados da pes-
quisa. Foram excluídos três reeducandos: dois por 
alegarem indisposição para responder a todos os 
instrumentos de coleta de dados, e um deles por 
não ter interesse em assinar o TCLE.

Instrumentos

- Protocolo de Coleta de Informações no Pro-
cesso Criminal: foi utilizado um protocolo para 
coleta de informações nos processos criminais, 
disponível no cartório da unidade prisional para 
investigação do perfil sociodemográfico (idade, 
escolaridade, estado marital, raça/cor, se tinham 
filhos e profissão), e perfil criminal (número de 
vítimas - vítimas por crime sexual; número de 
processos respondidos - processos totais; núm-
ero de processos por violência sexual - processos 
apenas sexuais; tipo de crime - artigos referentes 
ao crime cometido; sexo das vítimas - masculi-
no e feminino; proximidade com a vítima - pai, 
padrasto, tio, avô, primo, irmão, vizinho, amigo 
ou sem nenhuma proximidade com a vítima; lo-
cal do crime - casa do abusador, casa da vítima, 
terreno baldio ou outros locais). 

- Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R): tes-
te psicológico utilizado para discriminar os par-

ticipantes do G1 (sem psicopatia) e G2 (com psi-
copatia). Foi desenvolvido e validado por Robert 
Hare (HARE, 1991, 2003), nos Estados Unidos, e 
validado por Morana (2004) no Brasil, para avaliar 
a psicopatia em populações forenses masculinas. 
A escala é composta por três etapas. A primeira 
etapa consiste em uma entrevista com roteiro se-
miestruturado. A segunda etapa consiste em um 
roteiro de informações objetivas, que pode ser in-
vestigado a partir do processo criminal, entrevis-
ta com familiares, profissionais e documentos do 
examinando. A terceira etapa é composta por um 
checklist de 20 itens, considerando as informa-
ções das duas etapas anteriores. Cada item deste 
checklist é qualificado em uma escala numérica 
ordinal, sendo “0” quando não preenche os cri-
térios do item, “1” preenche parcialmente e “2” 
preenche de forma total. Após os valores serem 
atribuídos, faz-se a soma dos 20 itens para ob-
ter a pontuação total do examinando no PCL-R.

Quanto às faixas de pontuação do PCL-R da 
população forense estudada, até 22 pontos não é 
considerado uma pessoa com elevada probabi-
lidade de reincidência criminal, e a partir de 23 
pontos é uma pessoa com muitos traços de psi-
copatia, e com maior probabilidade de reincidir 
no crime. Contudo, neste estudo, foi utilizado o 
ponto de corte de 30 pontos para os participantes 
que compuseram a amostra com psicopatia, que 
foi o ponto de corte estabelecido por Hare (1991) 
ao desenvolver a escala. Esse ponto de corte tam-
bém foi utilizado por DeMatteo et al. (2014), Krs-
tic et al. (2017) e Young, Justice e Erdberg (2010) 
para garantir que neste grupo estão aqueles crimi-
nosos com mais traços de psicopatia. 

- Rorschach pelo Sistema de Avaliação por Per-
formance (R-PAS) (MEYER et al., 2017): é um 
teste psicológico composto por dez cartões com 
manchas de tinta construídos por Hermann Rors-
chach, em 1921, na Suíça, para avaliar a perso-
nalidade. A aplicação é individual, e requer que 
os examinandos identifiquem o que os borrões 
de tinta construídos parecem em resposta à per-
gunta: “Com o que isso se parece?”. Neste estu-
do será investigado o ID, que tem como objetivo 
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avaliar o nível de desenvolvimento psicológi-
co por meio de habilidades cognitivas e afetivas, 
inclusive com maior capacidade de internalizar 
angústias, habilidades pouco presentes nos mais 
jovens, bem como por meio dos interesses, pre-
ocupações e capacidade de perceber as pressões 
do ambiente. Esse índice é constituído por uma 
sintaxe derivada das seguintes variáveis: F%, T, 
V, FQ-%, FQo%, m, FD, An, Sx, Art.

Procedimentos

A pesquisa foi encaminhada para o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), da Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás (PUC Goiás), e aprova-
da. Os procedimentos para coleta de dados segui-
ram as seguintes etapas: 1) Seleção aleatória dos 
processos dos reeducandos que haviam cometido 
crimes sexuais; 2) Contato com o possível parti-
cipante da pesquisa para verificar sua disponibili-
dade em participar do estudo e a obtenção da as-
sinatura do interessado em duas vias do TCLE; 3) 
Coleta dos dados no processo criminal; 4) Apli-
cação dos testes psicológicos. 

Inicialmente, os protocolos do PCL-R (N = 
30) foram corrigidos por dois juízes para o cálcu-
lo da fidedignidade do teste por meio de concor-
dância interavaliadores. Os valores de referência
para os coeficientes de fidedignidade interavalia-
dores, por meio do Coeficiente de Correlação In-
traclasse (ICC), foram: entre 0,40 e 0,59, consi-
derou-se os valores moderados; entre 0,60 e 0,74
bons; e acima de 0,74 excelentes (HUNSLEY;
MASH; 2007). O valor médio de fidedignidade
do presente estudo foi 0,89, com desvio padrão de
0,22, variando entre 0,62 e 0,96, revelando uma
boa confiabilidade das interpretações das entre-
vistas e preenchimento da escala. O ICC encon-
trado foi semelhante àqueles alcançados nos estu-
dos de Morana (2004), bem como nos estudos de
Hare e Neumann (2006) e Olver e Wong (2015),
para amostra de prisioneiros.

Outra análise de fidedignidade foi realizada 
por meio da consistência interna, realizada com 
o coeficiente alfa de Cronbach, com valor de con-
sistência aceitável acima de 0,70. Para o Fator 1

(traços de psicopatia), o coeficiente alfa foi 0,79, 
e para o Fator 2 (traços antissociais) foi 0,94. No 
geral, a consistência interna do total de pontua-
ções com o PCL-R pode ser considerada aceitá-
vel para uma escala clínica, com índice de 0,93 
para todos os itens. Esses valores alcançados fo-
ram próximos daqueles alcançados no estudo bra-
sileiro do PCL-R realizado por Morana (2003). 

Posteriormente, todos os protocolos do Rors-
chach (N = 30) foram codificados pelo grupo de 
pesquisa, coordenado pela segunda autora. Destes, 
30% foram selecionados aleatoriamente e enca-
minhados para serem codificados por dois juízes 
experts no R-PAS, cegos em relação aos objeti-
vos da pesquisa, para o cálculo da análise de con-
cordância entre avaliadores, por meio do ICC. O 
ICC médio para o ID foi 0,95, variando entre 0,85 
e 1,00. Todos esses valores foram considerados 
excelentes, e com forte evidência de confiabili-
dade acerca da classificação de respostas sob os 
referenciais do R-PAS. 

Os dados processados no banco do R-PAS e 
também aqueles referentes aos dados sociodemo-
gráficos e PCL-R foram incluídos no software Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS), 
versão 24.0, para realização das análises estatís-
ticas. Foram realizadas análises estatísticas des-
critivas (Médias e Desvios Padrões). Verificou-se 
a diferença estatística entre os grupos de partici-
pantes (G1 versus G2). Para as variáveis qualita-
tivas, foi realizado o teste de qui-quadrado de Pe-
arson, para tendência ou exato de Fisher, e para 
as quantitativas o Teste “t de student” para amos-
tras independentes. Além disso, foram analisados 
os tamanhos dos efeitos entre os grupos e algu-
mas variáveis, utilizando o d de Cohen para as va-
riáveis quantitativas, e o “V de Cramer” para as 
qualitativas. O Teste “t de Student” foi utilizado, 
mesmo na ausência de normalidade da maioria 
das variáveis. Para justificar o seu uso, aplicou-
-se a técnica de reamostragem de Bootstrap, mé-
todo que ajusta a normalidade das variáveis em
amostras pequenas, aproximando a média amos-
tral ou diferença entre as médias a uma distribui-
ção normal (CURRAN-EVERETT, 2017). Com
relação ao tamanho do efeito calculado pelo “d
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de Cohen”, foi classificado como pequeno (d = 
0,20 a 0,49), médio (d = 0,50 a 0,79) e grande (d 
≥ 0,80), com base nos valores de referência su-
geridos por Cohen (1988). Em todas as análises 
foram consideradas como estatisticamente signi-
ficantes as diferenças no nível de 5% (p < 0,05).

Resultados

Quanto ao perfil sociodemográfico dos parti-
cipantes, a idade variou entre 18 e 60 anos, com 
média de 33,5 anos (DP = 9,2), e houve o predo-
mínio de cinco a oito anos de estudos (N = 19, 
63,3%). A maioria dos participantes (N = 13, 
43,3%) se autodeclarou de cor branca, 40% (N = 
12) eram casados e 40,0% (N = 12) trabalhado-
res braçais da construção civil. Do total de par-
ticipantes, 46,7% (N = 14) possuíam filhos, sen-
do a média de filhos de 2,9 (DP = 2,2; Mínimo:
1; Máximo: 9).

Quanto às características do perfil criminal, no 
que se refere à idade das vítimas, a média foi de 
10,0 anos (DP = 2,9; Mínimo: 5 anos; Máximo: 
15), com média de 1,6 vítimas (DP = 1,1; Míni-
mo: 1; Máximo: 6) por participante, sendo 86,7% 
(N = 26) deles do sexo feminino, 80% (N = 24) 
dos participantes tinham algum tipo de proximida-

Tabela 1. Diferenças entre os grupos para as variáveis categóricas dos dados sociodemográficos e do 
perfil criminal

Variáveis G1(N = 20) G2 (N = 10) p** V Cramer
Tipo de crime

Somente sexual 18 (90,0) 5 (50,0) 0,026 0,446
Sexual e outro 2 (10,0) 5 (50,0)

Proximidade com a vítima*
Parentesco 17 (85,0) 3 (30,0) 0,006 0,585
Nenhum 2 (10,0) 2 (20,0)
Amizade ou vizinhança 1 (5,0) 5 (50,0)

Local do crime*
Residência da vítima 10 (50,0) 5 (50,0) 0,035 0,536
Residência do AVS 8 (40,0) -
Terreno baldio ou matagal 1 (5,0) 2 (20,0)
Outro 1 (5,0) 3 (30,0)

Legenda: *Considerado a primeira vítima; **Qui-quadrado de Pearson para tendência ou exato de Fisher.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

de da vítima (pai, padrasto, tio, vizinho ou amigo 
da família), sendo que desses 85% (N = 20) eram 
pais ou padrastos. Em relação ao local do abuso 
sexual, 50% (N = 15) ocorreram na residência da 
vítima. Considerando a quantidade de processos 
criminais, 76,7% (N = 23) dos participantes res-
pondiam a um processo, 86,7% (N = 26) respon-
diam a um processo por violência sexual, sendo a 
prevalência somente por crimes sexuais (76,7%, 
N = 23), ou seja, não cumpriam pena por outros 
tipos de crimes. A reincidência não pôde ser men-
surada estatisticamente em razão da ausência des-
se tipo de informação no histórico do reeducan-
do no processo.

A seguir, tem-se as Tabelas 1 e 2, que apre-
sentam as diferenças entre os grupos considera-
dos como sem e com psicopatia (G1 e G2) para 
as variáveis do perfil sociodemográfico e crimi-
nal que apresentaram diferenças significantes. Ob-
serva-se que G2 responde por uma maior varieda-
de de crimes (p < 0,05), enquanto o G1 tem mais 
proximidade (parentesco) com a vítima e é mais 
propenso a escolher sua própria residência como 
local do abuso. O tamanho do efeito mensurado 
pelo “V de Cramer” mostrou os seguintes efei-
tos: associação relativamente forte entre os gru-
pos e versatilidade criminal (V Cramer = 0,446), 
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Tabela 2. Diferenças entre grupos para variáveis do perfil criminal
M DP Min  Max t p D

Idade ao ser preso
G2 28,4 7,6 18 44

-2,3 0,029 0,918
G1 36,1 9,1 23 60

Nº de vítimas
G2 2,3 1,6 1 6

2,98 0,006 0,943
G1 1,2 0,4 1 2

Fuga
G2 1,1 0,9 0 3

2,79 0,009 0,961
G1 0,4 0,5 0 1

Rebelião
G2 0,5 0,5 0 1

2,63 0,014 0,970
G1 0,1 0,3 0 1

Pena (anos) G2 34,1 23,4 8,6 92 3,52 0,001 1,208
G1 14,2 7,1 6,5 37,6

Vítimas adolescentes G2 0,6 0,8 0 2 2,38 0,024 0,827
G1 0,1 0,3 0 1

Vítimas adultos
G2 0,9 1,6 0 5

2,37 0,024 0,701
G1 0,1 0,2 0 5

Legenda: G1: indivíduos com PCL-R ≥ 30 (N = 10); G2: indivíduos com PCL-R < 30 (N = 20); GT: total da amostra (N = 30).
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

proximidade com a vítima (V Cramer = 0,585) e 
local do crime (V Cramer = 0,536). O G2 apre-
sentou média de idade (M = 28,4; DP = 7,6) sig-
nificativamente menor (p = 0,029), médias signi-
ficantemente maiores de número de vítimas (p = 
0,006), fugas (p = 0,009), rebeliões (p = 0,014), 
tempo total de pena (p = 0,001), vítimas adoles-
centes e adultas (p = 0,024). O tamanho do efei-
to (d de Cohen) foi grande para essas variáveis, 
variando de 0,70 a 1,21.

Ambos os grupos apresentaram desempenhos 
semelhantes no que diz respeito à maturidade psi-
cológica (G1: M = 15,32; DP = 3,54 / G2: M = 
15,75; DP = 2,38 / t = 0,344; p = 0,733; d = 0,142).

Discussão

Tomando como base os dados coletados e 
analisados, o perfil mais frequente de AVS con-
tra crianças e adolescentes do sexo masculino 
foi: idade entre 30 e 40 anos, em sua maioria de 
raça/cor da pele branca, com ensino fundamen-
tal incompleto, solteiro e trabalhador braçal (pre-
dominantemente da construção civil). Esse AVS 

normalmente respondia criminalmente apenas a 
processos sexuais, sem histórico de reincidência 
criminal, e possuía alguma proximidade com a 
vítima, sendo geralmente pais ou padrastos, e ti-
nham preferência por vítimas crianças e adoles-
centes. Embora os AVSs contra crianças e ado-
lescentes componham um grupo heterogêneo, 
provenientes de backgrounds diferentes, o per-
fil encontrado corroborou os dados encontrados 
na literatura científica sobre o tema (MARTINS, 
JORGE, 2010; SANTOS et al., 2015; SERAFIM 
et al., 2009; SOARES et al., 2016). É importante 
destacar que quaisquer conclusões gerais sobre a 
associação entre psicopatia e dados sociodemo-
gráficos devem aguardar por resultados de estu-
dos epidemiológicos em larga escala.

Ainda sobre os dados sociodemográficos dos 
participantes, observou-se o predomínio do bai-
xo nível de escolaridade e trabalhos braçais. Sa-
be-se que a baixa escolaridade e a falta de opor-
tunidades podem prejudicar o desenvolvimento 
cognitivo e afetivo do indivíduo, além de favo-
recer seu envolvimento com atos ilícitos. Não se 
pretende aqui criminalizar a pobreza, no entanto, 
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o que se evidencia é que são eles, os pobres, os
que estão sendo levados ao cárcere, e ali pouco
ou nada se faz para que consigam se reinserir na
sociedade (TAVARES; MENANDRO, 2004). A
pobreza por si só já é uma violência, pois impede
que o indivíduo se desenvolva em um ambiente
que estimule suas potencialidades (HACKMAN;
FARAH; MEANEY, 2010). Nesse sentido, faz-se
necessário que o Estado invista em educação de
qualidade, e ofereça oportunidades para que jo-
vens e adultos possam ampliar suas capacidades
cognitivas e afetivas.

Destaca-se que o grupo de participantes con-
siderados psicopatas prejudicou um número sig-
nificativamente maior de vítimas do que os parti-
cipantes considerados não psicopatas. Além disso, 
há significativamente mais registros de fugas, re-
beliões, versatilidade criminal, maior número de 
processos de modo geral e de processos por cri-
mes sexuais, o que, consequentemente, faz com 
que o tempo total de pena seja também signifi-
cativamente maior no G2, o que corrobora com 
os dados da literatura (OLVER, WONG, 2015; 
YOUNG, JUSTICE, ERDBERG; 2010; KRS-
TIC et al., 2017). Tais observações em relação 
ao G2 apontam que este grupo foi composto por 
indivíduos mais indisciplinados no sistema car-
cerário, e com mais chances de reincidirem cri-
minalmente (BALSIS et al., 2017; GACONO, 
MELOY, BRIDGES, 2008). Além disso, a lite-
ratura aponta que essas pessoas apresentam res-
postas não satisfatórias nos programas de reabi-
litação (GACONO, MELOY, BRIDGES, 2008; 
HARE, NEUMANN, 2006; HILL et al., 2008; 
MORANA, 2003). 

Os resultados não apontam diferenças signi-
ficativas entre o G1 e G2 para vítima criança, ou 
seja, AVSs com mais traços de psicopatia não abu-
sam mais de crianças do que os AVSs com menos 
traços. Por outro lado, os AVSs psicopatas revela-
ram preferência por vítimas adolescentes e adul-
tas, respaldando os resultados encontrados por 
Yesuron (2015), apontando que o AVS psicopata 
tem como vítima de seu crime sexual uma pes-
soa maior de idade, indicando um tipo de violên-
cia sexual com adultos, caracterizada pela intimi-

dação e uso da força. De acordo com a literatura, 
a psicopatia parece ser um construto importante 
na compreensão do comportamento de um gru-
po particular de homens física e sexualmente vio-
lentos, que tendem a ser mais sádicos, violentos, 
que buscam frequentemente por mais emoção e, 
consequentemente, selecionam uma gama mais 
ampla de vítimas (por exemplo, incluindo crian-
ças, adolescentes e adultos) (MARCUS, NOR-
RIS, 2014; PORTER, WOODWORTH, BLACK, 
2018; PORTER et al., 2003; SZUMSKI, ZIELO-
NA-JENEK, 2016) 

Os AVSs do G2 eram significativamente mais 
novos que os AVSs do G2. Tal achado asseme-
lha-se ao do estudo realizado por Young, Justice 
e Erdberg (2010), que apontaram que AVSs com 
mais traços de psicopatia (PCL-R > 30) são mais 
jovens que os AVSs com menos traços. É prová-
vel que o G1 seja composto por vários AVSs si-
tuacionais, que são oportunistas e impulsivos, 
que avaliam as características gerais da vítima e 
usam como critérios de escolha a disponibilida-
de da mesma e a oportunidade apresentada. Eles 
podem não possuir nenhum transtorno psiquiá-
trico e ser pessoas que foram expostas a situa-
ções de estresse extremo. Geralmente, são pes-
soas que possuem poder absoluto sobre a vítima 
e têm dificuldade no controle dos impulsos (SE-
RAFIM et al., 2009). 

Os dados apontam que a incidência de psico-
patia na presente pesquisa foi ligeiramente maior 
que aquelas identificadas na literatura científica 
sobre o tema (DÅDERMAN, JONSON, 2008; 
YOUNG, JUSTICE, ERDBERG; 2010). Neste 
estudo, a incidência de psicopatia na amostra foi 
de 33%. No estudo de Young, Justice e Erdberg 
(2010), a incidência foi de 28% dos AVSs (PCL-R 
> 30). De qualquer forma, a porcentagem do pre-
sente estudo se aproxima das porcentagens des-
critas na literatura em que a psicopatia se torna li-
geiramente maior quando se trata de AVS (HARE,
NEUMANN, 2006; HARE, 2003; HAUCK FI-
LHO, TEIXEIRA, DIAS, 2012).

No que diz respeito à maturidade psicológi-
ca (ID), não houve diferença estatística entre os 
AVSs com (PCL-R > 30) e sem (PCL-R < 30) 
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psicopatia (G1: M = 15,3; DP = 3,5 / G2: M = 
15,7; DP = 2,3 / t = 0,344; p = 0,733; d = 0,142), 
o que indica que ambos os grupos vivenciam de
modo semelhante o processo de maturação psico-
lógica avaliado pelo ID do R-PAS. Contudo, ao
comparar a maturidade psicológica dos AVSs do
presente estudo com a de adultos (22 a 64 anos)
de uma amostra brasileira não clínica (N = 350,
ID: M = 19,5; DP = 4,1), Resende et al. (2015)
observaram que o desempenho dos AVSs com e
sem psicopatia foi menor, com tamanho do efeito
grande (d = -1,14 e -1,10). Isso indica uma maior
manifestação do fenômeno imaturidade psicoló-
gica nos AVSs do presente estudo, quando com-
parados com uma amostra não clínica do Bra-
sil. Essa imaturidade psicológica encontrada nos
AVSs resulta em menor capacidade para apren-
der a administrar, com mais competência cogni-
tiva e emocional, os desafios mais complexos ou
socialmente mais exigentes da vida.

Observando ainda o ID dos AVSs do presente 
estudo com o ID de uma outra amostra compos-
ta por participantes de 05 a 25 anos (N = 902), 
de Giromini et al. (2015), que estavam em trata-
mento em comunidades terapêuticas por ordem 
judicial (ID: M = 15,5 e DP = 3,9), e em trata-
mento por causa de transtornos psicológicos di-
versos (ID: M = 15,9 e DP = 4,1), na Itália e Es-
tados Unidos, notou-se que a manifestação da 
imaturidade foi semelhante ao grupo de AVS des-
ta pesquisa, com tamanho de efeito muito peque-
no (d = 0,05 e d = -0,16). Tais apontamentos re-
velaram que o ID dos AVSs com (PCL-R > 30) 
e sem (PCL-R < 30) psicopatia eram inferiores, 
quando comparados com amostras não clínicas; 
entretanto, semelhantes quando comparados com 
amostras clínicas em tratamento por ordem judi-
cial, com transtornos psicológicos diversos e com 
idades bem inferiores.

É importante destacar algumas limitações que 
podem ser identificadas no presente estudo, como 
o número de participantes e apenas o uso de um
índice de maturidade psicológica (ID) do teste
de Rorschach. Novas pesquisas com os demais
domínios presentes no Rorschach, e também por
meio de outros instrumentos que possam mensu-

rar a maturidade psicológica, poderão ser inves-
tigadas em AVSs com e sem psicopatia.

Entende-se que algumas implicações práticas 
também são relevantes ao observar os resultados 
obtidos. Como pode ser notado, os AVSs conside-
rados com e sem psicopatia apresentaram níveis 
baixos de maturidade psicológica, cujos resulta-
dos se aproximaram ao de pessoas com psicopa-
tologias e com idades inferiores ao dos AVSs es-
tudados. Neste sentido, sugere-se criar estratégias 
de tratamento e intervenção para AVSs, a fim de 
possibilitar um novo processo de aprendizagem, 
favorecendo o reconhecimento dos próprios er-
ros e respeito às diferenças. Vale ressaltar que 
este estudo mostrou a importância de se investi-
gar o nível geral de desenvolvimento psicológi-
co dos AVSs, a fim de compreender a dinâmica 
psicológica que envolve a violência sexual contra 
crianças e adolescentes, bem como a psicopatia. 

Por fim, esses resultados podem servir como 
sinalizadores para futuras pesquisas brasileiras 
que considerem os aspectos da maturidade psico-
lógica e, até mesmo, a adesão dos AVSs em rela-
ção às estratégias de tratamento, enriquecendo o 
processo de investigação nessa área. Campanhas 
educativas – com o intuito de desnaturalizar o 
contato sexual com crianças, rodas de conversa 
em ambientes com maior concentração da popu-
lação masculina ou trabalhadores de baixa renda 
– poderiam ter um impacto significativo na pre-
venção da violência sexual. Além disso, para os
que já foram condenados, a oferta de grupos te-
rapêuticos com foco no tema poderia contribuir
para prevenção de reincidência criminal.
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi investi-
gar se Autores de Violência Sexual (AVSs) com 
psicopatia (PCL-R ≥ 30) e sem psicopatia (PCL-
-R < 30) se diferenciam em relação a alguns da-
dos sociodemográficos e do perfil criminal, bem
como em relação à maturidade psicológica. Par-
ticiparam do estudo 30 reeducandos cumprindo
pena em regime fechado por crimes sexuais con-
tra crianças e adolescentes, que foram divididos
em dois grupos: G1, formado por AVS sem psi-
copatia (PCL-R < 30; N = 20); e G2, composto
por AVS com psicopatia (PCL-R ≥ 30; N = 10).
Os instrumentos utilizados foram: um protocolo
de coleta de informações no processo criminal; o
teste de Rorschach de acordo com o Sistema de
Avaliação por Performance (R-PAS), consideran-
do o Índice de Maturidade Psicológica (ID), e o
Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). Os da-
dos foram analisados por meio de estatística des-
critiva e comparativa, considerando os tamanhos

dos efeitos entre os grupos. Em todas as análises 
foram consideradas como estatisticamente signifi-
cantes as diferenças no nível de 5% (p < 0,05). As 
diferenças entre os AVSs com e sem psicopatia, no 
que diz respeito ao perfil criminal e alguns dados 
sociodemográficos, corroboraram com a literatu-
ra. Contudo, não houve diferença na maturidade 
psicológica. No entanto, considerando os resul-
tados de outros grupos investigados na literatura 
científica, os índices de maturidade psicológica 
encontrados nos participantes foram semelhantes 
aos de pessoas com transtornos psicológicos di-
versos ou de pessoas em comunidades terapêuti-
cas por ordem judicial, o que aponta que os AVSs, 
de uma forma geral, apresentam prejuízos no de-
senvolvimento psicológico. 

Palavras-chave: Abuso Sexual. Teste de Rors-
chach. Psicopatia. Maturidade Psicológica.

Abstract: The objective of this study was to in-
vestigate whether Sex Offenders (SO) with psy-
chopathy (PCL-R ≥30) and without psychopathy 
(PCL-R <30) differ in relation to some sociode-
mographic and criminal profile data, as well as in 
relation to to psychological maturity. The study 
consisted of 30 re-educators serving a prison sen-
tence for sexual crimes against children and ad-
olescents, divided into two groups: G1 consist-
ing of SO without psychopathy (PCL-R <30; N 
= 20) and G2 composed of SO with psychopathy 
(PCL-R ≥30, N = 10). The instruments used were: 
a protocol for collecting information in the crim-
inal process; the Rorschach test according to the 
Performance Assessment System (R-PAS), con-
sidering the psychological maturity index (DI) 
and the Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). 
The data were analyzed through descriptive and 
comparative statistics considering the effect siz-
es between the groups. In all analyzes, the dif-
ferences at the 5% level (p <0.05) were consid-
ered as statistically significant. The differences 
between the SO with and without psychopathy, 
with respect to the criminal profile and some so-
ciodemographic data, corroborate the literature. 
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However, there was no difference in psychologi-
cal maturity. Also, considering the results of oth-
er groups investigated in the scientific literature, 
the indexes of psychological maturity found in the 
participants were similar to those of people with 
diverse psychological disorders or people in ther-
apeutic communities by judicial order, which in-
dicates that the SO, in general, may present det-
rimental effects in psychological development.

Keywords: Sexual abuse. Rorschach test. Psy-
chopathy. Psychological Maturity.
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As mudanças produtivas, tecnológicas e 
estruturais impactam claramente os pro-
cessos de trabalho e tanto são resultantes 

como reproduzem o aumento da produtividade e 
da competitividade (MADALOZZO; ZANELLI, 
2016). O que é conhecido como fenômeno da glo-
balização coincide com a adoção de novas tecnolo-
gias, técnicas produtivas flexíveis, desregulamen-
tação dos direitos trabalhistas, queda dos níveis 
de emprego formal e outras ocorrências que pro-
vocam a exclusão de larga margem de trabalha-
dores do mercado formal.

Para os que gerenciam o trabalho nas organi-
zações, é frequente a ideia de que o chamado fa-
tor humano deve ser objetivado a fim de que as 
prescrições possam ser seguidas fielmente e, nes-
se caso, o desejo do trabalhador passa a ser cons-
tantemente negado. “É preciso fazê-lo calar, é 
preciso “reprimir” o desejo, por medo de que ele 
venha a incomodar este comportamento que cons-
titui o modo cotidiano de operação”(DEJOURS; 
ABDOUCHELI, 1994b, p. 40).

Santos; Macêdo (2018) consideram que em 
meio ao Século XX, grandes avanços tecnológi-
cos vêm repercutindo intensamente na produção 
econômica e no trabalho no mundo todo. Para 

Singer (1998) essas transformações que levaram 
a Terceira Revolução Industrial se traduzem no 
impacto das novas tecnologias, como: o micro-
computador, a microeletrônica, a robótica, a en-
genharia genética, a telemática o uso combinado 
de computadores e meios de telecomunicações, 
como: fax, celular, internet, televisão entre outras.

Em seus estudos Macêdo (2010) denota que 
tem ocorrido um aumento significativo no inte-
resse no campo de estudos relacionados ao mun-
do trabalho nos mais diversos segmentos. Nesse 
sentido, a renovação tecnológica trabalho e satis-
fação e saúde do trabalhador se estabelecem como 
uma forma de subjetivação que incide na propor-
ção da autonomia e do domínio que o sujeito con-
segue imprimir ao seu trabalho, bem como ao grau 
de realização que daí decorre para a sua realiza-
ção profissional (SANTOS; MACÊDO, 2018).

Rifikin (2004) fez uma análise enfatizando a 
influência da tecnologia na forma como as pes-
soas realizam suas tarefas, despontando que, hou-
ve uma transformação em alguns aspectos opera-
cionais, antes mais brutalizados, para os atuais, 
mais calcados em máquinas e equipamentos que 
podem ser operados em ambientes mais limpos e 
menos conturbados.

mailto:camasapsi@hotmail.com
mailto:katiabarbosamacedo@gmail.com
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Os estudos de Rebecchi apontaram que tra-
balhador pode sentir-se impotente e ansioso por 
não ser aquele que tem a iniciativa e o controle 
da atividade e, mais do que isso, para o usuário 
o computador é uma máquina inteligente e tem
suas razões para assim proceder. Considerou que:
“há uma transferência da inteligência do homem
para a máquina e uma nova dependência, pelo ho-
mem, dessa inteligência que ele mesmo deposi-
tou na máquina, no computador, no cérebro arti-
ficial” (REBECCHI, 1990, p. 22).

O objetivo deste estudo foi investigar as vi-
vências subjetivas de um grupo de gestores do 
SENAI/GO em relação à informatização de pro-
cessos da instituição sob as lentes da abordagem 
clínica psicodinâmica do trabalho.

A compreensão do papel da tecnologia na vida 
do sujeito trabalhador remete, pois, a uma rela-
ção de interdependência entre sociedade, tecno-
logia, cultura e trabalho e processo saúde-doen-
ça (CECÍLIO, 1998).

Julgou-se importante fazer um estudo de como 
passou a ser o cotidiano dos trabalhadores do SE-
NAI, após a implantação de sistemas informatiza-
dos, este presente no Estado de Goiás desde 1952, 
tendo passado por diversas mudanças. Compre-
ender a realidade mencionada mostra-se relevan-
te para os empregados, uma vez que, conforme 
Koopmans et al. (2011), embora a taxa de recor-
rência dos distúrbios mentais seja alta, os afasta-
mentos devido aos transtornos mentais comuns, 
ainda não foram estudados.

Esse tema é importante e atual, pois as pes-
quisas realizadas no âmbito da saúde mental do 
trabalhador, especificamente usuários de TI, têm 
ocorrido de forma relevante. No Estado de Goi-
ás, não foram realizados estudos, identificados 
até o momento. Essa temática é original. Macêdo 
(2015) afirma que nos últimos dez anos, as práti-
cas clínicas tiveram um crescimento significativo 
no cenário brasileiro. Empresas públicas, priva-
das, centros de referência de saúde ao trabalha-
dor, centros de atenção psicossocial, universida-
des, cooperativas, sindicatos, instituições sociais 
e hospitais públicos tem realizado a prática clí-
nica do trabalho.

A psicodinâmica do trabalho considera o tra-
balho como eixo central de estruturação do sujei-
to e prioriza, em sua análise, a organização do tra-
balho para compreender como são produzidos os 
processos de subjetivação e de saúde e as patolo-
gias (DEJOURS, 2007). A centralidade do traba-
lho se refere à capacidade do sujeito de manter a 
saúde por intermédio do trabalho, ou seja, pela re-
apropriação do poder de transformar a organiza-
ção do trabalho e reconquistar as condições favo-
ráveis a construção da saúde (DEJOURS, 2007).

Os gestores, cuja função é dirigir as equipes, 
de acordo com Dejours (2016), devem dispor de 
uma teoria da cooperação que a coloque em prá-
tica, especialmente na cooperação vertical entre 
gestor e subordinados e entre gestor e equipe de 
trabalho. Seus estudos apontam que, quando fun-
ciona adequadamente, a cooperação gera aumen-
to da produtividade.

Os sistemas de computadores são utilizados 
em muitas atividades, das mais simples às mais 
complexas. O sucesso de um sistema é determi-
nado pelos seres humanos que o usam e, portan-
to é profundamente afetado pela sua facilidade de 
uso, pela sua capacidade de desfazer ações inde-
sejadas e de auxiliar a minimizar erros, que cor-
respondem a alguns dos critérios de usabilidade 
que torna o sistema agradável e eficiente, na pers-
pectiva dos seus usuários.

Com o levantamento bibliográfico realizado, 
verificou-se a escassez de publicações a respeito 
das vivências de gestores no âmbito da informa-
tização de processos na instituição e a organiza-
ção do trabalho informatizado. Os ensaios exis-
tentes, as análises e as reflexões escritas sobre o 
tema na sociedade brasileira são tímidos e isola-
dos, emergindo a necessidade de questionar-se, 
no tocante ao futuro da humanidade, sobre a cria-
ção de uma cultura de socialização dos benefícios 
e de diminuição dos malefícios sociais causados 
pelas inovações tecnológicas.

A utilização da abordagem da Clínica Psico-
dinâmica do Trabalho mostrou-se adequada para 
o atingimento desses objetivos, por privilegiar a
relação subjetiva do sujeito com o seu trabalho,
enfatizando a investigação na subjetividade.
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Para Dejours (1992) a análise da organização 
do trabalho e das relações e condições do labor 
podem promover a mobilização subjetiva e 
possibilitar a ressignificação das vivências de 
sofrimento advindas dessas categorias. Dessa 
forma, apresentou uma metodologia para Clínica 
Psicodinâmica do Trabalho em que a criação de 
espaços de discussão coletivos é o caminho para 
identificar mobilização subjetiva do trabalhador.

Método

Participantes

Foi realizado entrevistas individuais com 15 
trabalhadores, estando estes há mais de 15 anos 
na Instituição, sendo 4 mulheres e 11 homens, na 
faixa etária entre 30 a 65 anos. Compareceram as 
sessões estabelecidas quinzenalmente, totalizando 
cinco participantes dos encontros coletivos para 
discussão dos dados analisados. Do total dos par-
ticipantes, 04 são do sexo masculino, e 01, do fe-
minino. A discussão das vivências de prazer-so-
frimento provenientes da dinâmica das situações 
de trabalho foi construída ao longo das sessões.

Instrumentos

Para condução da pesquisa utilizou-se espaço 
físico adequado, uma sala com ar condicionado 
mesa e cadeiras confortáveis. Foram utilizados 
gravadores e filmadora para registro das infor-
mações. Termo de consentimento livre e esclare-
cido aplicado ao participante e um questionário 
semiestruturado com perguntas norteadoras se-
gundo a proposta do estudo.

Procedimento(s)

A pesquisa empírica foi realizada por meio de 
um estudo de caso, de caráter descritivo, com em-
pregados do SENAI/DR/GO lotadas na cidade de 
Goiânia e interior conforme escolha aleatória dos 
trabalhadores, a fim de verificar os questionamen-
tos levantados quanto aos impactos da informati-
zação na organização do trabalho.

Essa população foi escolhida devido ao fato 
da Instituição estar presente no Estado de Goiás 
desde 1960 tendo passado por diversas mudan-
ças como também tem como foco de trabalho o 
desenvolvimento de tecnologias, há empregados 
que estão na Instituição desde que se iniciou desta 
forma possuem uma visão da estrutura da empre-
sa, podendo assim informar com melhor precisão 
as características dos processos de mudança or-
ganizacional na Instituição, bem como expor al-
guns dos seus conceitos pessoais sobre o assun-
to em questão.

A metodologia utilizada fundamenta-se na cli-
nica psicodinâmica do trabalho, a qual, com base 
na teoria psicanalítica e nas ciências sociais, pro-
cura desvelar e compreender as vivências intra e 
intersubjetivas de uma categoria específica sobre 
a organização do trabalho, no caso, a dos gestores 
do SENAI/GO. Assim, em 1992, Dejours apre-
senta uma metodologia para psicodinâmica do 
trabalho em que a criação de espaços de discus-
são coletivos é o caminho para identificação das 
estratégias defensivas coletivas.

Essa pesquisa foi composta por dois estudos, 
sendo o estudo I combinado por duas fases: a 
análise documental e a realização de entrevis-
tas individuais com 15 trabalhadores. O estudo 
II foi realizado em três encontros com um gru-
po de cinco trabalhadores do SENAI/GO com 
duração de duas horas, com o objetivo de ins-
taurar a Clínica Psicodinâmica do Trabalho. Os 
estudos ocorreram no período de agosto a de-
zembro de 2016.

A análise e as interpretações das situações de 
trabalho dadas pelas pesquisadoras e trabalhado-
res asseguraram a validade do material coletado à 
medida que participaram um grupo de pesquisado-
res que confrontam permanentemente o conteúdo 
das sessões entre si e com o próprio grupo de tra-
balhadores no momento da realização da pesquisa.

A obtenção do consentimento dos participan-
tes, com a garantia da preservação da privacida-
de e uso dos seus dados especificamente para esta 
pesquisa através termo de consentimento livre e 
esclarecido submetido ao Comitê de Ética em Pes-
quisa da Pontifícia Universidade Católica de Goi-
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ás, estando o participante livre para recusar, par-
ticipar, retirar seu consentimento ou interromper 
a participação a qualquer momento.

Resultados

Os resultados apontaram, que os entrevista-
dos, trabalhadores na Instituição há mais de 15 
anos, expressaram claramente como no decor-
rer dos últimos dez anos o contato com o outro 
diminuiu, interferindo nas relações ou até mes-
mo substituindo relações humanas por relações 
homem-maquina. O computador passou a ser o 
melhor amigo e de acordo com os entrevista-
dos conversar com ele é melhor do que conver-
sar sozinho.

No entanto, outras ferramentas, além do com-
putador advindo deste novo mundo tecnológico 
nos leva a uma corporificação, como o celular 
que parece ter se tornado um membro a mais do 
homem, muitas vezes sendo referido pelos tra-
balhadores pesquisados como braço direito, sen-
do possível abster-se de outras tecnologias, mas 
o celular sempre se está em contato, como enfa-
tiza um participante da pesquisa. Percebeu-se que
cada vez mais as ordens chegam por tecnologias,
não há voz, não há gesto, não há expressão do cor-
po, tornando-se algo sem afetividade.

A informatização contribui para a individuali-
zação nas novas gerações a individualização pre-
dominante e mudanças na forma de relacionar, 
conforme evidenciado no trecho abaixo:

S3: [...] essa conversa via e-mail, o exemplo que 
eu dei do grupo aqui do analista superior, não 
tem, o pessoal mais jovem não tem problema, 
não teve um dois três que é mais aguçado, não 
entendi aquele grupo, como é aqui como é, não 
vou explica aqui, então é porque, porque faz par-
te da rotina, da vida desses meninos mais jovens 
essa questão, meu filho, por exemplo, ele nunca 
eu nunca vi meu filho ligar pra namorada dele [...] 
só no whatsapp, ele sabe tudo que ela está fazen-
do o dia inteiro, ela sabe tudo que ele está fazen-
do o dia inteiro só no whatsapp, não tem uma li-
gação pra ela [...].

As tecnologias foram criadas para melhorar, 
agilizar, simplificar e substituir o trabalho braçal, 
no entanto, percebe-se que diante essa nova re-
alidade que se é apresentada, ocorre uma acele-
ração e sobrecarga de trabalho tais fatores é evi-
denciado no trecho abaixo:

S3 [...] na verdade o que esta acontecendo é o con-
trário, a gente esta tendo muito mais ocupação até 
porque como agente deixou de fazer esse trabalho 
braçal e S2 sabe muito bem disso né S2?  Porque 
na sua área você sem tecnologia [...] porque assim 
[...] imagina você fazer lançamento de diária de não 
sei o que lá [...] o tanto de coisa que você faz [...].

S2: Eu vejo que velocidade da informação é enor-
me e o tempo nosso de trabalho é pouco da exi-
gência que é feito e a rapidez que a gente é [...] a 
gente acha que isso é na verdade [...] a gente tor-
nou-se escravo dessa tecnologia [...] eu acho que 
o ponto ruim é esse [...].

S3: [...] a tecnologia por mais que elas nos sul-
gue [...] que nem você diz nos tornando escravos 
[...] nos demanda muito mais, sem ela seria [...] 
praticamente impossível de trabalhar hoje [...].

Destaca-se entre os participantes sentidos po-
sitivos e negativos quanto a informatização dos 
processos organizacionais:

S4: [...] Eu vejo que velocidade da informação 
é enorme e o tempo nosso de trabalho é pouco 
pela exigência que é feito e na rapidez que é so-
licitado e que a gente acha [...] a gente tornou-se 
escravo dessa tecnologia [...] eu acho que o pon-
to ruim é esse [...] a gente ficou meio escravo da 
tecnologia [...].

S5: [...] a gente que viveu na década de 80, 90 a 
gente viu muito o avanço da tecnologia nos anos 
2000 foi uma loucura aqui no Brasil né [...] en-
tão isso é muito [...], mas agora você olha para 
trás assim e como assim? Como que era o mun-
do sem internet [...] e como é que era o mundo 
sem computador [...].
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Quanto à dificuldade das pessoas se adaptarem 
as constates mudanças decorrentes da informati-
zação dos processos organizacionais, demonstram 
resistência, prorrogando o uso da ferramenta levan-
do a sobrecarga de trabalho conforme expresso: 

S3: [...] esse é um amuleto joia que usam aqui: não 
olha é muito burocrático, é muito papel, é mui-
to, é muito clique que eu tenho que dar, eu pre-
firo atender meu cliente, faze a proposta boca a 
boca para ele e já tem que começa a, não meu fi-
lho você não faz assim mais não porque aqui é 
uma empresa, tem 3000 funcionários trabalhan-
do aqui, então se você fez a proposta aqui, você 
tem que ir lá digitar a proposta o que você acer-
tou o quanto vai custar, tem que ter isso, tem que 
fazer a compra no encontro [...] só que as pesso-
as, a cultura é difícil mudar, demora mais que a 
tecnologia então [...].

Vivência de sofrimento por sobrecarga de tra-
balho e pressão por resultados também são evi-
denciados pelo enxugamento do numero de fun-
cionários e aumento das metas e demandas da 
empresa como visto do discurso do participante.

S1: “[...] uma coisa é eu ter 200 funcionários para 
5.000 matriculas e outra coisa é ter 150 funcio-
nários para 15.000,00 matriculas [...] muita dife-
rença em termos de ritmo [...]”.

Além do ritmo acelerado da organização per-
cebe-se também dificuldade em pessoas que pos-
sam se confiar conforme evidenciado nos tre-
chos abaixo:

S1: [...] agente começou a área da saúde, agente 
integrou com o SENAI [...] o SENAI no primei-
ro ano tinha 300 matrículas [...].

S3: [...] kkkkk agora tem 3 mil matriculas [...].

S1: [...] 15 mil matrículas [...] pagamento é 15 eu 
estou com 12 juntando com então a progressão foi 
uma loucura [...] eu tinha a minha fase quase in-
teira de SESI 15 anos de SESI tinha 30 funcioná-

rios então agente estava com 200 agora está com 
150 e isso está é um ritmo muito maluco porque 
a presença é fundamental, e agente não tem como 
fazer [...] e isso é uma coisa que a gente tem uma 
dificuldade muito grande, é de conseguir, assim, 
ter uma estrutura que você tem pessoas que você 
confia, pessoas que responde por você e pra dimi-
nuir a sobrecarga que tem e agente ter essa capa-
cidade também de soltar porque as questões hoje 
nós temos questões legais com relação a áreas da 
saúde então qualquer problema que tiver é uma 
questão séria a empresa vai ter um problema se-
rio de um laudo nosso errado e eles cobram mui-
to mais [...].

Foram evidenciados nos entrevistados sobre-
carga de trabalho demandado pela nova organi-
zação de trabalho onde a tecnologia é inserida e 
questionamentos quanto à normatização e ao dis-
curso ser diferente da prática. No mundo do traba-
lho atual presencia-se o esvaziamento das condi-
ções para reunião do coletivo de trabalho porque 
tudo passou a ser feito pelo computador. O traba-
lhador tem que se informar sozinho, a sua interfa-
ce é com a máquina, e sem condições sociais tor-
na-se difícil a construção do coletivo de trabalho. 

O grupo de gestores que assumem chefias de 
departamentos e unidades, dentre outras respon-
sabilidades administrativas, contraem também 
uma carga de trabalho burocrática e administra-
tiva diante da informatização de novos proces-
sos, além de arriscarem-se à crítica dos pares e 
à eclosão de conflitos com os colegas. A inser-
ção de novas tecnologias, como o celular, signi-
fica para o gestor um dispêndio de energia, cujo 
resultado é invisível aos olhos de muitos, senão 
da grande maioria.

Discussão

Algumas questões nortearam o desenvolvi-
mento desta pesquisa, dentre elas as que ressal-
tam as mudanças provocadas pela informatização 
dos processos no contexto de trabalho do gestor 
no SENAI/GO e como a inserção de novas tec-
nologias pode influenciar a mobilização subjeti-
va dos gestores.
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A informatização de processos apresenta-se de 
forma ambígua gerando ora vivencias de sofrimen-
to hora vivencias de sofrimento, no entanto per-
cebe se que a tecnologia tornou-se indispensável 
as atribuições dos gestores conforme o relato de 
um participante “eu sempre vejo melhoras e eu 
fico pensando, cara como é que agente fazia isso 
antes?” Diante disso, questiona-se como realiza-
vam o trabalho antes de ser informatizado, visto 
que o mesmo facilita o desenvolvimento dos pro-
cessos organizacionais.

Ao investigar os sentidos atribuídos às novas 
tecnologias no trabalho dentro de uma perspecti-
va socioconstrucionista, Tonelli (2000), analisou 
sentidos ambíguos que os trabalhadores conce-
diam aos computadores utilizados no seu coti-
diano de trabalho. Os sentidos produzidos por 
esses sujeitos foram agrupados em três grandes 
categorias: as máquinas corporificadas (com se 
fizessem parte do corpo humano), as máquinas 
encantadas (um objeto quase mágico, recober-
to de afeto) e as máquinas vistas como instru-
mentais (parte indispensável do trabalho, sem 
as quais esse não seria possível). As tecnologias 
que foram nomeadas pela autora como corpori-
ficadas, tendo como exemplo o computador e o 
relógio, seriam descritas como uma extensão do 
corpo dos sujeitos. Percebe-se que com isso, fo-
ram modificações significativas na concepção 
subjetiva do sujeito.

As mudanças produtivas, tecnológicas e estru-
turais impactam claramente os processos de tra-
balho e tanto são resultantes como reproduzem o 
aumento da produtividade e da competitividade 
(MADALOZZO; ZANELLI, 2016). O que é co-
nhecido como fenômeno da globalização coinci-
de com a adoção de novas tecnologias, técnicas 
produtivas flexíveis, desregulamentação dos di-
reitos trabalhistas, queda dos níveis de emprego 
formal e outras ocorrências que provocam a ex-
clusão de larga margem de trabalhadores do mer-
cado formal.

Zanelli (2016) ressalta que se questiona na atu-
alidade o rompimento de padrões decorrente de 
um cenário de competição cada dia mais aguda. 
Os princípios tayloristas e fordistas são questiona-

dos, embora subsidiem ainda muitos procedimen-
tos. Sobre eles se desenvolveram novos concei-
tos e procedimentos: produção enxuta, qualidade 
total, automação, flexibilidade, descentralização 
produtiva e outros. Tal reestruturação tende a re-
desenhar contornos na organização e gestão do 
trabalho. Sob o nome de reestruturação produti-
va, inovações tecnológicas, organizacionais e de 
gestão almejam processos de trabalho integra-
dos e flexíveis.

Vivência de sofrimento por sobrecarga de tra-
balho e pressão por resultados também são evi-
denciados pelo enxugamento do numero de fun-
cionários e aumento das metas e demandas da 
empresa como visto do discurso do participante 
S1: “[...] uma coisa é eu ter 200 funcionários para 
5.000 matriculas e outra coisa é ter 150 funcio-
nários para 15.000,00 matriculas [...] muita dife-
rença em termos de ritmo [...]”.

Em 2015, a despeito da forte crise econômica, 
o número de matrículas em cursos realizados pe-
las unidades do SENAI no Estado registrou cres-
cimento médio de 4% em relação a 2014.

O aumento da produtividade, na lógica impe-
rativa do “produzir mais com menos”, acentua 
as sobrecargas, os desgastes e a perda de saúde e 
de qualidade de vida do trabalhador. A exclusão 
de parcela dos trabalhadores com vínculo formal 
acaba por sobrecarregar os que permanecem tra-
balhando. Crescem as atividades informais e é 
reduzida a retribuição pelas qualificações para o 
exercício das tarefas. A exclusão de milhões de 
pessoas dos postos formais ou de condições dig-
nas afeta a sociedade, seja pelo empobrecimento 
e adoecimento de grandes contingentes, seja pela 
violência em todos os níveis, em escala assusta-
dora (MADALOZZO; ZANELLI, 2016).

Percebeu-se que os espaços de discussão co-
letivos, realizado conforme sugerido por Dejou-
rs (1992) proporcionaram aos participantes desta 
pesquisa vivencias de prazer como pode ser ob-
servado no trecho abaixo:

S2: [...] nossa quando agente diverte nem vê o 
tempo passa [...]. S3: [...] ah eu também nem vi 
o tempo, quando olhei pra hora falei nossa [...].
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A aplicação das estratégias de mobilização co-
letiva implica na redução ou eliminação do sofri-
mento e mudança da situação de trabalho onde o 
grupo compartilha o sofrimento e encontra conjun-
tamente soluções para lidar com as situações des-
motivadoras, favorecendo a saúde mental dos in-
divíduos. A mobilização coletiva busca promover 
o predomínio de vivências de prazer por meio da
criação de um espaço público de discussão, cons-
truído baseado na cooperação e na confiança mú-
tuas dos trabalhadores no ambiente de trabalho.
Dessa forma, o contexto influencia as estratégias
a ser adotadas e que vão prevalecer entre os tra-
balhadores. (Mesquita et al., 2016).

Dejours (1994), constatou que a constituição 
de espaços coletivos possibilita ampliar a percep-
ção do trabalhador sobre ele mesmo, favorecendo 
o seu processo de emancipação e a consequente
intervenção naquilo eu o grupo identifica como
necessário para melhorar a organização do traba-
lho. Espaço de discussão a construção de um es-
paço de fala e escuta em que podem ser expres-
sas opiniões contraditórias ou baseada em crenças,
valores, e posicionamento ideológico dos partici-
pantes do espaço (DEJOURS, 2008).

No entanto, a instituição do espaço de discus-
são coletivo na instituição estudada só será possí-
vel se envolver uma discussão no plano nacional, 
introduzindo, na gestão de todas as regionais do 
SENAI/GO, uma revisão da política de trabalho. 
Se o Departamento Regional da Instituição for o 
campo que envolverá a discussão de tema tão re-
levante para a saúde dos trabalhadores, o estudo 
sobre ela, analisando sua organização de traba-
lho, é imprescindível para que essa compreensão 
auxilie o movimento de reflexão acerca da rela-
ção intersubjetiva dos trabalhadores com o tra-
balho informatizado diante da inserção de novas 
tecnologias. 

A substituição de diversos sistemas por um úni-
co que integra todas as áreas é um desafio para 
as empresas que necessitaram de grandes inves-
timentos e de uma equipe de profissionais robus-
ta, pois as tarefas reestruturadas exigiram mudan-
ças nas atividades diárias e consequentemente nos 
hábitos das pessoas.

Conclusão

Os resultados deste estudo representaram con-
tribuições nas pesquisas sobre a relação entre orga-
nização do trabalho informatizado e saúde mental 
do gestor do SENAI/GO ao desvelarem as defe-
sas que o grupo utiliza para enfrentar o sofrimen-
to imposto pelo real do trabalho em um ambiente 
competitivo individualista e produtivista, capaz de 
transformar a liberdade e a autonomia dos gesto-
res em um conceito limitado e insuficiente para 
que o pensamento crítico e a solidariedade pos-
sam transformar a sua rotina de trabalho e a da 
instituição como colaborativa.

A limitação do estudo deveu-se à impossibili-
dade de realizá-lo com um maior número de parti-
cipantes, os quais poderiam promover o aprofun-
damento de algumas questões importantes para o 
grupo, contribuindo para a transformação de cada 
participante. A limitação refere-se à dificuldade 
de conciliar as agendas dos gestores, mas também 
aos elementos discutidos nesta dissertação, refe-
rentes às defesas utilizadas por eles para o enfren-
tamento do real do seu trabalho.

Compreendeu-se por meio deste estudo, que a 
psicodinâmica do trabalho pode contribuir para o 
estudo dos processos de informatização na estru-
tura organizacional a partir da identificação das 
vivências subjetivas dos trabalhadores, compreen-
der e propor ações de melhoria para estes em suas 
organizações e ainda analisar os reais interesses 
dos que ali se propõe a desenvolver seu trabalho.

Entendeu-se que os espaços de discussão co-
letivos, realizados conforme sugerido por De-
jours (1992), proporcionaram aos participantes 
desta pesquisa vivências de prazer, portanto, sua 
implantação na instituição mobilizaria as estraté-
gias coletivas desses trabalhadores. As constitui-
ções de espaços coletivos possibilitam ampliar a 
percepção do trabalhador sobre ele mesmo, bem 
como favorecer o seu processo de emancipação 
e a consequente intervenção naquilo que o grupo 
identifica como necessário para melhorar a orga-
nização do trabalho.

Portanto, sugere-se a implantação do espaço de 
discussão coletivo na Instituição, a fim de mobili-
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zar as estratégias coletivas, caracterizando o modo 
de agir coletivo dos trabalhadores com o objetivo 
de transformar o contexto de trabalho para melhor 
produtividade e saúde mental dos trabalhadores.

Os próximos estudos poderão analisar a situa-
ção dos gestores do SENAI/GO, preocupando-se 
em identificar temas que possam contribuir para 
o entendimento das dificuldades enfrentadas por
eles na administração das unidades/departamen-
to, de acordo com questões levantadas nos espa-
ços de discussão coletivos nesta pesquisa e ex-
postos em seus resultados.
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Resumo: contemporaneamente, as instituições de-
mandam profissionais capazes de processar infor-
mações complexas em tempo real, tal como uma 
máquina. Trata-se de um novo discurso institu-
cional que a mídia reforça e que ativa os meca-
nismos psíquicos. Novas concepções da organi-
zação do trabalho e do comportamento emergem 
da interação entre as demandas de Tecnologia da 
Informação, sua organização social e as reações 
de indivíduos que devem trabalhar com novos 
sistemas tecnológicos. Objetivo: Investigar as 
vivências subjetivas de um grupo de gestores do 
SENAI/GO em relação à informatização de pro-
cessos da Instituição sob as lentes da abordagem 
Clínica Psicodinâmica do Trabalho. Método: O 
estudo possui caráter descritivo e exploratório. A 
metodologia utilizada fundamenta-se na clinica 
psicodinâmica do trabalho, proposta por Chris-
tophe Dejours.na qual, com base na teoria psica-

nalítica e nas ciências sociais, procura desvelar e 
compreender as vivências intra e intersubjetivas 
de uma categoria específica sobre a organização 
do trabalho, no caso, a dos gestores do SENAI/
GO. Os dados foram coletados a partir de aná-
lise documental, entrevistas individuais com 15 
trabalhadores e em três sessões de escuta clínica 
coletiva com cinco gestores. A demanda não foi 
constituída, mas sim trabalhada. Resultados: As 
tecnologias foram criadas para melhorar, agilizar, 
simplificar e substituir o trabalho braçal, no entan-
to, percebe-se que diante essa nova realidade que 
se é apresentada, ocorre uma aceleração e sobre-
carga de trabalho, sendo evidenciados sintomas 
de ansiedade entre os participantes. A inserção do 
celular significou para o gestor um dispêndio de 
energia, não mensurado. Os trabalhadores, parti-
cipantes refletiram como no decorrer dos últimos 
dez anos o contato com o outro diminuiu, inter-
ferindo nas relações ou até mesmo substituindo 
relações humanas por relações homem-maqui-
na. Conclusão: percebeu-se o esvaziamento das 
condições para reunião do coletivo de trabalho, 
o trabalhador tem que se informar sozinho, a sua
interface é com a máquina, e sem condições so-
ciais torna-se difícil a construção do coletivo de
trabalho. A constituição do espaço de discussão,
a fim de melhorar as condições e organização do
trabalho favoreceu a construção de estratégias co-
letivas conforme proposto pela metodologia des-
te trabalho com o objetivo de promover a saúde
mental dos trabalhadores.

Palavras-chave: Psicodinâmica do trabalho; In-
formatização; Gestão.

Abstract: at one time, institutions require profes-
sionals capable of processing complex informa-
tion in real time, such as a machine. It is a new in-
stitutional discourse that the media reinforces and 
that activates the psychic mechanisms. New con-
ceptions of the organization of work and behavior 
emerge from the interaction between the demands 
of Information Technology, its social organization 
and the reactions of individuals who must work 
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with new technological systems. Objective: To 
investigate the subjective experiences of a group 
of managers of the SENAI/GO in relation to the 
computerization of processes of the Institution un-
der the lenses of the Psychodynamic Work Clin-
ic approach. Method: The study is descriptive 
and exploratory. The methodology used is based 
on the psychodynamic work clinic, proposed by 
Christophe Dejours, which, based on psychoan-
alytic theory and social sciences, seeks to reveal 
and understand the intra and intersubjective expe-
riences of a specific category about the organiza-
tion of work, in the case, the managers of SENAI/
GO. Data were collected from documental anal-
ysis, individual interviews with 15 workers and 
three sessions of collective clinical listening with 
five managers. The demand was not constituted, 
but worked. Results: The technologies were cre-
ated to improve, streamline, simplify and replace 
the manual work, however, it is perceived that be-
fore this new reality is presented, there is an ac-

celeration and overload of work, being evidenced 
symptoms of anxiety among the participants. The 
insertion of the cell phone meant for the manager 
an energy expenditure, not measured. The work-
ers, participants reflected how in the course of the 
last ten years the contact with the other dimin-
ished, interfering in the relations or even replac-
ing human relations with man-machine relations. 
Conclusion: it was noticed the emptying of the 
conditions for meeting the collective of work, the 
worker has to inform himself, its interface is with 
the machine, and without social conditions it be-
comes difficult to build the collective work. The 
constitution of the discussion space in order to im-
prove the conditions and organization of work fa-
vored the construction of collective strategies as 
proposed by the methodology of this work with 
the objective of promoting workers’ mental health.

Keywords: Psychodynamics of work; Informa-
tization; Management.
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S egundo pensadores como Ludwig Von Mi-
ses e Frederic Hayeck, a forma de admi-
nistração do Estado e mesmo a sua for-

ma existência são questionadas. Esses pensadores 
acreditam que com uma maior liberdade na eco-
nomia a população conseguiria elevar seu nível 
de bem-estar social, consequentemente, haveria 
uma maior distribuição de renda.

Liberdade econômica se faz presente a partir 
do momento em que os indivíduos são permiti-
dos a determinar suas escolhas por si mesmos e 
agir com transações voluntárias, exceto quando 
essas mesmas escolhas não causarem danos a ou-
tras pessoas ou suas propriedades. Indivíduos têm 
direito à sua própria vida, talentos e recursos, li-
mitando-se ao direito sobre os outros (FRASER 
INSTITUTE, 2018).

A pergunta do tamanho que o Estado deve ter 
se levanta praticamente com o início do próprio 
Estado – quando esse passa a controlar algumas 
partes da economia, desde o surgimento do pri-
meiro grau de intervenção governamental com in-
tuito de ajudar a economia na utilização de orça-
mento do governo para estimulação da economia 
no New Deal, após a crise de 1929 –, mas ainda 
é tema de várias discussões econômicas ao redor 

do globo, o que destaca o tema e o torna extrema-
mente relevante. As principais teses relacionadas 
ao assunto buscam entender o crescimento das na-
ções diante de uma maior liberdade econômica.

Quando se fala em liberdade econômica, algu-
mas das críticas que surgem a respeito é que esse 
modelo econômico não seria capaz de promover 
bem-estar social, o que pode ser descrito como o 
ato de satisfazer as necessidades básicas, econô-
micas, tecnológicas e culturais de uma sociedade. 

Assim se estudou o Índice de Liberdade Eco-
nômica (ILE), PIB per Capta e Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) e suas relações. Esta 
análise procura responder: um melhor índice de 
liberdade econômica é um conceito fundamental 
para o desenvolvimento tecnológico de um país?

O assunto levantado analisa questões de gran-
de relevância para a população mundial: o cresci-
mento das nações, o aumento tecnológico, a econo-
mia fortalecida, o bem-estar social da população, 
entre outros pontos-chave, porém, mais do que 
importante para a população, essa é uma priori-
dade que todos os governos buscam alcançar, ou 
seja, fazer as suas nações progredirem.

Apesar do grande interesse pelo assunto, per-
cebe-se que poucos governos adotam estratégias 
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liberais na condução de sua economia, em função 
da vasta gama de políticas intervencionistas obser-
vadas na grande maioria dos países. As análises de 
estratégias de governo, intervencionistas ou não, 
são de interesse tanto político como social, uma 
vez que permitem direcionar decisões econômi-
cas perante as variações do mercado, crises, altos 
índices de desigualdade econômica, baixa renda 
per capta, entre outros problemas cotidianos das 
nações. E ao escolher melhores decisões pode-se 
minimizar os problemas apontados, melhorando 
a qualidade de vida dessa sociedade.

Se fundir o avanço da tecnologia à inovação, 
pode-se observar algumas relações, posto que esta 
atrai efeitos positivos sobre a competitividade das 
firmas, levando ao aumento das vantagens com-
parativas do país, contribuindo para estimular as 
exportações, o crescimento econômico e, por fim, 
o padrão de vida social. O estimulo à inovação
afeta positivamente o lucro das empresas, geran-
do incentivos a investir em sua geração, porém
será necessário remover as barreiras para que os
resultados advindos dessa inovação sejam comer-
cializados livremente.

Nesse sentido, Bhagwati (1999) conclui que 
os países mais prósperos são aqueles onde as de-
cisões de produção, investimento e inovação são 
menos reguladas pelo Estado, e existe maior aber-
tura comercial e financeira.

Assim, em países onde a intervenção estatal 
é forte e principal financiadora de pesquisa em 
desenvolvimento tecnológico, este país tem que 
ter uma política fiscal equilibrada, uma vez que 
é pela tributação que o Estado consegue finan-
ciar gastos púbicos, o que é fundamental para a 
sua saúde econômica. A política fiscal tem um 
efeito de multiplicador sobre a economia inter-
na: quando expansionista leva a aumento do PIB 
real do país; quando contracionista leva à queda 
do mesmo indicador. No corolário, a movimenta-
ção dessa política pública influi diretamente não 
só nos elementos abstratos de avaliação do país, 
mas também no bem-estar real de sua população 
e saúde financeira das empresas. 

A política fiscal é um instrumento macroeco-
nômico que se presta a definir o orçamento públi-

co, englobando, dentre outros aspectos, o poder 
estatal de arrecadação (definição e recolhimento 
de tributos). São de sensível importância, assim, 
a observância e a compatibilidade da utilização 
desse instrumento com o objetivo desenvolvimen-
tista (MUNIZ, 2013). 

Logo, afirma-se que a formulação de bases tri-
butárias, como políticas públicas, não deve ape-
nas tentar fazer cumprir as prioridades que decor-
rem da demanda arrecadatória, mas, sim, atender 
ao interesse público de desenvolvimento socioe-
conômico. A atuação extrafiscal do Estado nesse 
campo possui um forte elemento de externalida-
des positivas, desde que respeitando determinados 
limites e princípios como legalidade, igualdade e 
livre concorrência. Com efeito, no Brasil, quando 
se trata da tributação da inovação, há uma políti-
ca pública constitucionalmente protegida, que se 
insere no âmbito de atuação promocional do Es-
tado Democrático de Direito, de incentivar a so-
lução dos problemas brasileiros por meio do de-
senvolvimento do sistema produtivo nacional e 
regional (CALIENDO, 2012, p. 170).

Em consonância ao raciocínio de Cooter, Shä-
feR e Timm (2007, p. 59), é interessante perceber 
que a inovação nasce, geralmente, em ambiente 
privado. Assim, é previamente a publicação da in-
formação ou ideia privadas que deve ocorrer a for-
mulação de políticas estatais (como p.ex. a política 
fiscal) que atendam as demandas públicas decor-
rentes da evolução tecnológica. Em outros termos, 
deve-se ter a ciência de que a inovação surge no 
âmbito de uma estratégia de mercado pela qual o 
agente privado se diferencia dos seus concorren-
tes e maximiza seus lucros. Sob esse prisma de 
análise, pressupondo-se que com a disseminação 
da nova ideia, tecnologia ou procedimento e con-
sequente estabilização dos interesses dos agentes 
concorrentes, a tutela estatal do processo de ino-
vação com vista ao desenvolvimento tecnológi-
co deve se constituir no fornecimento de infraes-
trutura jurídica e física às atividades inovadoras.

Este artigo visa realizar uma análise macro-
econômica, tendo como base as escolas clássica 
e austríaca, portanto, busca-se entender a apli-
cação de teorias liberais, onde há diminuição do 
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poder estatal, aumento das liberdades individu-
ais e como sua influência no crescimento e de-
senvolvimento econômico e tecnológico das na-
ções. Será demonstrado como a aplicabilidade do 
princípio da especialização do trabalho e investi-
mentos em novas tecnologias são importantes e 
estimula a produtividade e a geração de riqueza-
sambém será apontado que esse princípio da es-
pecialização acontece pelas vantagens das trocas 
comerciais livres e não reguladas.

Método

Segundo Matias-Pereira (2006, p. 85), “o mé-
todo de pesquisa pode ser entendido como a forma 
escolhida pelo pesquisador para verificar a vera-
cidade dos fatos e explicar de maneira consistente 
os fenômenos examinados”. Existem dois métodos 
de pesquisa quantitativo e qualitativo. O método 
qualitativo pode ser explicado da seguinte forma: 

No método qualitativo a pesquisa é descri-
tiva, ou seja, as informações obtidas não 
podem ser quantificáveis. Por sua vez, os 
dados obtidos são analisados de forma in-
dutiva. Nesse sentido, a interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados 
são básicas no processo de pesquisa quali-
tativa (MATIAS-PEREIRA, 2006, p. 86).

Esta pesquisa é considerada qualitativa. Por-
tanto não faz uso de técnicas estatísticas, e anali-
sou de forma indutiva dados secundários. Do pon-
to de vista dos objetivos da pesquisa, esta pode ser 
considerada uma pesquisa explicativa, pois é uma 
pesquisa que “visa” proporcionar maior familiari-
dade com o problema, com intuito de torná-lo ex-
plícito ou de construir hipóteses. No que se refere 
aos procedimentos técnicos, a pesquisa é conside-
rada bibliográfica, pois é uma pesquisa baseada 
em materiais já publicados, que podem ser livros, 
periódicos, artigos e materiais publicados na inter-
net. Foi analisado de uma forma objetiva o Índi-
ce de Liberdade Econômica (ILE), PIB per Cap-
ta, e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
e suas relações.

Resultados e Discussão

Liberdade econômica está presente quando in-
divíduos são permitidos a ter escolhas por si mes-
mos e engajar-se em transações voluntárias en-
quanto essas mesmas escolhas não causarem danos 
a outras pessoas ou suas propriedades. Como in-
divíduos têm direito à sua própria vida, talentos e 
recursos, limitando-se ao direito sobre os outros 
(FRASER INSTITUTE, 2018).

No caso da liberdade econômica, emprega-se 
o ILE, divulgado pela Heritage Foundation e o
Wall Street Journal (HFWSJ, 2016), consideran-
do as seguintes dimensões: direitos de proprieda-
de, liberdade da corrupção, liberdade fiscal, gas-
to de governo, liberdade dos negócios, liberdade
trabalhista, liberdade monetária, liberdade comer-
cial, liberdade de investir e liberdade financeira.

Para estabelecer algum tipo de relação entre 
a inovação e a liberdade econômica, e na mes-
ma linha de Erkan (2015), utilizamos o Índice de 
Inovação Global (IIG) elaborado pela Universi-
dade de Cornell, INSEAD e a World Intellectual 
Property Organization (CORNELL UNIVERSI-
TY; INSEAD; WIPO, 2016). Trata-se de um índi-
ce multidimensional que abarca duas dimensões 
da geração de inovações: os insumos necessários 
para sua “produção” e seus resultados.

Essa primeira dimensão considera as seguin-
tes variáveis: ambiente político; ambiente regula-
tório; ambiente de negócios; educação; pesquisa 
e desenvolvimento; tecnologia; informação e co-
municação; infraestrutura geral; sustentabilidade 
ecológica; crédito; investimento; comércio, con-
corrência e escala; capacitação da mão de obra; 
absorção de conhecimento e cadeias de inovação.

A segunda dimensão as variáveis incorpora-
das são: geração de conhecimento; impacto do 
conhecimento; difusão do conhecimento, ativos 
intangíveis, bens e serviços criativos, criativida-
de on-line.

A partir de uma regressão de corte transversal, 
chegou-se a um resultado estatístico significativo 
que indica que quanto maior o grau de liberda-
de econômica maior a geração de inovação. Fo-
ram realizados todos os testes estatísticos de úl-
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tima geração que permitem confirmar a validade 
e robustez do resultado. A Figura 1 apresenta a 
linha de tendência crescente que expressa a rela-
ção anteriormente mencionada, podendo ser in-
terpretada como a relação média entre ambos os 
índices. Assim, para os países representados pe-
los pontos que se encontram acima da reta, po-
de-se dizer que seu grau de geração de inovação 
está acima da média mundial, dado seu nível de 
liberdade econômica, e vice-versa.

geração e transferência para ao menos aproximar 
nosso país da média mundial para um dado nível 
de liberdade econômica.

Figura 1. Representação do Índice de Inovação Global e 
liberdade econômica – 2016 
Fonte: Ulisses Ruiz de Gamboa (Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica).

No caso brasileiro (destacado em vermelho), 
ocupamos a 153ª (Figura 2) na posição do ILE, 
num universo de 186 países, sendo considerado 
“Muito Pouco Livre”, com tendência decrescen-
te a partir de 2003.

Essa relação coincide perfeitamente com os es-
tudos pretéritos e com toda uma gama de mode-
los econômicos que colocam o avanço da tecnolo-
gia como explicação fundamental do crescimento 
econômico a longo prazo nos países, condição es-
trutural para seu desenvolvimento e crescimento 
do bem-estar do seu povo. No caso do Brasil, os 
resultados apontam que é de suma importância 
aumentar a liberdade econômica em todas suas 
esferas para que se possa criar uma maior quan-
tidade de inovações. Mais que isso, esses resul-
tados também sugerem ser necessário incremen-
tar a eficiência do processo responsável por sua 

Figura 2. Representação do Indice de liberdade economica, 
2016 
Fonte: Wikipédia (2016). 

Portanto, é inegável a complicada relação que 
existe entre a tributação e inovação, sobretudo, no 
que tange ao binômio: política tributária e fomen-
to à inovação tecnológica. Dessa forma em países 
onde a principal forma de desenvolvimento tecno-
lógico é a pesquisa financiada pelo estado, quan-
do esse entra em crise fiscal, uma das primeiras 
medidas de corte de verbas é em ciência e tecno-
logia (Figura 3).

Figura 3. Representação do repasse governamental ás 
universidades federais- Orçamento 
previstos e valores empenhados
Fonte: Subsecretaria de Orçamento e Planejamento/MEC
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A Figura 3 mostra uma clara variação nos in-
vestimentos das universidades federais, em se tra-
tando de desenvolvimento tecnológico, onde a cor-
rida por avanços se torna cada vez mais acentuada 
em um mundo tão globalizado, em que, ao se de-
pender do investimento único ou em sua maior 
parte dos investimentos estatais, ficaremos de-
pendentes dos ciclos econômicos para que pos-
samos destacar em inovação e ciência.

Se o texto constitucional é imperativo no que 
tange ao objetivo fundamental de desenvolvimen-
to, a realidade empresarial ainda é bastante carente. 
A implementação de medidas tributárias voltadas 
ao atingimento do desenvolvimento tecnológico-
-empresarial mostra-se bastante tímida, sobretudo,
quando se tem ciência dos cenários comparados.
Barbosa (2011, p. 570-1) leciona que as normas
tributárias acerca do estímulo à produção de tec-
nologia, antes do advento da Constituição Federal
de 1988, limitavam-se tão somente à possibilidade
de certas deduções de investimentos em pesqui-
sas promovidas por pessoas jurídicas no âmbito
do imposto sobre a renda (IRPJ), constantes nas
Leis n. 7.232/1984 (primeira Lei da Informática)
e n. 7.646/1987 (Lei do Software). Tratava-se de
um modelo similar ao norte-americano. Destarte,
com a diretriz constitucional de promoção e in-
centivo ao desenvolvimento científico e tecnoló-
gico, novas normas foram editadas, como, p.ex.,
a Lei n. 8.661/1993, que previa incentivos fiscais
aos Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industriais (PDTI) e Agropecuários (PDTA). To-
davia, como bem referem Kruglianskas e Matias-
-Pereira (2005, p. 1019), é somente com a apro-
vação da Lei de Inovação Tecnológica (LIT), em
2 de dezembro de 2004 (Brasil, 2004), e sua re-
gulamentação, que o Brasil passou a contar com
um instrumento normativo de fomento à inova-
ção e à pesquisa científica e tecnológica.

Ainda assim a eficiência dos incentivos fiscais 
previstos por lei é ainda baixa. O último Relatório 
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais (MCTI, 
2013, p. 27) refere que “o número de empresas 
que aderiram ao usufruto dos incentivos fiscais do 
Capítulo III da Lei do Bem comprova que conti-
nua em plena ascensão”. Com efeito, em relação 

ao ano de 2011, o aumento registrado foi da or-
dem de 8%, ou seja, de 972 empresas cadastradas 
em 2011 passou para 1.042 empresas em 2012. 
Demonstrando-se, assim, que, mesmo crescente, 
ainda é tímida a efetiva adesão do empresariado 
a essa política pública, não havendo, igualmente, 
dados sobre o número de patentes geradas, empre-
gos, faturamento ou crescimento do marketshare 
(quota de mercado) destas empresas.

Por todo exposto, assevera-se que o maior 
problema à inovação no Brasil encontra-se jus-
tamente no sistema tributário pesado e comple-
xo que desestimula o empreendedorismo no país. 
Questões básicas não encontram soluções em nos-
so sistema: a tributação do comércio eletrônico, 
dos royalties, do ágio e das transferências inter-
nacionais são sintomáticas. Esses aspectos geram 
elevada incerteza (custos de transação) e um ele-
vado custo financeiro e de cumprimento das nor-
mas (externalidades) e, assim, mesmo com nor-
mas de incentivo, percebe-se um ambiente de 
negócios muito desfavorável aos empreendedo-
res tecnológicos.

Conclusão

Conclui-se que a melhor maneira do desenvol-
vimento tecnológico ser alocado é por meio da li-
berdade econômica e um mercado livre. A partir 
do momento em que todos tiverem liberdade para 
desenvolver e produzir o que quiserem e comer-
cializar com quem quiserem, sem ou quase ne-
nhuma regulamentação nas negociações, a dinâ-
mica do jogo entre os produtores e consumidores, 
garantindo-se livre oferta, demanda, concorrên-
cia, preços e lucros, será seguro que os recursos 
sejam direcionados de maneira correta, o inves-
timento em tecnologia se fará necessário e será 
instigado pela necessidade de se produzir mais 
por um preço mais competitivo, aumentando as-
sim a lucratividade. Assim os preços irão traba-
lhar como indicadores, lucros altos falarão para o 
mercado “isso deve ser produzido”, ao passo que 
preços baixos farão o contrário.

Não é relevante nenhuma indicação do go-
verno para que alguma tecnologia seja desenvol-
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vida, pelo contrário. É a relação da necessidade 
dos indivíduos, a recompensa financeira pelo de-
senvolvimento de uma demanda do mercado e a 
vantagem mútua das trocas comerciais que ga-
rantem que centenas de novos itens sejam inven-
tados ou desenvolvidos todos os dias. Cada pes-
soa tem uma necessidade, e sabe o que é melhor 
para si, e ao agir de acordo com apenas seus pró-
prios interesses contribui para o aumento do co-
mércio, da economia e da cooperação mundial.
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Resumo: Liberdade econômica está presente 
quando indivíduos são permitidos a ter escolhas 
por si mesmos e engajar-se em transações volun-
tárias enquanto essas mesmas escolhas não causa-
rem danos a outras pessoas ou suas propriedades. 
A política fiscal é um instrumento macroeconô-
mico que se presta a definir o Orçamento públi-
co, englobando, dentre outros aspectos, o poder 
estatal de arrecadação. O estudo busca realizar 
uma análise macroeconômica com base nas es-
colas clássica e austríaca. Analisou-se de uma 
forma objetiva o Índice de Liberdade Econômi-
ca (ILE), Produto Interno Bruto (PIB) per Cap-
ta, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
suas relações. O Brasil ocupa a 153ª na posição 
do Índice de Liberdade Econômica, num universo 
de 186 países. Dessa maneira é urgente aumentar 
a liberdade econômica em todas suas dimensões 
para que se possa gerar maior quantidade de ino-
vações. Portanto, é a espontaneidade dos indiví-
duos, a recompensa financeira pelo atendimento 
de uma demanda do mercado e o benefício mú-
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tuo das trocas que garantem que milhares de itens 
sejam inovados todos os dias.

Palavras-chave: Livre mercado; Produção; 
Tecnologia. 

Abstract: Economic freedom is present when in-
dividuals are allowed to make choices for them-
selves and engage in voluntary transactions as 
long as those same choices do not cause harm to 
others or their property. Fiscal policy is a macro-
economic instrument that lends itself to defining 
the public budget, encompassing, among other 
aspects, the state power of collection. The study 
seeks to carry out a macroeconomic analysis, us-
ing as base the classical and Austrian schools. The 
Economic Freedom Index (ILE), PIB per Capta, 
and Human Development Index (HDI), and their 
relations, were analyzed in an objective way. Bra-
zil ranks 153rd in the position of the Economic 
Freedom Index, in a universe of 186 countries, 
and in this way it is urgent to increase economic 
freedom in all its dimensions, so that more inno-
vations can be generated. So it is the spontaneity 
of individuals, the financial reward for meeting 
a market demand and the mutual benefit of ex-
changes that ensure that thousands of items are 
innovated every day.

Keywords: Free market; Production; Technology.
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Figura 1. Representação do Índice de Inovação Global e liberdade econômica – 2016 
Fonte: Ulisses Ruiz de Gamboa (Centro Mackenzie de Liberdade Econômica).
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Figura 2. Representação do Indice de liberdade economica, 2016 
Fonte: Wikipédia (2016). 

Clique na imagem 
para retornar



Figura 3. Representação do repasse governamental ás universidades federais- Orçamento previstos e valores empenhados
Fonte: Subsecretaria de Orçamento e Planejamento/MEC
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N os últimos anos o rápido desenvolvi-
mento da tecnologia da informação 
oportunizou a adoção da realidade au-

mentada (RA) em vários setores industriais. Para 
o setor de arquitetura, engenharia e construção
(AEC), um forte interesse vem surgindo para in-
troduzir a RA na visualização dos projetos, moni-
toramento e controle das atividades, melhorando os
métodos convencionais utilizados (CHI, KANG,
WANG, 2013; WANG et al., 2013).

Para reforçar essa ideia, Rankohi e Waugh 
(2013) afirmam que a natureza complexa da AEC 
na execução de construções proporciona uma enor-
me demanda de acesso a informações para ava-
liação, comunicação e monitoramento. Com isso, 
aumenta-se a necessidade de a indústria da cons-
trução usar tecnologias de informação e desen-
volver ferramentas para minimizar essa situação.

Seguindo essa mesma ideia, Chi et al. (2012) 
apontam que as principais falhas existentes no se-
tor da AEC podem ser identificadas na ausência 
de informações a respeito dos trabalhos no can-
teiro de obras, nas lacunas entre o planejamento e 
a execução das atividades das obras e na dificul-
dade de comunicação entre os intervenientes que 
participam do empreendimento. Chi et al. (2012) 
sugerem que a RA é capaz de contribuir para a 
resolução desses problemas, sendo esperado que 

essa tecnologia seja um forte aliado para o desen-
volvimento da construção civil.

A RA, inicialmente, foi estudada por Su-
therland (1968), que propôs a utilização de um 
dispositivo que usava um aparelho de visuali-
zação ligado a um computador colocado na ca-
beça do observador, denominado Head Mounted 
Display (HMD). Essa tecnologia foi desenvol-
vida nas décadas de 1970 a 1980, envolvendo 
a força aérea dos Estados Unidos da América 
(EUA), o Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) e o Centro de Pesquisa da NASA. 
Posteriormente, Caudell e Mizell (1992), cien-
tistas da Boeing Corporation, desenvolveram 
um sistema experimental de RA para auxiliar 
trabalhos de montagens. Loomis et al. (1993) 
criaram um sistema de RA, baseado em GPS, 
que possuía assistência de navegação aos defi-
cientes visuais com sobreposições de áudio es-
pacial. Com o avanço da tecnologia de dispo-
sitivos e computadores móveis, a RA pôde ser 
mais bem desenvolvida e popularizada (STAR-
NER et al., 1997). Nesse sentido, surgiram es-
tudos como os de Feiner et al. (1997), Azuma 
(1997) e Azuma et al. (2001), que desenvolve-
ram protótipos para o sistema de RA móvel, re-
gistrando avanços e limitações. Nesse progresso 
da RA, destacou-se a pesquisa de Klinker, Stri-



296

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP 27 INTEGRAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA AO BIM PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL – PONTENCIALIDADES
VILELA, Cesar Augusto da Cunha; MACHADO, Ricardo Luiz Machado

cker e Reiners (2001), que apresentou um sis-
tema destinado à inspeção de usinas de energia 
elétrica. Friedrich e Wohlgemuth (2002) apre-
sentaram outra aplicação da RA, destinada a 
apoiar a solução de problemas elétricos em ve-
ículos da Ford. Já Wang e Dunston (2007) uti-
lizaram a RA em uma plataforma de treinamen-
to para operadores de equipamentos pesados 
no setor da construção. Golparvar-Fard et al. 
(2011) produziram uma plataforma conceitual 
capaz de promover a integração entre a mode-
lagem de informações 4D e a RA para monito-
ramento e planejamento das atividades de uma 
edificação. Wang et al. (2013) utilizaram a RA 
para monitorar e controlar o progresso do pro-
jeto de uma instalação de gás. Jiao et al. (2013) 
apresentaram uma proposta de uma estrutura de 
RA em um sistema on line em forma de nuvem, 
que realizou a integração entre a modelagem de 
informações da construção – Building Informa-
tion Modeling (BIM) – e as redes sociais de ser-
viços. Yeh, Tsai e Kang (2012) implementaram 
um dispositivo para utilizar uma apresentação 
baseada em localização de informações de cons-
trução, chamado iHelmet, com o intuito de me-
lhorar a eficiência das transferências de infor-
mações através da visualização em tempo real.

Paralelamente ao desenvolvimento da RA, o 
BIM tem avançado para melhorar a comunicação 
e a colaboração entre as partes interessadas no 
projeto da construção, através do uso da mode-
lagem em visualização 3D. No entanto, a utiliza-
ção do BIM tem se restringido a uma ferramen-
ta de representação e simulação, apresentando 
entraves para interagir com a enorme quantida-
de de dados parametrizados e a lacuna entre o 
projeto planejado e o executado (WANG et al., 
2013; LU, LEE, 2017; HAMLEDARI, AZAR, 
MCCABE, 2018).

Com base no contexto apresentado, esta pes-
quisa tem por objetivo identificar o potencial da 
integração da RA ao BIM. Ela  contribui para o 
avanço do gerenciamento da construção ao en-
volver-se com o aperfeiçoamento do processo 
de visualização das atividades realizadas na obra 
em tempo real.

Revisão Bibliográfica

Building Information Modeling (BIM)

Os projetos atuais são cada vez mais comple-
xos e difíceis de monitorar e controlar seu anda-
mento. Como resposta a essa complexidade, as 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
desenvolveram-se rapidamente na última déca-
da. Surgiu então o BIM, com o objetivo de pro-
duzir uma tecnologia que absorvesse as informa-
ções dentro de um ambiente de visualização 3D 
(GRAZINA, 2013).

Por meio da modelagem BIM é estabelecida 
uma plataforma que permite que os intervenien-
tes de um projeto trabalhem de forma colabora-
tiva e simultânea, minimizando os riscos de in-
compatibilidades. Em qualquer fase do projeto, 
os sistemas BIM permitem inserir, extrair, atua-
lizar ou modificar a informação contida nos mo-
delos concebidos (MARTINS, 2014).

Os modelos BIM provaram ser representações 
digitais ricas em dados e parâmetros estabeleci-
dos no planejamento do edifício para apoiar di-
versas atividades de seu ciclo de vida e auxiliar 
os gestores na tomada de decisões. Apesar do uso 
crescente do BIM para novas construções nos úl-
timos anos, a maioria dos edifícios existentes não 
possui documentos de informação completa den-
tro do modelo, por consequência das mudanças 
ocorridas na fase da construção. Informações in-
completas ou mesmo incorretas nos registros são 
ainda uma das principais razões para o baixo ní-
vel de eficiência no gerenciamento de instalações 
para edifícios existentes. Por isso, é necessário 
construir um modelo com alta precisão, inserin-
do todas as informações que estão sendo realiza-
das na fase de construção e operação, para gerar 
uma representação da realidade sobre o que foi 
executado nos edifícios (LU, LEE, 2017; HAM-
LEDARI, AZAR, MCCABE, 2018).

Realidade Aumentada (RA)

O conceito de RA foi bem descrito por Azu-
ma (1997), que o definiu como a junção entre ele-
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mentos reais e virtuais, em qualquer grau de com-
plexidade, aumentando a percepção visual tanto 
individual como coletiva a respeito das informa-
ções gráficas. Para reforçar esse conceito, Grazi-
na (2013) prescreve que a RA é a tecnologia que 
permite sobrepor informação e desenhos gráficos 
criados por computador com imagens do mundo 
real. Essa tecnologia possibilita combinar um am-
biente real com informação gerada por compu-
tador, desenvolvendo um espaço em que os ele-
mentos computacionais gerados são sobrepostos 
ao campo de visão real do utilizador (KIRNER, 
ZORZAL, KIRNER, 2006; WANG et al., 2013).

A RA é apresentada em modelos baseados ou 
não em marcadores, de acordo com seus esque-
mas de implementação. A RA sem marcador é ge-
ralmente chamada de RA baseado em rastreamen-
to de recurso natural (LEE; KWON; KO, 2017).

Segundo Fernandes (2012), uma experiência 
em RA pode ser produzida por uma janela virtu-
al como, por exemplo, uma tela de computador, 
celular ou um HMD (visor digital). Para integrar 
as imagens é necessário selecionar o tipo de ras-
treamento ou tracking que permitirá associar ima-
gens a informações digitais, que pode ser definido 
como o processo de identificar o ponto de vista do 
usuário, posição e orientação, em relação aos ele-
mentos no espaço que possuem informações di-
gitais associadas. Este rastreamento pode ser ob-
tido através de sensores de posição e orientação 
como, por exemplo, laser scanners, GPS, giros-
cópios ou acelerômetros (GOLPARVAR-FARD 
et al., 2011; BEHZADAN, KAMAT, 2007; IRI-
ZARRY et al., 2013; WILLIAMS et al., 2015) e 
marcadores visuais, também conhecidos como fi-
duciais (KIZILTAS et al., 2008), que são identi-
ficados por uma combinação de câmeras digitais 
e algoritmos de visão computacional. Cada técni-
ca possui vantagens, em termos de custos, prati-
cidade e manutenção e limitações, em termos de 
resolução, precisão e gasto computacional (FER-
NANDES; CUNHA; LOPES, 2012).

Peres et al. (2015) também reforçam a neces-
sidade de elementos para utilizar a RA como ras-
treador, informação virtual (texto, imagem, vídeo) 
e câmera de vídeo. E ainda sugerem como alter-

nativa ao marcador o uso do Sistema de Posicio-
namento Global (Global Positioning System ou 
GPS). Esse sistema de RA começou a ser utiliza-
do em aplicações de visualização científica, como 
descrito nos estudos de Caudell e Mizell (1992), 
para montagens de peças de aviões, evoluindo 
para inspeção em usinas elétricas (KLINKER; 
STRICKER;  REINERS, 2001), aplicações na 
medicina (VOGT; KHAMENE; FRANK, 2006), 
jogos de entretenimento (FAN, LIU, 2011; JUAN 
et al., 2010) e montagens de tubulações prediais 
(HOU; WANG; TRUIJENS, 2015).

A integração do BIM à Realidade Aumentada (RA)

Jiao et al. (2013) desenvolveram uma apli-
cação que integra RA e BIM, mostrando que a 
possibilidade de utilização da modelagem da in-
formação da construção em objetos 3D pode ser 
inserida em um ambiente de RA on line. A con-
tribuição está em utilizar uma plataforma aberta, 
chamada web3D, em que as imagens no local são 
processadas e registradas com objetos virtuais.

Grazina (2013) descreveu um conceito teórico 
de uma plataforma de integração para as tecnolo-
gias BIM e RA, utilizando como método de ras-
treamento o GPS, obtendo como resultado uma 
base de dados gerados pelas informações extraí-
das da integração, realimentando o planejamen-
to. Golparvar-fard, Peña-mora e Savarese (2009) 
aplicaram esse modelo utilizando um sistema de 
localização com sobreposição de imagens foto-
gráficas do ambiente. O resultado gerou informa-
ções do contexto da obra ajudando a alimentar o 
seu progresso. Behzadan et al. (2008) e Hakka-
rainen, Woodward e Rainio (2010) aplicaram o 
GPS para captura automática dos dados realiza-
dos. Como resultado, esses autores apresentaram 
uma estrutura que pode ser reutilizada por qual-
quer aplicativo de RA.

Irizarry et al. (2014) estudaram a aplicação da 
RA como ferramenta de apoio às atividades de ins-
talações de tubulações prediais, através da posição 
e orientação do observador, chamado Information 
Surveyed Point for Observation and Tracking (In-
foSpot), que utiliza os sensores de rastreamento 
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como giroscópio, acelerômetro e GPS embutidos 
no dispositivo móvel. Esses autores concluíram 
que a solução encontrada possui baixo custo e aju-
da os gestores de instalações nas suas tarefas de 
rotina, uma vez que a visualização de um espaço 
pode ser acompanhada pelas informações relati-
vas aos projetos em uma única interface.

Kim et al. (2017) apresentaram uma proposta de 
um sistema CAD 4D baseado em RA desenvolvido 
para refletir informações de construção em tempo 
real, derivadas do local de construção, além de for-
necer simulação prática de modelos 4D e 5D. O sis-
tema gerencia o cronograma das atividades através 
das imagens extraídas em tempo real no canteiro de 
obras, usando câmeras Web instaladas na construção.

O sistema BIM integrado à RA pode funcionar 
como uma ferramenta robusta para coordenação 
e comunicação. Essa visualização da construção, 
associada ao modelo planejado, pode melhorar a 
identificação, o processamento e a comunicação de 
discrepâncias de progresso nas obras (GOLPARVAR-
-FARD, PEÑA-MORA, SAVARESE, 2009; SHIN, 
DUNSTON, 2010; PARK et al., 2013; KWON,
PARK, LIM, 2014). Embora esta visualização possa, 
teoricamente, ser o principal meio de comunicação
do conteúdo BIM no local em 3D, não há atualmen-
te uma compreensão completa de como isso pode
impactar a construção e o desempenho dos profis-
sionais da indústria (CHALHOUB; AYER, 2018).

Metodologia de Pesquisa

Este artigo fornece uma revisão sistemática da 
literatura produzida entre 2008 e 2018  sobre apli-
cações de RA na construção civil para visualiza-
ção de projetos em tempo real. A abordagem de 
pesquisa adotada foi construída com base na pro-
posta apresentada por Rankohi e Waugh (2013), 
apresentada na Figura 1.

Inicialmente, foram selecionados periódicos in-
dexados nas principais bases de dados com pesqui-
sas na área de AEC, como Web of Science, SciSear-
ch, SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic 
OneFile, EBSCO, OCLC, VINITI, SCImago e Pro-
Quest. Os artigos foram selecionados considerando 
a existência em seus títulos e resumos de combina-

ções de palavras-chave “Building Information Mo-
deling and Augmented Reality” e “BIM and AR”.

Na etapa inicial da pesquisa foram seleciona-
dos treze periódicos, conforme Tabela 1.

Em seguida, realizou-se uma análise quanti-
tativa dos artigos, definido as categorias dos ar-
tigos quanto a: publicações por ano, publicações 
por periódicos, publicações por país de residência 
do primeiro autor, publicações por primeiro autor, 
publicações por metodologia empregada, publica-
ções por área de atuação e publicações por tecno-
logias utilizadas no rastreamento da RA. A defi-
nição das categorias apresentada foi extraída dos 
64 artigos encontrados na busca dentro dos peri-
ódicos selecionados nas bases de dados.

Classificação dos artigos

Foram classificados quantitativamente os arti-
gos publicados entre o período de 2008 até abril 
de 2018, contados apenas uma única vez. Tam-
bém foram classificados, utilizando esta quantifi-
cação de artigos, os periódicos, as editoras, os pri-
meiros autores e o país de residência dos mesmos.

Os artigos foram analisados quanto à sua me-
todologia em cinco critérios: estudo de caso, revi-
são de literatura, estudo experimental (empírico), 
prova de conceito (prova de estudo de princípio).

Um estudo de caso tem como método de pes-
quisa a consideração dada ao desenvolvimento 
de um determinado caso durante um período. A 
revisão de literatura tem com base realizar uma 
pesquisa utilizando um método que considera os 
pontos críticos da corrente do conhecimento, in-
cluindo resultados substantivos, bem como con-
tribuições metodológicas para um determinado 
tópico. Uma experimentação é um método cien-
tífico empírico em que um experimento arbitra 
entre modelos ou hipóteses concorrentes. Uma 
prova de conceito ou uma prova de princípios de 
estudos possui um método de pesquisa em que 
um determinado método ou modelo pressupos-
to é colocado para demonstrar sua viabilidade ou 
para verificar se um certo conceito, teoria ou pro-
tótipo tem o potencial de ser usado (RANKOHI; 
WAUGH, 2013).
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Tabela 1: Periódicos e número de artigos encontrados na pesquisa

Periódico Editora
Fator de 
Impacto
em 2016

Quantidade
de artigos

Principais Bases de Dados 
Indexadas

1 Automation in Construction Elsevier 2,91 25 Scopus, INSPEC e Scisearch
2 Advanced Engineering Informatics Elsevier 2,68 5 Scopus

3 Journal of Computing in Civil 
Engineering ASCE 1,92 9

Google Scholar, Informações 
de Engenharia (IE), ISI Web of 
Science, EBSCOhost e ProQuest

4 Journal of Construction Engineering 
and Management ASCE 1,78 1

Google Scholar, Informações 
de Engenharia (IE), ISI Web of 
Science, EBSCOhost e ProQuest

5 Journal of Management in 
Engineering ASCE 2,01 1

Google Scholar, Informações 
de Engenharia (IE), ISI Web of 
Science, EBSCOhost e ProQuest

6 Journal of Information Technology in 
Construction OASPA 1,08 7 DOAJ , SCOPUS, ICONDA e a 

Biblioteca Digital ITC

7 Journal of Computer Aided Civil and 
Infrastructure Engineering Wiley 4,92 2 EBSCO, DBLP, PASCAL 

Database (INIST/CNRS)

8 Journal of Engineering, Construction 
and Architectural Management Emerald 1,00 2 ABI, CSA/METADEX, EBSCO, 

ESCI, ICONDA

9 Journal of Construction Innovation Emerald 1,36 3
ABI, EBSCO, IBSEDEX, 
ICONDA, INSPEC, ProQuest e 
Scopus

10 Journal of Facilities Management Emerald 1.41 1

ABI, CSA/METADEX, EBSCO, 
ESCI, ICONDA, INSPEC, 
ProQuest e SCOPUS, SciSearch, 
SCOPUS, INSPEC, Google 
Scholar

11 Journal of Personal and Ubiquitous 
Computing SpringerOpen 2.395 2

ProQuest, Academic OneFile, 
EBSCO, OCLC, VINITI, 
SCImago, ProQuest SciSearch, 
SCOPUS, INSPEC, Google 
Scholar

12 Visualization in Engineering SpringerOpen * 5

ProQuest, Academic OneFile, 
EBSCO, OCLC, VINITI, 
SCImago, ProQuest SciSearch, 
SCOPUS, INSPEC, Google 
Scholar

13 International Journal of Computer 
Graphics SpringerOpen 1.468 1

ProQuest, Academic OneFile, 
EBSCO, OCLC, VINITI, 
SCImago, ProQuest

TOTAL 64

Figura 1. Abordagem de pesquisa
Fonte: adaptado de Rankohi e Waugh (2013).

Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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A indústria da AEC tem muitas áreas para 
efetuar pesquisas utilizando a RA. Este trabalho 
classificou as diversas áreas que os artigos 
apresentaram pesquisas. A área de inspeção 
de obras voltou-se ao acompanhamento das ativi-
dades do canteiro de obras e a verificação da exe-
cução em relação ao definido no projeto (CHI et 
al., 2013). A área da manutenção predial apresen-
tou nos artigos uma aplicação quanto ao contexto 
do projeto para verificação do que foi construí-
do, avaliando o estado atual para possíveis corre-
ções ou alterações de projeto (JIAO et al., 2013; 
OLBRICH et al., 2013; NAGY, 2013). A área de 
montagem de peças para instalações prediais au-
xiliou na execução das atividades, projetando o 
sistema das instalações no ambiente, contextu-
alizando e facilitando a execução da montagem 
(SHIRAZI; BEHZADAN, 2014). A área de in-
fraestrutura envolve-se com a execução e inspe-
ção de obras de sistema de infraestrutura, túneis 
e pontes, com o intuito de auxiliar na execução 
e verificação do que foi projetado em relação ao 

que foi construído (KIM et al., 2017).
As tecnologias de RA foram classificadas quan-

to ao rastreamento e à captura de imagens, poden-
do ser marcadores fiduciais, sistemas GIS (GPS), 
laser scanner e fotogrametria.

Após a apresentação dos resultados realizou- 
se uma análise crítica dos mesmos, apresentado 
considerações para cada categoria e classifica-
ção exposta neste estudo para extrair os poten-
cias da pesquisa e revelar a projeção das tecno-
logias para o setor AEC.

Resultados e Discussões

Seguindo a abordagem de pesquisa apresenta-
da na seção anterior, foram encontrados 61 arti-
gos nos periódicos indexados nas bases de dados 
selecionadas no estudo. Na Tabela 2 são apresen-
tadas as quantidades de publicações encontradas 
em cada periódico.

Entre os periódicos selecionados, destacou- 
se o Automation in Construction, com 25 publi-

Periódico/Conference Quant. 
Artigos 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

1 Automation in Construction 25 4 5 1 4 10 1

2 Journal of Computing in Civil 
Engineering 9 1 2 2 1 1 2

3 Journal of Information Tech. in 
Construction 7 3 1 1 2

4 Advanced Engineering Informatics 5 1 2 1 1
5 Visualization in Engineering 5 1 4
6 Journal of Construction Innovation 3 1 1 1

7 Journal of Computer Aided Civil and 
Infr. Eng. 2 1 1

8 Journal of Eng. Const. and Arch. 
Manag. 2 1 1

9 Journal of Pers. and Ubiquitous 
Computing 2 1 1

10 International Journal of Computer 
Graphics 1 1

11 Journal of Const. Eng. and 
Management 1 1

12 Journal of Facilities Management 1 1

13 Journal of Management in 
Engineering 1 1

Total 64 9 8 3 2 9 16 2 5 3 3 4
Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Tabela 2. Publicações anuais nos periódicos pesquisados
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cações, correspondendo a 34,4% dos artigos en-
contrados. A segunda revista com maior produção 
foi a Journal of Computing in Civil Engineering, 
com 9 publicações, correspondendo a 14,7% do 
total. A Journal of Information Technology in 
Construction – Itcon apareceu em terceiro lugar, 
com 7 publicações, correspondendo a 11,4% do 
total. As 3 primeiras revistas que aparecem na ta-
bela 2, apresentam 64% dos artigos observando 
que as mesmas possuem uma política de publi-
cação de temas que agregam pesquisas que apli-
cam a tecnologia da informação dentro do setor 
AEC, consequentemente, tornando referência para 
os pesquisadores.

do primeiro autor. Conforme aparece na Figu-
ra 3, os Estados Unidos (USA) foram responsá-
veis por 34% das publicações, seguido da Aus-
trália com 25%, e logo após a Coréia do Sul, com 
10%. A China e o Canadá possuem o mesmo nú-
mero de publicações, com 5% do total. Os de-
mais países possuem publicações corresponden-
tes a 21% do total.

Figura 2. Publicações no período de 2008 a 2018
Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Na Figura 2 aparece uma análise da evolução 
de publicações no período considerado. Verifica-se 
que em 2013 ocorreu um crescimento expressivo 
na quantidade de publicações, em decorrência de 
uma edição especial cujo o título apresentado foi 
realidade aumentada em arquitetura, engenharia 
e construção provocando este aumento significa-
tivo neste ano. Porém ao desconsiderarmos as pu-
blicações realizadas nesta edição percebe-se que 
ocorrem uma tendência de crescimento sobre este 
assunto ao longo dos anos gradativamente.

Ano de publicação

O estudo possibilitou identificar em quais pa-
íses tem ocorrido um interesse maior pelo tema, 
considerando como critério o país de residência 

Figura 3. Publicações por país de residência do primeiro autor
Fonte: elaborado pelos autores (2018).

O autor que mais publicou sobre BIM asso-
ciado à RA foi Xiangyu Wang, com 11% dos ar-
tigos. Em seguida, aparece Mani Golparvar-Fard, 
com 7% de todas as publicações encontradas, con-
forme Figura 4.

Figura 4. Publicações por autor
Fonte: elaborado pelos autores (2018)
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As publicações de Xiangyu Wang estão distri-
buídas para este assunto nos períodos de 2008 a 
2015, sendo que em 2013 esse autor publicou uma 
revisão bibliográfica sobre RA em ambiente cons-
truído, classificando e demostrando as implicações 
para pesquisas futuras. Ainda no mesmo ano, Wang 
e outros pesquisadores apresentaram uma propos-



302

COLEÇÃO GÊNESIS: CIÊNCIA E TECNOLOGIA - V. 1, 2019

CAP 27 INTEGRAÇÃO DA REALIDADE AUMENTADA AO BIM PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL – PONTENCIALIDADES
VILELA, Cesar Augusto da Cunha; MACHADO, Ricardo Luiz Machado

ta de estrutura conceitual que integra o BIM com 
a RA. Wang e seu grupo de pesquisa sugerem que 
a RA deve operar em conjunto com tecnologias de 
rastreamento e detecção, como identificação por 
radiofrequência (RFID), sensores e rastreamento 
de movimento. Em 2014, Wang e sua equipe cria-
ram uma integração do BIM à RA, demostrando 
que essa composição pode resolver problemas re-
ais, como a baixa produtividade na recuperação de 
informações, a tendência de se cometer erros na 
montagem de sistema prediais e a baixa eficiência 
de comunicação, em uma pesquisa voltada à indús-
tria de petróleo e gás. Neste mesmo ano, Wang e 
sua equipe desenvolveram um projeto colaborati-
vo, integrando tecnologias de RA e tele presença. 

Entre os 64 artigos encontrados, 42% adota-
ram uma abordagem de prova de conceito, 32% 
realizaram revisões bibliográficas, 14% reali-
zaram estudos de caso e 13% realizaram traba-
lhos experimental. Wang et al. (2014) e Park et 
al. (2013), utilizando como metodologia a prova 
conceito, obtiveram uma visualização de partes 
do projeto utilizando marcadores fiduciais. Grazi-
na (2013) e Martins (2014) produziram uma pla-
taforma conceitual obtendo atualizações das in-
formações do progresso. 

Para os estudos de casos, Clemente e Cachadi-
nha (2012) realizaram, através da visualização de 
RA, atualizações das informações do progresso da 
obra. Su et al. (2013) modelaram uma visualização 
auxiliando nas instalações de infraestrutura. Kim 
et al. (2017) conseguiram auxiliar a construção de 
uma ponte realizando simulações através da RA. 

Nas metodologias de experimentos, Shin, Park 
e Lim (2014) e Shin et al. (2013) demostraram 
que a detecção de defeitos utilizando RA foi sig-
nificativa, melhorando a percepção. 

Nos trabalhos de revisão bibliográfica, Rankohi 
e Waugh (2013) encontraram em 133 artigos uma 
forte tendência à aplicação da RA na construção 
civil. Leite et al. (2016), Irizarry et al. (2014) e 
Wang et al. (2013) concluíram que a visualização 
para a construção auxilia o planejamento, opera-
ção e manutenção da obra.

A existência de 41% de investigações na for-
ma de estudos de casos, que envolvem análises 

sobre fenômenos existentes, permite constatar 
que a integração entre as tecnologias BIM e RA 
já é realidade, em alguma instância, em organi-
zações do setor da construção. A ocorrência de 
14% das pesquisas na forma de experimentos in-
dica que há a necessidade de mais experimentos 
práticos referentes ao tema, que convive com in-
tensa inovação tecnológica e requer descobertas 
de campo e validações.

Na Figura 5 são apresentadas as áreas da 
indústria da construção que têm sido motivo de 
pesquisas associando o BIM à RA, bem como os 
respectivos autores de trabalhos.

A área de inspeção possui a maioria dos estudos 
publicados, conforme mostrado no Quadro 1, em 
que podem ser observados os trabalhos de Beh-
zadan, Timm e Kamat (2007). Em seguida Gol-
parvar-Fard et al. (2009), passando por Irizarry et 
al. (2013), Shin et al. (2013), Wang et al. (2014) 
e Williams et al. (2014), até as pesquisas mais 
atuais como as de Zhou, Luo e Yang (2017), Fa-
zel e Izadi (2018) e Chalhoub e Ayer (2018), que 
apresentam  uma convergência dos temas para a 
aplicação da RA para auxiliar na execução e na 
detecção das informações do progresso da obra. 

Para a área de manutenção, Nagy (2013) apre-
sentou a implantação da RA no sistema de ma-
nutenção predial. Hou, Wang e Truijens (2014) 
aplicaram a RA na montagem de um sistema de 
tubulações, obtendo uma melhora na produtivi-
dade e no desempenho do profissional, diminuin-
do a carga de trabalho cognitiva. Para a área de 
infraestrutura, Su et al. (2013) atuaram nas esca-
vações de valas para instalações de infraestrutu-
ra, propiciando, através da aplicação da RA, uma 
maior confiabilidade da localização para a opera-
ção. Em síntese, constatou-se que a área de inspe-
ção representa a maior ocorrência, com 64% das 
pesquisas realizadas. A área de manutenção apare-
ce em 11% das pesquisas. Já a montagem de siste-
mas prediais esteve presente em 11% das pesqui-
sas, enquanto a infraestrutura apareceu em 13%.

Além dos estudos anteriores, um aspecto par-
ticularmente importante sobre a interação da RA 
para modelos BIM envolve a compreensão so-
bre o desenvolvimento tecnológico na área para 
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captura de dados automáticos em um ambien-
te virtual. Estas tecnologias fornecem uma in-
teração com o usuário, produzindo experiências 
em ambientes imersivos, baseados em desktops, 
dispositivos móveis, equipamentos estacioná-
rios para escaneamento do ambiente, disposi-
tivos Head-mounted display (HMD) e óculos 
(RANKOHI E WAUGH, 2013). As tecnologias 
presentes nos artigos analisados são apresenta-
das na Tabela 3.

Em geral, ao avaliar uma tecnologia de rastre-
amento em relação às tarefas que usuários podem 
realizar, deve-se considerar o volume de trabalho, 
a amplitude de movimento desejada, a exatidão e 
precisão necessárias e a probabilidade de oclusão do 
rastreador (DUNSTON; WANG, 2011). Para Meža, 
Turk e Dolenc (2014), o principal desafio técnico 
dos sistemas de RA que não utilizam pontos de re-
ferência como marcadores visuais é o de determi-
nar com precisão a posição do usuário no espaço.

Quadro 1. Publicações por área de atuação

Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Área de atuação Artigos pesquisados

Inspeção (Planejamento 
e produção Predial) - 
visualização de contexto

Behzadan, Timm e Kamat (2007); Schall et al. (2009); Behzadan e Kamat (2009); 
Hammad, Wang e Mudur
(2009); Shin e Dunston (2010); Behzadan e Kamat (2010), Sousa (2012); Pedrosa 
et al. (2013); Moreira (2013);
Bae, Golparvar-Fard e White (2013); Chi et al. (2013); Irizarry et al. (2013); Shin et 
al. (2013); Wang et al.
(2014); Williams et al. (2014); Kwon, Park e Lim (2014); Landrieu et al. (2015), 
Zhou, Luo e Yang (2017); Fazel e
Izadi (2018); Chalhoub e Ayer (2018); Golparvar-Fard et al. (2009); Golparvar-Fard 
et al. (2009); Hakkarainen,
Woodward e Rainio (2010); Golparvar-Fard, Peña-Mora e Savarese (2011); Yeh, 
Tsai e Kang (2012); Meža,
Turk e Dolenc (2014); Lee, Kwon e Ko (2017).

Manutenção predial Clemente e Cachadinha (2012); Fernandes (2012); Jiao et al. (2013); Olbrich et al. 
(2013); Nagy (2013).

Montagem de sistemas 
prediais

Hou et al. (2013); Shirazi e Behzadan (2014); Hou, Wang e Truijens (2014); Le et al. 
(2015); Chu, Matthews e Love (2018).

Infraestrutura
Behzadan e Kamat (2007); Schall et al. (2009); Schall, Zollmann e Reitmayr (2012); 
Dong e Kamat (2013); 
Su et al. (2013); Kim et al. (2017).

Tabela 3. Tecnologias para rastreamento de imagens em RA

Tecnologias de Rastreamento e 
captura para RA Total 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Marcadores
Fiduciais 19 1 3 4 4 3 2 2
GIS/GPS 
(geo-orientação) 22 2 2 2 1 2 9 3 1

Recurso 
natural

Laser scaner 2 1 1
Fotogrametria 5 2 1 1 1
Total 48 2 4 2 3 5 14 7 5 0 3 3

Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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A fotogrametria é uma das ferramentas mais 
populares para adquirir dados tridimensionais 
(3D) e fornece um modelo de superfície digital 
(LIAROKAPIS, 2005). Essa tecnologia é capaz 
de fornecer informações simultâneas de posicio-
namento em tempo real sobre várias entidades, 
além de autocalibrar e minimizar erros de posi-
cionamento quando múltiplas câmeras são insta-
ladas (ZHOU; DUH; BILLINGHURST, 2008). 
O desenvolvimento dessa tecnologia tem se po-
pularizado em decorrência da praticidade em sua 
aquisição, seu baixo custo e sua fácil manipula-
ção (GOLPARVAR-FARD, EÑA-MORA, SAVA-
RESE, 2009; BAE, GOLPARVAR-FARD, WHI-
TE, 2013; BARAZZETTI et al., 2015). Porém, 
para Golparvar-Fard et al. (2011), automatizar a 
detecção do progresso de uma operação produti-
va a partir das imagens de um local é um desafio, 
pois existem limitações quanto à sua utilização na 
obra. Essas limitações ocorrem por causa de mu-
danças climáticas, afetando a iluminação e difi-
cultando uma captura da imagem pela câmera e a 
sobreposição automática do projetado com o real.

Os lasers scanners são promissores para 
automatizar a coleta de dados. Porém, ainda são 
caros e a implementação dessa tecnologia é um 
desafio nos canteiros de obras. Limitações como 
movimentações no campo de visão do scanner 
prejudicam a continuidade da captura da infor-
mação espacial, o nível de detalhes dentro dos 
componentes capturados é reduzido, exigindo ca-
librações regulares, bem como tempo de aqueci-
mento para iniciar a captura da nuvem de pontos. 
Outros fatores são a dificuldade de transporte do 
equipamento dentro do canteiro, a não utilização 
dentro de ambientes fechados, tendo um proces-
samento de dados demorado e também a não gera-
ção de informações semânticas, como qual ponto 
pertence a quais componentes estruturais, sendo, 
assim, um sistema propenso a erros (GOLPAR-
VAR-FARD; PEÑA-MORA; SAVARESE, 2009).

O sistema de informação geográfica (GIS) uti-
liza a posição e orientação do usuário através de 
hardware e software, sendo abrangente sua utili-
zação, indo além do uso do GPS. O GPS também 
dependente de fatores externos para o rastreamen-

to de imagens do progresso da obra, como condi-
ções climáticas e barreiras físicas, como a própria 
estrutura da obra (WANG et al., 2014). 

Segundo esses autores, os smartphones não 
foram capazes de fornecer precisão suficiente 
para atender as necessidades de posicionamento 
de uma estrutura no local em que se encontra. 
Os sistemas de GNSS fornecem boa precisão, 
mas exigem linhas de visão claras e são ainda 
mais caros (IRIZARRY et al., 2013). A empresa 
Trimble lançou, no segundo trimestre de 2018, o 
Trimble Site Vision que funde tecnologia de pon-
ta de realidade aumentada com o GNSS de pre-
cisão centimétrica para trazer automaticamente 
os projetos 3D.

Ao contrário dos marcadores fiduciais, as eti-
quetas de identificação por radiofrequência (RFID) 
não requerem linha de visão, proximidade, leitura 
individual e contato direto. O RFID ativo trabalha 
com maiores intervalos de leitura e permite que 
os dados sejam armazenados neles. No entanto, 
seu desempenho é reduzido em proximidade de 
metais e líquidos, especialmente quando o RFID 
é usado em frequências mais altas (KIZILTAS 
et al., 2008). Além disso, o RFID também não é 
ideal para ambientes construídos, pois a precisão 
pode ser diminuída em função de obstruções es-
táticas e da exigência de cada objeto ter sua pró-
pria tag. Por fim, o RFID carece de escalabilida-
de, gerando pouca praticidade.

Os marcadores fiduciais podem ser, por sua 
vez, facilmente implementados em canteiros de 
obras (LE et al., 2015; ZHOU, LUO, YANG, 
2017). Porém, a utilização de marcadores den-
tro do canteiro torna-se difícil, pois a taxa de re-
conhecimento é notavelmente reduzida sob a luz 
solar. Para resolver esses problemas, é necessário 
melhorar o reconhecimento de marcadores atra-
vés do pré-processamento de imagens (KWON; 
PARK; LIM, 2014) e a calibração da câmera deve 
ser precisa para se obter o alinhamento nas ima-
gens (FAZEL; IZADI, 2018).

Conclui-se que o rastreamento por GPS/GIS 
representa o maior percentual de uso, com 46% 
das aplicações, seguido pelos marcadores, com 
40%, a fotogrametria, com 10%, e o laser scan-
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ner, com 5%. As quantidades expressivas de uti-
lização do GIS/GPS e marcadores decorrem de 
seus custos baixos, além do processo facilitado e 
prático de implementação.

Tendências de Aplicação das Tecnologias de 
Rastreamento

Com a melhoria das tecnologias de localiza-
ção, os dispositivos de RA não são obrigados a 
depender de marcadores para saber onde posicio-
nar o elemento virtual. Através da análise de ele-
mentos do ambiente real, os novos sistemas con-
seguem identificar relações entre a câmara e o 
sistema de coordenadas do mundo real.

O avanço da tecnologia de rastreamento e de-
tecção depende muito de esforços industriais e aca-
dêmicos para melhorar a performance de dispo-
sitivos. Além de rastreamento preciso e de longo 
alcance, alta qualidade e tempo real para renderi-
zação são essenciais para sistemas AR.

A Google apresentou o seu projeto Google 
Glass em 2013, na forma de um dispositivo do 
tipo HMD, que sob a forma de óculos permite ao 
utilizador interagir com o mundo real. Continu-
ando essa evolução, em 2016, a DAQRI e a Au-
todesk fizeram uma parceria com uma integração 
BIM360 com a Mortenson Construction utilizando 
um HMD, destacando os benefícios do AR para 
transformar a maneira como a construção funcio-
na. Em 2017 a Microsoft lançou o Hololens, um 
óculos de RA com um potencial ampliado de atu-
ação para o setor da AEC, com possíveis aplica-
ções nos canteiros de obras, por possuir um sis-
tema integrado e sensores mais poderosos do que 
os dos dispositivos móveis concorrentes.

Portanto, existe uma tendência bem definida 
conforme o contexto apresentado de que a tecno-
logia para modelar a RA está baseada no avanço 
dos sensores embutidos nos dispositivos móveis 
e nos pacotes de desenvolvimentos de softwares, 
os chamados SDKs, que permitem criar os mo-
delos 3D e posicioná-los nos ambientes, sem a 
necessidade de marcadores, também conhecidos 
como markerless. Essa tecnologia identifica pon-
tos chaves no ambiente e combina essas informa-

ções com mais informações dos sensores do dis-
positivo, para conseguir determinar a posição e 
a orientação do dispositivo à medida que ele se 
move através do ambiente.

O desafio para as futuras pesquisas está na 
melhoria da facilidade e praticidade de implanta-
ção dentro da obra, gerando uma maior precisão 
e oclusão quanto a inspeções de possíveis ativi-
dades no canteiro.

Considerações finais

Esta pesquisa constatou um grande potencial 
de aplicabilidade da RA integrada à modelagem 
BIM para auxiliar na inspeção das atividades, ma-
nutenção predial e infraestrutura, e montagens de 
peças nas instalações. Essa integração permite in-
teragir com o usuário, de forma intuitiva, geran-
do uma imersão dentro dos modelos BIM, de ma-
neira a reduzir o tempo de resposta em relação às 
possíveis soluções para readequação de atividades 
no canteiro de obras. A plataforma de visualiza-
ção mais intuitiva procura atualizar com rapidez 
o planejamento da obra por meio de informações
geradas na obra (as-built).

O potencial de uso da integração entre BIM e 
RA aumenta por causa da evolução no desempe-
nho dos computadores portáteis, dispositivos mó-
veis e outras soluções de dispositivos de visuali-
zação em ambiente virtual. 

As técnicas de rastreamento de imagens, como 
os marcadores visuais (fiduciais), e a utilização 
de sensores de posicionamento para informação e 
orientação, como o GPS, têm se destacado. Gran-
de parte dessa disseminação deve-se ao baixo cus-
to e à facilidade de utilização e implantação des-
sas tecnologias.

Contudo, existem ainda dificuldades para se 
obter resultados mais expressivos utilizando a RA, 
associadas às limitações de precisão, calibração e 
oclusão. Os investimentos para popularizar a RA 
vêm melhorando a performance dos smartphones 
e computadores móveis através de sensores em-
butidos como acelerômetros e giroscópios.
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Resumo: Nos últimos anos vários estudos têm 
apontado deficiências oriundas da coleta de da-
dos sobre o andamento das obras do setor da 
construção. A necessidade de coleta e processa-
mento sistemático de dados para gerar informa-
ções do progresso da obra em tempo real é cada 
vez mais importante. A modelagem da informa-
ção da construção (BIM) proporciona o benefício 
de agregar as informações sobre as obras em uma 
única plataforma 3D. Entretanto, o BIM pode li-
mitar a participação de parte dos colaboradores 
do canteiro de obras em seu processo de gerencia-
mento. A realidade aumentada, por sua vez, surge 
para potencializar o BIM em relação à visualiza-
ção da realidade do canteiro de obras, suprindo 
as lacunas de interoperatividade através do pro-
cessamento e absorção automática das informa-
ções. Inserido nesse contexto, este trabalho tem 
por objetivo analisar o potencial da associação da 
tecnologia de realidade aumentada ao BIM. Atra-
vés da adoção de uma abordagem metodológica 
baseada em revisão bibliográfica, são verificadas 
as tendências das pesquisas contemporâneas, ca-
tegorizando os métodos de pesquisa aplicados, 
as áreas de atuação e as tecnologias de realida-
de aumentada utilizadas para captura automática 
de dados. Para isso, foram investigadas publica-
ções científicas entre 2008 e 2018, presentes em 
13 periódicos das áreas de arquitetura, engenha-
ria e construção (AEC), indexados em 11 bases 

de dados. Foram encontrados 61 artigos conside-
rando estritamente publicações associando a rea-
lidade aumentada ao BIM. Constatou-se que 41% 
das publicações encontradas utilizaram a aborda-
gem de estudo de caso, 48% das pesquisas volta-
ram-se à área de inspeção do canteiro de obras e 4 
tecnologias destacaram-se na captura automática 
de dados sobre o progresso da obra. Como con-
clusão da pesquisa, verificou-se que o desenvol-
vimento de tecnologias de informação tem pro-
duzido avanços no setor da construção.

Palavras-chave: Realidade aumentada; BIM; ge-
renciamento da construção.

Abstract: Several studies have pointed out de-
ficiencies arising from data collection related to 
building site progress in the construction indus-
try in recent years. The need for systematic data 
collection and processing to generate information 
on the work’s progress in real-time is increasingly 
essential. Building information modeling (BIM) 
provides the benefit of aggregating information 
about the works on a single 3D platform. How-
ever, BIM can limit the participation of part of 
the construction site employees in its manage-
ment process. Augmented reality, in turn, appears 
to enhance BIM compared to viewing the reali-
ty of the construction site, supplying the interop-
erability gaps through processing and automatic 
absorption of information. This work aims to an-
alyze the potential of the association of augment-
ed reality technology with BIM. By adopting an 
approach based on literature review, contempo-
rary research trends are checked by categorizing 
the applied research methods, areas of expertise, 
and augmented reality technologies used for au-
tomatic data capture. For that, scientific publica-
tions between 2008 and 2018 were investigated, 
present in 13 journals in architecture, engineer-
ing, and construction (AEC), indexed in 11 data-
bases. Sixty-one articles were found considering 
strictly publications associating augmented real-
ity to BIM. It was found that 41% of the publica-
tions applied the case study approach, 48% of the 
surveys turned to the construction site inspection 
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area, and four technologies stood out in the auto-
matic capture of data on the work’s progress. As 
a conclusion of the research, it was found that the 
development of information technologies has pro-
duced advances in the construction sector.

Keywords: Augmented reality; BIM; Construc-
tion management.
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Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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Figura 3. Publicações por país de residência do primeiro autor
Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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Figura 4. Publicações por autor
Fonte: elaborado pelos autores (2018)
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