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A Construção da Identidade em Crianças Negras
João Lucas Lopes de Lira¹, Renata Pereira Farias¹, Sandriely Tenório Feitosa de Assis¹,
João Ricard Pereira da Silva²
¹Alunos do curso em Bacharelado em Psicologia UPE – Campus Garanhuns
²Professor do curso em Bacharelado em Psicologia UPE – Campus Garanhuns
joaoricard@yahoo.com; joao.lucas0806@outlook.com; pfrenata.pereira@gmail.com;
sandriely.tenorio.15@hotmail.com

Palavras-chave: construção da identidade, infância, criança negra

1. Introdução
Cultura é a forma como os homens se comunicam entre si e interagem com ambiente ao qual estão
inseridos, segundo Nilma Lino Gomes (2003),
Os homens e as mulheres, por meio da cultura, estipulam regras, convencionam valores e
significações que possibilitam a comunicação dos indivíduos e dos grupos. Por meio da
cultura eles podem se adaptar ao meio, mas também o adaptam a si mesmos e, mais do que
isso, podem transformá-lo (2003, p.170)

Ou seja, é a partir da cultura que a ética, moral e identidade de uma sociedade ou grupos de
pessoas é formada. Assim, a cultura de um povo a qual um indivíduo está inserido é importante para
a construção indenitária do mesmo, portanto, quando dentro do contexto midiático, escolar e até
mesmo familiar a cultura negra é negligenciada acentua em crianças negras a busca por se encontrar
no meio em que está inserido.

2. Metodologia
A pesquisa do atual trabalho foi baseada na análise de cinco (5) artigos e livros e uma notícia. Uma
revisão bibliográfica de caráter qualitativo e com o intuito de apresentar como a cultura negra é trazida
e representada para crianças negras no contexto escolar e midiático e como crescer à sombra do
racismo.

3. Resultados e discussões
As escolas têm um papel fundamental na apresentação da cultura, contudo, a importância que se dá
ao estudo da sociedade europeia e branca e esquecimento do povo negro africano, que é apenas
lembrado em assuntos como escravidão, começa a constituir um ideal de negação a raça negra uma
vez que na maior parte dos casos são colocados como inferiores.
A pesquisadora Beatriz Giugliani traz em sua pesquisa, O estigma da raça: etnografia,
educação e raça, a visão negativa e inferiorizada que o ambiente escolar faz em relação a cultura
negra. Segundo Giugliani (2014) "A escola como uma instituição que reproduz as estruturas da
sociedade também reproduz o racismo como ideologia". Ou seja, a escola funciona como uma
sociedade em que crianças e adolescentes são sua principal população e ela traz um ensaio do
10
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funcionamento da sociedade real. Já nesse espaço a criança negra tem dificuldade de se identificar e
leva consigo essa dificuldade para além do contexto escolar.
Na continuação de pesquisa Giugliani realizou uma roda de conversa com os alunos de uma
escola da Bahia, a pesquisadora percebeu que apesar da grande maioria dos alunos serem negros, eles
se rotulavam como morenos e durante a roda de conversa ela pode perceber que essa fuga do termo
negro para moreno se deu por uma visão negativa do primeiro para uma mais amena do segundo. E
em outro momento da roda de conversa uma única aluna que se declarou como branca, logo foi
lembrada pelos colegas que tinha uma avó negra o que aparentou ser um motivo de vergonha para a
mesma. A partir da leitura do artigo da pesquisadora é notório que as ligações como a negritude é
vista como algo ruim e vergonhoso.
As crianças negras tentam achar um intermediário para se identificarem como morenos ou
pardos, pois não se enxergam como brancos e têm uma visão negativa sobre ser negro.
Escolas trazem eventos como o Dia da Consciência Negra, que apesar de importantes, trazem,
na maioria das vezes, no máximo uma semana de valorização e aprendizado da cultura negra. Por
exemplo a capoeira uma arte marcial de origem africana que geralmente é levada as escolas nessas
semanas de conscientização, enquanto, outras artes marciais como o judô está presente o ano inteiro
para esses alunos.
Representatividade gera e empoderamento, e durante muito tempo os negros em filmes ou em
programas de TV eram inferiorizados e marginalizados, sempre ocupando papéis menores. De acordo
com Adriane Roso, Marlene Neves Strey, Pedrinho Guareschi e Sandra M. Nora Bueno (2002)
Precisamos ficar atentos/as às práticas veiculadas nos meios de comunicação de massa, já
que é dentro de um processo quase mágico, veloz e sutil que mensagens - formas simbólicas
-, dos tipos mais diversos, passam a interagir com as diversas culturas, criando representações
e transformando relações. Interagir é um termo essencial aqui, visto entendermos que a
cultura se relaciona diretamente com a produção e a troca de significados entre os membros
de uma sociedade ou de um grupo (2002, p. 75 - 76)

Nota-se que a mídia tem um papel importante na formação da cultura de um povo, logo, se
faz presente na formação identitária. E ao se ver sempre em posições inferiores no cenário midiático
a sociedade coloca os negros como inferiores e os mesmos passam a se enxergar assim. Esse poder
da mídia é ainda mais forte em crianças que vão em busca de aparentarem como aqueles mostrados
como superiores, essa busca vem no alisamento do cabelo, por exemplo.
Voltando essa visão da mídia ao público infantil temos por exemplo as princesas e os heróis
que em sua maioria são personagens brancos, causando uma falta de reconhecimento em crianças
negras. Esse cenário vem mudando aos poucos como por exemplo em 2009 os estúdios Disney
produziram o filme A princesa e o sapo que traz como sua protagonista a primeira princesa negra do
estúdio, contudo, ainda a críticas a serem feitas em torno da mesma, pois mesmo a tonalidade da pele
sendo negra as características faciais e corporais ainda trazem traços caucasianos e europeus. Outro
marco foi no ano de 2018 quando os estúdios Marvel e Disney lançaram o filme do herói Pantera
Negra, que além de elenco inteiramente negro, trazendo apenas um personagem branco no elenco
principal, trouxe consigo uma carga histórica e cultura de população africana.
Em uma entrevista recente ao The Times a atriz Sandra Bullock, mãe de duas crianças negras,
comentou "Ai meu Deus, esse filme mudou a vida de meus filhos... Quando Louis era realmente
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pequeno, ele perguntou: 'Mãe, existem super-heróis negros?' E eu disse: 'Sim, existem!'. Eu fui
pesquisar e não havia um. Então, eu peguei uma caneta marrom e colori o Super-Homem e o HomemAranha. Mas eu ainda estava em pânico, pensando que meu bebê não tinha nada para apoiar isso."
Com esse relato vemos a importância que a representação de personagens negros em filmes, séries,
desenhos tem na formação da identidade da criança.
Outro ponto com falta de representatividade são as fabricações de brinquedos. Segundo
Michelle Brugnera Cruz (2011) os brinquedos são objetos culturais que estão interligados com
práticas socioculturais, porque servem como representação de grupos de pessoas com diferentes
identidades sociais. Contudo, o que se ver é uma padronização que faz com que as crianças tentem
chegar ao ideal que esses bonecos e bonecas sugerem. De acordo com Cruz (2011)
Pele branca, cabelos loiros, olhos claros, corpo magro e atlético são as formas vigentes dos
bonecos e bonecas industrializados que são oferecidos pelo comércio atualmente. Todos
aqueles que não apresentam essas características, são considerados diferentes, sendo sua
oferta bastante reduzida, são difíceis de serem encontrados, são "menos normais". Ao eleger
uma estética corporal, uma raça, um gênero ou geração como "a melhor" se naturaliza e
generaliza apenas um modo de subjetivação, e tudo o que é diferente dele, torna-se negativo.
Isso ocorre também com a produção de bonecos e bonecas, que não devem estar fora da
norma vigente. (2011)

A difícil comercialização e a despadronização faz com que bonecas negras e de cabelos
crespos sejam esquecidas e menos produzidas, causando uma falta de reconhecimento em meninas
negras.
Ser negro não está só na cor, apesar de ser o ponto mais importante para identificar alguém
como tal. A cultura, os traços faciais e corporais, os cabelos são pontos que identificam, além da cor,
alguém como negro. De acordo com Gomes (2003) "no processo de construção da identidade, o corpo
pode ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo crespo como um forte ícone
identitário".
Um dos traços mais marcantes da raça negra são os narizes achatados que é citado em muitos
textos sobre o tema. Franz Boas em seu livro Raça e Progresso faz a seguinte comparação "Os brancos
com a pele clara, cabelos lisos ou ondulados e narizes afilados, são uma raça claramente distinta dos
negros, com pele escura, cabelos crespos e narizes achatados" (2014).
Gomes (2003) fala que o cabelo é um dos elementos mais identitários do corpo e que tem um
poder simbólico que difere de cultura em cultura. Os cabelos crespos das crianças são constantemente
rejeitados em meninas ou são presos, gerando assim uma forma de controle, ou alisados e nos
meninos, em geral, raspado, criando assim uma perda de identidade muito forte nessas crianças. De
acordo com Gomes (2003),
...possibilita ao negro apresentar-se esteticamente de uma maneira considerada mais
“aceitável” socialmente, o que pode ter contribuído para a diminuição dos apelidos e
tratamentos preconceituosos nos espaços públicos, entre eles, a escola. (2003, p. 175)

Então, nota-se que essa repreensão ao cabelo preso é uma forma de defesa ao racismo. O
racismo também faz parte de uma construção identitária dos negros, aparentemente, pois são
constantes discursos como "Eu sou negro pela cor da pele, mas nunca sofri racismo" como se um prérequisito para o ser negro seja sofrer racismo. Nilma Lino Gomes (2003)
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Nesse processo lento e tenso, alguns negros, desde muito cedo, aprendem a posicionar-se de
maneira afirmativa e a reagir à discriminação racial. Muitas crianças negras percebem, desde
muito cedo, que ser chamada de “negrinha” nem sempre significa um tratamento carinhoso,
pelo contrário, é uma expressão do racismo (2003, p. 175)

É apontado que as crianças negras crescem a sombra do racismo, crescendo com a ideia ou de
que o que ela é está errado, causando uma busca intensa em mudar, ou de que tem que está sempre
em estado de defesa.

4. Considerações finais
A pesquisa procurou mostrar e explicar as causas que têm como consequência a falta de identidade
em crianças negras, tendo como foco as escolas e a influência da mídia nesse processo. Apresentouse a importância de uma explanação maior da cultura negra dentro das escolas e que isso não fique
restrito a uma semana ou a um dia, com o Dia da Consciência Negra. E que políticas antirracistas e
de empoderamento negro sejam inseridos de maneira que as crianças negras não estejam mais em
posição de inferiores. O cuidado que se deve ter em não colocar os negros apenas como personagens
inferiores e trazer mais exemplos de protagonistas negros em histórias infantis ou em filmes,
programas de TV de forma que mostre que negros não são apenas coadjuvantes nas histórias. E a
busca por uma maior diversidade entre os brinquedos para que seja possível que todo tipo de criança
se identifique e se empodere em relação a seu corpo, raça, cabelo. E que essa onda de orgulho que
artistas vem mostrando sobre sua cor de forma que perpasse e se perpetue. E por fim, que sofrer
racismo não seja mais o requisito para ser negro, de modo que a cultura, a cor da pele, os traços
corporais e faciais e o cabelo sejam as fontes identitárias dos indivíduos.
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Palavras-chave: Joaquim Cardozo. Cultura Popular Nordestina. Teatro. Semiótica do
teatro. Análise literária.
Introdução
Sua produção teatral se inicia na década de 60 com a publicação de O Coronel de Macambira
(1963), drama desenvolvido como a encenação de um bumba-meu-boi, parte do universo folclórico
nordestino, indo até os anos 70, com Antônio Conselheiro (1975), que busca em seu enredo recriar a
saga de Canudos, com base em Os Sertões de Euclides da Cunha.Dentro de escolhas de temas como
estes sempre ligados ao nordeste. É possível “imaginar que, já há muito tempo fora do Recife, talvez
Cardozo observasse o folclore de sua terra com os olhos de alguém de fora, com o olhar de quem vê
de longe”. (NASCIMENTO, 2007. p. 169), onde mostra - se, por conseguinte, muito envolvido com
o folclore e movimentos sócio - culturais típicos de nossa região. Mas o que mais destaca- se nesta
produção de Cardozo, “é a dimensão crítica e social que ele confere a seus textos”. (LEITE, 2001, p.
3). Quanto à execução as peças cardozianas se assemelham às peças da época medieval e da
antiguidade grega, através de seu alto teor oral.
Metodologia
O estudo foi sendo realizado por meio pesquisas bibliográficas, na obra teatral do autor, não
esquecendo que o estudo ainda está em andamento, assim analisamos por hora: O Coronel de
Macambira (1963), De uma Noite de Festa(1971), Marechal, Boi de Carro (1975). Além, da breve
visita ao Teatro Joaquim Cardozo, localizado em nossa capital Recife, no intuito de investigar que
fato seu nome nomeasse o teatro, e é claro conhecer o ambiente.
Resultados e discussão
1.O Coronel de Macambira (1963): Do Regaste Popular Ao Início Das Criticas Sociais
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Nesta peça, [...]se por um lado se apropria da cultura popular para construir sua obra, como
ele mesmo diz no posfácio do livro, por outro, contribui com a cultura erudita e impõe dignidade à
popular, sempre olhada como arte menor.” (DE PADUA, 2009, p.2). Numa musicalidade e métrica
típica do cordel:
2.De Uma noite de festa (1971): O Retrato da Noite de Natal e O Desvelamento Social
De uma noite de festa não é empregada apenas em favor do festa do Bumba-meu-boi, mas
também por se tratar de um auto de natal, no qual as personagens geralmente situados em uma esfera
sobrenatural. A Virgem Maria, Os Reis Magos, os Anjos “são despidos de suas auras místicas,
trazidos para um outro contexto cultural: o nordeste brasileiro, telúrico e mítico.” Mostrando a
realidade social vigente como o capitalismo voraz.
3. Marechal, boi de carro: O Último Bumba E A Continuação Do Desvelamento Sociocultural
No apelido ao boi que intitula o livro é notável um teor critico e ambíguo que rompe a
objetividade aludida, de modo que marechal é o termo utilizado para o individuo que cuida de cavalos,
ao mesmo tempo que conhecesse por marechal o de posto mais alto no exercito. Inferivel na sua
organização sintática: Marechal, ( grande e forte) ; boi de carro (pequeno /sem forças). Mas o que
se destaca neste boi é a forma de estranhamento social que traz, não aquele implícito, recuado visto
nos dois primeiros escritos, e sim explicito, visto, por exemplo naquilo que ficava subtendido no
drama do Retirante de De uma noite de festa, e aqui fica exposto na fala do matuto:
Capitão: Você também vai voltando?
Matuto:
Inhor não, tou é chegando,
Tou vindo de serra em seca
Do véio sertão sou fio.
Vim das serras sobre as serras
Pra que lugá sei não.
Catirina: Mas por que deixou sua terra?
Matuto: A terra é que me deixou. [...] (CARDOZO, 2001, p. 38-39)
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4- Os anjos e os demônios de Deus: O Jogo de Oposições do Pastoril Num Patenteamento da
Sociedade
Vêm na forma de pastoril finalizando o conjunto de peças do autor que tem como base um matiz
popular. Através de uma dilatação da cultura folclórica dentro do conteúdo dramatúrgico. Num jogo
opositivo entre bem e mal, claro e escuro, os anjos e os demônios, trazem representação da divisão
das massas, em classes, ricos e pobres, fortes e fracos, na simbologia do cordão azul e o cordão
vermelho rito popular do pastoril, denunciando as divergências sociais em um desnudamento social
típico das obras do recifense.

5.O Capataz de Salema e Antônio Conselheiro: Realidade Social No Jogo de Antíteses de Cardozo
e Na Sua Intertextualidade Dialética
No último volume teatral de Joaquim Cardozo encontramos duas peças: O capataz de Salema
e Antônio Conselheiro, obras complementares do absoluto teatro sem medidas do pernambucano,
duas sementes antagônicas, defende Leite (2001).Na primeira peça O Capataz de Salema, Cardozo
traz personagens sempre marcadas pelas diferenças da sociedade: masculino -feminino, comandantecomandado e a pobreza diversa.Já em Antônio Conselheiro a autor usa recursos técnicos e de arte
peculiares ao teatro contemporâneo, fazendo um misto de passado, presente e futuro numa
comunicação dialógica dentro de cena, afirma o crítico.

Considerações Finais
Vimos nesse percurso pela dramaturgia cardoziana, que para edificar seu construto para o
teatro, o engenheiro partiu de um resgate do rito do bumba, mas com um teor critico social que foi
sendo apurado da primeira à terceira peça. É claro que fazendo criticas, mas sem deixar de dar valor
à sua região. Isso em altos termos de composição técnica, desde as populares ( o lirismo e o metro do
cordel) até alegorização de Carroll e narrativa épica de Brecht, além do uso de antíteses
representativas e uma dialogia e intertextualidade perspicazes.
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Palavras-chave:.Graduação, Stresse, Família, Distância.

1-Introdução
Sendo o meio acadêmico cercado por estudantes que mudam de cidade e saem do convívio da sua
parentela para cursar a desejada graduação, a presente pesquisa surge do interesse de analisar como
a distância/relação com a família afeta o ser acadêmico. Isso porque o ingresso na universidade traz
mudanças significativas na vida de qualquer pessoa. Assim, no contexto do jovem universitário,
especialmente aquele que acabou de sair do ambiente escolar, isso pode acontecer de forma mais
potente: as mudanças vão desde o aumento em relação à autonomia até a mudança grotesca do ciclo
de amizades (TEIXEIRA, et al, 2008; FURTADO, FALCONE, CLARK, 2003)
A partir disso, tem-se como objetivo observar e analisar os dados dos alunos dos cursos de
Psicologia e Medicina da UPE – Campus Garanhuns que moram na cidade apenas para cursar a
faculdade. A fim de detectar como tal mudança reverbera no jovem, nos seus modos e qualidade de
vida diante de tal situação. Além disso, investigar se há relação entre os níveis de estresse e a falta da
convivência com a família e se isso está diretamente ligado ao bom desempenho acadêmico.

2. Metodologia
A pesquisa será realizada na Universidade de Pernambuco (UPE)-Campus Garanhuns-PE. Pretendese analisar as repostas de em média 40 estudantes dos cursos de graduação de Psicologia e Medicina
efetivamente matriculados em qualquer período. Tendo como critério morar na cidade de Garanhuns
sem familiares apenas para cursar a faculdade. O instrumento/técnica de coleta de dados se dará por
meio de um questionário online, com dados ligados a graduação, sem nenhuma identificação pessoal.
Ademais, a análise de dados se caracterizará por meio de revisão teórica através de
conversação com outros autores e estatísticas, além da análise estatística entre os dados encontrados.

3. Resultados e Discussão
Pesquisas recentes apontam dados preocupantes acerca do público de análise do presente trabalho. E
sendo os dois grupos de amostra inseridos na área da saúde, vale ressaltar informações que digam a
respeito da condição da vivência acadêmica dos mesmos. Assim, dentro da vivência de psicologia os
estudantes se deparam ao longo do curso com estudos relacionados à subjetividade e com pessoas em
situação de sofrimento psíquico, logo, é válido questionar a formação em Psicologia que não abrange
o cuidado ao estudante que vem a tornar-se cuidador (ANDRADE, et al, 2016).
Já o estudante de Medicina mantém contato ao longo da graduação com situações estressantes
como a proximidade com a morte, o delicado contato com o paciente em situações graves, o
acompanhamento da doença e sofrimento do paciente, dentre outros (LIMA, DOMINGUES,
CERQUEIRA, 2006; LIMA, 2016), além da formação custo-benefício e as cobranças acadêmicas
causarem desgaste físico e emocional (LIMA, et al, 2016)
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Um estudo realizado por Lima, et al (2016), com a aplicação do Inventário de Sintomas de
Estresse para Adultos de Lipp, com um total de 456 participantes estudantes de Medicina,
encontraram sintomas de estresse em 60,09% dos participantes. Furtado, Falcone e Clark (2003),
utilizando o mesmo método com 178 alunos, encontraram que 65,2% dos alunos têm estresse.
Com esses dados, entende-se que o stresse é sentido pela população estudantil em geral, por
fatores inseridos na própia universidade que abragem todos os estudantes. Mas, quando atrelado esses
fatores a distância da família, Lemeu, Salazar e Souza (2016) encontraram em sua pesquisa que os
alunos que contêm mais convivência com a família sofrem menos com o estresse. Além disso,
Camargo, Calais e Sartoris (2015) encontraram que quanto maior é a percepção do suporte da família,
há menos ocorrência de sintomas depressivos, Constatando que a distançia/falta da familia influencia
diretamente no estresse.
Contudo, esse sentimento diferenciado de estresse não perpassa toda a graduação, Lima
(2016) afirma que com o passar do tempo os estudantes desenvolvem estratégias de enfrentamento
as adversidades na rotina acadêmica. E em estudos Casarin (2007) ressalta que a estrutura familiar é
a responsável pelo processo de amadurecimento psíquico e proporciona uma sustentação
indispensável à individuação. Que se dá em suma quando se confia na autonomia ao indivíduo,
tornado-o mais responsável e seguro de si.
Com isso, para Pereira (2018) que realizou uma pesquisa com universitários brasileiros.
Apesar da presença dos obstáculos advindos do fato de viverem
sozinhos ou longe das figuras parentais, essas dificuldades são valorizadas e
consideradas parte essencial da experiência de ingresso no ensino superior,
pois elas encontram-se associadas à sensação de autonomia e maturidade em
suas vidas. (PEREIRA, 2018)
Que reafirma a presente experiência do estresse na construção de vida tanto acadêmica, como
pessoal de individuos que escolhem se distanciar dos seus pais para cursar uma faculdade.

4. Conclusões ou Considerações Finais
Após a coleta, os dados serão analisados a partir do referencial teórico existente, visando constatar se
as respostas são compativéis com a hipótese inicial da pesquisa. Assim, correlacionando a frequência
com que os alunos que tem a família distante sentem estresse e se é influenciado realmente pela
mudança de vida e os porques. Tendo em mente que por mais que divesos autores e estudos afirmem
essa ligação, diversos fatores podem influênciar o resultado.
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1. Introdução
O presente trabalho é produto parcial de um trabalho de iniciação cientifica (IC) aprovado no
edital IC UPE PFA-2018, o qual abordou o estudo da Geometria, especificamente, os quadriláteros.
A presença da geometria em nosso cotidiano é indiscutível, olhando ao nosso redor podemos
observar inúmeras representações geométricas, dentre elas os quadriláteros, que estão presentes desde
um formato de um papel até janelas e portões. Logo, o estudo dessa figura geométrica se faz
importante, pois ao compreender os seus elementos e propriedades, o indivíduo poderá fazer as
relações necessárias entre o objeto matemático e sua representação.
Apesar da sua importância, algumas pesquisas educacionais nessa área da matemática
realizadas no âmbito brasileiro, revelam que tanto estudantes como os professores apresentam
dificuldades conceituais referentes a alguns conceitos geométricos, dentre eles, os quadriláteros,
principalmente em situações que envolvem produção e inclusão de classes. (COSTA, 2016; LEIVAS,
2017; COSTA, ROSA DOS SANTOS, 2018).
Nesse sentido, sendo o livro didático de matemática um dos recursos dos quais os estudantes
do agreste pernambucano têm acesso direto para seus estudos em geometria, nos atentamos para a
importância de analisar como o conceito de quadriláteros é abordado nos livros didáticos de
matemática adotados nos municípios que pertencem a Gerência Regional de Educação (GRE) –
Agreste Meridional.
Quanto ao livro entendemos que ele é um dos materiais mais utilizados pelos professores em
suas aulas, dependendo da sua relação com o saber, nesse caso, o conceito de quadriláteros, pode
influenciar nos processos de ensino e aprendizagem.
Diante desses contextos, fomos impulsionados a elaborar o seguinte problema de pesquisa:
qual a abordagem do conceito de quadriláteros no livro didático do 6º e 7º ano do ensino fundamental,
mais adotados nas escolas públicas de Garanhuns/PE?
Para responder a nossa indagação adotamos como aporte teórico a Teoria Antropológica do
Didático (TAD) desenvolvida por Yves Chevallard (1999), tomando como critérios metodológicos
de análise a praxeologia matemática e a definição de quadriláteros proposta por Lima e Carvalho
(2010) e defendida por Costa (2016).
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Na literatura há várias definições para quadriláteros. Nesse trabalho, optamos em considerar
o quadrilátero como sendo, quatro pontos A, B, C, D em um plano, mas de forma que três deles não
estejam contidos em uma mesma reta. Denominamos então, de quadrilátero ABCD o conjunto de
pontos que pertencem aos segmentos de reta, AB, BC, CD, DA e a porção do plano formada por todos
esses segmentos (LIMA e CARVALHO 2010 apud COSTA 2016).
Sabemos que existem duas famílias de quadriláteros: quadriláteros notáveis e quadriláteros
não notáveis. Encontram-se na família dos notáveis os trapézios e os paralelogramos, nos quais se
incluem os quadrados, losangos e retângulos. Já os não notáveis são formados por quadriláteros não
convexos e pelo quadrilátero trapezoidal. Nesse sentido, trabalhamos com os quadriláteros notáveis.
Para analisar a organização matemática presente no livro didático adotamos a Teoria
Antropológica do Didático (TAD) que foi idealizada por Chevallard (1999). Esse autor parte do
pressuposto de que toda atividade humana pode ser descrita por um modelo único, ou seja, uma
organização praxeológica ou praxeologia (ROSA DOS SANTOS, 2015).
A Praxeologia matemática é constituída por quatro elementos, os tipos de tarefas (T), os quais
geralmente são indicados inicialmente por um verbo que determina a ação, exemplo, TC - Classificar
quadriláteros. A técnica (𝜏), que entendemos como o modo de realizar o tipo de tarefa. Com o
objetivo de esclarecer e explicar o uso dessa técnica tem-se a tecnologia (θ) e a teoria (ϴ) surge
quando requer explicação da tecnologia. A união entre tipos de tarefas e as técnicas [T- 𝜏] formam o
bloco saber-fazer, amparados pelo bloco saber constituídos por uma tecnologia e uma teoria [θ-ϴ].
Portanto, com base na Teoria Antropológica do Didático (TAD) e os estudos dos
quadriláteros, temos como objetivo geral analisar a abordagem do conceito de quadriláteros nos livros
de matemática do 6º e 7º ano do ensino fundamental, adotados nas escolas públicas do município de
Garanhuns/PE. Com objetivos específicos de mapear os livros didáticos de matemática adotados nas
escolas públicas do município de Garanhuns/PE e caracterizar a praxeologia matemática existente
nos livros didáticos do 6º e 7º do ensino fundamental relativo ao conceito de quadriláteros.

2. Metodologia
Com uma abordagem qualitativa, esse trabalho apresenta uma análise documental do livro
didático do 6º e 7ºano do ensino fundamental, utilizado nas escolas públicas do município de
Garanhuns/PE, aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017.
Ao realizarmos o mapeamento dos livros didáticos de matemática adotados nas escolas
públicas pertencentes à GRE – Agreste Meridional percebemos que a coleção mais utilizada é o
Vontade de Saber Matemática, cujos autores são Joamir Souza e Patricia Moreno Pataro, 3ª edição,
2015. Como também, é a mais presente nas escolas estaduais de Garanhuns/PE. Dessa forma, nossa
análise acontecerá no livro didático do 6º e 7º do ensino fundamental dessa coleção.
Na análise do conceito de quadriláteros tomamos como referência os tipos de tarefas
apontados na pesquisa de Costa e Santos (2018), onde os autores listam 09 tipos de tarefas relativos
ao conceito de quadriláteros.
Portanto, observaremos se os tipos de tarefas listados por esses autores estão presentes na
abordagem do livro que iremos analisar. Do mesmo modo, se outros tipos de tarefas surgem da nossa
análise.
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3. Resultados e Discussões
O livro analisado do 6º ano contém 12 capítulos, porém a análise ocorre no capítulo 8
intitulado de Polígonos, formas circulares e simetria, no qual é abordado o conceito de quadriláteros.
O capítulo é dividido em tópicos e subtópicos, inicia-se na página 176 e conclui na página 203, sendo
destinadas 3 páginas para o estudo do conceito analisado.
Em nossa análise identificamos um total de 40 tarefas referentes ao conceito de quadriláteros.
Em relação aos tipos de tarefas, além dos 09 indicados por Costa e Rosa dos Santos (2018),
encontramos outro tipo, sendo TS – Classificar quadriláteros notáveis, até então não sinalizados por
esses autores.
Em relação aos tipos de tarefas, observamos que o mais frequente é TR – Reconhecer
quadriláteros com 20% do total de tarefas identificados. De forma geral, para a solução desse tipo de
tarefa, o estudante parte da visualização e definições das figuras geométricas presentes no item. A
justificativa para o uso dessa técnica é a definição de quadriláteros, esta pode ser encontrada no livro
na parte conceitual dedicada ao estudo desse saber.
Entretanto, identificamos uma distribuição menor de tarefas em outros tipos de tarefas, como
no caso de TC – Construir quadriláteros notáveis e TL - Localizar em um plano cartesiano as
coordenadas dos vértices de um quadrilátero notável, com uma porcentagem de apenas 2,5% em cada
um.
No tipo de tarefa TC, é apresentado como referência uma ilustração de um esquema de um
quadrilátero construído com palitos, onde o estudante precisa contabilizar quantos palitos foram
necessários para a construção do então esquema. Observamos que na forma como essa tarefa é
introduzida, pode ser facilmente interpretada pelo aluno como uma contagem sem muita significação.
Já no tipo de tarefa TL - Localizar em um plano cartesiano as coordenadas dos vértices de um
quadrilátero notável, é feito uma contextualização do plano cartesiano, com a localização exposta em
mapas e elementos de quadriláteros. Nesse caso, ao observar as imagens dos mapas que são dados, o
estudante precisa localizar os vértices que formam um quadrilátero, sendo estes nomeados por
cidades.
Quanto ao livro analisado do 7º ano, é constituído de 12 capítulos, porém não há nenhuma
abordagem específica ao conceito de quadriláteros em nenhum deles. No entanto, observamos que no
capítulo 9 intitulado de Polígonos, em alguns momentos há o reconhecimento de quadrilátero apenas
quanto a sua classificação em um polígono de quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos internos.

4. Considerações Finais
Na análise da praxeologia matemática do livro didático do 6º ano percebemos que enquanto
há uma ênfase em tarefas que abordam sobretudo o reconhecimento de quadriláteros, por outro lado
carece de tarefas que exijam produção, sendo essa última, uma das situações onde os estudantes
apresentam mais dificuldades, podendo ocasionar lacunas conceituais. Já na análise praxeológica
realizada no livro didático do 7º ano, não encontramos nenhum tipo de tarefa.
Portanto, sugerimos aos professores que utilizam esses livros didáticos, abordarem em suas
aulas a produção de quadriláteros nesses dois anos escolares, pois com ela podem ser trabalhados
elementos, propriedades e relações. De forma específica, quanto ao livro do 7º ano, uma outra
sugestão, além da produção desse polígono, é a abordagem de tarefas que explorem o conhecimento
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das propriedades dos quadriláteros, bem como sua classificação. Dessa forma, os alunos poderão
superar as possíveis lacunas conceituais.
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1. Introdução
As habilidades sociais são de acordo com Del Prette e Del Prette (2006) diferentes categorias de
comportamentos sociais de um modo de viver de uma pessoa que favorecem uma contribuição para
a competência social que é necessária para ter um bom relacionamento com as pessoas. Através desses
relacionamentos a criança recebe influência do meio social em que se encontra, principalmente da
família, sendo esses os primeiros contatos da criança. O mundo adulto tem que garantir proteção e
felicidade a criança no momento da infância (DEL PRETTE et al, 2008). Essa criança vai se
desenvolvendo e aprendendo as crenças e valores daquela família e sociedade a qual pertence. As
habilidades sociais são importantes na infância para que o desenvolvimento da criança não ocorra
com déficits de habilidades sociais e problemas psicológicos externalizantes e internalizantes. Por
isso, o papel da família e da sociedade é prevenir esses déficits e problemas através de treinamentos
de habilidades sociais com intervenções clínicas e a ação da escola (segundo contato social) e a os
familiares (primeiro contato social).
Visto isso, este trabalho tem por objetivo compreender a influência da família e do meio social
na construção das habilidades sociais da criança e ver a construção das habilidades sociais através da
pesquisa bibliográfica. A pesquisa foi escolhida por se tratar de um assunto que acrescenta na
formação em Psicologia em um campo de atuação, em que vemos a influência ser de extrema
importância na construção das habilidades sociais da criança.
2. Metodologia
A pesquisa do trabalho foi feita através da análise de sete (7) fontes vindas de livros e artigos, mas
foram utilizados no resumo 4. É um trabalho de caráter qualitativo e apresenta um ensaio teórico
acerca de como se dá a construção das habilidades sociais após receber influência familiar e social.
3. Resultados e Discussões
Como todos sabemos a família é o ponto de nascimento de uma criança e é com ela que aprendemos
a desenvolver os contatos sociais e a construção das habilidades sociais. Esse desenvolver e construir
se dá a partir da simbiose com a mãe e depois passa pelo complexo de Édipo, pois a criança passa a
conhecer o toque, o olhar e o grande outro.
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Os pais servem de modelos para comportamentos dos filhos, em que o contexto familiar serve
como um microssistema de características afetivas de relações de poder gerando um sistema que pune
e recompensa a criança nos seus padrões. A aprendizagem das habilidades sociais é através de
situações de discriminações de apresentar ou omitir determinado desempenho, a forma e o conteúdo
após o estabelecimento de regras, orientações, manejo de consequências (recompensas e punições) e
o oferecimento de modelos (DEL PRETTE et al, 2008).
“Quando os pais não possuem um repertório adequado de habilidades sociais, a convivência
familiar pode ser fonte de infelicidade para todos os seus integrantes, gerando problemas de adaptação
social nas crianças” (DEL PRETTE et al, 2008, p.59). Assim, a criança passa por dificuldades para
terem a discriminação e não tem um ciclo de influências positivas para seu desenvolvimento.
A escola é o segundo contato social da criança, em que ela vai começar a interagir com outras
crianças e com pessoas em formas de adultas que lhe conduzirão a construir suas habilidades socais
através da iniciativa de elaborar atividades que estimulem sua criatividade, apresentando dinâmicas
de entrosamento entre as crianças para iniciar as relações interpessoais e ajudando-a a resolver seus
problemas com os colegas. “A escola constitui um espaço essencialmente interativo e
reconhecidamente relevante para o desenvolvimento interpessoal da criança” (DEL PRETTE et al,
2008, p.62).
Os professores e os outros componentes dessa sociedade escolar são mediadores da
aprendizagem social da criança, portanto, precisa-se ter o cuidado de regular e ampliar a interação na
sala de aula e estabelecendo limites de boa convivência, tendo cautela nos elogios e as cobranças,
pois qualquer generalização influencia na imagem que a criança tem dela.
As crianças apresentam problemas psicológicos e déficits em habilidades sociais,
principalmente problemas de relação interpessoal. Isto é uma questão a se pensar de como a influência
da família e da sociedade está se dando, pois se a criança não tem acesso a uma boa formação e
influência na construção das habilidades sociais adequada irá corromper o processo de
desenvolvimento e surgindo assim problemas externalizantes que envolvem transtornos de
agressividade física e/ou verbal, condutas antissociais como roubar, mentir e corre o risco de usar
substâncias psicoativas. Também problemas internalizantes que são identificados com transtornos
como depressão, ansiedade, isolamento social e fobia social. Assim, as habilidades sociais são pobres
em empatia, resolução de problemas e expressão de sentimentos sendo desfavorável ao
desenvolvimento da criança (DEL PRETTE et al, 2008).
Os aparecimentos desses problemas fazem surgir o medo de interagir com outras pessoas,
principalmente quando a conversa é sobre si mesma, ela vai ficando isolada e aprendendo a viver no
seu próprio mundo. “A timidez infantil se relaciona positivamente com a timidez dos pais e
negativamente com a sociabilidade parental” (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2009, p.19). Outros
problemas fazem a criança ser agressiva e afastar as outras pessoas através dessas agressões. Portanto,
é fundamental que os pais e a sociedade que cerca essa criança procure ajuda especializada.
Alguns contextos sociais contribuem para falhas na construção das habilidades sociais como
restrição de oportunidades e modelos, em que as crianças são restritas de ambientes familiares,
convivência social com outras crianças e adultos fazendo com que se tenha carência nos modelos
adequados de habilidades sociais como civilidade, autocontrole, empatia e redução da aprendizagem
da criança. Surge também um excesso de ansiedade interpessoal que pode levar a criança a sentir
apreensão e desconforto diante de situações sociais que lhe façam se adaptar ou não. Apresentando
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dificuldades de discriminação e processamento no desempenho socialmente competente que depende
das demandas do ambiente social e das informações que elaboram e monitoram o comportamento.
Surgindo assim, problema de comportamentos que podem ocorrer devido a outros comportamentos
que modelam ou interferem nas habilidades sociais a partir do ambiente social (DEL PRETTE et al,
2008).
4. Considerações finais
A construção deste trabalho trouxe uma nova visão de conhecimento sobre a construção das
habilidades sociais na infância. Pesquisar sobre esse assunto aborda que é de fundamental importância
a presença de outros na vida da criança, em que a ajudará a desenvolver relações interpessoais,
empatia, criatividade e entre outras. Se a influência não for adequada a criança apresentará déficits e
problemas que acarretarão nas suas relações com outras pessoas e com ela mesma. A escola também
vai desempenhar um grande papel na construção das habilidades sociais, pois ela sendo o segundo
contato social na infância é através dela que a criança conhece diferentes formas de convivência social
além da sua família.
A criança recebendo essa influência é modelada nos comportamentos por meio das
normatividades e regras estabelecidas. Essas regulam a forma como as crianças se comportam, seus
hábitos e suas construções se dão através delas. Embora o papel social possa ser reestruturado,
negados e reificados (DEL PRETTE, A. 2010), é importante a compreensão do desempenho social e
a influência que exerce sob o desenvolvimento das habilidades sociais na infância (DEL PRETTE et
al, 2008).
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1. Introdução
Tumores do estroma gastrointestinal (GISTs) são as formas mais comuns de neoplasias mesenquimais
no trato gastrointestinal (TGI). (Ihle, 2015). Um estudo realizado em 14 países estimou que esse tipo
de câncer possui prevalência anual de 20 a 40 casos a cada um milhão de habitantes e incidência anual
de 4 a 5 casos, porém dados brasileiros relativos a incidência e prevalência dos GISTs não foram
encontrados. (Vivi, 2017).
Devido às características apresentadas pelas células tumorais, esse tipo de câncer é
supostamente derivado do crescimento anormal de células-tronco que se diferenciariam em células
intersticiais de Cajal (ICC). Essas células, presentes na túnica muscular do TGI e responsáveis pela
neuroregulação da motilidade intestinal, expressam em sua superfície os receptores de tirosina cinase
(RTKs) KIT, cujas mutações representam, em cerca de 80% dos casos, o fator etiológico para o
desenvolvimento do GIST. (Hayashi, 2015). Além disso, células intersticiais que expressem o
receptor para o fator de crescimento derivado de plaquetas do tipo alfa (PDGFRA) com ativação da
via de sinalização hedgehog, também representam uma causa para o surgimento dessa neoplasia. No
entanto, aproximadamente 10% dos casos não estão relacionados a esses receptores e não têm sua
patogenia completamente esclarecida. (Ordog, 2015).
Atualmente, o fármaco utilizado no tratamento dos GISTs é o mesilato de imatinib, um
inibidor dos RTKs KIT. No entanto, embora 70% dos pacientes respondam inicialmente ao imatinib,
aproximadamente 15% apresentam resistência a esse medicamento. Esse fenômeno pode ocorrer
devido à etiologia não estar relacionada ao KIT, mas aos PDGFRAs, dessa forma o uso de um inibidor
de KIT não seria um tratamento eficaz. Além disso, o antagonismo competitivo que o fator de célulastronco (SCF) exerce nos RTKs do tipo KIT também pode ser um fator etiológico no desenvolvimento
de GISTs. (Jung, 2017).
Porém, na maioria das vezes a resistência está associada a novas mutações nos receptores
alvo do imatinib. Dessa forma, outras estratégias terapêuticas que complementem o mesilato de
imatinib devem ser analisadas para que melhores resultados sejam obtidos no tratamento de GISTs.
Assim, essa revisão de literatura teve como objetivo avaliar a eficiência da associação do mesilato de
imatinib com inibidores do novo alvo na terapêutica de GISTs, o fator de transcrição ETV1.
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2. Metodologia
Uma revisão sistemática foi realizada em setembro de 2018. Foram utilizadas as bases de dados online Google acadêmico, Scielo, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde) e PubMed. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: tumor do estroma gastrointestinal,
mesilato de imatinib, ETV1, gastrointestinal stromal tumor, e imatinib mesylate. Foi utilizado como
limitante o período de 2014-2018. Foram excluídos as revisões sistemáticas e os artigos com
duplicidade.
Foram selecionados um total de 11 artigos que atendiam aos determinados pré-requisitos de
relevância: continham informação sobre o tumor de estroma gastrointestinal, mesilato de imatinib ou
o fator de transcrição ETV1.
A imagem abaixo demonstra a variação das quantidades de artigos encontrados de acordo com
as palavras-chave inseridas e com os critérios limitantes escolhidos.

Figura 1. Metodologia utilizada para a seleção dos artigos
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3. Resultados e discussão
Os fármacos recomendados para o tratamento dos GISTs apresentam alta incidência de resistência
aos medicamentos. Porém, mais 15% dos pacientes que apresentavam metástase e foram tratados
apenas com o mesilato de imatinib permaneceram vivos após 15 anos de terapia. Dessa forma, grande
parte das pesquisas está direcionada para a melhor eficácia do mesilato de imatinib. O grande sucesso
na remissão de pacientes com mestástase camufla a necessidade de pesquisas focadas no melhor
prognóstico de pacientes diagnosticados com a doença em estágios iniciais. (Fletcher, 2018).
O fator de transcrição ETV1 foi mais expresso nos GISTs, mas não se apresenta em
quantidades significativas em outros sarcomas. Além disso, uma pesquisa publicada na Cancer
Discovery, por Ran et al (2015), revelou que camundongos knockout para o gene do ETV1 não
desenvolvem a população específica de células ICC que dão origem ao tumor. Dessa forma, é possível
perceber que o ETV1, além de ser um biomarcador tumoral com boa especificidade para os GISTs, é
primordial para o desenvolvimento dessa neoplasia.
Isso acontece porque a ativação dos RTKs ativa a cascata da MAP-cinase (MAPK), que
sintetiza o fator de transcrição ETV1, o qual aumenta a transcrição do RNAm que codifica os RTKs.
Portanto, a ativação excessiva desses receptores, que acontece nos GISTs, leva à maior produção de
ETV1 e funciona como feedback positivo para a síntese de RTKs.

Figura 2. Interrupção do feedback positivo KIT-ETV1 com a utilização de mesilato de imatinib
e inibidores da cascata da MAPK.

Assim, através de ensaios clínicos e modelos de xenoenxertos em camundongos, foi visto que
o uso combinado de mesilato de imatinib e um inibidor da cascata MAPK, o MEK162, desestabiliza
o ETV1 e reduz a sua ligação ao DNA, reduzindo a síntese de novas RTKs defeituosos e promovendo
a redução do tumor. No entanto, os mecanismos pelos quais o MEK162 reduz a atividade de ETV1
ainda não são bem esclarecidos. (Ran, 2015).
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Além disso, inibidores das proteínas de ligação a CREB (CBP) e p300 também interferem na
ação do ETV1. Isso ocorre porque essas proteínas são responsáveis pela acetilação desse fator de
transcrição, aumentando sua estabilidade. Ademais, essas proteínas também ativam a via das MAPKs,
que aumenta a transcrição do ETV1. Assim, inibidores de CBP/p300, como C646, utilizados com o
mesilato de imatinib apresentam alta eficácia em relação ao tratamento atual. Porém, mais estudos in
vivo precisam ser realizados para melhor previsão da resposta do GIST a essa nova terapêutica. (Gu,
2016).
4. Conclusão
Após a pesquisa bibliográfica realizada e comparação dos dados obtidos nos estudos realizados sobre
o uso de fármacos que possam aumentar a eficácia do tratamento de tumores do estroma
gastrointestinal com o mesilato imatinib, ficou clara a necessidade de realização de mais
experimentos in vivo que simulem ao máximo o efeito dos inibidores de ETV1 em humanos com
GISTs. Além disso, é necessário que sejam realizados mais estudos no mecanismo patogênicos de
GISTs que não são relacionados aos RTKs e aos PDGFRAs.
Os inibidores de ETV1 analisados, MEK162 e os inibidores das proteínas de ligação a CREB
e p300, apresentam bons resultados na redução do tumor, embora poucas pesquisas atingiram a fase
dos ensaios clínicos com humanos. Dessa forma, é importante, também, que pesquisas sobre melhores
terapêuticas no início do desenvolvimento dos GISTs sejam realizadas e que possam ser aplicadas à
realidade, a fim de reduzir a alta incidência de metástases.
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1. Informações Gerais
O presente relato de experiência diz respeito ao projeto de monitoria relacionado a duas disciplinas
da graduação de Psicologia - Psicologia e Educação (primeiro semestre) e Psicologia da
Aprendizagem e Mediação Escolar (segundo semestre). A monitoria dessas disciplinas pôde permitir
a vivência de experiência prevista nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Psicologia, tal como
destacado no inciso V, do artigo 19, da Resolução nº 5 do Ministério da Educação, de 05 março de
2011: “práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios, como parte de
disciplinas ou integradas a outras atividades acadêmicas”.
Na mesma resolução são apontadas as ênfases que caracterizam a formação do Psicólogo.
Dentre elas, encontra-se a chamada “Psicologia e Processos Educativos”, que compreende a
concentração nas competências para diagnosticar necessidades, planejar condições e realizar
procedimentos que envolvam o processo de educação e de ensino-aprendizagem através do
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e grupos em
distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam detectadas (Art. 12, parágrafo 1º,
alínea “b”).
Nesse sentido, a monitoria apresenta-se como uma mediação no processo ensinoaprendizagem, estando entre o professor e o aluno. A aprendizagem mediada, para Feurstein, consiste
em trazer o potencial nos que serão mediados acerca do desenvolvimento de modificabilidade
estrutural cognitiva, transformar e transformar-se e resignificar conceitos e habilidades(Turra, 2007),
levando em conta os diversos contextos de mediadores e mediados. O trabalho somado de professor
e monitores aumenta, portanto, a quantidade e qualidade de mediações possíveis no processo ensinoaprendizagem. Junto a isso também oportuniza aos graduandos atitudes autônomas perante o
conhecimento (Frison, 2016). Como se pode observar, a atividade de monitoria atende a objetivos
que favorecem uma tríade - professora, monitoras e alunos - cada qual com benefícios próprios, mas
entrelaçados.
Assim, o projeto de monitoria mencionado teve como objetivo geral acompanhar o processo
de formação em educação e aprendizagem na formação de psicólogo. E como objetivos específicos:
favorecer o processo ensino-aprendizagem em relação aos atores professor-monitor-alunos; ampliar
o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem dos alunos aprofundando a práxis dos
monitores;
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compreender sobre a rotina das atividades de docência aliada à prática de formação continuada;
vivenciar atividades que articulem teoria e prática, melhorando a qualidade da formação; dialogar
com os alunos, possibilitando a retroalimentação dos conteúdos e métodos da disciplina.

2. Relato de Experiência
Ao longo deste ano as monitoras acompanharam o desenvolvimento das
disciplinas Psicologia e Educação (2018.1) e Psicologia da Aprendizagem e Mediação Escolar
(2018.2), acompanhando as aulas, além de realizar atividades extraclasse. Em 2018.1, sob a
orientação da professora, as monitoras conduziram momentos das aulas por meio de atividades que
pudessem contribuir para a aprendizagens dos conteúdos e para a promoção de discussões dinâmicas.
A ênfase do trabalho, no entanto,consistiu na orientação dos alunos para a elaboração e
execução de oficinas junto aos acadêmicos das licenciaturas.
Cada subgrupo de acadêmicos de Psicologia realizou uma oficina com uma turma dos cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas e Letras, e de Bacharelado em Medicina, nos horários
vespertino e noturno. Este projeto esteve, em 2018, na sua quarta edição (acontece desde 2015). Os
temas das oficinas foram escolhidos pelos subgrupos dos acadêmicos de Psicologia e cada oficina foi
única. Todos os assuntos abordados tangenciaram a realidade das escolas brasileiras e das práticas
dos professores. Os acadêmicos de Psicologia foram autônomos na escolha de cada tema a ser
oferecido e não receberam orientação bibliográfica diretamente, mas precisaram, de forma proativa,
buscar conhecimento acerca do tema. A diretriz foi que não trabalhassem com aulas expositivas e,
por esse motivo, também precisaram criar os recursos para intervenção.
Assim, cada subgrupo foi orientado, tanto em horário de aula pela professora, quanto em
horários extras pelas monitoras e só puderam ir para a prática depois de chancelados. A parceria com
os colegiados das licenciaturas e de Medicina foi, claro, fundamental para a execução do projeto.
Também no dia da realização das oficinas, as monitoras estiveram presentes para assegurar o apoio
necessário
a
todos
os
grupos.
Além
disso,
ao
final
da disciplina, os alunos elaboraram um projeto de intervenção institucional, no qual pensaram como
solucionar problemáticas distribuídas por grupo, caso fossem os profissionais responsáveis naquela
instituição.
O
que
demandou
atenção
personalizada, tanto da professora quanto das monitoras.
Em 2018.2 está sendo adotada a metodologia ativa de portfólios, sendo as monitoras levadas,
espontaneamente, a discutir aspectos relacionadas à avaliação do ensino-aprendizagem e das relações
de poder envolvidas neste processo. Trata-se de pasta ou arquivo, físico, não digitalizado, contendo
construções individuais acerca da articulação entre teoria e prática do que está sendo vivenciado.
Cabem resenhas, imagens, relatos, diários de campo, artigos científicos, reportagens das mais
diversas mídias. Tal atividade de avaliação necessitada presença constante da monitoria, porque exige
acompanhamento personalizado, quinzenalmente. De modo que os encontros com os alunos
contribuem tanto para esclarecer possíveis dúvidas quanto para monitorar a produção contínua.
Em suma, as atividades realizadas pelas monitoras ao longo deste ano envolveram encontros
semanais de estudo e aprofundamento entre a professora-orientadora e as monitoras sobre os
temas abarcados pela disciplina, conforme bibliografia previamente selecionada; planejamento das
atividades a serem desenvolvidas junto aos alunos e avaliação dos trabalhos feitos; realização de aulas
conduzidas pelas monitoras com o desenvolvimento de atividades que envolvessem a turma;
acompanhamento individual e em grupos dos alunos nas atividades de campo, tanto no
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desenvolvimento quanto na execução. Fazendo assim com que as monitoras atuassem como
orientadoras e organizadoras das propostas de ensino, junto à orientadora, quer em pequenos grupos,
quer em atividades com a turma toda (Frison, 2016).

3. Discussão
Por meio da articulação entre a teoria e a prática, foi possível trabalhar três aspectos fundamentais,
abordados separadamente a seguir: (a) aprendizagem das monitoras (bolsista e voluntária); (b)
aprendizagem dos alunos; (c) possibilidade de ampliação do trabalho do professor. (a) Aprendizagem
das monitoras: de acordo com as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação, por
meio da Resolução n° 5, de março de 2011, um dos objetivos gerais do curso de Psicologia é formar
profissionais com habilidades e competências de liderança e educação permanente.
Assim sendo, a prática da monitoria pôde favorecer o desenvolvimento de habilidades que
serão úteis futuramente não apenas em atividades acadêmicas, mas no trabalho interdisciplinar em
qualquer campo de atuação. Além disso, ter a oportunidade de analisar, junto à professora, o perfil da
turma, o comportamento dos alunos em atividades e o manejo de modificações no planejamento pôde
favorecer a formação das futuras profissionais. (b) Aprendizagem dos alunos: a monitoria está em
uma fase intermediária entre o professor e os alunos, o que lhes dá condições privilegiadas de
contribuir com uma linguagem próxima e acessível no caso de orientar e tirar dúvidas dos alunos.
Considerando que as duas disciplinas (Psicologia da Educação e da Aprendizagem; Psicologia
da Aprendizagem e Mediação Escolar) contemplam atividades de campo, o trabalho da monitoria
pôde também auxiliar em um acompanhamento personalizado da prática dos alunos. Sendo assim, de
acordo com Zanela (1994 apud Vigotsky 1984) a zona de desenvolvimento proximal, conceito
elaborado por Vygotsky, diz respeito a forma dialética de aprendizagem e desenvolvimento que se
evidenciam as potencialidades que ainda não amadureceram, mas que estão propensas a isso, em
estado embrionário.Tal situação possibilita aos monitores tanto um aprendizado ao se trabalhar com
os outros acadêmicos, como estes também estão em processo de formação e contribuirão neste
processo.
(c) Trabalho do professor: o trabalho do professor compreende momentos solitários de tomada
de decisão acerca de conteúdos, avaliações, recursos a serem utilizados e formas de abordagem. Ter
monitores como interlocutores pode melhorar a qualidade do trabalho do professor devido aos
constantes feedbacks que se fazem presentes no contato entre o professor e monitores. Quando o
trabalho do professor é entendido como uma mediação entre os conteúdos da disciplina e as
necessidades do aluno, a probabilidade de haver modificabilidade cognitiva para a aprendizagem é
maior. Um processo ensino-aprendizagem que se pretende interativo e pautado em uma leitura crítica
dos aspectos da realidade tem muito a se beneficiar com a prática da monitoria.

4. Conclusão
A partir da efetuação do projetono período de 2018.1e ainda em curso no atual período de 2018.2, é
possível perceberos avanços nas temáticas,bem como na aprendizagem, tanto dos discentes como das
monitoras. Tendo em vista um dos propósitos das disciplinas desuscitar o pensamento crítico acerca
da educação considerando alunos, professores, gestão escolar, pais e psicólogo, e em relação ao papel
político da Psicologia no espaçoescolar. Junto a isso, foi possível ampliar a práxis das monitoras junto
aos alunos e à orientadora, de modo que a relação com a turma fluiu positivamente, pôde haver uma
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aproximação em relação ao exercício da docência, e as disciplinas puderam contar com um método
de ensino-aprendizagem mediada.
Além disso, possibilitou-se a retroalimentação em relação à disciplina e atividades
extensionistas,com melhorias para todos os que estão participando de ambas as disciplinas, assim
como proporcionou-se reflexões acercada práxis do psicólogo em instituições. Desse modo, a
experiência de execução do projeto mencionado, relatada neste resumo, foi muito positiva, trazendo
benefícios a todos os envolvidos.

Órgão de Fomento: Edital PROGRAD-CAE/PFAUPE/UPE n° 05/2017/2018
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1. INTRODUÇÃO
A cultura do universo encantador de príncipes e princesas comumente é apresentada à criança negra
dentro de uma realidade muito distante do seu padrão de estética, o que contribui fortemente para que
ela negue a sua cor. Diante desse contexto, esta pesquisa se propôs inicialmente a discutir a questão
racial no contexto brasileiro, salientando a importância dessa discussão para a infância e,
particularmente, para a Educação Infantil. No entanto, após a ampla divulgação e repercussão do
Filme Pantera Negra (2018), do diretor Ryan Coogler e das possibilidades de exploração em múltiplos
focos sobre o discurso da diferença e da valorização da população negra que o filme provoca,
configurou-se necessária à mudança temática deste projeto. Assim, optamos por reavaliar o projeto
de pesquisa, reformulá-lo e intitulá-lo como: A interseccionalidade entre raça e gênero no filme
Pantera Negra: uma representação decolonial. Por colonialidade, compreendemos a forma pela
qual uns se sentem superiores a outros produzindo um lastro de discriminação racial (WALSH,2009).
Sob esta ótica, este projeto se compõe de uma metodologia qualitativa que se destina a análise dessa
películas de cinema. Segundo Vanoye e Goliot – Lété (2008) a análise fílmica é um processo de
exame técnico numa relação objeto-filme que demanda um desmonte de imagem, som e significados.
Nesse cenário, essa pesquisa tem como objetivo geral: analisar no filme Pantera Negra as
estratégias de valorização da identidade negra e sua representatividade cinematográfica sob a
perspectiva dos estudos decoloniais. E como objetivos específicos: ilustrar aspectos visuais do filme
que remetem a identidade racial e historicidade africana e refletir sobre as possibilidades de
representação da mulher negra a partir das personagens da película.

2. METODOLOGIA
Trata- se de uma pesquisa documental de natureza qualitativa que está organizada da seguinte forma:
selecionamos do filme cenas que valorizam a identidade negra, considerando: a representação do
continente africano e aspectos que trazem à tona a questão da mulher negra. Após, a seleção das
cenas, fizemos a descrição das cenas e dos diálogos que envolvem a temática escolhida para à luz dos
referenciais teóricos da perspectiva decolonial, identificar a abordagem teórica que elas assumem, ou
seja, se visam o fortalecimento das diferenças ou a sua homogeneização, considerando a relevância
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destes estudos sob o contexto da modernidade que desponta novos formatos comunicativos e
substanciais, como explicitado por Fachin e Oliveira (2012, p. 7):
À medida que o contato humano com as novas tecnologias da comunicação e informação vão
se acentuando criam-se novas modalidades e complexos de subjetivação, atuando tanto de
forma positiva quanto negativa sobre os meios sociais, configurando novas representações
do mundo e exigindo novas maneiras de pensar.

A partir dessa assertiva, reconhecemos que a proposição do filme Pantera Negra (2018) nos
provoca a decolonização das referências estereotipadas que temos do Continente Africano, seus povos
e culturas.

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES
O filme Pantera Negra (2018) propôs uma ruptura acerca da constituição do discurso da diferença.
Ele é um disparador visual sob o qual se estabelecem novos olhares e aprendizagens sobre o
Continente Africano e sua historicidade que ao nosso ver se apresentam de forma decolonial, pois se
propõe a questionar e busca o enfrentamento da matriz colonial em todas as suas formas:
colonialidade do poder, do saber, do ser e da cosmogônica da mãe natureza e da vida humana.
Desde a estética étnica do figurino, passando pela narrativa que valoriza a força e a
inteligência da mulher negra, até seu marjoritário elenco de atores negros e negras, a obra
cinematógrafica, embora de cunho fantástico, traz à tona o que nos apresenta Fanon (2008, p.104):
[...] Um peso inusitado nos oprimiu. O mundo verdadeiro invadia o nosso pedaço. No mundo
branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O
conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em
terceira pessoa. Ou seja, a naturalização negativa da imagem de pessoas negras é algo que
acaba atingindo o próprio imaginário dessas pessoas.

Através da análise do filme Pantera Negra (2018), foram traçadas três pontos de influências
das questões envoltas na temática da valorização das diferenças:
Imagem 1- O cinema como recurso
representativo da identidade racial e da a
historicidade africana

Imagem 2- Empoderamento de
mulheres negras

Imagem 3 -Corpo e cabelo
de mulheres negras

Fonte: Pantera Negra (2018) Direção: Ryan Coogler
A imagem 1 que apresenta uma cena da nação africana de Wakanda num momento de
luta dos personagens, nos ajuda no campo educacional, social, histórico e cultural a remontar a visão
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que temos do Continente Africano, nos remetendo ao enfrentamento da colonialidade do poder, pois
o filme caminha na contramão de apresentar a questão da racial como um elemento de classificação
e controle social. Trata-se de um filme onde os partícipes da sociedade são negros.
É sabido também que a colonialidade do saber contaminou as nossas referências epistêmicas,
acadêmicas e disciplinares. Logo, aprendemos a ver a população negra a partir de um contexto de
inferiorização, subalternização e desumanização. E essa aprendizagem também é reforçada pelos
meios midiáticos. Entretanto, o filme nos traz novas aprendizagens, apresentando uma população com
desenvolvimento econômico, tecnológico, que preserva sua identidade cultural, que valoriza as
mulheres, que canta, dança, celebra e nos traz um importante legado, um super-herói negro.
Já a imagem 2, apresenta a cena de guerreiras numa situação de conflito. Nela se vê
mulheres negras numa situação de luta representando a força e as estratégias de empoderamento
feminino, a sua inteligência e capacidade de criar estratégias, o que de acordo com Nogueira (2017)
funciona como algo que entrelaça as subjetividades femininas e um poder que estimula mudanças,
valorizando assim, a mulher negra, que na nossa sociedade sofre exclusão dupla: de gênero e de raça.
Segundo o IBGE (2018) mulheres e pessoas negras possuem menor renda, representam o maior
número de desempregados e apenas 10% da negritude feminina completa o ensino superior.
E por fim, na imagem 3 foi destacado um movimento ocorrido em todo filme, a relação
das mulheres negras com seus corpos e cabelos. De acordo com Nilma Lino Gomes (2008), o corpo
e o cabelo são aspectos adotados pela cultura africana na construção da representação social e da
beleza do negro. Assim, o referido filme ao ressaltar o corpo, o cabelo e a estética negra contribui
para que a sociedade brasileira possa repensar o seu olhar colonizado sobre o ser mulher negra, pois
na nossa cultura, o cabelo dela geralmente é visto como “ruim” o que revela os traços do racismo e
da desigualdade racial que recai sobre a constituição identitária. Dessa feita, o filme atenta para a
valorização de uma cultura de resistência, contrário ao padrão de beleza branco, eurocêntrico
(Clemente, 2010).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, esta pesquisa se encontra como escape das vias de regras acerca da visão eurocêntrica que
vemos perpetuada nos artefatos midiáticos. O filme nos faz refletir sobre a necessidade de equidade
e representação da identidade negra de maneira potente. Ele traz elementos imprescindíveis para a
decolonização, pois nos provoca a desconstrução do caráter monocultural da nossa educação através
da reconstrução da amnésia, a qual a história da África foi exposta; amplia nossos conhecimentos
através da valorização de elementos da cultura negra e dos seus elementos identitários; faz-nos tomar
ciência das desigualdades presentes nos artefatos midiáticos e alerta para a urgência da luta pela
modificação desse cenário. Ainda, somos provocados a atentarmos para a valorização cotidiana das
diferenças culturais e para a promoção de experiências de diálogo com o outro através do
reconhecimento da sua cultura.
Além disso, a contemplação do filme através dos seus elementos fictícios nos possibilitou a
apreciação da inovação visual no que se refere ao contexto étnico-racial, apresentando o
deslocamento de um lugar que estamos acostumados a presenciar no cinema, o negro inserido numa
sociedade escravocrata ou numa situação de subalternidade. O filme traz, nas palavras de Fanon, uma
provocação sobre a percepção do negro sobre si e sua vivência (2008, p.120):
Eu colocava o branco no seu lugar; encorajado, eu o enfrentava e jogava-lhe
na cara: adapte-se a mim, eu não me adapto a ninguém! Sacaneava
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abertamente. O branco, visivelmente, bronqueava. Mas seu tempo de reação
ia ficando cada vez mais lento... Eu tinha ganho.
Pantera negra, o filme, um ganho para a população negra brasileira!!
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1. Introdução
Muito se fala do aluno-monitor enquanto mediação, auxiliar, suporte aos alunos e professor/a da
disciplina, e até como estratégia de apropriação dos conteúdos do componente curricular em vigor;
no entanto, a partir de nossa experiência na disciplina de Dinâmica de Grupo e Relações Humanas I
(DGRH I) e Dinâmica de Grupo e Relações Humanas II (DGRH II), vivenciamos momentos que
questionaram e “abalaram” esse “entendimento” do que é ser monitor, uma vez que, essas atribuições
nos chegaram enquanto insuficientes. Nas disciplinas em questão, suscitamos a reflexão sobre o
acompanhar dos grupos, compreender o modo que o grupo caminha; dessa forma, no contato com
os/as discentes em sala de aula pudemos ser provocados a olhar para o ser monitor nesse acompanhar
que, principalmente em aulas práticas, nos convida a refletir sobre o lugar da monitoria, visto que,
ela parece se encerrar, apenas, no campo da educação. Nesse contexto, nos colocamos a interrogar: o
que é ser monitor no curso de Psicologia nas Disciplinas de DGRH I e II?
Assim, a partir de nossas inquietações, objetivamos interrogar o que é ser monitor nos
componentes curriculares de DGRH I e II, fazendo um diálogo entre as funções do aluno-monitor
propostas no Edital 05/2017 (UPE, 2017) e nossa experiência no contato com as turmas.
Compreendemos que questionar este lugar da monitoria dá continente para ampliar o lugar do/a
monitor/a, do/a professor/a da disciplina, além de contribuir na investigação de estratégias da
Educação.

2. Relato de Experiência
Na nossa experiência de monitoria, transitamos pela experiência de pensar planejamento de
disciplina, estudo dos referenciais teóricos, reuniões de orientação, organização de eventos e
vivências de intervenções grupais. Vivemos toda essa experiência dentro e fora da sala de aula, no
contato com os alunos nos dois semestres. Essas atividades nos levam a conhecer a turma, e a partir
dessa aproximação e dos textos lidos na disciplina, vamos percebendo o movimento dos/as discentes.
Em vários momentos pudemos escutar estudantes falando sobre questões pessoais que
atravessavam o modo deles/as estarem em sala de aula, algo que nos convidava o tempo todo a sair
do lugar engessado de monitores que estavam apenas inclinados aos alunos se apropriarem dos
conteúdos dados.
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No diálogo entre os textos e nossa experiência, a turma se sentia aberta a conversar sobre suas
inquietações e, a partir dessa escuta, podíamos refletir sobre o trabalho de grupo para além de uma
informação conteudista, mas falávamos a partir de nossas experiências.
No cotidiano da sala de aula, era possível às vezes perceber que a turma vivia alguns conflitos
que não necessariamente surgiam na/da disciplina, a proposta da disciplina de compreender os
movimentos grupais a fim de poder vir a ser um profissional de grupo, mostrava-se como abertura
para a contação de experiências advindas do dia a dia acadêmico. Momento como esses, nos tirava
do planejado, no sentido de planejamento de aula, e ali mesmo na acontecência nos inclinávamos ao
cuidado, acompanhando o movimento grupal ao mesmo tempo em que ao final da aula, havia uma
reflexão didática-experiencial sobre os assuntos referentes aos componentes curriculares. Assim, vale
ressaltar que não compreendemos estes momentos enquanto “desviantes”, pois como as ações se
davam no grupo sala, podíamos refletir sobre o trabalho de grupo, como já foi assinalado. Estes
momentos de inclinar-se para acolher/acompanhar a turma nos levava a questionar o nosso lugar na
docência, visto que essas intervenções não tinham o propósito apenas de ser educativa, mas também
socioterapêutica.
Foi bastante desalojador estar nas vivências grupais em sala de aula, momentos em que os
próprios alunos podem experienciar o lugar as vezes de participantes, outras de profissionais de grupo
em formação. Nessas vivências, na qual a monitoria assume a função de orientação dos alunos, os
alunos-monitores acompanham todo o processo de atendimento; contudo, quem é o monitor num
trabalho de grupo? O que sabemos é que ali estávamos sendo participantes ao mesmo tempo que
vivíamos a docência; mas o que esse lugar de monitoria nos permitia? Podemos dizer que, parecia
obscuro, pois erámos participantes sem ser clientes, e sem ser os profissionais de grupo. Desse modo,
o que caberia nos estudos de grupo ao aluno-monitor? Éramos convidados o tempo todo a criar esse
lugar dentro da disciplina; provocados a nos apropriar tanto sobre as modalidades de prática
psicológica escolhidas pelos discentes, quanto poder compreender essas modalidades no processo de
ensino-aprendizagem. Fato importante é que como se trata das experiências dos alunos, as avaliações
das ações clínicas dos/as estudantes não tinham como balizas o erro e o acerto; nos inclinávamos a
refletir juntos aos participantes e profissionais sobre o modo que caminharam no sentido de eles/elas
se apropriarem sobre como aconteceu o movimento do grupo, fazendo ainda um diálogo com o que
os estudiosos de grupo vem escrevendo, discutindo. Diante das afetações provocadas na vivência da
monitoria, compreendemos a importância de se pensar o modo de ensinar como abertura para o
acontecer do cuidado daqueles que participam da construção da caminhada pelo ensinoaprendizagem.

3. Discussão
Somos alunos-monitores dos últimos dois anos do curso de Psicologia; durante nossa formação,
passamos por disciplinas que nos convocaram, de modo mais pujante, a nossa atitude clínica. Nesse
sentido, no diálogo com a professora-orientadora, com os/as estudantes e os textos, pudemos estar
mais atentos ao movimento da turma e, na medida em que íamos acompanhando-a, dialogávamos
com os conteúdos da disciplina seja pela via da teoria, e/ou da experiência. Quando nos deparamos
com o modo de caminhar dos
alunos, fomos convidados a questionar sobre qual seria o lugar da monitoria. Desse modo, num
primeiro momento, resgatamos o Edital 05/2017 ao qual submetemos o nosso Projeto de Monitoria,
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que apresenta o seguinte objetivo para o Programa de Monitoria da Universidade de Pernambuco
(UPE):
[...] proporciona aos alunos dos Cursos de Graduação, presencial ou à distância, o
aperfeiçoamento do seu processo de formação acadêmica, promovendo no discente o interesse
pela docência e estimulando o desenvolvimento das habilidades realizadas a este exercício.
(UPE, 2017, online)

Nos deparamos assim, com um objetivo que tem como foco o aluno-monitor e a construção
de uma possível carreira docente. Quando nos damos conta de como esta citação se apresenta para
nós, ficamos ainda mais provocados a querer aprofundar o diálogo principalmente levando em
consideração o lugar desalojador do qual experienciamos. No estudo do Programa de Monitoria, nos
encontramos com as atribuições que o discente-monitor precisa ter, ou seja, nos confrontamos com
competências que o aluno participante precisa corresponder, tais como:
I - Estar regularmente matriculado como aluno de graduação da UPE; II- Dedicar 12 (doze)
horas semanais de efetivo trabalho de monitoria, conforme o plano de trabalho elaborado pelo
orientador(a); III - Cumprir as atribuições previstas no plano de trabalho, em caso de não
cumprimento, o monitor perderá suas funções e os direitos dela decorrentes; IV - Ter sido
aprovado na disciplina ou componente curricular (quando necessário em seus pré-requisitos)
e possuir conhecimento adequado para o bom exercício do plano de trabalho da monitoria; V
- Elaborar juntamente com o orientador o relatório final das atividades desenvolvidas na
monitoria [...] (UPE, 2017, online).

Diante dessas obrigações, compreendemos que o Edital 05/2017 se coloca no sentido da
regulamentação da monitoria; isso nos deixa inquietos, já que o ser monitor ainda nos parece vago
quando se fala apenas em obrigações. Assim, a sensação é que se fala sobre a monitoria, sem dizer
sobre ela. Essa leitura nos angustia, ao mesmo tempo em que nos leva a pensar que esse modo do
edital 05/2017 apresentar as atribuições do discente-monitor, abre espaço para que ele crie o seu lugar,
ou mesmo o seu modo de ser discente-monitor, junto com a professora-orientadora.
Nesse nexo, trazemos o olhar de Frison e Moraes (2010) que parece se aproximar do que
vivemos e experienciamos, quando diz que a monitoria é “[...] uma estratégia de apoio ao ensino em
que estudantes mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram no processo de
apropriação do conhecimento de seus colegas” (p. 127, grifos nossos). Nos reconhecemos como
colaboradores no sentido de que estamos inclinados a construir a disciplina vendo-a enquanto uma
construção de corresponsabilidade. Contudo, essa lente lançada pelas referidas autoras, ainda não
oferta espaço para compreender as intervenções grupais que são vividas em sala de aula. As
intervenções em sala de aula se encerraram no contexto da Educação? Qual a singularidade de estar
sendo monitores numa disciplina que estuda os grupos e, mais, que se situa no curso de Psicologia?
Na direção de nos apropriarmos do ser monitor, então, compreendemos que é importante falar
sobre a singularidade que é ser aluno-monitor estando também no lugar de Psicólogos em Formação.
Desse modo, cabe-nos dizer que a Ação Clínica no Viver Cotidiano nos ajuda a pensar sobre essa
problemática, afinal ela é “[...] como um modo
próprio do psicólogo intervir diante das demandas que brotam a partir dos acontecimentos que
insurgem no dia a dia, em espaços coletivamente habitados.” (SANTOS, 2016, p. 10).
Sendo assim, percebemos que na sala de aula na atitude de nos inclinarmos para a turma,
diante de alguns acontecimentos, criou-se uma abertura para que a ação clínica ocorresse, ampliando
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assim a nossa práxis profissional-docente. Para além das discussões previstas, pudemos dialogar
sobre a nossa relação abrindo espaço para o cuidado na medida em que percebemos o modo que
estamos caminhando. Portanto, a experiência na monitoria nos possibilitou questionar o nosso lugar
de monitores, como também dar outro sentido para o processo de ensino-aprendizagem,
compreendendo que este processo caminha junto ao cuidado.

4. Considerações Finais
A partir das afetações provocadas em nós, nos pomos a questionar nosso lugar de alunos-monitores.
Nesse cenário, percebemos que nossa experiência deu continente para compreender o ensinoaprendizagem como cuidado. Outra faceta que nos chamou atenção foi nos dar conta da singularidade
da nossa monitoria que se situa no curso de Psicologia e, mais, em disciplinas que refletem sobre
grupos. Além disso, notamos que na discussão sobre as relações na própria acontecência das aulas,
possibilitou que a ação clínica acontecesse, fazendo com que nos reconhecermos, também, como
cuidado. Sendo assim, compreendemos que o lugar da monitoria não só nos colocou como
coparticipantes na educação, mas abriu espaço para que pudéssemos pôr em andamento a nossa
própria formação de psicólogos. Ou seja, a monitoria de DGRH I e II se encontra num espaço de
tensão entre a educação/docência e o fazer psicológico.
Projeto aprovado no Edital PROGRAD-CAE/PFAUPE/UPE nº 05/2017.
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1. Introdução
A maioria dos estudantes tem seu primeiro contato com a química como parte integrante da
sua matriz curricular a partir do primeiro ano do ensino médio. É também nessa fase que os alunos se
deparam com teorias, leis e novos conceitos, em que muitos desses são bastante abstratos, com uma
linguagem simbólica intensa e com a necessidade de fazer conexões entre tudo isso. Como paradigma
tem-se as ligações químicas e a geometria molecular, conteúdos abstratos, que tratam de modelos
importantes para a compreensão das propriedades da matéria e as das mudanças que ela sofre.
E é diante dessas vivências que surgem as dificuldades no processo de ensino aprendizagem
por parte dos alunos, como também na motivação por estudar os conteúdos escolares, nesse caso dos
de química. Sendo necessário que seja repensado a forma de trato dos conteúdos em sala, assim como
também das metodologias utilizadas em suas abordagens. Nesse sentindo Pozo e Gomes (2009)
defendem que a aprendizagem em química busca tornar o estudante capaz de entender características
de tudo que o rodeia, do mundo, e dos fenômenos que ocorrem nele. Atentando que o ato de aprender
química não é simples, mas é na verdade algo um tanto difícil de ser realizado.
As diversidades de materiais existentes na natureza provem das ligações que os átomos
estabelecem entre si, formando estruturas mais complexas, e da forma como essas estruturas se
arranjam, com resultado temos essa infinidade de matérias cada qual com suas características
distintas, como cor, dureza, viscosidade, etc.
Os átomos podem se ligar basicamente por três formas diferentes de interações, todas de
natureza eletrônica: ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. Ao se estabelecer as ligações
entre os átomos, forma-se novas estruturas estas que recebe a nomenclatura de moléculas, que são
nada mais que um aglomerado de átomos. A partir disso se nota a importância de se entender como
os átomos se organizam para formar uma molécula, e o nome que se dá ao ramo da química que
estuda essas estruturas é a Geometria Molecular.
O estudo da geometria das moléculas nos permite prever propriedades das substancias que ela
forma. Compreender como os átomos se arranjam para formar moléculas pode ser um tanto abstrato,
mas não impossível desde que se utilizem meios práticos e de fácil percepção.
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A exigência por um grande nível de abstração nesses conteúdo, acaba por se tornar uma das maiores
dificuldades no momento de assimilação dos conceitos pelos discentes, e por muitos desses não
conseguirem desenvolver essa habilidade, há uma dificuldade na visualização fenômeno do químico
e na construção de conceitos essenciais para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Diante disso,
esse trabalho tem como objetivo investigar o uso da modelagem molecular no ensino de química,
levando em consideração seu uso como recurso pedagógico de ensino propiciador da aprendizagem.

2. Percurso metodológico
A metodologia que se optou por utilizar nesse trabalho foi uma Sequência Didática (SD) por
Méheut (2005), estas que tiveram seu surgimento na década de 70 e 80, em que seu desenvolvimento
e suas aplicações tinham o objetivo de atender as pesquisas relacionadas ás concepções informais dos
estudantes tendo como base na engenharia didática. Apresentada como um modelo didático que se
alicerça em quatro componentes básico.
A sequência didática foi aplicada em uma escola de Referência da cidade de Caruaru-PE,
envolvendo a participação de 25 alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Sendo esta executada em
quatro etapas:
Primeira Etapa: Resolução de questões objetivas e subjetivas presentes no livro didático e
apresentadas pelo professor, para identificar concepções prévias e a compreensão dos discentes sobre
a temática além de verificar as principais dificuldades na aprendizagem dos assuntos;
Segunda Etapa: Intervenção, em forma de aula expositiva do conteúdo de ligações químicas com a
utilização de vídeos;
Terceira Etapa: Intervenção, em forma de uma modelização das geometrias de moléculas químicas
propostas.
Quarta Etapa: Resolução de questões sobre as temáticas de ligações químicas e modelagem
molecular.

3. Resultados e discussões
Na primeira etapa da SD, analisou-se as atividades realizadas pelos discentes podendo-se
constatar as principais dificuldades em relação aos conteúdos abordados. Foi possível reconhecer
que essas dificuldades giram em torno da diferenciação entre os tipos de ligação química, mas
especificamente da ligação covalente e iônica, bem como da geometria das moléculas, uma vez
que esses são conceitos que exigem dos alunos maior abstração.
Na segunda etapa da SD, utilizou-se o recurso audiovisual, este que explicava como se dá
cada tipo de ligação, onde observando que havia uma maior atenção dos alunos à aula,
provavelmente ao uso devido uma nova forma, simples e eficiente quando bem usada, de
apresentação do conteúdo, que não havia acontecido em outros momentos.
O uso do vídeo como recurso pedagógico traz a possibilidade de utilizar não somente textos,
mas também a exposição de imagens (MARCELINO-Jr. et al., 2004). Nesse sentido, vale ressaltar
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que os vídeos se utilizam de efeitos visuais como gráficos, animações, legendas etc. para
reforçando a mensagem ao recurso áudio visual. Além disso, a estética desse recurso pode ser
atraente e também possibilitar a compreensão com mais facilidade dos conteúdos abordados.
Na terceira etapa da SD, utilizou-se a modelagem de moléculas, para construção de moléculas
químicas e determinação das suas respectivas geometrias. Divididos em grupos, os alunos foram
responsáveis por construir modelos de pares de moléculas diferentes, como a água (H2O), metano
(CH4), gás carbônico (CO2), amônia (NH3). Utilizando massinha de modelar para representar os
diferentes átomos das moléculas e palitos para representar as ligações químicas que estavam
presentes em cada uma delas.
Essas construções só seriam possíveis se os alunos tivessem compreendido como cada
elemento participa da ligação nas estruturas das moléculas. Para Clement (2000) a envoltura dos
alunos em atividades de reformulação e construção de modelos ajuda a promover um
entendimento dos conteúdos que vai além da memorização de fatos e informações, tende a
propiciar o desenvolvimento de um conhecimento flexível e crítico que pode ser aplicado e
transferido para diferentes situações e problemas.
Na quarta etapa da SD, foi realizado um questionário no intuito de analisar as mudanças e
construções conceituais obtidas, assim como comprovar a efetivação desse método de ensino.
Feita analise dos questionários, foi possível reconhecer que no geral, os alunos conseguiram
identificar os 3 tipos de ligações químicas existentes, assim como a diferença entre elas. Isso pôde
ser observado através do acompanhamento de cada grupo no desenvolvimento da atividade, onde
eles discutiam entre si, sem a consulta e nenhum material didático ou ao professor.
A resolução das questões foi de grande importância, pois nesse momento os alunos puderam
sair da linha do abstrato e entrar na modelização, através das estruturas construídas por eles
mesmos.

4. Considerações Finais
A construção de modelos para abordagem do conteúdo de ligações químicas e geometria
molecular apresentou resultados significativos no que diz respeito a construção do conhecimento
e para aprendizagem, assim como a análise sobre a importância da modelização e da utilização
de materiais e metodologias alternativas que auxiliem no tratamento de conteúdos específicos e a
facilidade que esses tipos de práticas trazem, tanto para o professor, ao explicar o conteúdo,
quanto para o aluno, que aprende e se interessa mais.
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1. Introdução
A monitoria é uma prática adotada por Instituições de Ensino Superior que visa incentivar a inserção
dos estudantes no ambiente acadêmico, incentivando-os à docência. O estudante-monitor adquire
hábitos de estudo, habilidades e interesse pelo ensino, desenvolve sua capacidade de análise crítica,
permite que o estudante aprofunde seus conhecimentos teóricos e práticos e amplia a participação
dos estudantes nas atividades de ensino e de aprendizagem da instituição. Desta forma, esta
ferramenta contribui para a complementação dos conhecimentos do educando e aquisição de
habilidades e capacidade de interação e postura diante de determinadas situações, seja na vida
acadêmica ou na profissional1.
As disciplinas de Citologia, Histologia e Embriologia são ofertadas pela Universidade de
Pernambuco para diversos cursos das Ciências da Saúde e Biológicas, e conta com aulas práticas e
teóricas. Um dos principais desafios do ensino destas grandes áreas é a compreensão das estruturas
das células, tecidos e órgãos e do processo de desenvolvimento embriológico.
A Embriologia é uma ciência que busca elucidar os diversos mecanismos biológicos
envolvidos com a formação do indivíduo desde a formação do zigoto até o fim do desenvolvimento
pré-natal, dentre os quais se destacam o aumento na quantidade celular durante a segmentação, os
movimentos morfogenéticos no desenvolvimento embrionário, a diferenciação celular e a maturação
fisiológica dos sistemas corporais durante o período pré-natal Esta área da biologia vem adquirindo
destaque nos últimos anos, por abranger temas de grande interesse na área biomédica, como distúrbios
de desenvolvimento, reprodução artificial, manipulação de embriões, clonagem, células-tronco e
terapia celular. Além disso, os conteúdos servem como base para diversos componentes curriculares
ao longo dos cursos de graduação da área biomédica2,3.
As transformações ocorridas nesse período ocorrem de maneira rápida e simultânea. Portanto,
há a necessidade permanente de conhecer o desenvolvimento embrionário e fetal humano, assim
como os fatores que promovem distúrbios de desenvolvimento e suas consequências. O aluno
necessita ver o todo e fazer correlações dos assuntos ministrados na disciplina com a realidade do
processo. Deste modo, para ter consciência das particularidades do processo do desenvolvimento
humano, o aluno deve explorar novas perspectivas sobre o assunto4,5.
Estratégias eficientes de ensino são fundamentais para contornar as dificuldades naturais de
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aprendizado desses tópicos. Entretanto, o ensino da disciplina se depara com desafios de visualização
e compreensão, pois os processos de desenvolvimento são, inicialmente, microscópicos e acontecem
dentro de blastocisto implantado no útero materno6,7.
Vale ressaltar que, atrelado ao estudo do desenvolvimento embrionário está o estudo da
estrutura celular e dos tecidos do corpo, e como se organizam para constituir órgãos, uma vez que
estes se originam a partir do processo de gastrulação, o qual inicia na terceira semana de
desenvolvimento8. É necessário que os profissionais da área da saúde, médico, enfermeiro,
biomédico ou biólogo, possuam as noções básicas sobre célula eucarionte, matriz extracelular e
diversidade celular, bem como entender de que forma os tecidos estão organizados e seu
funcionamento de maneira integrada no corpo humano9.
Geralmente as equipes pedagógicas optam pela realização de aulas práticas, estudo de lâminas
histológicas, caracterização de fetos formalizados, descrição de peças e modelos anatômicos, assim
como a utilização e elaboração de maquetes representativas das diversas fases do desenvolvimento
pré-natal. A partir dessas estratégias, o aluno passa a ter acesso, na prática, às diversas informações
lecionadas durante as aulas teóricas, o que proporciona maior facilidade na assimilação do conteúdo
ministrado, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino das disciplinas10.
É importante salientar que o conhecimento adquirido no decorrer das disciplinas deve ser
transmitido por meios de atividades de pesquisas interdisciplinares, assim como de trabalhos de
extensão, onde o estudante passa a observar a importância dessas para sua formação universitária,
ampliando sua qualificação profissional. Portanto, este trabalho teve como objetivo desenvolver
atividades de monitoria nas disciplinas de Citologia, Histologia e Embriologia, e promover aumento
na qualidade do ensino das disciplinas.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto proposto, foram selecionados 5 (cinco) monitores. Para
contemplar os objetivos propostos, estão sendo adotadas as seguintes estratégias:
- Realização de reuniões periódicas de planejamento e avaliação didática;
- Incentivo à participação dos monitores na organização de atividades teóricas, tais como, discussões
clínicas;
- Participação dos monitores nas aulas práticas das disciplinas, junto com o professor, permitindo um
atendimento mais individualizado aos alunos, esclarecendo suas dúvidas no menor tempo possível;
- Organização de uma escala de horários extras para estudo no laboratório de microscopia, com a
presença dos monitores;
- Participação dos monitores e alunos na preparação de modelos construídos com diferentes materiais,
em escala macroscópica, buscando permitir a visualização tridimensional de estruturas embrionárias
microscópicas;
- Participação dos monitores na preparação de aulas práticas que utilizam técnicas biotecnológicas
para visualização de processos intra e intercelulares;
- Participação dos monitores e alunos na construção de um atlas virtual, contendo imagens de
microscopia obtidas durante a realização das aulas práticas.
- Construção de material didático (lâminas histológicas).

3. Resultados e discussão
A monitoria da disciplina de histologia, citologia e embriologia vem sendo desenvolvida em uma
carga horária de 12 horas semanais. As aulas práticas são realizadas no laboratório de microscopia, e
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de acordo com os assuntos ministrados pela professora em sala de aula, atendendo sempre aos
questionamentos levantados pelos estudantes matriculados. Os monitores exercem diferentes
funções, tais como, retransmissão dos conteúdos, auxílio nas soluções de possíveis dúvidas
relacionadas ao conteúdo teórico, sugestão de literatura complementar e aulas práticas através da
visualização das lâminas histológicas. Desta forma, a monitoria das disciplinas de histologia, citologia
e embriologia tem como principal objetivo melhorar o aprendizado dos discentes.
No primeiro semestre (2018.1), o projeto foi aplicado para o segundo período do curso médico
e para o primeiro período do curso de ciências biológicas. Ao longo do andamento da monitoria foram
realizados estudos das lâminas histológicas em laboratório durante aulas práticas e momentos de
estudo individual, realizados pelos monitores em horários extra-classe. Foram elaborados, pelos
alunos do curso médico e monitores, atlas com as imagens de cortes histológicos exibidos nas aulas
práticas. Este material permitiu uma melhor compreensão do conteúdo teórico ministrado pela
professora-orientadora. No segundo semestre (2018.2), o projeto está sendo vivenciado com os cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas (segundo período) e Medicina (primeiro período). Para ambas
foram ministradas aulas práticas no laboratório de microscopia e realizados momentos de revisão em
horários extra-classe.
Para o curso médico foram utilizados casos clínicos relacionados à embriologia, que buscaram
promover a discussão e suscitar a importância do conhecimento da embriologia para o profissional
de saúde. Além disso, foi realizada a aula prática de osmose, no laboratório de bioquímica. Nesse
experimento, hemácias foram suspensas em soluções de NaCl com diferentes concentrações e, em
seguida, observou-se a aparência da suspensão. Esta metodologia facilitou a compreensão dos
conteúdos e permitiu o aprimoramento de aprendizagem do processo osmótico, tendo em vista o
envolvimento dos estudantes em associar a atividade experimental com os conteúdos teóricos de
citologia.
Ademais, houve a aquisição dos insumos necessários para elaboração das lâminas histológicas
destinadas ao ensino das aulas práticas de microscopia das disciplinas Citologia e Histologia. Os
órgãos de camundongos (coração, fígado, rim, baço, linfonodos, estômago e intestino) foram
gentilmente cedidos pelo Laboratório de Imunomodulação e Novas Abordagens Terapêuticas.
Todas as amostras foram fixadas em formalina tamponada e emblocadas em parafina.
Cortes de 4 μm foram realizados a partir blocos de parafina contendo órgão. Os mesmos foram
desparafinizados em xilol e hidratados em álcool etílico (100% e 70%) e, em seguida, foram corados
com os corantes Hematoxilina e Eosina. As lâminas foram montadas, etiquetadas e alojadas
apropriadamente para serem utilizadas nas futuras aulas práticas.

4. Conclusão
As aulas de monitoria têm sido de fundamental importância no que se refere ao fortalecimento
curricular e abertura de perspectivas profissionais relacionadas às áreas de ensino, pesquisa e
extensão. Além disso, ressaltam-se as melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem
dos alunos que utilizaram a monitoria no conteúdo programático de histologia, citologia e
embriologia.
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1. Introdução
A patologização e medicalização da infância têm alcançado cada vez mais espaço no campo das
políticas públicas devido à sua grande relevância e destaque na realidade social contemporânea.
Contudo, poucos estudos trazem a questão da infância dentro de equipamentos de estratégias, como
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por exemplo, produzindo problematizações nas práticas
de cuidado de saúde mental na infância.
A Política Pública de saúde mental para a Infância constitui uma preocupação relativamente
recente na agenda nacional, mesmo com dados apontando que a prevalência de transtornos mentais
em crianças possa chegar até 20% dessa população (MS, 2005). A fim de explorar essa problemática,
neste estudo, objetiva-se analisar e compreender as relações entre o fenômeno da multiplicação de
diagnósticos em crianças, a patologização de comportamentos infantis e as políticas públicas de saúde
mental na infância. A partir da literatura, sabe-se que esse olhar se faz a partir da biologização da vida
ou, segundo Vicentin (2010), em sua patologização, o que seria uma das objetivações dos mecanismos
de poder, associado a este processo, assistimos a indústria farmacêutica crescendo vertiginosamente
em um contexto social com nicho mercadológico, criado pela relação entre sintomas e medicamentos.
As crianças diagnosticadas por profissionais da saúde com transtornos mentais, ou as que
vivenciam a era da patologização e medicalização a partir de seus comportamentos, permanecem por
muito tempo aos cuidados de instituições assistenciais e família, sem perspectivas terapêuticas e
muitas vezes assumindo um caráter asilar, desse modo, ganham cada vez mais relevância as
discussões sobre o tema. “O ser humano nasce totalmente desamparado. Ele é incapaz de sobreviver
por si só, dependendo, pois, inteiramente de outra pessoa” (SPITZ, 1960, p.195), assim sendo, o
estado de desamparo e fragilidade, levando em conta a condição de precocidade da criança, aponta a
posição relevante que o cuidado assume na construção física e psíquica do ser humano,
principalmente nas circunstancias da infância patologizada.

2. Metodologia
Este ensaio teórico nasce a partir de levantamento bibliográfico, este que segundo Gil (2002), “reside
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que
aquela que poderia pesquisar diretamente” (p. 45), no qual mostra-se as relações entre o atual
fenômeno da multiplicação de diagnósticos em crianças, a patologização da infância e as políticas
públicas de saúde mental no Brasil.
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3. Resultados e Discussão
3.1 A “epidemia de diagnóstico” e a patologização da criança
Entende-se que a definição de infância na contemporaneidade necessita de questões contextuais para
estruturar-se, tendo em vista que o modo como cada grupo social compreende, se relaciona e atribui
cuidados às crianças se diferencia em certos contextos culturais, políticos e econômicos. As crianças
atualmente escolarizadas logo cedo, como coloca Dolto (1993), e muitas, inclusive, desde os
primeiros meses, passam todo o dia em creches ou em instituições assemelhadas. Assim, segundo
Nascimento et. al. [entre 2006 e 2008] a criança, já neste século, viu-se integrada em uma noção de
desenvolvimento, a qual passou a mostrá-la como um ser cujo crescimento é um desdobrar-se numa
sucessão de fases intelectuais e emocionais.
No século XXI a saúde encontra-se ameaçada não por uma epidemia de doenças, mas por uma
“epidemia de diagnósticos”, segundo Welch et. al. (2008), na qual fenômenos da vida cotidiana e da
própria infância adquirem o caráter de doença ou desordem. Além disso, do modelo biomédico
adotado pela sociedade, cuja “concepção mecanicista do organismo humano levou a uma abordagem
técnica da saúde, na qual a doença é reduzida a uma avaria mecânica, e a terapia médica, à
manipulação técnica” (KOIFMAN, 2001, p. 54).
Diante da busca por padronizações, no que se diz respeito à atual infância, pode se ver uma
maior incidência na busca pelo enquadramento de comportamentos, culminando em cada vez mais
diagnósticos. Dessa forma, com o aumento da criação de novos diagnósticos, se revelam na 5ª edição
do Manual Diagnósico e Estatístico de Transtornos Mentais novas classificações inseridas e algumas
condições que tendem a ganhar espaços para estudos posteriores, a exemplo da síndrome de psicose
atenuada, o transtorno de jogar pela internet e a autolesão não-suicida. De acordo com Machado et.
al (2015, p. 5),
O DSM inclui um novo diagnóstico somente quando um exame cuidadoso dos dados clínicos
e de pesquisa mostra que uma entidade de diagnóstico separada merece ser considerada,
embora, como seria de se esperar, nem todos os cientistas podem concordar com isso.

Nesse sentido, mesmo com o cuidadoso processo de introdução de novos conceitos e
condições patológicas, um grande número de crianças está sendo medicada desde pequenas para
tratamento de diversos tipos de situações, consideradas doenças, por profissionais de saúde, sendo
vistos como distúrbios de aprendizagem ou de conduta. Portanto, há uma tendência crescente de
patologização da infância, seguindo o mesmo percurso terapêutico proposto aos adultos:
Isento de quaisquer questionamentos, receitas sem critério multiplicam-se no mercado
farmacêutico: para sintomas de depressão, antidepressivos; para ansiedade, ansiolíticos e
para ficar ligado, a droga do momento é a ritalina, muito utilizada, mesmo com crianças.
(CORRÊA, 2010, p. 98)

Deste modo, para Welch et. al. (2008), a medicalização da vida cotidiana é capaz de
transformar sensações físicas ou psicológicas normais, tais como insônia e tristeza, em sintomas de
doenças, como distúrbios do sono e depressão, provocando uma verdadeira “epidemia” de
diagnósticos. O campo das psicopatologias infanto-juvenis, a partir de sinais e comportamentos que
buscam um diagnóstico clínico, repercute no nomear as crianças de acordo com suas patologias dentro
do cotidiano, remetendo os sujeitos a uma classificação identificatória da doença em diferentes
âmbitos da vida e por instituições escolares, midiáticas e principalmente familiares. Nesse sentido,
segundo Barros (2002),
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É provável que a expressão mais acabada das distorções e consequências concretas do
modelo biomédico, reducionista, de abordagem da saúde e da doença na vida dos indivíduos
resida no que se convencionou designar como medicalização (p. 76).

Dessa forma, entende-se que a infância contemporânea é atravessada por diferentes
instituições, que vão configurando um movimento de patologização e medicalização nas crianças.

3.2 Política Pública de Saúde mental na Infância
No Brasil, após a Reforma Psiquiátrica brasileira, a atenção à saúde mental passou a ter peso de lei,
e a proposta de rompimento com as práticas asilares se tornou meta governamental em 2001. O
Ministério da Saúde não dispõe ações de Psicologia na atenção básica e também não tem uma
proposta para saúde mental das crianças e adolescentes, exceto para transtornos mentais graves,
através da implantação dos Centros de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência (CAPSi)
(Ministério da Saúde, 2005). Esta política determina que o atendimento à criança ou ao adolescente
que sofre psiquicamente deve ser realizado preferencialmente nos dispositivos de atenção
psicossocial, instituídos pela Portaria 336/2002, que estabelece, dentre outras modalidades, o CAPSi,
direcionado à atenção da população infantil acometida por transtornos mentais (Brasil, 2002).
Sendo assim, as crianças que são rotuladas com comportamentos desviantes, em relação ao
que é esperado socialmente, têm como possibilidade o ingresso nesses dispositivos, que também são
pautados no modelo biomédico. Assim,
Grande parte da clientela que procura os serviços de saúde mental é composta por crianças e
adolescentes, a maioria do sexo masculino, sendo a queixa de maior incidência o mau
desempenho acadêmico, seguido de comportamento agressivo e desobediência em casa e na
escola (Ancona-Lopez, 1981; Bernardes-da-Rosa, Garcia, Domingos & Silvares, 2000;
Schoen-Ferreira, Silva, Farias & Silvares, 2002 apud SANTOS, 2006, p. 316).

Outrossim, visto que os serviços públicos de saúde mental que atendem a infância transitam
essencialmente entre os transtornos mentais e não a partir de alterações do comportamento, o processo
de patologização se dá de modo mais corriqueiro e danoso durante o desenvolvimento da criança.
Muitas questões revelam-se de extrema perda no desenvolvimento da criança, principalmente no que
responde ao âmbito psicossocial e biológico, tendo em vista a exposição aos tratamentos
medicamentosos e a restrição dos espaços sociais. De modo geral, o atendimento direcionado ao que
possui o transtorno mental sempre se pautou na sua classificação como patológico, sendo um
atendimento marcado pela exclusão, assim como afirma Basaglia (1985, p. 29), “O doente mental é
doente sobretudo por ser um excluído”.
Assim, as conexões entre a clínica psicanalítica ampliada e as propostas de políticas públicas
fazem abertura ao fazer clínico com as estratégias vigentes e com as que podem ser instituídas. Por
isso,
É muito provável, também, que a aplicação em larga escala da nossa terapia nos force a fundir
o ouro puro da análise livre com o cobre da sugestão direta; [...] No entanto, qualquer que
seja a forma que essa psicoterapia para o povo possa assumir, quaisquer que sejam os
elementos dos quais se componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes
continuarão ser, certamente, aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa
(FREUD, 1996/1919 [1918], p.181 apud FERREIRA & CARRIJO, 2016, p. 399).

Com acompanhamento, assistência psicoterápica e apoio estrutural dos dispositivos de
atenção à saúde mental na infância, a proposta psicanalítica assume caráter modificador do modelo
mecanicista que as instituições tomam como referência, abrindo possibilidades
para um cuidado voltado para singularidade de cada criança.
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4. Conclusões
Diante disso, a Psicologia tem papel fundamental na atenção e escuta a essas crianças,
principalmente no que se refere às queixas realizadas pelas instituições escolares e familiares acerca
do comportamento, quando muitas vezes essas demandas não condizem necessariamente com os
tratamentos medicamentosos e de restrição do meio social, mas sim requerem a atenção psicoterápica
de um fazer clínico.
Tendo em vista os poucos estudos acerca de questões da infância dentro de equipamentos de
estratégias de saúde mental e a recente preocupação com as Políticas Públicas de saúde mental na
infância, compreende-se que a patologização das crianças é um problema a ser duramente enfrentado.
A ausência de perspectiva terapêutica e o caráter asilar que o tratamento das crianças diagnosticadas
com transtornos mentais assume, ameaça a saúde, na qual fenômenos da vida cotidiana e da própria
infância adquirem rótulos de doença ou desordem.
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1. Introdução
O presente trabalho procura discorrer sobre a política de assistência social, analisando como
ela se apresenta na Constituição Federal (CF) de 1988, fazendo um esboço dos avanços ocorridos
nessa época. No entanto, tendo em vista os atuais retrocessos desta política, far-se-á um levantamento
das consequências da perspectiva neoliberal a partir da década de 1990
Abordar-se-á, a política de assistência social na CF de 88, quais foram os avanços e quais os
direitos garantidos aos indivíduos. Tendo em vista que a assistência social na Carta Magna foi
garantida a quem dela necessitar, veremos quais requisitos necessários para ter acesso aos benefícios
advindos dessa política.
A Perspectiva neoliberal também será trabalhada, buscando compreender como se dar o
desmonte dos direitos sociais, e como o Estado vem respondendo as expressões da questão social.
Diante de uma realidade em que tem-se o mínimo para o social e o máximo para o capital, é instigante
pesquisar para conhecer as tendências contemporâneas da política de assistência no brasil. Esse
aspecto estará por último, como fechamento dessa análise.

2. Metodologia
O trabalho tem como metodologia a pesquisa de natureza bibliográfica exploratória, de cunho
qualitativo, no qual se buscou analisar as principais contribuições identificadas na literatura nacional
no campo da política de assistência social.
Para Minayo (1994, p.21):
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com
o universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, o que corresponde a um
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.

Portanto, a análise bibliográfica foi concretizada tendo como referência concreta o estudo
realizado através da produção cientifica que já existe sobre o tema, ou seja, artigos, trabalhos de
pesquisa, periódicos e outros.
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3. Resultados e Discussões
3.1. A assistência social na Constituição Federal de 1988
A Constituição Federal de 1988, caracteriza-se por constituir um precioso marco no direito
brasileiro. Ela prevê o conhecido sistema de seguridade social. A seguridade é um gênero do qual faz
parte as políticas de Assistência Social, Saúde e Previdência. Ou seja, o conjunto de ações de
iniciativa do Estado que tem por objetivo atender as necessidades básicas no quesito saúde, assistência
e previdência.
Segundo Simões (2010, p.294) “a Constituição Federal de 88 concebe a assistência social
como política de seguridade social de responsabilidade do Estado e direito do cidadão (art.203 e 204
CF)”.
De acordo Simões (2010, p. 295):
Segundo a lei, a assistência tem por finalidade assegurar a prestação das necessidades básicas,
com base nas quais as políticas públicas, com a participação da comunidade, definem os
mínimos sociais, de natureza mais ampla. Para reduzir os níveis de pobreza, prevê diversas
estratégias: criação de programa de geração de trabalho e renda; proteção a maternidade, as
crianças e aos adolescentes; apoio a gestante; pessoas com deficiência ou pessoa idosas,
desde que carentes por meio de ações continuadas de assistência social. (Simões 2010, p.
295).

A Assistência social, é prevista para o indivíduo que dela necessitar. Sendo assim a CF de
1988 em seu artigo nº 203 prevê quem são os destinatários da política de assistência social:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei. (CF 88, art 203, incisos I ao V).

A Política de Assistência Social (PNAS), ao situar-nos sobre a assistência social a partir da
Constituição Federal de 1988 e sua regulamentação na LOAS, nos coloca que:
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social
Brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência
social inicia seu transito para um campo novo: campo dos direitos, da universalização do
acesso e da responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a política de
assistência social, inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro concebido como
campo da seguridade social, configurando o triangulo juntamente com a saúde e a previdência
Social. (PNAS, 2004, pag. 99).

É perceptível, que a política de assistência social, na Carta Magna de 1988 e nas legislações
infraconstitucionais, trazem a garantia dos direitos mínimos para a sobrevivência. Outo aspecto de
suma importância é que garante a participação da sociedade, na formulação, execução e fiscalização
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dessa e das demais políticas públicas, podendo cada indivíduo exercer a democracia e lutar por seus
direitos, já que é dever do estado a sua.
Sabe-se a conquistas dos direitos sociais a partir da CF de 88, não esteve isenta de empecilhos
e retrocessos em sua efetivação. Já na década de 1990, a perspectiva neoliberal, implantada no Brasil,
traz enormes prejuízo à política de assistência e seus usuários, com cortes de verba pública, o que
passou a ser chamado do mínimo para o social e o máximo para o capital.

3.2. A perspectiva neoliberal e o desmonte dos direitos sociais
Partindo da concepção do corte de gastos com as políticas sociais, o chamado mínimos sociais,
tem-se na década de 90 a expansão do neoliberalismo, que Montaño nos esclarece (2010, p.26).
O projeto/processo neoliberal representa, portanto, a atual estratégia hegemônica de
reestruturação geral do capital, face a crise, ao avanço técnico cientifico, a reorganização
geopolítica e as lutas de classes que se desenvolve no pós-70, e que se desdobra basicamente
em três frentes articuladas: o combate ao trabalho (às leis e políticas trabalhistas e às lutas
sindicais de esquerda0 e as chamadas “reestruturação produtiva” e “reforma do Estado”.
(Montano, 2010, p.26).

O desmonte dos direitos sociais, é caracterizado por uma lógica que mercantiliza o público,
objetivando uma melhor “efetivação”, dos serviços. É com o discurso de “melhor efetivação dos
serviços”, que há a legitimação dos processos de terceirização da saúde e da previdência, o que dá
fundamento para a atuação do “terceiro setor” no que se refere a assistência social.
Segundo Behring e Boschetti (2011) a hegemonia do neoliberalismo perpassa a privatização,
a focalização e a descentralização dos direitos sociais. As Políticas Sociais, passam a assumir uma
concepção não mais vinculada a lógica do “direito”, mas com caráter mercadológico, podendo ser
comercializadas na concorrência do mercado capitalista.
Segundo Navarro:
Os neoliberais defendem uma programática em que o estado não deve intervir na regulação
do comércio exterior nem na regulação de mercados financeiros, pois o livre movimento de
capitais garantirá maior eficiência na redistribuição de recursos internacionais (NAVARRO,
1998 apud BEHRING & BOSCHETTI, 2009, p. 126).

A lógica da perspectiva neoliberal é de desvincular a assistência social da responsabilidade
do estado. Novos campos para a execução da política são criados, nos quais é enfatizado a pratica
benevolente, clientelista, imediatista e de forma que conserve sempre a pobreza, Sendo assim
perpetua-se a lógica do favor e da solidariedade. É perceptível o deslocamento da responsabilidade
do público para o privado e para a auto responsabilidade do indivíduo.
O neoliberalismo consiste na sustentação da tese segundo a qual o mercado é o principal e
insubstituível mecanismo de regulação social, onde a sua enfática defesa do Estado mínimo. O
propósito do neoliberalismo é combater as políticas macroeconômicas de matriz keynesiana e o
combate à garantia dos direitos sociais, defendendo como meta a estabilidade monetária.
A reestruturação produtiva vem sendo conduzida com o ajuste neoliberal, que implica a
desregulamentação de direitos sociais, no corte dos gastos sociais e apelo ao mérito individual. A
palavra de ordem da reestruturação produtiva é flexibilidade – acumulação flexível - para alcançar o
máximo de produtividade da força de trabalho com o mínimo de custo.
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Dessa forma, a atual configuração do capital determina novas modalidades de reprodução da
força de trabalho, ancoradas principalmente nos processos de privatização, focalização e
descentralização das políticas sociais. Nesta ótica, a estratégia neoliberal de reprodução da força de
trabalho consiste em implementar políticas sociais que consigam integrar os indivíduos, já que, em
sua visão, o trabalho assalariado não tem mais essa capacidade. É esta perspectiva que vem
determinando as tendências das políticas sociais no Brasil, que em oposição à universalização e a
integração com as outras esferas da seguridade social, passando a ser centralizadas em programas
sociais emergenciais e seletivos, enquanto estratégias de combate à pobreza.

4. Considerações Finais
A política de Assistência Social na Constituição Federal de 1988, é garantida como direito
daqueles que dela necessitarem, sendo responsabilidade do Estado a sua promoção. Visando prover
os mínimos sociais dos menos favorecidas, a assistência social é garantia de benefícios e serviços
para todos os que não tem como prover o seu sustento ou de tê-lo provido por sua família, assim como
aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
Na década de 1990, a perspectiva neoliberal, instaurada no brasil, é a proposta de investimento
mínimo para o social e o máximo para o capital. Com isso tem a precarização das políticas públicas
entre elas a assistência social. É imprescindível que haja uma compreensão, a respeito deque as
políticas sociais no Estado neoliberal, serem seletivas, privatistas e excludentes, trazem em seu
interior, interação com o direito, esse que em diversas circunstancias são tirados das pessoas que dele
necessitam. Portanto, a luta pelo direito de melhores condições de vida é justa e necessária.
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1. Introdução
Sabemos que na história do Brasil os negros, por vezes, não foram vistos como seres humanos, tendo
seus direitos como cidadãos ocultos. Após muitas lutas os negros foram adquirindo espaço na
sociedade, no entanto, sabe-se que ainda são necessárias mudanças frente a preconceitos raciais que,
mesmo na atualidade, perduram de formas explícitas e, principalmente, implícitas. Na literatura,
assim como em outras instâncias, também há um histórico de preconceitos decorrentes das marcas de
uma sociedade racista. Como consequência, a literatura infantil também foi concebida de modo que
a presença do negro, quando existente, era colocada de modo inferior em relação ao personagem
branco, como é apontado por Lobato e Santos (2012, p.5), quando pontuam que nas “histórias infantis
o negro não ocupava o papel de protagonista, sua imagem era permeada por uma invisibilidade”.
Partimos do ponto de concepção de que os livros de literatura infantil são importantes na construção
da identidade da criança, visto a representatividade dos personagens, principalmente protagonistas,
como “modelos” de inspiração e identificação para os pequenos. Nesse sentido, tivemos como
objetivo geral: identificar as concepções de diferença no contexto das relações étnico-raciais
presentes nas narrativas. E, como objetivos específicos: analisar as concepções sobre a diferença no
contexto das relações étnico-raciais apresentadas nos livros de literatura infantil que se destinam ao
público da Educação Infantil e retratam conflitos raciais, evidenciar as concepções de diferença no
contexto das relações étnico-raciais apresentadas nos livros de literatura infantil, refletir se os livros
de literatura infantil contribuem para a valorização da identidade da criança negra e analisar os livros
de literatura infantil à luz do pensamento decolonial.

2. Metodologia
A pesquisa proposta é documental e de natureza qualitativa, sendo organizada da seguinte forma:
inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico dos livros de Literatura Infantil do Grupo de
Pesquisa “A cultura da infância nas políticas e práticas pedagógicas na Educação Infantil” para
crianças de 0 a 5 anos que foram publicados após a Lei nº 10.639/03, atual Lei nº 11.645/08 e que
traziam conflitos raciais como foco principal do enredo. Dessa forma, foram analisados os seguintes
livros: Que cor é a minha cor (ROGRUIGUES, 2005); minha mãe é negra sim! (SANTANA, 2008);
minha família é colorida (MARTINS, 2005); por que somos de cores diferentes? (GIL, 2006).

3. Resultados e Discussão
A narração do livro de Martha Rodrigues (2005) “que cor é a minha cor?” traz como personagem
principal uma garota negra que inicia o texto com uma série de perguntas, indagando se os leitores
podiam encontrá-la entre diversos lugares, ao tempo que associa sua cor e características com objetos,
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animais, entre outros elementos do ambiente, como pode ser verificado nos seguintes trechos: 1-“Que
cor é a minha cor? Você pode me encontrar?” (p.3); 2- “Minha pele é da cor das folhas de amendoeira
no outono” (p.5); 3“A jaguatirica é esperta e adora correr, olhos redondos para tudo ver e pintas de
jaguar da cor da minha pele” (p.6); 4-“A árvore mais linda da minha rua. Madeira da minha cama, da
cor da minha cor.” (p.9); 5-“O meu pai gosta de café pela manhã, minha mãe gosta com leite.
Marrom... Escuro... Cor da minha cor.” (p.11), (RODRIGUES, 2005). Compreende-se que com uma
devida intervenção do professor de sala de aula o livro possui um caráter positivo, podendo ser objeto
de valorização do negro, quebrando com o acima colocado como padrão de uma classe
homogeneizada frente a uma branquidade imperante. No entanto, há uma crítica na forma como
ocorre o desfecho da história, a colocação do desfecho é pertinente ao que Kirchof, Bonin e Silveira
(2015) classificam como uma tendência celebratória encontrada nos livros de Literatura, tendência
tal que trata a diversidade como sendo “bom”, sem levar em questão as lutas, preconceitos e
hierarquias presentes na sociedade.
O livro de Patricia Santana (2008) “Minha mãe é negra sim! ” inicia com o conflito vivenciado
por Eno (personagem protagonista e negro), quando o garoto é convidado por sua professora de artes
a pintar sua mãe de amarelo alegando “que ficava mais bonito” (SANTANA, 2008, p.6). No entanto,
o menino se recusou a pintar o desenho de sua mãe de amarelo. Nesse contexto tomamos os estudos
de César Marinho e Edna Martins (2017) para analisar o posicionamento do docente em sala, sabendo
que a atuação do mesmo acontece de forma importante na contribuição da aprendizagem e do sujeito
em processo de construção de identidade.
A história do livro “Minha família é colorida” de Georgina Martins (2005) traz como
personagem principal um menino negro muito curioso, o Ângelo, que certo dia vai perguntar a sua
mãe por que seu cabelo não “vua”. O menino percebe as diferenças entre tonalidades de pele e tipos
de cabelo entre sua família, uns “vuam” e outros não. Mas como Ângelo é um menino curioso ele
não apenas percebe, mas faz perguntas como: “Mãe, eu sou negro?” (p.11), (MARTINS, 2005). No
texto foi percebido formas de valorização de características do negro, como cabelo e cor, além de
quebras de padrões preconceituosos impostos socialmente, como união afetiva de uma pessoa branca
com uma outra negra.
Por sua vez, a história do livro “Que cor é a minha cor” de Carmem Gil (2006) acontece ao
longo de um acampamento, no qual o enredo inicia no ônibus, quando duas meninas -uma branca e
outra negra- chamam atenção ao sentarem juntas. A narradora da história é a menina branca, Marta,
que diante da grande diferença entre seu tom de pele com a de sua colega indaga: “por que somos de
cores diferentes? ” (2006, p.10). O elemento chamativo foi o posicionamento de algumas crianças
sobre a questão, no entanto, baseando-se em uma análise proposta por Kirchof, Bonin e Silveira
(2015) entendemos a presença de algumas expressões que podem compactuar com a promulgação de
concepções preconceituosas.

4. Considerações Finais
A análise dos livros apresentados nos levou a compreensão de que a questão da ancestralidade tem
sido muito utilizada para a explicação da questão da cor/raça. Logo, essa estratégia traz no seu cerne
a valorização da história e da cultura da população negra. O fomento da leitura desses textos, desde
a Educação Infantil, é muito significativo, pois as pesquisas têm indicado que o ideal do
branqueamento ainda ocupa um lugar privilegiado nas interações entre criança e criança e criança e
adulto; que a cor negra e o cabelo crespo são alvos de discriminação; é ainda, que nessa fase, entre
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os três anos e quatro anos as crianças já utilizam a gradação das cores como recurso para identificação,
bem como, muitas vezes imaginam e/ou desejam mudar de cor, tendo em vista as práticas racistas
que são expostas. Dessa maneira, ao fazermos a análise dos livros de literatura infantil destinados a
crianças da pré-escola, esperamos contribuir para que os professores da Educação Infantil, possam
fomentar variadas estratégias para a construção de uma educação antirracista.
Nem todos os livros analisados trazem como positivo a valorização da pessoa e da cultura
negra, como é o caso do livro “Por que somos de cores diferentes?”, o qual ajuda para a fixação e
permanência de estereótipos racistas. Com isso, compreendemos a importância de professores
capazes de enxergar tais lacunas nos livros infantis, evitando compactuar com uma realidade que
exclui ou ajuda na permanência de preconceitos referentes a população negra.
ÓRGÃOS DE FOMENTO
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1. Introdução
O processo de aprendizagem é dotado de diversas características, sendo uma das mais
marcantes a mutabilidade. Sabe-se hoje que os métodos tradicionais de ensino através de aulas
didáticas e a avaliação de conhecimento por testes escritos não são suficientes para garantir
competência, qualidade e segurança no cuidado aos pacientes críticos, sendo necessário lançar mão
de métodos alternativos e inovadores para complementar o processo de aprendizagem. O
reconhecimento das limitações dos métodos tradicionais de ensino é essencial para que se busquem
novas maneiras de intervir no aprendizado. Francis Bacon afirmava que o conhecimento é, em si
mesmo, um poder. Uma vez com a posse desse poder, tenta-se exaustivamente repassá-lo de forma
coesa e eficiente, levando-se sempre em conta as melhorias tecnológico-científicas de cada geração.
As atividades práticas em ambientes de medicina de urgência possuem risco potencial para
ocorrência de eventos adversos sérios, principalmente quando não há preparo prévio adequado. No
intuito de minimizar estes eventos, a educação baseada em simulação (EBS) vem transformando esses
cenários com o aprendizado ativo em ambiente livre de risco, no qual se pode melhorar o
conhecimento, as habilidades técnicas e não técnicas, a liderança e a comunicação do aluno em
situações de estresse. “[...] as instituições de ensino têm repensado as práticas educativas e empregado
estratégias inovadoras, a fim de estimular profissionais competentes, o que tem ressaltado o uso da
simulação clínica como ferramenta necessária e valorizada no processo de ensino-aprendizagem”
(NEGRI, 2017).
A monitoria de Discussão Clínica com uso dos simuladores consiste em uma atividade
fundamentada no princípio de que a prática é essencial para a consolidação do conhecimento, além
de tornar o futuro médico seguro de suas condutas diante de cenários que exijam objetividade, técnica
e trabalho em equipe. Simular cenários clínicos causa um impacto no aluno que, além de torná-lo
consciente da sua futura responsabilidade, estimula-o a buscar o máximo de desempenho técnicocientífico durante a graduação.
O principal objetivo do projeto desenvolvido foi aperfeiçoar o desempenho dos alunos na
integração do conteúdo teórico ministrado com as abordagens práticas no ambiente hospitalar
simulado, permitindo a construção de uma visão integrada dos conteúdos, estimulando a prática da
docência e possibilitando a experiência de vida acadêmica ao promover transmissão e consolidação
do conhecimento.

2. Metodologia
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As atividades de educação baseadas em simulações práticas foram realizadas no laboratório de
Simulação Clínica da UPE – Campus Garanhuns e abrangeram turmas de até 40 alunos, comumente
segregadas em grupos e em horários seguidos, de acordo com a capacidade de acomodação e
equipamentos disponíveis no laboratório. Os alunos eram avaliados em diversos âmbitos, dentre eles:
a relação médico-paciente; a capacidade de realizar uma anamnese dirigida para as queixas principais
do paciente; a realização da monitorização adequada do paciente; a realização de um exame físico
também direcionado para os principais sistemas acometidos no paciente; a solicitação consciente e
adequada de exames laboratoriais e de imagem, relevantes para a resolução daquele caso; a tomada
de condutas efetivas para tirar o paciente da situação de risco; e o seguimento (na enfermaria de
clínica médica e/ou ambulatório) do paciente em questão. A avaliação se dava através de um
checklist, elaborado pelos monitores e aprovado pelo professor, onde os alunos podiam pontuar de 0
até 10. Uma semana após cada simulação, realizavam-se discussões em sala, abordando as condutas
tomadas em cada caso clínico, sanando as dúvidas remanescentes dos alunos. A cada discussão em
sala, era solicitado ao aluno que elaborasse uma prescrição médica referente ao paciente visto na
simulação. Os componentes curriculares envolvidos neste projeto foram MÓDULO PRÁTICA
MÉDICA III, MÓDULO DISCUSSÃO CLÍNICA IV.

3. Resultados e Discussão
Durante o ano corrente, foram realizadas atividades de simulação onde a turma era dividida em grupos
de no máximo quatro alunos que seguiam uma ordem definida por sorteio. Cada grupo era
apresentado a uma situação-problema onde deveria atingir os seguintes objetivos: colher dados da
história clínica, realizar exame físico, levantar hipótese diagnóstica, organizar a equipe
multidisciplinar e realizar intervenções condizentes com o quadro do paciente. Durante cada atividade
os grupos foram avaliados através de um checklist previamente desenvolvido baseado nos objetivos
de cada caso. Na semana seguinte à simulação os grupos se reuniam com o professor e monitores
para uma discussão a respeito do caso, na qual o professor elucidava os pontos-chave para uma
condução adequada do cenário e cada grupo poderia identificar suas falhas e aprender com os erros.
Através das atividades desempenhadas, foi possível integrar o conhecimento teórico-prático
diante dos cenários clínicos propostos, além de observar o desenvolvimento das habilidades
emocionais necessárias diante de situações críticas, assim como o preparo do estudante para lidar com
equipe multiprofissional diante de uma emergência médica. Por meio das discussões clínicas após as
simulações foi possível estimular nos alunos o interesse pelo pensamento clínico baseado em
evidências ao relacionar o conteúdo da disciplina ao projeto político pedagógico do curso.
Não só os alunos foram beneficiados no decorrer da monitoria. Para os monitores, a
experiência de atuar diretamente no processo educacional elaborando cenários clínicos e definindo
objetivos a serem cumpridos foi fundamental para despertar o interesse pelo ensino, pesquisa e
extensão na área de educação baseada em simulação. Ressalta-se o impacto positivo que a monitoria
traz para o próprio monitor, permitindo que haja uma aquisição única de experiências relevantes para
a sua formação acadêmica.

4. Considerações Finais
Com o decorrer das atividades os alunos puderam adquirir segurança e familiaridade com ambientes
de emergência clínica. Ao final das atividades observamos melhora significativa do raciocínio clínico
dos estudantes em situações de grande estresse e responsabilidade. Tais competências são
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imprescindíveis no perfil de formação médica do egresso. Podemos concluir que essa metodologia
ativa causa grande impacto na formação médica e necessita de mais valorização tanto da Universidade
quanto da equipe docente. Verificamos a necessidade de maiores investimentos financeiros para uma
melhor estruturação física do espaço destinado à simulação, haja vista que ainda precisamos
desenvolver as atividades em ambiente improvisado. Investimento e voto de confiança ainda são
necessários nesse tipo de metodologia, para que os objetivos definidos no projeto de iniciação à
docência sejam alcançados com mais facilidade e eficiência. Ainda assim, o trabalho em equipe
exercido pelos monitores e professor por meio da simulação conquistou seu espaço no meio
acadêmico, gerando um impacto positivo no processo de aprendizagem dos alunos. Segundo Varga
(2009), o conhecimento não é dado nem nos objetos (empirismo) nem na bagagem hereditária
(apriorismo), mas sim através da construção. As experiências adquiridas durante a monitoria de
simulação clínica foram imprescindíveis na construção do conhecimento e na descoberta de novos
meios de aprendizagem, tanto por parte dos alunos, quanto dos monitores e professore. A equipe
cresceu junta e com o mesmo objetivo: propagar de forma efetiva o conhecimento.
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1. INTRODUÇÃO
A inserção de metodologias ativas de aprendizado é algo que deve ser, constantemente, buscada
no ambiente acadêmico, com o intuito de estimular o interesse dos alunos pelos componentes
curriculares e pelo curso em si (MITRE et al, 2008). Um dos grandes desafios dos educadores, no
processo ensino-aprendizagem é motivar os estudantes, fazendo com que assuntos que a princípio
possam parecer desinteressantes se tornem atraentes.
A tecnologia como parte dessas metodologias ativas tem se mostrado um aliado eficaz nesse
processo motivacional. Seu uso pode ser realizado de forma complementar ao estudo em sala de aula
e em laboratório, modificando a dinâmica do ensino, construindo um papel enriquecedor para o
ambiente educacional, de forma que o aluno será o centro da relação ensino-aprendizagem, buscando
conhecimentos por meio da sua atuação ativa, crítica e criativa (SOUZA, IGLESIAS & PAZINFILHO, 2014).
No curso de odontologia, assim como em outros cursos da saúde, o aprendizado de alguns
componentes curriculares, como citologia, histologia geral e específica e patologia geral e específica,
envolve a análise morfológica de células e tecidos. O desenvolvimento de competências e habilidades
nestes componentes depende da análise e compreensão de lâminas histológicas, o que ocorre em aulas
práticas, ministradas nos laboratórios equipados com microscópios de luz. Geralmente, o acesso à
coleção de lâminas fica limitado aos horários das aulas práticas e/ou ao horário de funcionamento do
laboratório/universidade, o que, de certa forma, limite o aprendizado do aluno. Além disso, algumas
vezes o número de livros e atlas que abordam estes componentes curriculares, disponíveis nas
bibliotecas, é insuficiente para todos os alunos.
O projeto envolve componentes curriculares cujo desenvolvimento de competências e habilidades
dependem da avaliação e entendimento de lâminas histológicas. Durante as aulas práticas, é difícil
para o professor ter a certeza que o estudante está visualizando as estruturas de interesse. Os objetivos
de aprendizagem são descritos, mas nem todos os alunos conseguem identificá-los durante as aulas
práticas com as lâminas (cortes histológicos) visualizadas sob microscopia de luz. Além disso, os
estudantes devem ter um horário para estudar/rever as lâminas, o que nem sempre se torna possível,
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graças ao horário dos funcionários/laboratório/universidade. Sendo assim, disponibilizar o acervo
digital destas lâminas para os alunos, garante que os mesmos irão identificar os objetivos de
aprendizagem e terão tempo para estudá-las, inclusive dispondo do professor e monitor em horários
de plantões de dúvidas online.
Desta forma, com o objetivo de dar mais oportunidades de estudo ao aluno, estimular a sua
participação na construção do conhecimento, propiciar novos contextos de interação e fortalecer o
processo de ensino e aprendizagem, este projeto de monitoria teve como objetivo principal criar um
acervo digital das lâminas do curso de Odontologia da UPE-Arcoverde, acessível aos alunos, para
complementar os conteúdos ministrados nas salas de aula e nos laboratórios, principalmente no que
se refere às aulas práticas. Este acervo está sendo disponibilizado, inicialmente, via Google drive, que
já é uma ferramenta muito utilizada pelos estudantes do campus e que permite o acesso em
computadores, smartphones e tablets. Além do acervo, o aluno pode contar com professor e monitor
para esclarecer suas dúvidas em dias pré acordados entre ambos através do bate-papo, nessa mesma
plataforma.

2. METODOLOGIA
Este trabalho está sendo realizado na Universidade de Pernambuco (UPE) na Faculdade de
Odontologia do Campus Arcoverde, utilizando o acervo da unidade, que é constituído por 255
lâminas. As lâminas estão divididas por componente curriculares: Citologia e Histologia Geral,
Histologia e Embriologia Oral e Diagnóstico Oral (que inclui as lâminas de Patologia Geral e Oral).
Para este último, há uma divisão por grupos: patologia geral, processos proliferativos não neoplásicos,
desordens potencialmente malignas, neoplasias benignas, neoplasias malignas, patologia das
glândulas salivares, patologia óssea, tumores odontogênicos e cistos odontogênicos.
As etapas para realização deste projeto de monitoria consistiram de: 1) Organização e
levantamento da quantidade das lâminas existentes por componente curricular e por grupos de lesões;
2) Seleção das lâminas que foram fotografadas – todas as lâminas foram avaliadas em microscopia
de luz e, somente aquelas que estavam em melhor estado, foram selecionadas para a fotografia; 3)
Fotografia das lâminas – foram feitas fotografias das áreas de interesse das lâminas em aumento de
40x, 100x e 400x. Essas fotografias foram feitas com o auxílio de um microscópio Olympus FSX100
com câmera e software para captura de imagens; 4) Descrição das imagens – para cada imagem, serão
descritos os objetivos de aprendizagem. A descrição é feita com base nas informações trazidas por
Neville (2009). As imagens estão destacadas com setas e/ou números e a descrição está abaixo da
fotografia; 5) Imagens no Google Drive – foi criada uma pasta no Google Drive, onde todas as
imagens das lâminas fotografadas foram compartilhadas com os e-mails das turmas do curso de
Odontologia, que estão cursando o componente; 6) Plantão de dúvidas – as lâminas estão disponíveis
aos alunos que estiverem cursando o componente, por todo o semestre. Os professores e monitores
estão disponíveis por meio de bate-papo online para elucidar quaisquer questionamentos dos alunos.
Além disso, antes das avaliações é realizada uma revisão prática dos assuntos; 7) As discussões por
meio de aplicativo de conversa online são feitas regularmente sobre os assuntos. O principal objetivo
é estimular o raciocínio dos estudantes de modo que o conhecimento fique cada vez fixado; e 8)
Avaliação dos resultados do projeto – a avaliação será feita por meio de um questionário, onde os
alunos irão demonstrar o nível de satisfação relacionado ao projeto de monitoria e será feito um
comparativo do coeficiente das médias práticas do semestre atual e semestre anterior.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Até o presente momento, este projeto de monitoria alcançou os seguintes resultados: 1) auxílio
dos estudantes em aulas práticas e teóricas; 2) revisão dos conteúdos dados em aula em horários não
coincidentes com os das aulas, presencialmente e através de redes sociais como Whatsapp, Facebook
e ainda através do Google drive; 3) levantamento quantitativo e especificação das lâminas do acervo
do campus Arcoverde, um total de 255 lâminas, sendo 92 de histologia e embriologia geral e oral e
163 de patologia oral. Essas 163 lâminas de patologia se dividem em 44 patologias e já estão todas
fotografadas, 26 delas já possuem descrição para disponibilização através do Drive. As lâminas de
histologia geral e embriologia geral e oral já foram fotografadas e em breve serão disponibilizadas no
Google Drive; 4) Elaboração de material de apoio para ser utilizado como descrição das lâminas; 5)
Criação e compartilhamento de pasta no Google drive para a divulgação das imagens das lâminas
como suas respectivas descrições e, se tratando de patologias, prováveis diagnósticos. 6) foram
realizados alguns momentos para esclarecimento de dúvidas via plataformas de bate-papo.
As figuras 1 e 2 mostram exemplos de imagens que foram compartilhadas no Google Drive.
A figura 3 mostra as discussões feitas por aplicativo de conversa online no grupo da monitoria.

Figura 1: Exemplo de uma imagem compartilhada no Google Drive: Lesão periférica de células gigantes.

Figura 2: Exemplo de uma imagem compartilhada no Google Drive: Fibroma ossificante periférico.
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Figura 3: Exemplos de discussões feitas no grupo de monitoria via Whatsapp.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inserção de metodologias ativas como a criação da laminoteca digital proporciona maior
acessibilidade dos estudantes às lâminas do laboratório, de forma que eles podem acessar de qualquer
dispositivo com acesso ao Google drive. O fato de as lâminas já apresentarem a descrição e objetivos
de estudo auxilia na interpretação e compreensão das mesmas. Os alunos ainda dispõem, em casos de
dúvidas, da possibilidade de contatar monitores e professores fora do horário de aula. A estratégia
utilizada para estimular a discussão sobre o conteúdo tem se mostrado positiva, tanto para a fixação
do conhecimento pelos estudantes, quanto para haver um maior contato dos monitores com os
mesmos.
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1. Introdução
A microcefalia congênita caracteriza-se por uma menor circunferência craniana que o desvio-padrão
da média específica de acordo com a idade e o sexo da criança. No Brasil, o número de crianças com
a microcefalia aumentou em 1008% em relação ao período de 2000 a 2014. (MARINHO, F., et al.,
2016).
O notável crescimento dos casos de microcefalia ocorreu, sobretudo, na região
Nordeste, contendo o estado de Pernambuco a maioria dos casos possivelmente relacionados ao vírus
da Zika. (SOUZA, A; LAPAGESSE, G; XAVIER, R, 2016).
Nesse contexto, é imprescindível o apoio instrucional às famílias das crianças com a
Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), a fim de garantir um melhor desenvolvimento da relação
familiar, objetivando uma melhor estimulação das áreas de comunicação, socialização e cognição das
crianças.
Dessa forma, é de extrema importância a participação dos alunos de Medicina e de
Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, através da realização de
palestras educativas e motivacionais e atividades que possibilitem a exposição dos ensinamentos
teóricos de forma acessível à população, com o objetivo de garantir um ambiente familiar estimulador
para o desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês e da relação mãe e filho, uma vez que a qualidade
desse relacionamento pode influenciar o desenvolvimento posterior nas áreas de comunicação,
cognição e socialização das crianças.

2. Metodologia
O trabalho teve como público alvo crianças portadoras de SCZV e seus familiares, os quais realizam
o atendimento no Centro de Reabilitação Mens Sana, em Arcoverde. As ações não foram realizadas
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no município de Garanhuns, pois foi constatado um frequente encaminhamento dos pacientes
microcefálicos do Hospital Regional Dom Moura para esse serviço.
A equipe foi constituída por oito estudantes dos cursos de Bacharelado em Medicina
e Licenciatura em Ciências Biológicas, os quais foram selecionados, orientados e supervisionados
pela professora-orientadora. Além disso, os estudantes tiveram reuniões para o planejamento das
atividades e foram submetidos a uma capacitação pelos profissionais do Mens Sana, através da
realização de oficina onde foi trabalhada a importância do trabalho multiprofissional na reabilitação
auditiva, visual e motora das crianças.
Brinquedos que possuem a capacidade de estimular o desenvolvimento
neuropsicomotor das crianças foram elaborados pela equipe a partir de materiais recicláveis. Após a
construção do material, foi realizado a oficina intitulada “A importância do brincar” com os familiares
e as crianças portadoras da SCZV.

3. Resultados e Discussões
As atividades desenvolvidas no projeto foram divididas nos tipos: planejamento, síntese e execução.
Inicialmente, houve o planejamento de como seriam cumpridos os objetivos propostos.
A professora orientadora articulou com a equipe multiprofissional do Mens Sana para que houvesse
o conhecimento sobre as atividades que já estavam sendo realizadas com as crianças diagnosticadas
com SCZV, bem como articulou a capacitação dos estudantes envolvidos.
Posteriormente, a equipe multiprofissional que atua no Mens Sana se reuniu com os
estudantes de Medicina e Ciências Biológicas da UPE - Campus Garanhuns. A capacitação foi
realizada através de palestras sobre o trabalho que está sendo desenvolvido por cada profissional
(terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, assistente social, fisioterapeuta,
pediatra) e sobre o desenvolvido subsequente dos pacientes envolvidos. Ademais, foram apontadas
as dificuldades na manutenção da progressão do tratamento, como a falta de condições financeiras
das famílias, de conhecimento sobre a doença, de objetos necessários para alimentação, dentre outros.
Ademais, os estudantes, junto a orientadora, realizaram rodas de conversas, afim de
entender como seria a abordagem com as crianças, buscaram na literatura os artigos publicados sobre
a SCZV, no intuito de inovar as terapêuticas já aplicadas no Mens Sana. Além disso, os estudantes
organizaram a oficina de confecção de brinquedos, através da busca de objetos neuroestimulantes que
poderiam ser feitos com materiais recicláveis, com a finalidade de promover o fortalecimento
mãe/filho. Os critérios utilizados na escolha de tais objetos foram: a presença de cores primárias e do
estímulo auditivo, bem como a praticidade, simplicidade e funcionalidade na confecção e manuseio
dos objetos apresentados.
Entendendo a necessidade da estimulação da autonomia das crianças portadoras da
SCZV quanto a alimentação, os estudantes, juntamente com a professora orientadora, realizaram uma
“Vakinha Online” (plataforma digital para arrecadação de recursos financeiros), obtendo ao final de
1 mês de divulgação nas redes sociais, o total de 1255 reais. Tais doações foram convertidas em kits
de copos e colheres especializados para crianças com microcefalia, os quais são essenciais para o
desenvolvimento adequado da língua.
Em agosto, a equipe promoveu uma oficina de brinquedos com as mães, estimulando
e ensinando a confecção a partir de materiais recicláveis de fácil acesso, com o intuito de promover
a evolução sensorial das crianças. Essa oficina conseguiu aliar o brincar ao aprendizado e foi um
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momento de integração entre os estudantes e as mães presentes. Observou-se que as mães tiveram
extremo interesse pelos brinquedos, bem como pela praticidade em confeccioná-los. Além disso, as
crianças mostraram-se atentas e interessadas ao objeto ofertado.

4. Conclusões
Diante do exposto, percebe-se que as intercorrências na rotina dos portadores da SCZV vão além das
questões médicas e psíquicas, abrangendo nuances sociais e familiares. Logo, é nítido que a inserção
das pautas e atividades, promovidas pelo projeto de extensão em foco, é fundamental para o
desdobramento de possíveis resoluções para os pontos abordados, tendo em vista que há a necessidade
constante no que tange inovações e especificidade para os tratamentos, sem que haja fuga da realidade
socioeconômica das famílias envolvidas.
Além disso, a carência e privação (em função do desconhecimento social sobre a
SCZV) de atividades que envolvam família-criança-comunidade são, aos poucos, trabalhadas pelo
diálogo e exercícios artesanais leves do eixo terapêutico-educativo, levados pelos estudantes Percebese, então, a partir dos relatos já inseridos, o quão influente e funcional tem sido o projeto de
Acolhimento e orientação dos familiares de crianças com a Síndrome Congênita do Zika-Vírus.
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1. Introdução
A transição para o Ensino Superior é um período particularmente exigente que confronta os
alunos com uma série de novos e complexos desafios em diferentes áreas das suas vidas. (SANTOS
et al. 2013) Essa rapidez no ingresso a faculdade aumenta a tendência de problemas mentais devido
a imaturidade dos acadêmicos que são em sua grande maioria jovens com menos de 25 anos em
transição entre a adolescência e a idade adulta ( MARTINI 2012).
Os distúrbios emocionais associados aos cursos de graduação ainda geram grande
preocupações, pois são relacionados a fatores de risco para os acadêmicos pela sua natureza
estressante (CARVALHO 2017) . A literatura atualmente já entende que fatores como o estresse
crônico e ansiedade, no ambiente ocupacional, seja ele de trabalho ou estudo são importantes
determinantes sociais em saúde, visto que são gatilhos para doenças e distúrbios psicossomáticos
(CRUZ 2017).
Esse entendimento do comportamento normal é imprescindível para a dissociação dos agravos
psicológicos em saúde que são comuns em escolas da área da saúde, sendo explicados pelo tempo
demandado para os estudos, pressão para aprender, exigência de alto rendimento, volume de
informações, falta de tempo para atividades sociais, contato com pessoas doentes (DA SILVA
BAMPI, 2013). Diversas pesquisas são feitas acerca do comportamento emocional dos estudantes da
área de saúde, pois os distúrbios psicológicos agem como agentes somáticos que acentuam
comportamentos deletérios aos estudantes como o tabagismo, má alimentação, abuso de álcool e
substâncias psicoativas, tendo consequências à saúde (CARVALHO 2017).
(SANTOS et al, 2010) e (GOMES, 2017) Reforçaram a importância de ampliar os estudos
relacionados à integração acadêmica, destacando os estudos longitudinais e as pesquisas com
instituições de diferentes tipos de natureza (pública ou privada) ou organizações acadêmicas
(universidade, faculdade, entre outros). O conhecimento sobre esses distúrbios em acadêmicos do
curso de odontologia e direito da universidade de Pernambuco pode subsidiar questões que visem a
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melhor adaptação desses estudantes ao ambiente universitário priorizando a mínima perda de
potencial desses estudantes (DA SILVA BAMPI, 2013). Portanto esse projeto tem como objetivo
avaliar os níveis de adaptação dos estudantes a vida acadêmica minimizando a ocorrência de
distúrbios psicossomáticos nos universitários.
2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa aplicada, quantitativa, exploratória e de levantamento de dados. O
estudo propõe avaliar a relação do estudante com a vida acadêmica, através da auto percepção dos
graduandos sobre a dinâmica interpessoal no âmbito universitário. O presente estudo está sendo
realizado na universidade de Pernambuco Campus Arcoverde. Não foi feito calculo amostral para
determinar o numero de participantes da pesquisa, visto que o numero total de estudantes do campus
Arcoverde é pequeno e dessa forma será possível a inclusão de todos os estudantes do campus,
totalizando 130 alunos de direito e 70 alunos de odontologia.
A coleta de dados será conduzida por meio da aplicação do Questionário de Vivências
Acadêmicas – Versão Reduzida (QVA-r; Granado, Santos, Almeida, Soares, & Guisande, 2005).
Como estratégia de maior facilidade e comodidade para os estudantes o instrumento da pesquisa foi
feito através da plataforma digital Google Docs, onde foi gerado um link para o preenchimento do
questionário e foi enviado através do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, o link foi
enviado para os grupos de cada período vigente entre agosto e setembro de 2018. Esse questionário
avalia a adaptação acadêmica de estudantes universitários. Contém 54 itens organizados em cinco
dimensões: pessoal (ajustamento psicológico e bem-estar geral), interpessoal (integração com amigos
e percepção de apoio), carreira (satisfação com o curso), estudo (nível de organização e compromisso
com estudo) e institucional (satisfação e vínculo com a instituição). Os itens são respondidos em uma
escala likert de cinco pontos: um (nada a ver comigo) a cinco (tudo a ver comigo).
Como critérios de inclusão foi selecionado um grupo formado pelos universitários dos cursos
de direito e odontologia vinculados a Universidade de Pernambuco, e que leiam e assinem o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, aceitando participar da pesquisa.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco, com
o número de parecer 2.881.203. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido.
Os riscos desta pesquisa estão relacionados aos possíveis constrangimentos em relação ao
sigilo do participante, além da possibilidade do aumento da auto percepção do nível de ansiedade dos
participantes. Visando minimizar estes riscos, os questionários foram aplicados aos indivíduos de
maneira sigilosa e online, fazendo uso de linguagem de fácil compreensão..
Os benefícios acerca da pesquisa revelarão a forma como os jovens se adaptam a algumas das
exigências da vida acadêmica mais referenciadas na bibliografia e a relação com as diferentes áreas
do conhecimento. Será realizada análise dos dados do questionário através de cálculos de media,
obtendo assim valores que indiquem à adaptação dos estudantes a vida acadêmica.

3. Resultados e discussão
Foram entrevistados 56 alunos de uma amostra de 70 alunos do curso de bacharelado em
Odontologia, entre os meses de agosto a setembro de 2018. Houve uma diferença significativa em
75
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

relação ao sexo dos entrevistados, 37 (66,1%) são do sexo feminino e 19 (33,9%) do sexo masculino.
O maior número de respostas obtidas veio do sexto período 13 (24,2%). Os resultados do curso de
bacharelado em Direito ainda estão em fase de coleta, visto que o numero coletado ainda não foi
significativo apresentaremos aqui os resultados parciais apenas com os dados referentes ao curso de
Bacharelado em Odontologia. No estudo, a dimensão que apresentou o melhor índice de adaptação
foi a dimensão carreira (M = 4,04%), assemelhando-se aos estudos de (SANTOS E SUEHIRO 2007)
e (IGUE et al. 2008). A dimensão carreira denota identificação com o curso e com a carreira
escolhida, Desse modo, sugerindo que os graduandos da amostra denotam segurança em relação à
escolha do curso e carreira.
A segunda maior média foi a dimensão pessoal (M = 3.85 %), que se refere ao bem-estar físico
e psicológico e também aborda aspectos importantes como o equilíbrio emocional, a estabilidade
afetiva, o otimismo, a tomada de decisões e a autoconfiança. Comparada a outros estudos o resultado
nessa dimensão foi intermediário, embora a média da dimensão “pessoal” esteja reduzida comparada a
outros trabalhos, observa-se que, comparativamente com outros grupos, ela está de acordo com o
esperado.
A dimensão ‘interpessoal” obteve um score de (M=3,58%) um pouco acima da média. A
dimensão “interpessoal” dita as características pessoais e o interesse por estabelecer relações de
amizade são importantes para a adaptação ao contexto acadêmico. Desse modo, pode-se dizer que
esses graduandos teriam um prognóstico mediano para superar as dificuldades relacionadas à
adaptação ao meio acadêmico. Em relação às menores médias, verificou-se que os valores nas
dimensões “estudo” e “institucional” ficaram com os menores scores tendo a dimensão “estudo” uma
menor pontuação neste trabalho (M=2.83%) e a dimensão “institucional” obteve um score de (M=:
3,5% ).
No que se refere às médias nas dimensões “estudo” e “institucional”, os dados sugerem que
os graduandos se percebem com competências baixas na organização para os estudos e competências
intermediarias na relação com a instituição que frequentam. Os estudantes julgam também
intermediário o conhecimento que possuem sobre os serviços e infraestrutura oferecidos pela
instituição, bem como o interesse de permanecer ou não na instituição, essa informação fica clara ao
analisar a questão sobre o interesse de permanecer na instituição, onde 62% dos participantes
informaram querer dar continuidade à formação.
Após fazer a estatística descritiva da pontuação dos sujeitos, verificou-se que os participantes
avaliaram a sua integração acadêmica um pouco acima da média, sendo que a média do escore total
foi (M=3,58). Este é um indício de que os participantes possuem uma percepção intermediaria da
vivência acadêmica, sentindo-se, de modo geral, integrados ao contexto do ensino superior, sugerindo
interesse e motivação para a escolha feita, porém com grandes dificuldades de gestão de tempo de
estudo e planejamento do tempo se assemelhando com o estudo de Santos et al., (2013). Considera-se
que a integração acadêmica do estudante está associada à capacidade de tornar-se empregável.
Portanto, tanto os estudantes quanto os gestores devem ficar atentos às oportunidades que podem
contribuir para desenvolvimento das competências de empregabilidade, sem se restringirem à grade
curricular tradicional( LAMAS et al, 2014). No entanto, é importante destacar que o material usado
nesta pesquisa consiste num banco de dados composto somente por respostas do QVA-r de alunos
que consentiram no uso posterior do questionário para pesquisa. Pode ser que os alunos que o
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consentiram fossem justamente os acadêmicos que estivessem se sentindo mais integrados ao
contexto universitário, sendo esse um viés do presente estudo.

4. Conclusão
Os resultados a partir da análise dos dados mostraram que os alunos do curso de bacharelado
em Odontologia do campus Arcoverde sentem-se muito seguros no que se refere a satisfação com o
curso e futuras perspectivas de carreira, porém eles ainda apresentam-se muito inseguros quanto a
gestão e planejamento do seu tempo e preparação para os seus testes. Esta pesquisa abre
possibilidades para futuras investigações que possam adentrar mais nesse tema que deve ser mais
debatido contribuindo assim para melhor compreensão, tanto do próprio estudante como também de
características ligadas às instituições de ensino superior.

6. Referências Bibliográficas
Cardoso, L.M et al. (2015). “Vivência acadêmica de alunos ingressantes no curso de
Em Psicol. Ensino & Form.

Psicologia”.

Carvalho, M.C.P. et al. (2017). “Levantamento da situação de saúde mental e uso de ansiolíticos e
antidepressivos por acadêmicos do curso de odontologia de uma universidade do sul de minas
gerais” Em Revista da Universidade Vale do Rio Verde.
Da cruz, A.D. et al. (2017) “Condição de saúde oral e indicativos da síndrome de Burnout em
estudantes de Odontologia sedentários e atletas”. Em Revista da ABENO.
Da Silva Bampi, L.N. et al. (2013). “ Qualidade de vida de estudantes de Medicina da Universidade
de Brasília”. Em Revista Brasileira de Educação Médica.
Gomes, K.K. et al. (2017). “Qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho em docentes da saúde
de uma instituição de ensino superior”. Em Rev. bras. med. Trab.
Igue, E. A., et al. (2008). “Vivência acadêmica e expectativas de universitários ingressantes e
concluintes”. Em PsicoUSF.
Lamas, K.C. A. et al. (2014). “Vivências acadêmicas e empregabilidade de universitários em final de
curso”. Em temas psicol. [online].
Martini, Mayara et al. (2012) “Fatores associados à qualidade do sono em estudantes de Fisioterapia
“em Fisioter.
SANTOS, A. A. A. et al (2013). “Integração ao ensino superior e satisfação acadêmica em
universitários”. Em Psicologia Ciência e Profissão.
SANTOS, A. A. A. et al. (2010). “Avaliação da integração do aluno ao ensino superior no contexto
brasileiro”. Em Casa do Psicólogo.

77
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Aflatoxina B1, genotoxidade e os riscos para Carcinoma
Hepatocelular (CHC)
Rafael David Souto de Azevedo¹, Laila Açucena Mendes Neves Cavalcanti ¹, Luiza Rayanna
de Amorin Lima ²
¹Alunas da Graduação de Ciências Biológicas – UPE, Campus Garanhuns.
²Professora da Graduação em Ciências Biológicas – UPE, Campus Garanhuns.
{luiza.amorim@upe.br, rafaeldavidbio@gmail.com, lailacavalcanti22@hotmail.com.}

Palavras-chave: Aflatoxina B1; Carcinoma hepatocelular; Fungos; Micotoxinas.

1.Introdução
Os fungos são de extrema importância para o equilíbrio ambiental, tendo eles importância ambiental
(biossortivos), na saúde, ciência, alimentação, agricultura, relevância também industrial como
fermentadores e medicamentos contra bactérias, os famosos antibióticos (Yu, 2012). Porém, há os
fungos patogênicos, embora os números de espécies sejam menores, tem-se fungos oportunistas que
agem de acordo com o sistema imune deprimido, caso dos gêneros Candida e Aspergillus. Conforme
Rippon, reconhece-se cerca de 200 das aproximadamente 100.000 espécies conhecidas são
patogênicos para os humanos.
De modo análogo, Bosch e Peers relatam em aflatoxins: data on human carcinogenic risk, as
aflatoxinas têm sido identificadas como fatores envolvidos na etiologia do câncer hepático no homem,
consequente à ingestão de alimentos contaminados. Existem evidências de que outras doenças, como
a síndrome de Reye e o Kwashiorkor, também são associadas às aflatoxinas.
O carcinoma hepático está aumentando em taxas alarmantes e tem se tornado uma
preocupação global, com taxas de 500.000 novos casos por ano (Lord R, Suddle A e Ross Pj, 2011).
É mais frequente nos países em desenvolvimento do que nos países industrializados pela a decadência
na vigilância sanitária (Llovet Jm, Burroughs A e Bruix J, 2003).
A
aflatoxina B1, é um hepatocarcinogênico genetóxico, que se presume induzir adutos de DNA e
provocar alterações genéticas em células hepáticas, podendo a longo prazo resultar em carcinoma
hepático.
A falta de conhecimento sobre as
aflatoxinas faz com que as pessoas acabem ingerindo alimentos contaminados e sem portar o
conhecimento dessas e seus possíveis males para a saúde hepática. É um veneno causador do câncer
onde 4,5 bilhões de pessoas estão cronicamente expostas. A aflatoxina B1 é o cancirnogênio hepático
natural mais potente do mundo. (Wang Js, Huang T, Su J e outros, 2001). É classificado como
cancirnogênio do grupo I pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), da
Organização Mundial de Saúde (OMS), acredita-se que as aflatoxinas são responsáveis por até 26%
de todos os casos de câncer no fígado.
Sendo assim, os
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objetivos a serem alcançados deve-se a disseminar o conhecimento sobre os riscos da aflatoxina B1
para a saúde humana, uma vez que, os indivíduos ingerem essas aflatoxinas sem saber o seu potencial
de patogenicidade dependo do grau de substância consumida.
As aflatoxinas são substâncias tóxicas e
precisam ser estudadas afim de evitar que as pessoas venham a longo prazo ser vítima de carcinoma
hepatocelular. O câncer induzido pela formação de adutos da aflatoxina B1 é reversível, desde que,
se consiga alcançar o público-alvo para disseminar conhecimento sobre os riscos da contaminação e
produção da aflatoxina B1 produzida pelo fungo nos amendoins, milhos e outros alimentos que
possivelmente possam estar contaminados.

2.Metodologia
Será utilizado placas de petri para o meio de cultura para isolamento do fungo do gênero Aspergillus
em meio de cultura Wort ou o meio Ágar Sabouraud, onde a produção máxima de aflatoxina deve ter
entre as temperaturas de 29 e 35 °C, sendo de acordo com a International Commission on
Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) a temperatura ótima para a produção de aflatoxina
33 °C. O potencial hidrogeniônico (pH) deve está menor que 6, pois favorece a produção de
aflatoxinas do tipo AFB1 e AFB2, sendo de interesse a AFB1.
O peixe-zebra é um pequeno teleósteo que tem sido amplamente utilizado como organismo
modelo em testes experimentais. Seu crescente uso se deve às elevadas similaridades com o genoma
de referência humano (maior que 70%), além da expressão de 84% dos genes associados a patologias
humanas. Acrescenta-se, ainda, que este novo modelo vertebrado possui baixos custos para
manutenção em condições laboratoriais, elevado potencial de reparo das fibras cardíacas e
desenvolvimento embrionário completamente elucidado e descrito. Seguindo isso, será utilizado um
casal de peixe-zebra, criado em aquário comum tendo filtração química, biológica e física utilizando
bomba de aquário normal para esse processo, podendo ter um casal por litro de água, sob condições
de temperatura de 26 °C e evitar o contato mínimo do animal com os químicos, utilizar apenas os
embriões para a experimentação com aflatoxina B1, pois contato do peixe adulto com outros químicos
pode afetar a saúde do animal, esse vertebrado é alimentado por ração ou Artemia. O experimento
deve ser realizado com até 6 horas após o embrião ser liberado (uma vez que a fecundação é externa),
a larva é alimentada por 9 dias pelo vitelo. Após 72hpf é possível observar mudanças na larva do
peixe-zebra. Os efeitos genotóxicos serão avaliados por métodos genéticos e os efeitos teratogênicos
são avaliados ao microscópio para estimar os danos sobre o embrião do peixe-zebra.
Todos os cuidados com o animal e técnicas experimentais serão submetidos ao Comitê de
Ética e Uso Animal (CEUA) da Universidade de Pernambuco (UPE), para seguir procedimentos do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).
3.Resultados e discussões esperados
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Figura 1. Estágio do desenvolvimento embrionário normal do peixe-zebra.

As alterações no embrião acontecerão de acordo com a geno-terato-toxidade provocada pela a
quantidade substancial de AFB1. Será de possível avaliação, pois o peixe-zebra possui
compatibilidade genética 70% compatível com a dos humanos, o que traz entendimento sobre como
essa aflatoxina age no organismo, a quantidade substancial responsável por gerar efeitos irreversíveis.
Os efeitos teratogênicos das ABF1 podem comprometer a formação da coluna vertebral, o saco
vitelino e, a membrana coriônica. Sendo assim, comparado as mudanças do desenvolvimento normal
e o desenvolvimento encontrar sob efeitos da AFB1.

4.Considerações finais
Fungos tem maior desenvolvimento em local úmidos e quente, como o Brasil é um país em sua maior
territorialidade que apresenta esse tipo climático, os amendoins, milhos apresentam condições
propícias a serem contaminados por esses e gerar perdas econômicas, além disso, os fungos que
contaminam alimentos, produz micotoxinas que apresenta um risco para a saúde humana, uma vez
que, o alimento pode estar com toxinas mesmo na ausência do fungo, o que pode trazer problemas
em curto ou em longo prazo, dado pelo potencial carcinogênico. Ao analisar os efeitos da AFB1 podese criar medidas para disseminar informações sobre esses riscos tanto para os produtores de
amendoins, milhos, entre outros alimentos quanto para os consumidores dessas fontes de energia.
Agradecimento a professora de micologia Elisângela Ramos Castanha com auxílio na
produção dos meios de cultura e Douglas Freitas, aluno do curso de ciências biológicas do 4° período,
com o auxílio na genética.
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1. Introdução
Durante a década de 70 houve uma queda na amamentação devido à revolução industrial, a entrada
das mulheres no mercado de trabalho, e industrialização dos produtos alimentícios (OMS, 1991),
nessa década a média de crianças brasileiras que eram amamentadas era de dois meses, em 20062007 essa média foi para 14 meses. Em 2016 no Brasil 41% das mães amamentavam até os 6 meses
(Ministério da Saúde, 2016).
A mortalidade de crianças menores de cinco anos no Brasil caiu 80%, passando de 66 para
12,9 para cada mil nascidos vivos entre 1990 e 2014. Um dos responsáveis por essa queda é o
aleitamento materno (Ministério da Saúde, 2016).
Estudo de Eickmann et al. (2007) em uma coorte no Estado de Pernambuco, avaliada pela
Escala de Bayley na idade de 12 meses, encontrou efeitos estatisticamente significantes no
desenvolvimento mental de crianças que usaram o aleitamento materno exclusivo (AME) ou
predominante no primeiro ano de vida em comparação com as que utilizaram o aleitamento parcial
ou que não amamentavam.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno exclusivo
até 6º mês de vida e, associado à alimentação complementar saudável, até os dois anos ou mais. Isso
porque o leite materno transmite anticorpos e nutrientes essenciais para os bebês: metade dos casos
de diarreia e um terço das infecções respiratórias em crianças seriam evitadas com o leite materno.
Também seria possível evitar 72% e 57% das internações hospitalares provenientes dessas doenças
(Ministério da Saúde, 2016).
Alguns dos fatores associados com uma menor duração na amamentação são “pega”
inadequada, eficácia e frequência da sucção do bebê, horários fixos, limitação do tempo da mamada,
fornecimento de líquidos, uso de outros leites, de chupeta ou mamadeira, de álcool ou tabaco pela
mãe, situação socioeconômica alta, menor grau de instrução, mães muito jovens e mamilos planos ou
invertidos (FALEIROS et al., 2006;).
A presença de produtos de limpeza tóxicos durante o preparo diário do leite é um risco do uso
desses alimentos. Por isso, só devem ser utilizados por orientação médica, quando a mulher estiver
impedida de amamentar (Ministério da Saúde, 2016).
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Faleiros 2006, sugere que as causas do desmame precoce vão além do uso de chupetas, outros
leites e outros fatores citados, estão ligados também a fatores psicológicos, relações pessoais,
influências culturais. A mídia é outro fator de grande influência.
Muitas vezes, os serviços e os profissionais de saúde enfatizam o aspecto biológico da
amamentação, em detrimento de questões singulares da mulher, que podem incluir tanto emoções
positivas quanto negativas em relação ao ato de amamentar. Sendo assim é importante que seja levado
em consideração todos os fatores individuais da mãe para que essa tenha mais segurança e tenha suas
dúvidas e dificuldades superadas. Cabe principalmente, aos profissionais de saúde a tarefa de garantir,
a cada mãe, uma escuta ativa, ou seja, de saber ouvi-la, dirimir suas dúvidas, entendê-la e esclarecêla sobre suas crenças e tabus, de modo a tornar a amamentação um ato de prazer e não o contrário.
(FALEIROS et al., 2006)
Apesar de o Brasil ser um país com um índice de AME alto ainda não é o ideal visto a
importância biológica e psíquica para a mãe e o bebê, porém a sociedade ainda não conhece essa
importância devendo assim ser conscientizada pelos profissionais de saúde que os acompanham.
Este projeto justifica-se pelo intuito de alertar as mães para os problemas que podem ser
causado pela falta de amamentação como otites, alergias, vômitos, diarreia, pneumonias, diabetes,
asma, bronquites e meningites, de incentivar o apoio da família, orientando formas para auxílio da
amamentação. Propondo uma forma de prevenção de modo integral, tanto física quanto psíquica e
mental, vinculada interdisciplinarmente aos Componentes Curriculares de Atenção Básica em Saúde
Bucal da Criança e do
Adolescente, Saúde Coletiva e Prática Profissional Supervisionada.

2. Metodologia
O projeto será localizado no município de Arcoverde, Pernambuco. Especificamente nas 22
Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e 1 centro de saúde da mulher que fazem
atendimento à gestantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE,
2017).
Quanto aos riscos e desconfortos, os riscos desta pesquisa estão relacionados aos possíveis
constrangimentos em relação ao sigilo do participante, além da possibilidade do desconforto durante
as etapas. Caso você venha a sentir algo dentro desses padrões, comunique ao pesquisador para que
sejam tomadas as devidas providências podendo desistir da participação a qualquer momento, tendo
total apoio da equipe do projeto com a garantia da destruição de todo material coletado que a ele foi
vinculado e não será identificado, nem exposta sua identidade em momento algum.
Os benefícios esperados com o resultado deste projeto são importantes tanto para os usuários
como para o município, pois a realização do projeto visa disseminar a importância do aleitamento
materno, prevenindo mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e
da mulher que amamenta, evitando o desmame precoce e também apresentar métodos auxiliares para
amamentação, higiene pessoal do bebê (troca de fralda, banho), para auxiliar as puérperas que ainda
não tem o conhecimento e experiência sobre as técnicas básicas e auxiliares no processo de
amamentação do bebê.
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O projeto apresenta um desenho metodológico dividido em 4 etapas de execução distintas e
complementares entre si.
1ª. Etapa: Preparo da equipe.
Nesta etapa os acadêmicos selecionados para integrar o projeto realizarão uma capacitação
pedagógica sobre o Processo de Trabalho.
2ª. Etapa: Coleta de dados sobre as principais dúvidas das gestantes e dificuldades relatadas
como forma de se obter subsídios para a elaboração do material educativo.
Os alunos do curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco, do campus Arcoverde,
vinculados ao projeto ficarão responsáveis pelas entrevistas e coleta de dados quantitativos e
qualitativos junto à puérperas e gestantes que estiverem realizando o pré-natal regularmente nas
unidades básicas de saúde do município de Arcoverde. Essa etapa tem como finalidade coletar
informações relativas ao aleitamento materno e seus efeitos no cotidiano da comunidade além dos
medos, crenças e dificuldades, para as que já vivenciaram.
3ª. Etapa: Elaboração do material educativo e criação de jogos para interação dos participantes.
Nesta etapa a equipe atrelada ao projeto utilizará os dados referentes à 2ª etapa e os conhecimentos
relacionados a partir da informação teórica e prática advinda da graduação, e elaborarão um material
didático educativo sobre técnicas para amamentação, pontuando sua importância de uma forma lúdica
e prática para melhor absorção do conhecimento por parte dos leitores. Nessa fase ainda serão
abordadas estratégias ABP (Aprendizagem Baseada Em Problemas), onde serão respondidas as
principais dúvidas acerca do aleitamento materno e seus efeitos a curto, médio e longo prazo. E, além
disso, os participantes se dividirão em grupos para criação de jogos, favorecendo interação dos
participantes com os alunos de forma descontraída e interativa as mães.
4ª. Etapa: Implantação do projeto na Semana do Aleitamento Materno 2018 no município de
Arcoverde e nas UBSFS e centro de saúde da mulher.
A equipe responsável pelo projeto de extensão, junto com os professores dos componentes
curriculares de Atenção Básica da saúde da criança e do adolescente, Saúde coletiva e Prática
Profissional Supervisionada participarão da semana do Aleitamento Materno com palestras, rodas de
conversa distribuição de material didático educativo, estratégias de gamificação e momento de
conversas, e dinâmica com práticas de demonstração de métodos auxiliares para amamentação,
higiene pessoal do bebê (troca de fralda, banho), para além da amamentação, auxiliar as puérperas
que ainda não tem o conhecimento e experiência sobre as técnicas básicas e auxiliares no processo de
amamentação do bebê.

3. Resultados e discussão
Um estudo realizado em maternidades de Ribeirão Preto- SP, provou que o apoio oferecido às mães
está diretamente relacionado à prevalência de amamentação podendo esses resultados ser úteis para
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outros locais por meio da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (PASSANHA et al.,
2015).
No estudo de Rocha et al., realizado no Serviço de Imunização do Município de Viçosa – MG, em
2018, teve por objetivo explorar, entre nutrizes, as vivências positivas e negativas na realização da
prática da amamentação exclusiva, e concluíram que as principais vivências negativas na
amamentação exclusiva foram a demanda constante da criança pelo peito, a impossibilidade de
distanciar-se da criança, a dor ao amamentar e a insegurança quanto à capacidade de produzir leite
suficiente. As principais vivências positivas foram os benefícios biológicos do leite materno, o
vínculo mãe-filho, a praticidade e o menor custo (ROCHA et al., 2018).
Podemos perceber a relação do apoio e incentivo tanto dos familiares, quanto dos profissionais é
muito importante para as mães, para que além de reconhecerem a importância do aleitamento
materno, para sua saúde e para saúde do seu bebê, elas possam se sentir seguras.
Quanto aos resultados, o projeto só teve a primeira etapa concluída, e a quarta etapa que seria a
implementação na semana do aleitamento materno 2018, não foi desenvolvida devido ao
financiamento ainda não ter sido entregue aos pesquisadores, no entanto não foi obtido resultados, e
será realizado nas UBSFs, Centro de saúde da mulher e na semana do aleitamento materno de 2019,
em agosto.

4. Conclusão
Segundo a literatura, é muito importante o aleitamento materno exclusivo, principalmente nos seis
primeiros meses de vida, porque o aleitamento materno é o método que mais previne mortes infantis,
além de promover a saúde física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. Por isso
este projeto visa disseminar a importância do aleitamento materno e dar apoio e incentivo as mães,
sendo muito importante para a saúde tanto da mãe quanto do bebê.
ÓRGÃO DE FOMENTO: EDITAL PIAEXT- 01/2018
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1. Introdução
Em uma sociedade inserida, cada vez mais cedo, em um primeiro contado com a bebida alcoólica, a
doença hepática oriunda do álcool surge como modelo desencadeado pelo próprio homem, uma vez
que se encontra inserido em um meio que coadunam fatores clínicos, biológicos, sociais, psicológicos
e epidemiológicos influenciadores. Ao contrário do que ocorre em muitas doenças, a cirrose hepática
pode ser evitada caso não se ultrapasse os limites tóxicos de ingestão etílica. Uma vez estabelecida,
torna-se perceptível o grande número de problemas de saúde envolvendo seu uso. (MINCIS, 1997).
Consoante Friedman (2001), dentre as doenças decorrentes do consumo abusivo do álcool, a
cirrose hepática se instaura como fruto de inúmeros processos bioquímicos que confluem numa maior
toxicidade e posterior modificação do parênquima hepático, acarretando perda da eficiência do órgão
e em fibrose. Sendo assim, a deposição excessiva de componentes da matriz extracelular hepática traz
algumas consequências negativas para o fígado, também relacionadas ao aumento da pressão na veia
porta, possibilitando manifestação clínica principal da doença em que ocorre a visualização da
circulação portal no abdome, a chamada ‘‘cabeça de medusa’’.
O contexto atual mostra a cultura impositiva sobre os indivíduos para que consumam bebidas
alcoólicas numa tentativa de se enquadrarem em um padrão socialmente aceito e amplamente
divulgado. Tal conduta irracional pode levar algumas pessoas ao vício, o que acompanhará inúmeros
problemas de saúde, dentre os quais se encontra a cirrose hepática em último grau como possibilidade
de transformação irreversível no parênquima hepático, junto à cabeça de medusa como sua
manifestação clínica mais comum.
Diante dessa conjuntura, esta pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão literária,
buscando entender e apontar a relação entre a cirrose hepática oriunda do alcoolismo e a hipertensão
portal, como origem da ‘‘cabeça de Medusa’’, bem como analisar bioquimicamente os mecanismos
envolvidos no uso abusivo do álcool para a célula hepática.

2. Metodologia
Trata-se de uma revisão sistemática realizada no mês de setembro de 2018, cujo estudo é do tipo
secundário, com finalidade básica do tipo descritiva, cuja origem dos dados é bibliográfica de
natureza qualitativa mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados
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do Google Acadêmico e nos livros Medicina Interna, Tratado de Fisiologia Médica, Bases Patológicas
das Doenças, Anatomia Orientada para a Clínica e Bioquímica ilustrada de Harper. Os critérios de
inclusão adotados foram artigos escritos no idioma português, além da abordagem do tema
pesquisado.

3. Resultados e discussão
A cirrose alcoólica é apenas uma das muitas consequências resultantes da ingestão crônica
de álcool e frequentemente acompanha outras formas de lesão hepática induzida por álcool,
incluindo a esteatose hepática alcoólica e a hepatite alcoólica [...] caracteriza-se por fibrose
fina difusa, perda relativamente uniforme de hepatócitos e nódulos regenerativos pequenos,
e por isso as vezes é referida como cirrose micronodular. (BRAUNWALD et al., 2002, v. 2,
p. 1859).

No liminar entre a exposição contínua a bebidas alcoólicas e os ataques repetitivos oriundos
do fator tóxico relacionado a ingestão, a cirrose de origem alcoólica surge numa perspectiva de causar
injúria ao fígado, ao passo que é acompanhada pelo processo de fibrose, pela formação de nódulos
hiperplásicos e pela destruição progressiva dos hepatócitos. (BRAUNWALD et al., 2002, v. 2, p.
1859).
Os efeitos nocivos do álcool em altas concentrações têm relação com a atividade do citocromo
P-450, conjunto de enzimas que participam do metabolismo do etanol e produzem uma série de
espécies reativas de oxigênio, causando dano hepatocelular. Outro resultado é a rapidez com que
essas enzimas transformam o etanol em acetaldeído sem, no entanto, haver a enzima alcetaldeído
desidrogenase em quantidade suficiente para metabolizar este composto acarretando, desse modo, o
acúmulo dessa substância. O acetaldeído é bastante reativo e forma adutos com proteínas (em
grupamentos amino e sulfidrilas), fosfolipídeos e nucleotídeos, induzindo a desorganização da função
celular. Além de que, ainda ocorre a redução dos níveis intra-hepáticos de glutationa – antioxidante
natural – sensibilizando ainda mais o órgão ao estresse oxidativo. Ademais, as espécies reativas de
oxigênio (EROS) atuam na perspectiva de aumentar o estresse celular, uma vez que realizam a
peroxidação de componentes lipídios, o que acarreta no dano, principalmente à membrana plasmática,
ao passo que também consegue lesionar proteínas, o que desencadeia dobramento proteico anormal
e falha na ação das chaperonas e, no caso do material nuclear genético, pode ser oxidado havendo,
portanto, mutações e falha na atuação da enzima P53. As consequências celulares ocasionadas pelas
espécies reativas de oxigênio podem acometer em morte celular (KUMAR et al., 2010, p. 866).
A nível bioquímico, uma vez que o metabolismo do etanol produz NADH em excesso, a mais
alta proporção deste composto em relação ao NAD+, junto à grande quantidade de acetaldeído
produzido e aos radicais livres, contribuem para ocorrer o desvio de algumas reações químicas
importantes. Uma delas é a redução do piruvato a lactato, contribuindo para a deficiência na
gliconeogênese e para o acúmulo de ácido úrico, predispondo a gota. Ademais, também há redução
do oxaloacetado a malato por meio da enzima malato desidrogenase, fazendo com que o ciclo de
Krebs pare de acontecer e, assim, acumulando o acetil-CoA que é desviado para a formação de corpos
cetônicos, provocando a cetoacidose. Além disso, ocorre a inibição da enzima β-hidroxi-acilCoAdesidrogenase, o que leva à parada da β-oxidação de ácidos graxos, na proporção em que, na glicólise,
a dihidroxicetona-fosfato é transformada em glicerol-3-fosfato, ocasionando a junção dos ácidos
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graxos e do glicerol em triacilgliceróis, promovendo a esteatose hepática acompanhada de processo
inflamatório, aumentando as chances de devenvolver-a. (MURRAY et al., 2014, p. 244).
O fígado, em condições homeostáticas, possui elevado fluxo sanguíneo em seus capilares
sinusóides e baixa resistência vascular. Em casos de cirrose hepática, a resistência ao fluxo sanguíneo
aumenta bastante, já que as células paraquimatosas são destruídas e as células estrelares, ativadas
pelo TGF-β produzido pelos macrófagos, produzem muito colágeno tipo 1 e 3, desenvolvendo, assim,
o tecido fibroso em substituição. A fibrose faz com que haja a contração em torno dos vasos
sanguíneos, diminuindo drasticamente o fluxo de sangue porta pelo fígado. O processo fibroso
também causa a capilarização dos sinuoides, ou seja, o fechamento de suas fenestras, fazendo com
que a pressão vascular aumente, o que contribui para a hipertensão portal. Haverá uma obstrução
devido à fibrose, logo tal sistema de fluxo sanguíneo da circulação porta é impedido, gerando esse
tipo de hipertensão, tanto na veia porta, quanto em suas tributárias, e promovendo o fluxo retrógrado
para outros leitos capilares, como, por exemplo, para o peritônio, o que leva ao acúmulo de soro na
cavidade abdominal e, então, ‘‘cabeça de medusa’’ que faz com que a circulação portal se torne bem
visível nessa região. (GUYTON; HALL, 2011, p. 882).
Nos casos mais graves de obstrução porta, as veias da parede anterior do abdome
(normalmente tributárias da veia cava) que se anastomosam com as veias paraumbilicais
(normalmente tributárias da veia porta) podem tornar-se varicosas e assemelhar-se a
pequenas cobras que se irradiam sob a pele ao redor do umbigo. Esse distúrbio é denominado
cabeça de Medusa em vista de sua semelhança com as serpentes na cabeça da Medusa, uma
personagem da mitologia grega. (MOORE et al., 2017, p. 287).

4. Considerações finais ou conclusões
A partir do que foi elucidado, é possível perceber a gama de eventos bioquímicos envolvidos na
cirrose de origem alcoólica, o que se constitui como relevante para o entendimento fisiopatológico
acerca da doença. Ademais, a compreensão de tal processo torna-se válido, a fim de que novas
perspectivas sobre novos fármacos auxiliem no estacionamento, ou até mesmo, na cura da síndrome
em questão, objetivando a melhora da qualidade de vida do paciente.
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1. Introdução
De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP), a dor é uma sensação ou
experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial. A dor pode ser
classificada segundo o seu mecanismo fisiopatológico em: nociceptiva, neuropática e mista. A
primeira sendo caracterizada pela ativação dos receptores da dor relacionada à lesão de órgãos e
tecidos, enquanto a dor neuropática é a lesão ou disfunção do sistema nervoso periférico, sendo o padrão
misto o mais frequente entre os pacientes.

Compreende-se por dor crônica aquela que persiste além do tempo razoável para a cura de
uma lesão ou que está associada a processos patológicos crônicos que causam dor contínua ou
recorrente em intervalos de meses e anos. (Bonica, 1990). Essa dor contínua, além de causar o
comprometimento físico, acarreta alterações no sono, na vida sexual, modificação do humor, baixa
autoestima, pensamentos negativos, além de alterações nas relações de lazer, de família e de trabalho.
Toda dor é acompanhada de ansiedade e do desejo de escapar de tal processo ou de interrompê-lo e,
por esse motivo, é tida tanto como uma sensação quanto como uma emoção.
Nesse sentido, o apoio psicológico na abordagem da análise do comportamento mostra-se
eficaz no controle da dor crônica por contribuir para os resultados farmacológicos, ao lidar com os
fatos relacionados à experiência de dor do paciente em várias dimensões, o ajudando a compreender
a sua própria importância nesse processo. Os objetivos terapêuticos vão girar em torno de retomar as
atividades cotidianas, recuperar as funções e sair do isolamento social, apesar da permanência da dor.
Estes processos passam por deslocar a dor do centro da vida e colocá-la em uma margem conhecida
e talvez controlável. Conforme explica Kazdin (1984),
Nessa abordagem, o terapeuta trabalha com as contingências nas quais o
comportamento se encaixa. Isto significa que o tratamento acontece onde os
comportamentos problemáticos ocorrem. O terapeuta desloca-se para estes lugares
para observar as contingências e reestruturá-las. Alternativamente, ele desenvolve,
junto com o paciente ou responsável, programas a serem executados nesses lugares.
Fala-se de autocontrole quando o próprio paciente controla as variáveis que
determinam o seu comportamento-alvo. (p. 84)
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Considerando a relevância social de pensar sobre a importância da multidisciplinaridade em
saúde, o presente trabalho tem como objetivo propor reflexões sobre o tratamento psicológico no
manejo da dor crônica sob uma perspectiva da análise do comportamento, a fim de compreender
como a terapia pode contribuir para o tratamento farmacológico e ajudar o paciente no enfrentamento
do problema em questão.

2. Metodologia
O percurso metodológico traçado teve caráter qualitativo, consistindo em uma revisão da literatura
cujo delineamento foi construído a partir de artigos de cunho científico publicados entre os anos de
1998 e 2018, tanto em português quanto em inglês, encontrados em bancos de dados como SciELO,
PEPSIC, LILACS e BIREME. Por conseguinte, foram selecionados 10 artigos relevantes sobre a
temática, a partir dos quais fora realizada a leitura atenciosa para a elaboração deste trabalho.

3. Resultados e Discussão
Baseada no modelo operante, a Análise do comportamento, de uma maneira geral, o estudo da dor
está inserido no estudo do controle aversivo do comportamento: são analisadas as relações onde a
ação do indivíduo produz a inserção de estímulos geradores de desconforto/sofrimento (punição
positiva), outras onde a sua ação pode evitar ou eliminar algo desagradável (esquiva e fuga) ou, ao
contrário, gerar a perda de algo desejável (punição negativa).
O tratamento consiste na modificação de contingências relevantes com o objetivo de
aumentar a freqüência de comportamentos alternativos adaptativos. Novas
contingências são construídas. O comportamento de dor não é mais reforçado e
comportamentos adaptativos o são. Os comportamentos alternativos podem ser de
diversos tipos. Pode-se tratar, por exemplo, de fazer exercícios físicos prescritos ou
de aprender a comunicar-se diretamente com a esposa ao invés de se comunicar
através da dor. O analista aplicado treina as pessoas que lidam com o paciente para
reforçar estes novos comportamentos. (Cairns & Pasino, 1977).

A desconstrução das crenças do paciente é um passo importante no tratamento, pois devido a
esse problema ele acaba se isolando pela tristeza que normalmente se instala, podendo internalizar a
impressão de que não haverá melhora do quadro. Além disso, há um grande julgamento social pelas
pessoas que não compreendem essa condição e as limitações que o paciente carrega consigo, o que
configura o reforço da dor devido a atenção dada a ela. É preciso e necessário adaptar o paciente a
novas formas de atividades, levando-o a superar suas limitações físicas e estruturar-se
emocionalmente, levando a uma aceitação e a um enfrentamento de seu quadro de forma ativa,
desenvolvendo dessa forma a auto-eficácia, que de acordo com Bandura (1998), é a crença sobre a
habilidade pessoal de desempenhar com sucesso determinadas tarefas ou comportamentos para
produzir um resultado desejável.
Em razão da experiência de dor do paciente ser determinada pelas crenças, valores,
expectativas e julgamentos sobre ela e sobre a sua capacidade de lidar com a mesma, a terapia deve
estar aliada ao tratamento farmacológico, pois a forma como ele enxerga, lida e reorganiza esses
fatores identificados, influi de maneira positiva na efetividade da resposta ao tratamento médico.

4. Considerações Finais
Devido à dor ser um fenômeno biopsicossocial, se faz necessário que a análise funcional do problema
compreenda as dimensões envolvidas nessa experiência, tais como os fatores fisiológicos, cognitivos,
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emocionais e comportamentais e ainda ambientais, físicos e sociais. Para essa compreensão mais
ampla, se faz necessária a junção de diferentes ciências e nessa multidisciplinaridade, a Análise do
Comportamento colabora destacando as diferentes relações que podem se estabelecer entre o
organismo e o seu ambiente, o que pode gerar processos de aprendizagem que se relacionam
diretamente com a resposta de dor.
Para a eficácia do tratamento farmacológico é importante que este esteja aliado à terapia, pois
os fatores da percepção do indivíduo contribuem para a resposta ao tratamento. Além disso, este não
deve se limitar apenas à eliminação da sensação dolorosa, mas, sobretudo, pensar também no bemestar psicológico do paciente e objetivar que este mantenha as suas relações sociais ativas.
O estudo da dor como comportamento integra variáveis de contingências ambientais às
variáveis neurofisiológicas, quais tradicionalmente são mais pesquisadas. Sugere-se, portanto, que o
intercâmbio entre profissionais de diferentes áreas da ciência, interessados no tema, seja a estratégia
necessária para novos avanços nessa área do conhecimento.
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1. Introdução
O acesso aos serviços de saúde e mais ainda os serviços odontológicos, é um tema multifacetado e
multidimensional que depende de algumas variáveis para que possa acontecer, seja esse acesso no
serviço público ou privado. Depende-se de aspectos políticos, econômicos, sociais, organizativos,
técnicos e simbólicos, para que se possa atingir a universalização da atenção à saúde (Assis e Jesus,
2012)
Dados do SBBrasil de 2010 mostram grupos específicos nunca foram ao dentista. Tais como:
12 anos, cerca de 18,1% nunca foi ao dentista, 15-19 anos: 13,6% nunca foi ao dentista, 35-44 anos:
7,1% nunca foi ao dentista, 65-74 anos: 14,7% nunca foi ao dentista (Brasil, 2010). Esses dados
indicam a iniquidade de acesso à saúde bucal em várias faixas etárias.
Dessa forma, deve-se entender que o acesso ao serviço de saúde bucal vai além de sua
existência, ele precisa integrar e acolher os que precisam desse atendimento no âmbito público
(Srarfield, 2004), sem que deixe a desejar em aspectos práticos.
Tendo em vista todos esses aspectos, do ponto de vista universitário, é observado que a
integração entre as disciplinas na academia é vital, além disso, a vivencia do profissional vai exigir
dele essa visão integrada do atendimento por parte dele, é que se fez importante integrar como parte
do currículo dos cursos de odontologia do Brasil, em 1970, a disciplina de clinica integrada, deixandoos mais aptos a formação de generalistas que eles devem ter (Arruda et al., 2009).
As dificuldades ainda são persistentes na Atenção secundaria, mesmo depois da criação dos
CEO. Entretanto com o advento GraduaCEO, que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e
Educação, uma nova possibilidade de atendimentos odontológicos pelo SUS estimulado na
unversidade vem a fortalecer o Brasil. Essa nova estratégia favorece o aprendizado dos alunos, além
de melhorar o atendimento prestado a população possibilitando que serviços de média e baixa
complexidade possam ser executados na universidade através de incentivos desse programa (Furtado
et al, 2016)
Além disso, se estabelece uma conta de procedimento a ser realizada anualmente, de acordo
com o padrão escolhido, com no mínimo 900, 1.700, 2.700 e 4.100 procedimentos odontológicos ao
mês para os padrões I, II, III e IV, respectivamente (Brasil, 2014). Devem estes se enquadrarem nos
procedimentos da Atenção Básica, Procedimento clínicos de baixa complexidade como: restauração
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de dente decíduo e permanente, exodontia de dente permanente, raspagem supra gengival e
procedimentos especializados nas áreas da Endodontia, Periodontia, Cirurgia Oral, Estomatologia,
Radiologia e Reabilitação Oral Protética (Basil, 2014).
É feita uma primeira avaliação 12 meses pós implantação e uma segunda feita 24 meses pós
implantação, para que possa avaliar a qualidade dos serviços prestados (Brasil,2014).
Esse estudo tem como finalidade realizar uma análise dos atendimentos realizados no Curso
de Odontologia de Arcoverde, a fim de se pautar ou não a viabilização da adesão ao GraduaCEO a
partir da quantificação dos procedimentos realizados mensalmente no âmbito das clínicas do curso
de Odontologia do campus Arcoverde.
2. Metodologia
Este estudo está sendo realizado no Município de Arcoverde sertão do estado de Pernambuco, distante
255 quilômetros da capital do Estado, Recife. Composta por 73.154 mil pessoas, segundo estimativa
para o ano de 2016 feita pelo Instituto de Geografia Estatística (IBGE, 2016). Estão sendo analisadas
as fichas clínicas preenchidas no ano de 2018 armazenadas no acervo da clinica odontológica da
Universidade de Pernambuco (UPE) – Campus Arcoverde.
Nenhuma informação de saúde, ou de cunho pessoal está sendo coletada, apenas o que se
refere ao quantitative de procedimentos odontológicos realizados conforme a referência do
documento base do GraduaCEO. Sendo assim garantido sigilo e anonimato de todas as fichas dos
participantes dessa pesquisa, observando-se à Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do
Conselho Nacional de Saúde, referentes à ética em pesquisa envolvendo seres humanos.

3. Resultados e Discussão
O estudo encontra-se em fase de coleta de dados. Os resultados aqui representados são de caráter
preliminar. No quadro 1, a seguir, está representada a media mensal do procedimento indicado e o
número base exigido pelo GraduaCEO.

Ação

Atenção Básica

Categoria

Média Mensal

Quantidade exigida
pelo GraduaCEO,
por mês

Promoção e Prevenção

11

60

Procedimentos Clínicos

94

190

105
26,6
2
0,3
0,3
0

250
140
100
190
30
90

Total - Atenção Básica
Endodontia
Periodontia
Cirurgia Oral
Atenção
Especializada
Estomatologia
Radiologia
Imaginologia

e
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Ortodontia
Implantodontia
Total - Atenção
Especializada

0
0
29,2

550

Reabilitação Oral e Prótese
Total,
Protética
Parcial e Coronária

5,6

100

Total - Reabilitação Oral e Protética

5,6

100

Total – Geral

139,8

900

Quadro 1. Descrição da quantidade da média de procedimentos realizados perante quantidade exigida
por mês, segundo o GraduaCEO.

Analisar e avaliar os procedimentos realizados pelos serviços de saúde são necessários
e importantes para que possamos observar e melhorar esse, afim de alcançar, a todo momento, índices
epidemologicos satisfatórios. Por meio dessas coletas dos dados podemos analisar a eficácia,
efetividade e eficiência dos serviços prestados para a comunidade. (Barros, Vianna e Chaves, 2009 e
Reis, Santos e Leles, 2011.)
Tendo em vista isso, a presente pesquisa veio analisar os procedimentos realizados na
clínica de Odontologia da Universidade de Pernambuco, Campus Arcoverde, afim de ingressar no
GraduaCEO tipo I. No tipo I, os procedimentos preconizados são 250 procedimentos de Atenção
Básica, 550 de Atenção Especializada e 100 de Reabilitação Oral Protética, totalizando 900
procedimentos mensais (Brasil,2014).
Dessa forma podemos observar que os procedimentos da Atenção Básica: Promoção
e Prevenção e Procedimentos Clínicos, foram de 18,3% e 86,6% do que é preconizado pelo programa
GraduaCEO, ficam aquém do que é necessário, entretanto, esse valor é inferior ao preconizado pelo
graduaCEO Padrão I, que é no total de procedimentos 60 por mês. Quando esses números são
analisados e comparados com a literatura pode-se observar que esses coincidem. (Arruda, 2009).
Quando se analisa a atenção especializada, podemos ver um número muito aquém do
que se precisa para estar dentro dos padrões tipo I. Essa dificuldade pode ser relacionada ao fato da
clinica em questão ser integrada, o que dificulta a cobrança da realização de um único procedimento
especifico, tendo em vista apenas a formação generalista do profissional. (Reis Santos e Leles, 2011.)
Em procedimentos da Atenção Especializada, ainda temos destaque negativo dos
procedimentos de Cirurgia Oral, Radiologia e Imaginologia, Ortodontia, Implantodontia, Prótese
Total, Parcial e Coronária ficando muito inferior aos números preconizados e em alguns casos até
zerando o escore. Algumas dificuldades são mais complexas de resolver, uma universidade com o
curso muito novo, com apenas 21 professores concursado, como por exemplo a necessidade de um
laboratório de prótese e equipe especializada, a ausência de equipamentos de radiologia complexas,
contando apenas com aparelhos simples de imaginologia.
Nesse sentido, vemos a necessidade de uma melhoria e ampliação dos recursos do
curso, afim de que esses números possam ser melhorados, sem deixar de lado, a qualidade dos
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procedimentos prestados na clínica. Entretanto o programa GraduaCEO exige metas, o que inviabiliza
a entrada de muitos cursos a esse programa.
Uma alternativa seria o repasse de dinheiro sem que se cobrem metas mensais para os
cursos, afim de que esse dinheiro pudesse ajudar a melhorar a qualidade dos serviços prestados e
possibilitar a realização de outros serviços por parte dos cursos em questão.

4. Considerações Finais
Até o atual momento, os números apresentados estão muito aquém dos desejados e preconizados pelo
programa GraduaCEO tipo I, no qual o curso de odontologia de Arcoverde tenta se adequar a fim do
seu ingresso.
Uma alternativa seria a ampliação e aumento das turmas do curso, melhoria da
infraestrutura laboratorial e entrada de mais professores especialistas.
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1. Introdução
O termo radical livre refere-se ao átomo ou molécula altamente reativa, que contêm número ímpar de
elétrons em sua última camada de valência, conferindo alta reatividade a átomos e moléculas. Porém,
alguns dos agentes reativos não possuem radicais livres e podem ser nomeados de espécies reativas
metabólicas do oxigênio (EROS), e podem sofrer neutralização da sua reatividade quando o átomo
ou molécula de oxigênio (O2) sofre uma redução tetravalente, onde atuara com aceptor de elétrons, e
consequentemente haverá a formação do peróxido de hidrogênio (H2O2). Devido à presença de
radicais livres algumas moléculas com alta reatividade química podem ser ativadas e
consequentemente interferirem no funcionamento do nosso organismo, como oxigênio singlete (1O2),
radical superóxido (O2), radical hidroxila (OH). (FERREIRA, MATSUBARA, 1997).
Assim, quando ativados podem causar processos lesivos tanto a nível celular, quanto tecidual,
induzindo danos na molécula de DNA, após a realização de reações enzimáticas, desencadeando
também diversas outras cadeias de reações, interferindo sobre a manutenção de muitas funções
fisiológicas normais. O dano oxidante pode atingir todos os tipos de moléculas biológicas, incluindo
DNA, lipídios, proteínas e carboidratos. Dessa maneira, esse mesmo estresse pode estar vinculado
aos processos de mutagênese, carcinogênese, danos à membrana celular, peroxidação lipídica,
oxidação e fragmentação de proteínas. Além de atuarem como facilitadores na identificação de
doenças humanas, quando há a presença de carboidratos. (CUNHA et al. 2016)
Em busca de prevenir a formação de radicais livres, os antioxidantes surgem como
substâncias capazes de inibir ou retardar a ação dos mesmos, podendo ser classificados como
enzimático e não enzimático, ora constituído por enzimas produzidas no organismo, ora por vitaminas
e compostos como flavonoides, licopeno e bilirrubina, respectivamente. (VASCONCELOS et al.,
2014).
Um grande grupo de compostos fitoquímicos produzidos pelos vegetais possibilitam uma
série de produtos redutores, que influenciam sobre a atividade protecionista do estresse oxidativo,
usado beneficamente na proteção de algumas doenças, como cânceres. Desse modo, a inserção de
plantas medicinais desde tempos remotos tem possibilitado a descoberta de uma série de atividades
farmacológicas e biológicas, levando-as a serem incorporadas à medicina popular (OLIVEIRA et al.,
2009).
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Logo, os metabólitos secundários obtidos geram atividades químicas e biológicas que
possibilitam a presença desses compostos em seus constituintes, encontrados de forma livre ou
complexa em açucares e proteínas, e classificados como flavonoides, ácidos fenólicos, taninos e
tocoferóis, atuando como os antioxidantes fenólicos mais comuns de fonte natural. (ANGELO;
JORGE, 2007) E, assim sendo, faz-se necessário o estudo das plantas e da medicina popular,
possibilitando a analise e verificação do potencial antioxidante retardando, ou, inibindo a formação
de radicais livres, que em contrapartida, podem gerar impactos na indústria farmacêutica, assim como,
na utilização de compostos naturais, ao invés de sintéticos.
Dessa maneira, a Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose, conhecida vulgarmente por
Carcará é considerada uma espécie nativa do Brasil, que apresenta ausência de relatos sobre suas
atividades biológicas. (MORIM; BARROS, 2014). O objetivo do presente trabalho foi investigar
prontamente o potencial antioxidante da S. polyphylla (DC.) Britton & Rose por meio de testes in
vitro.

2. Materiais e Métodos
2.1 Dados da coleta
A Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose ou carcará comumente chamada foi coletada no sítio
abóbora, localizado no município de Bom Conselho no Agreste Meridional. Exsicatas foram
depositadas no Herbário Dárdano de Andrade Lima, vinculado ao instituto agrônomo de Pernambuco
(IPA) sob registro de número 80709.
2.2 Obtenção do extrato
Para a obtenção do extrato hidroetanólico 50%, codificado por SPHA, utilizou-se a metodologia de
KRYCHAK-FURTADO (2006) com adaptações. Foi utilizado 66,08 g das cascas de S. polyphylla
para a obtenção do SPHA, com rendimento final de 35%.
2.2 Identificação de classe de metabolitos secundários
Para identificar os possíveis metabólitos secundários presentes no SPHA, realizou-se testes para
identificação de flavonoides, taninos e saponinas (SILVA; LIMA, 2016) Observando os padrões
colorimétricos, assim como a presença de precipitações no extrato de SPHA foram definidos os testes
fitoquimicos.
2.3 Atividades antioxidantes
2.3.1

Determinação da atividade antioxidante pela captura do radical livre DPPH

O ensaio antioxidante foi descrito pelo método adaptado de BRAND-WILLIAMS; CUVELIER;
BERSET (1995) e RUFINO et al. (2007). O método é baseado na captura de radicais livres, pelo
sequestro do 2,2-difenil-1-picril-hidrazila – DPPH, no qual é uma das formas mais simples de
verificar a atividade sequestradora de radicais livres tanto de antioxidantes naturais, quanto sintéticos.
O DPPH possui coloração púrpura, absorvendo um comprimento de onda de 517nm, e quando sofre
redução em difenil-picril-hidrazina assume coloração amarela, quando monitorado pelo decréscimo
da absorbância, ao ser analisado permite a análise do potencial antioxidante, ou sequestrador de
radicais livres. Utilizou-se da concentração amostral de 1mg/mL, que correspondem à concentração
final do ensaio de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 µg/mL, todos realizados em triplicata.
2.3.2 Ensaio antioxidante pelo sequestro do radical livre ABTS
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O ensaio antioxidante foi descrito pelas metodologias RE, R. et al., (1999) RUFINO et al., (2007)
HAN, L et al., (2011) e ZHU, KE-X et al., (2011). O método é descrito pela captura dos radicais
livres pela ação de um antioxidante em sequestrar 2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6- ácido
sulfônico) (ABTS.+) Na presença de antioxidantes doadores de hidrogênio a diminuição desse
mesmo composto e medido pela absorbância a 734nm, verificando a impossibilidade na formação de
espécies radicalares. Que além da análise da absorbância permite a análise colorimética, tendo em
vista a interação entre um antioxidante, nesse caso, o doador de hidrogênio e o radical livre ABTS,
que apresentara uma forma não colorida quando possuir compostos antioxidantes, como compostos
fenólicos. Utilizou-se da concentração amostral de 0,5mg/mL, que correspondem à concentração final
do ensaio de 5, 10, 20 e 30 µg/mL, todos realizados em triplicata.
Para avaliar o potencial do efeito antioxidante do SPHA, utilizou-se dos ensaios de DPPH e
ABTS, nos quais foram estabelecidos pela análise de regressão linear no intervalo de confiança de
95% (p< 0,05) obtido pelo programa estatístico GraphPad Prism 7.0 (DEMO) e o resultado foi
expresso em concentração necessária para inibir 50% da atividade sequestradora máxima do radical
livre DPPH e ABTS mais ou menos o desvio padrão (CE50 ± D.P.), tendo como controle positivo o
ácido ascórbico.

3. Resultados
Após a obtenção do extrato, foi-se analisar a presença de metabólitos secundários e observou-se que
a amostra não apresenta saponinas. No entanto, foi positiva para a presença de flavonoides e taninos
condensados, vez que apresentam precipitação de cor marrom e coloração verde, respectivamente.
Uma vez que o SPHA demonstrou a presença de metabólitos secundários promissores para serem
antioxidantes, decidiu-se avaliar seu potencial em sequestrar radicais livres por meio do DPPH,
utilizou-se o ácido ascórbico (2,92±0,25) como controle positivo, e observou-se que o SPHA
apresenta potencial em sequestrar radicais livres (14,85±0,69). Enquanto que na avaliação do
potencial em sequestrar radicais livres por meio do ABTS utilizou-se o ácido ascórbico (6,65±0,13)
como controle positivo, e observou-se que o SPHA apresenta potencial em sequestrar radicais livres
(24,46±0,67).
Desse modo, quanto maior o consumo dos radicais DPPH e ABTS pela amostra, maior é a
capacidade antioxidante do SPHA em capturar radicais livres. Portanto, a SPHA demonstrou boa
atividade antioxidante (AA), que foi analisada de acordo com a CE50, concentração necessária para
inibir a atividade de radicais livres em 50%. Geralmente essas atividades estão correlacionadas à
presença de flavonoides, como indicado na identificação preliminar de metabólitos secundários,
classe que está presente na amostra e possui capacidade antioxidante.

4. Conclusão
Os resultados indicam que o SPHA possui grande potencial antioxidante, no entanto, estudos
adicionais são necessários para melhor caracterizar suas atividades biológicas e farmacológicas.
Agradecemos ao apoio institucional disponibilizado pelo órgão de fomento do projeto de Iniciação
Científica IC UPE PFA 2018, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa.
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1. Introdução
O homem enquanto produto e sujeito do meio, sempre tentou compreendê-lo, seja através de
observações empíricas ou estudos científicos. Com o desenrolar das revoluções industriais, os estudos
se voltam para a compreensão do meio ambiente, neste sentido vegetação inclusa como parte desse
ambiente vem como uma peça de vital importância para a percepção do espaço no qual o objeto de
estudo está inserido. Entender a forma de organização da vegetação e como essa forma vem se
modificando com o passar dos anos ajuda no a desenvolver conhecimentos.
As informações sobre degradação vegetal auxiliam no planejamento ambiental e na tomada
de decisões de órgãos governamentais e não governamentais, principalmente se levarmos em coma a
vegetação como peça matriz da natureza moldando comportamentos e ambientes ao seu redor, seja
de forma favorável ou não, por isso a relevância de uma observação periódica da vegetação e seu
entorno.
Já se tratando do índice para o cálculo de degradação, o NDVI possui uma grande vantagem
sobre outros índices de vegetação por causa da sua capacidade de eliminação parcial de interferências
atmosféricas das perturbações radiométricas e geométricas. Além disso, se utiliza dos níveis de
reflectância das folhas verdes saudáveis a partir do comprimento de cada onda do espectro
eletromagnético refletido,
Permitindo identificar cada porção de determinado comprimento de onda (PONZONI et
al.2012). Para tanto, fazer uma análise da vegetação não se aplica somente a área ambiental, mas sim
um conjunto de fatores que estão presentes no elemento de estudo. A vegetação vem sendo utilizada
desde o inicio da história humana e continua presente em nossa rotina, porém sua degradação
demostra um reflexo da falta de cuidado com o crescimento demográfico e a ausência de investimento
para a proteção dos meios naturais. Em se tratando de atividades antrópicas os fatores sociais e
econômicos são os que determinam a dinâmica do uso da terra (TURNER, WEAR, & FLAMM, 1996;
WEAR, TURNER, & FLAMM, 1996; PAN, DOMON, MARCEAU, & BOUCHARD, 2001;
HIETEL, WALDHARDT, & OTTE, 2004).

2. Metodologia
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Primeiramente foi feito o levantamento bibliográfico para servir de embasamento logico do projeto,
entre eles artigos e livros sobre geoprocessamento e Sistemas de. Informações Geográficas (SIG) para
que se tenha uma familiaridade com o objeto de estudo. Foram empregadas as cenas
LT05_L1TP_215066_20051102_20161123_01_T1, LT05_L1TP_215066_20100524_2
0161016_01_T1 e LC08_L1TP_215066_20150114_20170414_01_T1 do satélite Landsat 5, bandas
4 e 3, com Sensor TM ( Thematic Mapper) de 8 bits por pixel, com resolução espacial de 30 metros,
também foi empregada a cena LC08_L1TP_215066_20171119_20171205_01_T1 do Landsat 8,
bandas 5 e 4, com Sensor OLI (Operational Land Imager) e o sensor termal TIRS (Thermal Infrared
Sensor) de 8 bits, apresentado uma resolução espacial de 30 metros. As cenas são datadas de,
02/11/2005, 24/05/2010, 14/11/2015 e 19/11/2017, respectivamente.
Logo após de realizar o calculo de realizar o cálculo do NDVI em cada cena separadamente,
foi feito a classificação supervisionada que consiste em coletar dados em imagens para distinguir
padrões e objetos semelhantes, na qual cada cena foi classificada em cinco níveis de degradação:
conservada, parcialmente conservada, degradada, fortemente degradada e solo exposto. Logo após o
processamento digital das imagens, todos os dados (vetoriais e matriciais) foram organizados em um
banco de dados, o que facilitou o gerenciamento e a organização dos dados. Depois disso foi obtida
imagens da evolução da degradação vegetal, e nelas foi possível verificar o grau de evolução medido
em quilômetros quadrados.

3. Resultados e Discussão
Como é possível perceber a área de vegetação conservada e parcialmente conservada foi reduzindo
com o passar dos anos, na vegetação degradada ocorreu um aumento da área apesar da sua variação
entre os anos. Diferente das outras categorias, o solo exposto apresentou crescimento em sou
território.
Tais mudanças na vegetação podem ser muito bem associadas ao aumento da densidade
populacional e desenvolvimento econômico de Bom Conselho (extração vegetal para queima e
criação de lavouras e/ou pastos), assim como, a uma falta de políticas públicas voltadas à conservação
do meio ambiente.
Tabela 1. Área da Vegetação em Km².

Classes

2005

2010

2015

2017

Conservada

27,515

27,392

24,412

20,303

Parcialmente Conservada 166,764 198,888 170,812 110,423
Degradada

461,356 402,656 560,888 508,671

Fortemente Degradada
Solo Exposto

131,662 158,162
0,412

0,629

103
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

30,918

246,311

0,703

0,703

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Figura 1. Quantificação da vegetação nos anos de 2005, 2010, 2015 e 2017.

4. Conclusões
Hoje o Sensoriamento Remoto junto com o Geoprocessamento é extremamente útil para a realização
de trabalhos voltados a analise da degradação vegetal propiciando em uma importante ferramenta
para os gestores públicos na criação de politicas voltadas ao meio ambiente e em um planejamento
ambiental mais conciso. Sendo assim, na presente pesquisa é possível perceber a ausência de um
cuidado direcionado à vegetação de Bom Conselho nos anos estudados, o que pode muito bem se
agravar a crescente degradação com os próximos anos afetando diretamente na qualidade de vida
daquele que ali residem, tanto no presente, mas principalmente no futuro. Os autores agradecem a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), a Universidade de Pernambuco (UPE) pelo
financiamento dos recursos do projeto de pesquisa “Análise De Riscos Socioambientais em Bacias
Hidrográficas Através da Utilização de Ferramentas de Geoprocessamento e
Aerofotogrametria De Pequeno Formato”, junto ao Programa de Fortalecimento Acadêmico
(PFA/IC) e ao Laboratório de Geoprocessamento e Modelagem Ambiental pelo apoio em todo o
decorrer da pesquisa.
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1. Introdução
Na área de ciências exatas, especialmente na área de Matemática, métodos além do tradicional, no
qual o professor é o sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, repassando seu conhecimento
aos alunos. Deste modo, em disciplinas que utilizam somente o método tradicional, as aulas são
centradas no professor, que define quais serão os conteúdos repassados aos alunos, assim como a
organização de como será efetuado o processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2011). A
Matemática é tida como um conhecimento nobre, completo, perfeito, onde não haveria necessidade
de “reinventar a roda”, há um método, um algoritmo e o mesmo deveria ser seguido. Os professores
são vistos como os indivíduos detentores da verdade e os mesmos tem como objetivo programar e
mostrar os meios para os alunos “compreenderem” a matemática. Essa visão traz consequências
negativas: um medo àqueles que são expostos a esse mundo ou até mesmo um sentimento de
incapacidade e incompetência; essa perspectiva passa a ideia que a matemática é algo que dista dos
outros conhecimentos, o que não é verídico. A matemática, como qualquer outro conhecimento é algo
dinâmico e incomensurável, não há apenas uma forma de exercer os conhecimentos matemáticos, não
há um algoritmo absoluto. Os docentes e educadores precisam ter ciência disso e serem os primeiros
a desafiarem-se a enxergar essa área de conhecimento como algo não totalmente “engessado”.
Matemática é algo conciso e firme, mas ao mesmo tempo por ser um conhecimento como todos os
demais, possuí uma “maleabilidade” e esta deve ser levada em consideração.
Esse projeto vem com o intuito de auxiliar os alunos com sua dificuldade em Matemática e
realizar uma análise de diferentes metodologias que distam dos métodos utilizados em sala de aula
ou meios de incrementar os praticados normalmente.

2. Metodologia
A metodologia é importante e contando muito à aprendizagem eficaz do alunado. As velhas
metodologias sempre estão presentes em sala de aula, porém a introdução de novas tecnologias é
essencial. A partir de um planejamento dado pela coordenação da escola, os três graduandos em
matemática, atuaram como professores, sendo um deles apoio, fizeram uma pesquisa de campo com
caráter qualitativo e elaboraram aulas expositivas com a utilização de exercícios sistemáticos e
contextualizados, em conjunto com a informática e tecnologia usufruíram dos jogos didáticos e
resoluções de atividades conjuntas. Estas foram as formas de expor os assuntos, assim chamando a
atenção e o interesse do aluno.
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3. Resultados e Discussão
Em primeiro contato com os alunos do sexto ano de Ensino Fundamental II (Turma B), foi utilizada
uma abordagem bastante amigável, para gerar uma maior empatia e resposta positiva por parte dos
discentes. Em primeira instância foi averiguado por meio de alguns testes simples com 10 questões
(aritmética básica). Foi notado que poucos apresentavam dificuldade na aritmética básica como
referenciado pelo docente como o maior dos problemas. Em sequência foi proposto um desafio do
jogo Nim1. A experiência do jogo foi recompensada com chocolates para aqueles que fossem capazes
de compreender a estratégia do jogo (independente dos meios) para alcançar a vitória. Os discentes
participaram ativamente da atividade e mostraram bastante interesse por esta. O jogo era realizado
por um dos discentes do Curso de Licenciatura em Matemática e por algum dos alunos do sexto ano.
Ao término da aula, foi explicado como o jogo de Nim1 funciona e como os conceitos de divisibilidade
que por eles estava sendo estudados era aplicado naquele contexto.
O jogo não é somente um divertimento ou uma recreação. Não é necessário
provar que os jogos em grupo, é uma atividade natural e que satisfazem á
atividade humana; o que é necessário é justificar seu uso dentro da sala de
aula. As crianças muitas vezes aprendem mais por meio dos jogos em grupo
do que de lições e exercícios (FRIEDMANN,1996, p.35).
Ao perceber que a aritmética básica não era a dificuldade majoritária em ambas as turmas,
porém sem negligenciar aqueles que tinham dificuldades neste aspecto comentado, foi formulado um
exercício com questões contextualizadas para podermos averiguar se os problemas eram de
interpretação. A atividade foi aplicada inicialmente aos alunos do Ensino Fundamental II (Turma A)
e a mesma apelava principalmente ao lúdico destes, abordando temas da cultura pop (Gravity Falls,
Hora de Aventura, Pokémon, Steven Universe, Naruto, RPG). A reação perante uma atividade no
primeiro contato, mudou de surpresa e desinteresse a um interesse súbito, discussões sobre as
questões propostas tornaram-se bem mais descontraídas e despertaram um ímpeto maior nos alunos
para a resolução das mesmas.
A atividade contava com 6 questões de múltipla escolha, abordando assuntos como (MMC,
MDC, Frações, Partição, Quotição, Divisibilidade e Divisão com resto) e foram resolvidas em
conjunto com os alunos que se mostraram bem participativos quando eram requisitados a vir ao
quadro mostrar como obtiveram as respostas. Após a resolução de cada exercício, foi apresentado
outros meios de resolver a questão (mostrando geralmente formas mais práticas e tradicionais) ou
reforçava aquilo já apresentado pelos alunos. Foi reparado em uma discente que apresentava
demasiadas dificuldades na resolução da Atividade, sendo assim, a mesma ficou acompanhada por
um professor de apoio durante todo o discorrer da atividade, concluindo conjuntamente a atividade
com os demais discentes. A aula foi encerrada com o mesmo jogo de Nim1 aplicado com a Turma B
e os alunos participaram ativamente como na outra turma.
Ensinar e aprender matemática pode e deve ser uma experiência com bom
êxito do sentido de algo que traz felicidade aos alunos. Curiosamente quase
nunca se cita a felicidade dentro dos objetivos a serem alcançados no processo
ensino-aprendizagem, é evidente que só poderemos falar de um trabalho
É um jogo que é jogado em duplas, mas pode ser também dividido em equipes. As jogadas são feitas alternadamente, e
cada jogador (ou grupo) deve retirar uma quantidade de palitos, dentre um total que varia de acordo com o combinado
entre os jogadores. O perdedor é aquele que retirar o último palito da mesa.
1
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docente bem feito quando todos alcançarmos um grau de felicidade
satisfatório (CORBALÁN, apud ALSINA, 1994, p. 14).
No segundo contato com a Turma B, foi levado o mesmo exercício que fora aplicado com a
Turma A. Depois da resolução dos exercícios com esses discentes, foi possível perceber uma alta taxa
de acertos ao resolver essas questões, porém era notória uma dificuldade de ambas as turmas no
quesito interpretação, tomando muitas vezes uma direção errada no que a questão requisitava deles.
O que fez alcançar em um resultado relativamente alto de acertos por parte das turmas foi o fato das
questões serem de múltipla escolha, desse modo os alunos conseguiam limitar suas opções e direcionar
seu pensamento em meio a obter tais resultados (isso foi possível observar pelo fato de vários alunos
estarem convictos de suas abordagens incorretas serem corretas). Desse modo ficou acertado entre os
discentes do Curso de Licenciatura em Matemática que ocorreria o desenvolvimento de um novo
exercício, onde seria trabalhado os mesmos assuntos, porém as questões exigiriam um pensamento
mais crítico por parte deles e as questões seriam abertas ou discursivas.
Ao segundo contato com a Turma A, a nova atividade havia sido formulada e requeria dos
alunos um raciocínio a mais do que apenas aplicar um dos conteúdos estudados e obter a resposta. A
atividade novamente explorava o lúdico, mas desta vez trazendo em sua maioria obras literárias
conhecidas no mundo por suas adaptações cinematográficas, jogos ou pela própria fama dos livros
(O Hobbit, Volta ao Mundo em 80 Dias, Harry Potter), desenhos da atualidade também foram
utilizados (Phineas e Ferb, Hora de Aventura). Os assuntos abordados pelo exercício foram os
mesmos da atividade anterior, mais com a requisição de alguns conhecimentos por fora, como
geometria.
A segunda atividade mostrou rendimento mais lentos, os alunos mostraram uma dificuldade
maior em resolver essas questões que se aprofundavam mais nos assuntos, mostrando evidentemente
a dificuldade na interpretação. O exercício foi resolvido conjuntamente com os alunos, explicando o
porquê da utilização de cada método e os guiando na compreensão do texto.
De acordo com o pensamento de Santos (2001:37): “O comportamento lúdico não é um
comportamento herdado, ele á adquirido pelas influências que recebemos no decorrer da evolução
dos processos de desenvolvimento e aprendizagem”. E essa construção pode ser feita pelo professor
em suas aulas, enxergando as atividades lúdicas como um componente importante para a vida dos
seres humanos, em especial as crianças, proporcionando momentos de prazer, diversão e aprendizado.
Após o recesso os alunos do colégio Aplicação foi retomado as atividades e foi utilizado os
métodos de ensino tradicional, as aulas expositivas. Os discentes mostraram familiaridade como o
método aplicado, tendo participação ativa em meio aos processos didático. Foi notado, durante as
primeiras análises, uma competitividade grande entre os alunos, sempre mostrando participação e
querendo mostrar seus conhecimentos perante a turma. Foi aplicada de forma equilibrada a
competição, onde o controle e a abordagem foram essenciais e determinativos à aprendizagem.
Conhecendo esse perfil das turmas, fomos impulsionados a fomentar este aspecto e tornar a
participação e construção do conhecimento algo conjunto com os discentes. A dinâmica aplicada com
a turma faz com que os mesmos sejam de fatos alunos e não “reféns” de um docente que detém todo
o conhecimento.
Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o
pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver
problemas. Nós como educadores matemáticos, devemos procurar
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alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a
autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e
aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas (OLIVEIRA,
2007, p. 5).
O resultado geral das aulas, em conjunto com as atividades propostas pelo livro didático
(Projeto Araribá Matemática), questões extraídas da OBMEP e as elaboradas pelos idealizadores do
projeto, resultando positivamente no objetivo definido pelos elaboradores.

3. Considerações Finais
Dentro deste relato, a área da educação matemática e da matemática pura foram elaboradas, as
metodologias aplicadas tiveram resultados eficazes em ambas as turmas. Os textos usados nas aulas,
práticas escolares, vivência em grupo, estes aspectos e outros mais, colaboraram para que os discentes
do curso de Licenciatura em Matemática tenham uma ideia inicial de como o meio escolar funciona.
Esta experiência há de servir como uma ferramenta para consolidá-los como melhores profissionais
da educação, além de ter colaborado com a instrução dos alunos do colégio Aplicação. O programa e
a nossa participação foram de grande estima.
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1. Introdução
A Hidrodinâmica de Partículas Suavizadas, simplesmente SPH, do acrônimo inglês Smoothed
Particle Hydrodynamics, é o método numérico alternativo às formulações hamiltonianas
convencionalmente utilizadas em Dinâmica dos Fluidos Computacional as quais calcam-se
formalmente em uma malha ou grade. Baseado em partículas, o SPH, segundo Allahdadi et al. (1998),
concerne à apreciação Lagrangiana, exime o uso de malha e trata, com efetividade, grandes
deformações.
Posto que a pretensão deste estudo se condensou no intento de abordar
introdutoriamente o método SPH simulando fenômenos hidrodinâmicos simples cujas equações de
governo obedecessem à formulação lagrangeana das equações de Navier-Stokes, conforme Violeau
(2012); o problema da ruptura de uma coluna de água em um tanque configurou-se incontornável a
esta apreciação.
Com efeito, de acordo com Meneguette et al. (2017), ele corresponde à
modelagem de quebra de barragens, cujo “estudo (...) é importante mesmo em situações hipotéticas,
devido aos danos potenciais que podem ser causados". Dessa forma, esta pesquisa consistiu em
realizar uma revisão do estado da arte dos principais métodos numéricos; comparar o método SPH
com os métodos de malha; e simular o Fluxo Hidrodinâmico da ruptura de uma coluna de água.

2. Metodologia
Em primazia, empreendeu-se o estudo do modelo físico da ruptura de uma coluna de água em um
tanque segundo a descrição experimental dada por Koshizuka e Oka (1996). No que segue, o estudo
do modelo numérico SPH foi realizado em contraposição aos métodos que se utilizam de malhas,
cujas discretizações constituem-se de grades elementares que descrevem uma topologia que evolui
dinamicamente com o fluido, sujeitas a distorções e a deformações inerentes ao movimento. Por fim,
a implementação do código numérico SPH ocorreu na plataforma Anaconda 1.6.2, para aplicações
na linguagem Python. De sorte que a programação fora subsidiada pela estrutura de código aberto
PySPH, da qual se obteve muitas das linhas de códigos necessárias para a simulação satisfatória.

3. Resultados e Discussão
3.1. Da Revisão Teórica
As primeiras incursões na literatura de métodos numéricos que se prestam a resolução incremental
de Equações Diferencias Parciais datam de 1960. Dentre os expoentes que utilizam malha figuram o
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Método dos Elementos Finitos (MEF), o Método das Diferenças Finitas (MDF) e o Método dos
Volumes Finitos (MVF), conforme Karacaova (2013). Este último uma variante do MDF criado por
Brook Taylor (1685-1731), publicado em seu Methodus incrementorum directa et inversa, de 1715;
desenvolvido ainda por matemáticos como Leonhard Euler e George Boole que dedicou um livro a
isto: Finite Differences, de 1860, consoante Boyer (1992).
Da tríade pertencente ao escopo Euleriano, o MDF fora usado por Welch e Harlow
(1965) a fim de ora descrever uma nova técnica para a investigação numérica do tempo de
dependência do movimento de fluídos viscosos incompressíveis no espaço IR2. Particularmente,
quando da escrita das equações de Navier-Stokes. Neste trabalho, os autores, por meio de uma
discretização natural do tempo e do espaço, lograram relativo êxito ao verificarem a acurácia do
método, em grade parte por, naquela época, terem usado computadores altamente velozes para tanto.
Hino (1993) aplicou o MVF à hidrodinâmica de navios ao simular o fluxo de
superfícies livres valendo-se de malhas não estruturadas, originalmente desenvolvidas para lidar
computacionalmente com o fluxo transônico invisível. Por vezes chamadas de grades, neste trabalho,
as malhas consistiam de pequenas células triangulares e, embora, a discretização do domínio
prescindisse, em parte, da formulação clássica do MVF, a superioridade das malhas não estruturadas,
quanto às estruturadas, mostrou-se na sua flexibilidade notável para tratar problemas com geometrias
complexas.
Relativamente à origem: em 1977, o método SPH fora concebido por Lucy e
melhorado, no mesmo ano, por Gingold e Monaghan com a distinta finalidade de, em primazia,
simular problemas astrofísicos tais como a formação de galáxias e estrelas, de acordo com Karacaova
(op. cit.). Para só então, depois, vir a ser aplicado em hidrodinâmica e mecânica dos sólidos. Por
apresentar grande versatilidade, tem-se lançado mão dele, ademais, em áreas como a análise de
campos vetoriais, em renderização de ilustrações artísticas, no comportamento do fluxo de fótons e
no estudo de explosões nucleares, consoante Liu et al. (2003) e Yang et al. (2013).
Em contrapartida, Yang et al. (op. cit.) realizaram um trabalho, no qual delinearam
uma análise da viabilidade do método SPH na simulação de detonações de explosivos condensados
com o modelo de ignição e crescimento. Nele, os autores distinguem-se da maioria das aplicações
anteriores do método SPH na simulação de explosivos ao proporem, ao contrário daquelas, a
incorporação do modelo de ignição e crescimento ao método SPH para modelar o processo de
detonação de explosivos condensados considerando, agora, a taxa de reação. Isto permitiu esboçar
uma previsão satisfatória para o estado de explosão de von Neumann, inexpugnável àquelas
abordagens longínquas.
Finalmente, sob o exposto, dentre as vantagens dos métodos Lagrangeanos de
partículas, relativamente aos métodos que calcam-se no uso de malhas, observa-se agudamente que
constam o fato de que as propriedades do material, juntamente com as partículas, podem ser
transladadas ao longo do tempo, o que possibilita o trato de grandes deformações com relativo
melindre; a despeito de problemas contornáveis, tais como a conservação da energia e a estabilidade
das partículas.
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3.2. Da Simulação da Ruptura da Coluna de Água
Seguem as imagens constituintes da simulação da ruptura de uma coluna de água em um tanque; em
cujo âmago (daí modelo físico que figura, sobretudo, em engenharia) está o estudo da quebra de uma
barragem; conforme Meneguette et al. (op. cit.).

Figura 1. Instantes expoentes quando do rompimento.

Nesse sentido, o gráfico a seguir descreve o movimento da parte frontal da onda, a que está a
correr pela parede inferior. Nele, além disso, estão denotados os resultados experimentais
fundamentados em Koshizuka e Oka (op. cit.).

Gráfico 1. Movimento da parte frontal da onda no colapso da coluna de água.
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Dessa forma, é de todo evidente a proximidade do resultado calculado, obtido por meio da
distribuição de partículas – própria ao método SPH –, com aquele exposto por Koshizuka e Oka (op.
cit.). Corroborando, assim, a eficácia do método aqui empregado.

4. Considerações Finais
Nota-se, finalmente, a distinção do método SPH - baseado em partículas – com relação aos métodos
MEF, MDF e MVF - baseados em malhas. Deveras, pois no método SPH as propriedades físicas de
cada partícula exercem papel imprescindível para a efetiva resolução das equações de governo, das
quais pode-se evidenciar as leis de conservação de massa, energia e momentum; que, ademais,
permitem a simulação realística do escoamento de fluidos sem uso de malhas; cuja confirmação aqui
achou-se na descrição do rompimento de uma coluna de água, em que se observou sua real
efetividade.
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Palavras-chave: Jogos Eletrônicos Educacionais; Gamificação; ensino de computação;
desenvolvimento de jogos.

1. Introdução
Atualmente vivemos em um contexto onde a utilização de novas tecnologias e das tecnologias digitais
de informação e comunicação - TDIC vêm tomando conta do ensino e cada vez mais frequente no
nosso dia a dia. Estamos mergulhados em uma sociedade denominada, sociedade da informação, “as
crianças da atualidade já nascem mergulhadas nesse mundo tecnológico e seus interesses e padrões
de pensamento já fazem parte desse universo (WEISS e CRUZ, 1999, p.13). Com esses avanços
significativos, as tecnologias presentes nas escolas também tendem a evoluir e desempenhar um papel
importante no processo de ensino e aprendizagem.
Diante disso temos como destaque para o processo de ensino e aprendizagem a utilização de
jogos educacionais. Como Prensky (2001) cita que “um dos principais fatores para o uso de jogos no
contexto educacional é a condição de desafio do próprio jogo que atrai os aprendizes e os motiva
tornando o processo de aprendizagem mais significativo”. Em definição, os jogos educativos, também
conhecidos por jogos sérios, são tipos de softwares que visam primordialmente objetivos
educacionais (Silva e Gomes 2015).
Outra forma que vem ganhando destaque nos últimos anos é a gamificação da sala de aula
que busca trazer conceitos, mecânicas de jogos para fora do jogo e aplicar em sala de aula. Segundo
Vianna et al. (2013) consideram que gamificação abrange a utilização de mecanismos de jogos para
a resolução de problemas e para a motivação e o engajamento de um determinado público. Dessa
forma podendo motivar e engajar as atividades, sejam elas no contexto da sala de aula ou não,
Zichermann e Cunningham (2011) ainda falam que a gamificação explora os níveis de engajamento
do indivíduo para a resolução de problemas. Schmitz, Klemke e Specht (2012) exemplificam que no
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processo de aprendizagem a gamificação contribui tanto para a motivação como para o
desenvolvimento cognitivo do estudante.
Com isso, o objetivo deste trabalho é verificar os efeitos da gamificação atrelado ao
desenvolvimento e aplicação de jogos educacionais, para o auxílio ao processo de ensino e
aprendizagem da disciplina de Biologia em uma turma 1° ano do ensino médio da Escola de
Referência em Ensino Médio de Garanhuns - EREMG.

2. Metodologia
Inicialmente para realização desse projeto foi feita uma apresentação formal e expositiva para diretora
e professor de Biologia da Escola de Referência em Ensino Médio de Garanhuns – EREMG. Para dar
início às atividades em sala de aula de forma interdisciplinar envolvendo Biologia e Computação
atrelado a gamificação, os alunos estão recebendo aulas dos conceitos básicos de programação. Tais
como estruturas, variáveis, condicionais, entre outras. Para ajudar no desenvolvimento do jogo, será
utilizado a plataforma Construct 2 destinada para o desenvolvimento de jogos digitais em 2D baseado
em HTML5.
Com intuito de motivar os alunos, optamos por usar a gamificação atrelado a uma plataforma
online, o ClassDojo, sistema que coloca em prática conceitos de gamificação, onde o professor pode
atribuir pontos e classificar habilidades as positivas como atenção, participação, pontualidade em aula
e entre outras, e as que precisam ser trabalhadas, como desatento, filar, improdutivo e entre outras ,
tanto individualmente quanto para em grupos.
A turma foi dividida em 10 grupos de 3 alunos de forma que cada grupo terá que desenvolver
seu próprio jogo sobre assuntos relacionados a biologia em especial Síntese Proteica, pois os alunos
já estavam vivenciando. O processo de desenvolvimento do jogo e de todo o projeto foi dividido em
três fases principais, onde cada equipe terá desafios durante as fases que resultará no jogo final, a
cada fase concluída a equipe poderá fazer uma pontuação de até 5 pontos, pontos nos quais serão
trocadas por recompensas. Recompensas essas que dependendo da pontuação terão direito a receber
dicas, ganhar tempo extra nas provas de biologia, retirar questões erradas em provas, direito a tempo
adicional na realização de atividades e entre outras recompensas.
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Por fim, os alunos vão testar todos jogos desenvolvidos e após irão realizar uma prova, para
que possa avaliar o desempenho dos alunos após a utilização e desenvolvimento de jogos
educacionais aplicado a gamificação.

3. Resultados e Discussão
Como resultado espera-se despertar a importância da utilização de Jogos Educacionais atrelado a
gamificação na Escola de Referência em Ensino Médio de Garanhuns - EREMG, de forma que venha
estimular a aprender de forma lúdica por meio da aplicação de jogos associados aos conteúdos
vivenciado em na disciplina de biologia, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem tanto dos
alunos como dos próprios professores.
O projeto será um estudo de caso, comparando os resultados da turma antes e depois do
projeto, onde será feito um teste semiestruturada contendo cinco questões objetivas e abertas para
argumentação sobre o assunto vivenciado em biologia 3º e 4º bimestre para melhor identificar tais
melhorias. Será desenvolvido também um jogo por cada equipe que será testado pelos mesmo entre
si e analisado por um professor de biologia e pelos três discentes do projeto do curso de computação.
Como impactos esperados para os discentes espera-se o despertamento pela utilização da
computação como forma a contribuir na sua vida escolar, ter os conhecimentos básicos da
computação, desenvolvimentos jogos e deixar a aulas mais dinâmicas e divertidas com a gamificação.
Ao final do projeto, também contaremos como resultado uma entrevista com os funcionários da escola
para apontar quais os benefícios e realizar melhorias no processo para futuras experiências.

4. Considerações Finais
Diante do grande crescimento da tecnologia que cada vez vem ficando mais presente na vida dos
alunos e o fato da utilização de jogos terem grandes benefícios como vimos, é nítida a importância
dessa pesquisa, pois irá estimular utilização dos jogos educacionais como ferramenta auxiliadora no
processo de aprendizagem, e poderá contribuir na formação dos alunos com conhecimentos sobre
programação e produção de jogos educacionais.
Dessa forma, é preciso se pensar em novas metodologias para o processo de ensino nesse
mundo tão informatizado e tecnológico, levar e estimular tanto a utilização como o desenvolvimento
de jogos educacionais, como também metodologias que despertem a competitividade, produtividade
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de forma boa. Como a gamificação possibilita um universo totalmente lúdico e inovador, devemos
preparar jovens com tais características que hoje são de grande importância para o mercado de
trabalho. Mudar nossa forma de ensinar e inovar cada dia mais como docentes e construtores do
conhecimento e formadores da educação dos jovens.
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1. Introdução
A formação em saúde tem mudado nos últimos anos com deslocamento do foco de um modelo
estritamente biomédico para uma formação que engloba o desenvolvimento de habilidades ditas não
técnicas. São exemplos dessa categoria de habilidades: comunicação, liderança, monitoramento
mútuo, capacidade para tomada de decisão, consciência situacional e habilidades para o trabalho em
equipe (BRIGGS et al 2015). O desenvolvimento dessas habilidades requer o uso de estratégias
adequadas, ou seja, o ensino deve ser organizado de forma a possibilitar o desenvolvimento de
habilidades técnicas (área de conhecimento para a qual o indivíduo está sendo formado) e não técnicas
(comuns para os profissionais de saúde).
Destaque deve ser dado ao desenvolvimento de habilidades para o trabalho multiprofissional,
uma vez que os profissionais de saúde executarão suas funções, após a formação, em equipes. Mas,
para desenvolver essas habilidades os programas de cursos devem utilizar estratégias integradoras
entre os diferentes cursos de saúde para o desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe
multiprofissional. Caso estratégias com esta finalidade não sejam utilizada, os indivíduos sairão da
universidade sem habilidades para o trabalho multiprofissional, tendo que desenvolvê-las no
ambiente profissional (ILLINGWORTH, 2007).
Dentre as estratégias de ensino-aprendizagem que favorecem o desenvolvimento de trabalho
em equipe, destaca-se o Team-Based Learning (TBL) desenvolvida por Larry K. Michaelsen na
Universidade de Oklahoma (1970) e que tem sido aplicada em vários cursos superiores. Essa
metodologia faz parte das estratégias ativas de aprendizagem, pois se utiliza da característica sóciointeracionista da aprendizagem, além de promover a discussão e descentralizar no sentido professor
 grupo. Nessa estratégia, os participantes desenvolvem capacidades relacionais, de análise crítica,
de responsabilidade, de tomada de decisões, de trabalho em equipe e de resolução de problemas. O
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TBL conta com os seguintes componentes: formação e gerenciamento da equipe; responsabilidade;
devolutiva; atividade proposta.
No TBL, os componentes da equipe têm que trabalhar de forma integrada e organizada.
Geralmente, os seguintes comportamentos são adotados pelos membros da equipe para cumprir as
tarefas propostas: cooperação; comunicação; suporte psicológico; administração de opiniões
conflitantes; planejamento/organização do trabalho; e suporte e inovação. Esses comportamentos são
agrupados em dois subgrupos: o primeiro corresponde ao suporte interpessoal, enquanto o segundo é
chamado de administração de grupo de trabalho. Dessa forma, o TBL proporciona a colaboração entre
os estudantes e permite o desenvolvimento da coletividade (ALTINAS, 2014).
O currículo médico preconiza a utilização de metodologias ativas que valorizem os
conhecimentos prévios dos estudantes e que ajudem a desenvolver competências próprias para o bom
exercício da profissão. Além disso, a formação de professores nos cursos de Licenciatura também
prevê o desenvolvimento de habilidades e competências de trabalho em grupo. O TBL é uma
estratégia que visa, para além da aquisição de conteúdos cognitivos, desenvolver competências e
habilidades necessárias para atuação profissional de médicos e professores, pois os estudantes são
induzidos a trabalharem em pequenos grupos no processo ensino-aprendizagem, favorecendo a
aprendizagem ativa e a troca de saberes entre os participantes (BORGES, 2014).
Esse trabalho visa descrever a experiência das atividades desenvolvidas na monitoria da
disciplina de Fisiologia Humana, tendo como foco o uso da estratégia TBL para o desenvolvimento
de habilidades voltadas para o trabalho em equipe multiprofissional.
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2. Metodologia
A aprendizagem baseada em equipes foi utilizada de forma integrada entre as graduações de Medicina
e Ciências Biológicas na monitoria de Fisiologia Humana, mediante formação de grupos
heterogêneos com quatro alunos de cada curso durante o semestre letivo 2018.1. Dividiu-se a
metodologia, trabalhada didaticamente com tema comum para ambas as graduações, em três
momentos: (i) momento I ou de preparação de material (contexto/cenário) e estudo/análise desse
material pelos participantes; (ii) momento II de verificação do conhecimento prévio (teste individual
e em equipe), levantamento de dúvidas e feedback e (iii) momento III de aplicação dos conceitos.
Na segunda etapa, estimulou-se o desenvolvimento de habilidades não técnicas para
comunicação e negociação. A discussão na resolução do teste em equipe destaca o valor do
conhecimento do outro, possibilitando construção coletiva de habilidades para o trabalho
multiprofissional. No dia de execução dessa etapa, entrega-se um teste que contém entre 04 e 08
questões para realização individual. Em seguida faz-se a formação das equipes de seis a oito
participantes seguindo a ordem alfabética, afim de formar grupos heterogêneos, para discussão das
mesmas questões entre os componentes da equipe onde eles deverão explicar e fundamentar suas
respostas, exercitando suas habilidades de comunicação, argumentação e convencimento, a fim de
escolher apenas uma resposta. Ao final das etapas de resposta individual e em grupo, os monitores
colhem as respostas da turma. Por fim, os monitores responsáveis, junto à professora, realizam o
esclarecimento sobre o conteúdo abordado na discussão.

3. Resultados e Discussão
Ao aplicar o método TBL na realização das monitorias de Fisiologia, o estudante foi colocado como
sujeito ativo do processo de aprendizagem, promovendo trocas interpessoais de conhecimentos
estudados na disciplina e possibilitando ao professor assumir o papel de facilitador e mediador do
processo ensino-aprendizagem (ALTINTAS et al., 2014). Foi realizado um TBL integrado entre o
segundo período de Medicina e o sétimo período de Ciências Biológicas, com um total 70 alunos
divididos em grupos de 8 integrantes, sendo 4 de cada curso. Foi possível verificar uma discussão
rica devido a diversidade das experiências prévias dos componentes de cada grupo. O tema abordado
foi diabetes mellitus, com exploração dos aspectos fisiológicos endócrinos, já estudados por ambos
as turmas em seus cursos. Um aspecto que facilitou o debate e o raciocínio por parte dos estudantes
foi a proposta de todas as alternativas para a questão estarem corretas. Dessa forma, os alunos tinham
que discutir qual resposta melhor se adequava dentro do caso clínico conhecido. Para tal, é
fundamental o estudo prévio sobre a fisiologia do tema do TBL.
Além disso, esse formato de discussão em grupos heterogêneos com alunos de graduações
diferentes ajuda a preparar o estudante para lidar com a discussão e abordagem multiprofissional de
um paciente durante a sua atuação profissional, na qual diversos pontos de vista sobre um mesmo
critério podem surgir. Nessa metodologia, foram abordadas situações que serão comuns no futuro
profissional dos alunos para que eles conseguissem relacionar com a fisiologia humana vivenciada
em sala de aula.
O uso dessa estratégia foi avaliado positivamente pelos discentes. Ao final, os alunos
opinaram sobre a metodologia através de um questionário para avaliação da percepção discente sobre
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Aprendizagem Baseada em Equipes como estratégia de aprendizagem da disciplina de Fisiologia
Humana. Do total de 70 participantes, entre alunos do curso de Medicina e de licenciatura em Ciências
Biológicas, 80% concordaram que a formação em grupo interdisciplinar influencia positivamente na
discussão. Quando questionados sobre a discussão em grupo interdisciplinar possibilitar o
desenvolvimento de habilidades para o trabalho multiprofissional, 72,9% concordaram com a
afirmativa.

4. Conclusões
A monitoria exige uma postura do monitor que transmita comprometimento, seriedade e
responsabilidade, pois ela é considerada pelos alunos um instrumento de grande valia na produção e
ampliação do conhecimento específico e formação profissional integrada. Além disso, o uso do
método TBL, durante a vivência do projeto de monitoria, promoveu a valorização da responsabilidade
individual dos estudantes perante as suas equipes de trabalho e também com um componente
motivacional para o estudo que é a aplicação dos conhecimentos adquiridos na solução de questões
relevantes no contexto da prática profissional. O TBL, aplicado no formato multiprofissional,
cumpriu o papel de estratégia integradora, permitindo explorar competências importantes na
educação médica, através da construção conjunta de habilidades não técnicas para o trabalho
multiprofissional entre estudantes de diferentes cursos de graduação.
5. ÓRGÃOS DE FOMENTO
Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE, Edital PROGRAD-CAE/PFAUPE/UPE nº
05/2017.
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1. Introdução
Este trabalho busca, por meio de uma proposta interativa, desenvolver a competência
leitora/interpretativa e de produção textual dos alunos de uma turma do 9º ano do Fundamental II da
rede municipal de São João – PE. Serão desenvolvidas, portanto, habilidades relacionadas à escrita e
à leitura, tendo em vista os diversos desafios encontrados quando os alunos são inseridos nessas
modalidades. Para tanto, selecionamos o gênero textual “artigo de opinião” como ferramenta para
desenvolver essas competências nos discentes participantes do PIBID. Levando em consideração os
aspectos apresentados, pensamos em discutir em sala questões relacionas à temática “bullying”, já
que é tema/ação constante nos ambientes escolares e que, muitas vezes, torna-se causa de evasão
escolar. Essa temática foi escolhida para ser trabalhada em conjunto com o gênero “artigo de opinião”.
Para Gagliardi e Amaral, (2004,p. 57), “Artigo de opinião é um gênero jornalístico
argumentativo escrito, publicado em jornais, revistas, internet e sempre assinado. A assinatura
identifica o autor, o responsável pela opinião”. Nesse sentido, a nossa proposta de intervenção
objetiva, ao final, a organização de um texto que deverá ser construído coletivamente com os outros
grupos do PIBID que estão desenvolvendo intervenção na escola. Cada grupo focou em um aspecto
do gênero jornalístico, nós, optamos por um subgênero do jornalismo: o artigo de opinião.
Nas palavras de BRÄKLING (2000, p. 221):
[...] artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca convencer o
outro de uma determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por
meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada posição
assumida pelo tradutor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. É um
processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações
realizadas, por meio da apresentação de dados consistentes, que possam
convencer o leitor.
A iniciativa para realização deste trabalho surgiu após a nossa entrado no PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), a partir das observações diárias realizadas, além de
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diálogos com o supervisor do programa. Com isso, pudemos notar a necessidade de incentivar e
desenvolver a escrita e a leitura dos discentes participantes, além de proporcioná-los uma ampla visão
de mundo, tendo em vista a necessidade de uma leitura crítica e reflexivo-social.
3. Metodologia
A presente proposta de Iniciação à Docência apresenta os seguintes objetivos:
Instigar no estudante a necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas inovadoras, mediante
reflexões sobre oralidade e escrita; práticas de letramento e gêneros textuais.
Desenvolver oficinas dinâmicas que possibilitem aos alunos das escolas parceiras do PIBID
(re)conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção da escrita na sociedade.
Desenvolver a competência de leitura e produção textual a partir de questões referentes ao
contexto social dos alunos.
Aprofundar os conhecimentos dos discentes quanto à estrutura do gênero textual “artigo de
opinião”.
Possibilitar aos alunos a capacidade de reflexão crítica sobre o meio social no qual vive.
Tendo em vista que o objetivo a ser alcançando é desenvolver nos alunos o gosto pela leitura e a
escrita, assim como habilidades a elas relacionadas, buscaremos trabalhar com os discentes uma
temática bastante presente no contexto escolar: o bullying.
As aulas serão realizadas de forma a trazer para os alunos textos característicos do gênero a
ser trabalhado, das formas mais variadas possíveis, onde possam emitir opiniões sobre o assunto bem
como apresentar fatos reais sobre o bullying. A partir disso, os estudantes irão assistir um filme em
que esse tema possa ser abordado, assim como notícias reais, para que possam realizar a associação
da ficção ao real.
Os textos trabalhados serão discutidos em sala de aula, a partir de diálogos a serem realizados
durante o processo. Toda a atividade será desenvolvida de forma dialogada, a fim de que possam
expressar suas opiniões e conseguirem pontuar sobre o que entenderam.
Após essas experiências, os alunos estarão prontos para o processo de produção do gênero.
Os textos produzidos serão direcionados a um leitor concreto e não apenas como forma de avaliação
do professor. Ao final do processo, os estudantes desenvolverão a culminância do projeto, através da
apresentação de paródias, peças de teatro, dentre outras formas de socialização.
4. Resultados esperados e discussões
Esperamos, com este trabalho, possibilitar reflexões sobre os usos e as funções sociais da
escrita, nos mais diversificados gêneros textuais, durante as práticas desenvolvidas nas escolas
públicas participantes do PIBID. Ademais, desenvolver neles o gosto pela leitura e pela escrita, além
de possibilitar meios concretos para que se tornem críticos e defendam seus argumentos de forma
consistente e concisa.
5. Considerações Finais
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Consideramos que a inserção de práticas inovadoras no contexto escolar é de suma
importância para um ensino mais prático e reflexivo. Além do mais, defendemos que reflexões mais
acuradas sobre as modalidades escrita e leitora, em específico, dentro do gênero “artigo de opinião”,
possam ampliar a competência dos alunos da escola parceira deste projeto de Iniciação à Docência.
6. Referências
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1. Introdução
Elemento fundamental numa narrativa, as personagens vivem na obra e são responsáveis por dar à
trama o aspecto de real, ou seja, fazem com que o enredo tenha desenvolvimento (GANCHO, 2002).
Elas são responsáveis também por fazer com que o leitor se identifique com o que acabou de ler, isto
é, se aproprie das experiências literárias como se fossem suas, a partir da leitura (GONÇALVES,
2006). No entanto, para se alcançar essa faceta, as personagens da narrativa ficcional devem
apresentar determinados traços que a diferenciam, aprofundam, entre outros. Beth Brait (1978) vai
explicar que, de acordo com o passar do tempo, os estudos sobre a personagem, tiveram uma
evolução, logo, se antes ela era considerada apenas em questão de estrutura linguística, como
personagem plana ou redonda, anos mais tarde passou a ser observada de acordo com o seu
desenvolvimento psicológico, moral, social, na narrativa (GANCHO, 2002).
Desse modo, a personagem, quando bem construída, apresenta conflitos e questionamentos,
semelhantes aos que muitos leitores têm de passar ou já passaram, permitindo assim uma melhor
compreensão do leitor através de suas experiências empíricas (BRAIT, 1978). Partindo desse
pensamento, compreende-se que a personagem da narrativa não pode apenas ser analisada como “ser
de papel”, puramente linguística, mas antes cumprindo a função de tornar possíveis as ações do
enredo (SOARES, 2007). A partir das definições propostas por Beth Brait (1978), Angélica Soares
(2007) e Cândida Vilares Gancho (2002), observamos a construção da personagem da narrativa
levando em consideração a sua dimensão psicológica, sobretudo no que diz respeito à representação
de uma identidade fragilizada (HALL, 2006) que se fundamente em traumas, medos, angústias e
diversos outros sentimentos que lhe configurem não apenas como ser que vive na narrativa, como
também que cumpre um papel social, na materialidade do texto, que a torna infinita, contraditória,
nas suas riquezas (CANDIDO, 1968).
Para tanto, utilizaremos o livro As Vantagens de ser Invisível, do escritor americano Stephen
Chbosky. A obra retrata, por meio de cartas, episódios da vida de alguns jovens, dentre eles, os
protagonistas, Charlie, Sam e Patrick. A construção das personagens leva em conta os conflitos
enfrentados por elas quando da sua adolescência, sendo que, a sua análise, corresponderá ao objetivo
principal deste trabalho: observar em que medida a construção das personagens desta obra em
específico leva em consideração os conflitos psicológicos reais, extraficcionais.
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2. Metodologia
A fim de se contemplar o que foi proposto no presente trabalho, fora feita uma pesquisa de natureza
descritiva, a partir de estudos teóricos, dentro da bibliografia examinada, para que, por meio de uma
proposta qualitativa, fosse possível evidenciar a proximidade entre os conflitos internos vividos pelas
personagens com a realidade muitas vezes enfrentada pelo próprio leitor.
Sendo assim, escolheu-se como corpus de análise a obra de ficção As Vantagens de Ser
Invisível, do escritor Stephen Chbosky, publicada no Brasil no ano de 2007 pela editora Rocco. Após
uma leitura detalhada do livro, as personagens (Charlie, Sam, Patrick) que protagonizam os eventos
do enredo serão analisadas à luz dos estudos de Beth Brait (1987), Antonio Candido (1968), Angelica
Soares (2007), a fim de buscar pontos que expressem, no seu desenvolvimento psicológico, a relação
de conflitos do mundo real (GONÇALVES, 2006) com o universo ficcional e que influenciam as suas
construções identitárias (HALL, 2006).

3. Resultados e Discussão
O livro é resultado da reunião das cartas que Charlie escreve para alguém – não é explicitado o
destinatário – durante os anos de 1991 e 1992, a pedido de alguém de sua proximidade: “Estou
escrevendo porque ela disse que você me ouviria e entenderia [...] só preciso saber que existe alguém
que ouve e entende, e não tenta dormir com as pessoas, mesmo que tenha oportunidade” (CHBOSKY,
2007, p. 12). Entre outras palavras, o universo do enredo só é conhecido através do que se é expresso
nas cartas.
A época da escrita das cartas compreende sua passagem pelo Ensino Médio, período em que
conheceu Sam e Patrick e que se tornam melhores amigos, sendo que Charlie apaixona-se por Sam,
meia irmã de Patrick. Os nomes dos personagens não são os nomes reais, o próprio narrador já
antecipa: “chamarei as pessoas por nomes diferentes ou darei um nome qualquer porque não quero
que descubram quem sou” (CHBOSKY, 2007, p. 12) sugerindo que talvez a diegese (GENETTE,
1979), tenha fundo empírico, isto é, seja baseada em fatos reais.
3.1. Charlie
Charlie é o protagonista e narrador da obra (SOARES, 2007), que se desenrola através da escrita das
cartas. Apesar de não se ter nelas uma descrição física das personagens, o leitor é levado a considerar
que Charlie seja um adolescente (sua idade – 15 anos é mencionada), extremamente tímido. Nas
cartas estão expressos detalhes do seu passado traumático a começar pelo suicídio de seu amigo:
“principalmente depois que meu amigo Michael não foi à escola em um dia na primavera passada e
ouvimos a voz do Sr. Vaughn nos alto-falantes: [...] um de nossos alunos faleceu” (CHBOSKY, 2007,
p. 13). Somado a isso, encontram-se sutilmente relatos que indicam que o garoto tenha sido abusado
por sua tia, Helen, que morrera em um acidente de carro, do qual Charlie se culpa. Seu jeito de se
mostrar para os outros – tímido e introspectivo – favorecia o modo com que o vissem: como invisível.
A escola era para Charlie um ambiente hostil, sendo apenas seu professor de inglês (Bill) o
mais próximo que ele possa chamar de amigo – “escrevi o trabalho sobre O sol nasce para todos na
noite passada e entreguei a Bill esta manhã. Ficamos de falar sobre isso durante o almoço de amanhã”
(CHBOSKY, 2007, p. 23). Todavia, no decorrer da narrativa, é-se introduzido seus amigos que são
essenciais na vida do protagonista, pois é a partir dessa amizade que Charlie conhece um novo mundo:
passa a ter um círculo social, conhece as drogas, as garotas, tem seu primeiro relacionamento
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amoroso, seu primeiro beijo homoafetivo e sua primeira briga de escola. Todos estes elementos são
levados em consideração quando do momento da construção da personagem (BRAIT, 1987).
Elementos estes, expressos através do relato pessoal do garoto sobre seus dias e sentimentos:
“ninguém naquele porão me achava estranho por estar fazendo isso. E depois eu comecei a chorar pra
valer”; “eu chamei Sam e Patrick e eles disseram que iriam. E eu fiquei empolgadão!” “E eu abro
meus olhos e não vejo nada. E depois começo a respirar com dificuldade, tentando ver alguma coisa,
mas não consigo.” “Mal posso esperar para ver meu irmão. Ele virá para a formatura da minha irmã
e isso é muito legal.” (CHBOSKY, 2007, p. 48, 65, 83, 181).
Desse modo, os conflitos apresentados pelo narrador-personagem sobre si mesmo, o tornam
um ser contraditório e infinito na sua riqueza (CANDIDO, 1968), isto é, permitem à personagem ter
sua identidade desenvolvida de modo aprofundado, mais complexo e/ou denso (GANCHO, 2002),
além disso, fragilizada por conflitos diversos (HALL, 2006), convidando, assim, o leitor a passar com
ele por questões que versam sobre aceitação social, dramas familiares, depressão, estupro e o poder
da amizade em todos estes contextos.
3.2. Sam
Sam, a meia irmã de Patrick, é uma garota que carrega consigo o sentimento de infelicidade acarretado
pelo modo qual ela deixa as pessoas tratarem-na, principalmente aquelas com as quais ela aceitou se
relacionar. As ações de Sam na narrativa constroem sua personalidade de modo a ser, tal qual Charlie,
uma personagem com desenvolvimento psicológico (BRAIT, 1987) marcado por contradições e
anseios,
eu lhe disse para não pensar em mim daquele jeito há nove meses por causa do que
eu estou dizendo agora. [...] É só que eu não quero ser a paixonite de ninguém. Se
você gosta de mim, eu quero que goste de mim de verdade, e não pelo que pensam
que eu sou. E não quero que carreguem isso preso por dentro. Quero que mostrem
para mim, para que eu possa sentir também. E se fazem alguma coisa de que eu não
gosto, eu digo. (CHBOSKY, 2007, p. 211)

Tal comportamento pode ser resultado de algum tipo de abuso sofrido na infância por parte
de um dos amigos de seu pai, “Ela me falou da primeira vez em que beijou. Me contou que foi com
um dos amigos do pai dela. Sam tinha sete anos” (CHBOSKY, 2007, p. 79), e que, portanto, tenha
dificuldade em estar em um relacionamento que a faça se sentir de fato bem.
3.3. Patrick
Patrick, apesar de extrovertido e de personalidade excêntrica, esconde de alguns a sua orientação
sexual, enfrentando a frustração de viver um amor escondido com o capitão do time de futebol da
escola, Brad. “Abri a porta e vi Patrick beijando o Brad. Foi um beijo meio roubado. Eles me ouviram
na porta e se viraram. [...] — Brad não quer que as pessoas saibam [...] preciso que você prometa que
não vai contar a ninguém” (CHBOSKY, 2007, p. 46-47).
A personagem de Patrick é uma das três principais que, apesar disso, talvez, tenha a sua
construção menos dotada de contrastes e conflitos (GANCHO, 2002), todavia, o relato nas cartas
possibilita inferir que, da personalidade dele, o traço característico reside na resistência ao tipo de
bullying que sofre em sua trajetória escolar, sendo chamado pelos colegas de “Nada”: “ganhou esse
nome quando as crianças o sacaneavam no ensino fundamental” (CHBOSKY, 2007, p.23).
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4. Considerações Finais
Uma vez que a existência das personagens é intratextual (PEREIRA, 2013) já que esta é construída
na e pela narrativa, apoiando-se em elementos estruturais da obra, torna-se nítido que o
desenvolvimento das personagens através dos relatos das cartas faz com que elas se eternizem na
obra, ainda que não se encontre definição de traços físicos delas – artifício do autor, perpetuado pelo
narrador ao esconder a real identidade dos protagonistas – o leitor encontra nelas, um ser fictício,
profunda e complexamente construído e fragilizado psicologicamente (HALL, 2006), que vive, na
materialidade linguística, a temporalidade do enredo (BRAIT, 1987) representando conflitos
(CANDIDO, 1968) que, dada a publicação e notoriedade do livro, mostram ser atemporais.
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1. Introdução
O curso médico é desenvolvido em tempo integral, com enorme quantidade de conteúdos teóricopráticos e, na maior parte das escolas médicas do Brasil, com poucas disciplinas optativas e exígua
disponibilidade de tempo para atividades extracurriculares. Além disso, em regra, os conteúdos são
ministrados de modo pouco integrado entre as disciplinas e com insuficiente integração também entre
teoria e prática, o que tende a tornar o processo ensino-aprendizagem pouco significativo e,
consequentemente, menos produtivo (Feuerwerker, 2005).
Logo nos primeiros anos do curso, o aluno é colocado em contato com a grande carga emocional
do sofrimento alheio, havendo um grau crescente de responsabilização sobre os pacientes atendidos
e pouco ou nenhum "espaço " previsto dentro do currículo para que tais experiências afetivas sejam
minimamente partilhadas entre os pares ou "metabolizadas " com a ajuda de professores ou tutores
adequadamente preparados para essa função (Ramos-Cerqueira, Lima, 2002).
Segundo Azevedo e Dini (2006), não há um conceito claro do que sejam ligas acadêmicas,
embora algumas considerações gerais possam ser delineadas: são organizações estudantis nas quais
um grupo de alunos "decide se aprofundar em determinado tema e sanar demandas da população ".
Caberia aos estudantes a definição dos rumos da Liga, sob orientação de um ou mais professores.
Desta forma, além de aulas, cursos, atividades de pesquisa e assistência em diferentes cenários da
prática médica, seria importante a inserção dos alunos na comunidade, por meio de atividades
educativas, preventivas ou de promoção à saúde, como feiras de saúde e campanhas, objetivando
melhorar a qualidade de vida da população e adquirir mais experiência e conhecimento (Azevedo,
Dini, 2006).
A diversidade de atividades desenvolvidas pelos estudantes confirma que o processo
educacional, sob responsabilidade da instituição, envolve experiências que ultrapassam os limites da
sala de aula e das exigências das atividades curriculares obrigatórias e que, ambas, em interação,
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contribuem com mudanças significativas para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.
(Fior, 2003, p.111).
No entanto, é nos estágios e na prática regularmente oferecida pela Faculdade que o estudante
é efetivamente forjado como profissional. Aí adquire segurança para iniciar-se efetivamente na
prática da profissão que escolheu. Em suas atividades práticas ele "desenvolve seu 'eu-profissional',
com seus valores característicos, atitudes, conhecimento e habilidades, fundindo-os em disposições
mais ou menos consistentes que orientam seu comportamento em uma ampla variedade de situações
profissionais ou não" (Merton, 1957, p. 287).
Nesse sentido “A educação na área médica, para a prática de forma independente,
necessariamente ocorre no contexto do sistema de prestação de cuidados de saúde. Desenvolver os
conhecimentos, habilidades e atitudes que levem à proficiência em todos os domínios de competência
clínica requerem do estudante assumir responsabilidade direta para com o cuidado de pacientes. A
atividade essencial da aprendizagem é a interação com os pacientes, sob a orientação e supervisão
que valorize, contextualize e dê significado a essas interações” (Zeni, 2015, p.3)
Dito isso, este trabalho tem como objetivo apresentar como se deu a atuação, durante o ano de
2018, do projeto “ASSISTÊNCIA CLÍNICA NO HRDM: UM ELO ENSINO-SERVIÇO COMO
PROMOTOR DO CUIDADO E FOMENTADOR DO CONHECIMENTO”, afim de se ter uma visão
acerco das atividades desenvolvidas.

2. Metodologia
2.1 Local de atividade
As atividades práticas do projeto se dão principalmente no acompanhamento do atendimento a
população na ala de emergência clínica e no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Regional
Dom Moura (HRDM), em Garanhuns-PE, podendo abarcar demais áreas do HRDM e outros serviços
de saúde.
2.2 Planejamento
Mensalmente os membros do projeto se reúnem afim traçar as atividades a serem realizada no mês.
As atividades práticas no HRDM são feitas em regime de plantões, que nesta ocasião são distribuídos
entre as cinco duplas, previamente definidas, formando um cronograma mensal.
Além disso, há a delegação de funções entre os estudantes acerca das demais ações que serão
feitas em diante. Essas incluem a produção do cronograma mensal, financeiro, burocracia no tange a
execução do projeto e produção de trabalhos.
2.3 Capacitação dos membros
O projeto desenvolve capacitação dos seus membros através de palestras acerca de diversos temas,
ministradas por médicos especialistas, que são importantes para a prática clínica e identificados pelos
estudantes durante as práticas no HRDM.
2.4 Discussão de casos clínicos
Há por parte dos membros do projeto, e com participação do professor supervisor, a apresentação e a
discussão de casos clínicos vistos durante as práticas, além de publicações cientificas que tenham
impacto na prática clínica. Essa atividade é aberta para acadêmicos do curso de Medicina da UPE –
Campus Garanhuns e profissionais de saúde da região.
2.5 Seleção de novos membros
130
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Uma vez ao ano é realizada a seleção de novos membros do projeto. Está é feita através de
uma prova de múltipla escolha. São aceitos estudantes de medicina do quarto período em diante, com
a objeção de no máximo 2 das vagas disponibilizadas serem ocupadas por alunos do quarto período
– devido à extensa carga teórica necessária para as práticas do projeto. O conteúdo abordado no teste
de seleção é baseado nos diversos temas que são frequentemente vistos pela liga durante as práticas
em ambiente hospitalar, com o intuito de selecionar aqueles candidatos que estão mais preparados
para atividade nesse ambiente.

3. Resultados e Discussão
As atividades da LACMEPE desde o inicio do ano letivo de 2018 até o presente momento, foram
desenvolvidas do Hospital Regional Dom Moura e nas dependências da UPE – Campus Garanhuns.
Durante elas, os alunos membros tiveram a oportunidade de em ambiente hospitalar acompanhar o
atendimento e a tomada de conduta em diversas situações clinicas diferentes, assim percebendo a
grande quantidade de conhecimento e competências que tem de ser desenvolvidas durante o período
acadêmico para estarem aptos para sua futura atividade profissional. Nesses momentos são discutidos
com os médicos associados a liga os nuances de cada paciente que foi apresentado, o que desenvolve
uma visão prática e palpável do que se é estudado em sala de aula.
Em junho de 2018, foi realizado um curso de capacitação em ressuscitação cardiorrespiratória
(RCP) para os membros da liga. Esse evento ocorreu na sala de simuladores clínicos da UPE –
Campus Garanhuns e foi ministrada pelo Dr. Kaio Galindo, médico com experiencia no tema e
egresso da UPE – Campus Garanhuns. O objetivo desse curso foi a atualização dos membros da liga
no atual protocolo estabelecido pela AHA "American Heart Association", tornando-os mais
preparados, com base no que há de mais recente em evidencias cientificas. Isso torna os alunos
preparados para enfrentar uma situação de parada cardiorrespiratória nas práticas no HRDM e pode
ajudar de forma efetiva essa condição de grande morbimortalidade.
Já em setembro de 2018, no dia 26, foi realizado a Primeira Discussão de Caso LACMEPE
2018, ministrado pelos próprios membros do projeto e com a presença do professor supervisor Dr.
Gustavo Prutchansky, acerca do artigo (BOTAR AQUI O NOME DO ARTIGO). Este evento foi
aberto para demais estudantes do curso de medicina da UPE – Campus Garanhuns e importante na
promoção de atualização cientifica e do raciocínio clínico entre os ligantes e demais alunos do curso.
Para o mês de outubro, já se tem programado uma palestra de atualização na conduta do paciente
em cetoacidose diabética, a ser ministrada pelo Dr. Rodrigo Agra, médico endocrinologista e uma
palestra acerca das principais emergências psiquiátricas, que será ministrada por Dr Aécio Giovanni
Cavalcanti. Ambas importantes para capacitação dos membros da liga.
A partir dessa extensa prática e formação dos membros, é importante salientar a sua importância
para a sociedade como um todo. Isso porque o curso de Medicina, além da formação de profissionais
capacitados, tem a função social de melhorar a saúde da cidade onde se localiza.
Assim, o aluno inserido na emergência do HRDM, a fim de conhecer e melhorar sua carga
prática, consegue identificar as necessidades da população e ir em busca de aprendizagem para melhor
prestar esse serviço à população. Exemplo disso é a busca por uma palestra sobre emergências
psiquiátricas, pois a partir de uma demanda de situações vividas na emergência os alunos buscam
suprir sua deficiência.
Dessa forma, esse elo entra aprendizagem e formação médica e agilidade nos atendimentos
emergenciais traz um aspecto social de extrema importância e presente nas Diretrizes Curriculares
Nacionais em que estão contidas as habilidades e competência necessárias para a formação médica.
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4. Conclusões
Desta forma, percebe-se que as atividades protagonizadas pela LACMEPE tem a importante função
de auxiliar o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias entre os membros – e
estudantes de medicina como um todo – vide as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso.
O projeto influencia, ainda, a atualização cientifica de toda a comunidade acadêmica e médica
a qual é afetada por suas atividades devido os debates gerados entre membros e corpo médico.
Isso é revertido, de forma clara, em um melhor e mais rápido atendimento à população que
recorre a uma emergência. Isso concretiza a função social do curso de Medicina e promove a
aproximação com a população.
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1. Introdução
No mundo, as doenças cardiovasculares (DCV’s) e seus agraves representam anualmente a causa
de morte de milhões de pessoas. No Brasil não é diferente, já que DCV’s são responsáveis por mais
de 25% dos óbitos no país, sendo assim uma grande preocupação nas organizações de saúde
pública. (MANSUR; FAVARATO, 2012).
Com a constante mudança de hábitos de vida da população, os maus costumes, aumentaram
o percentual da população com fatores relacionados ao desenvolvimento de DCV, sendo a
hiperlipidemia um agente bem evidente. (CANNON et al., 2015).
Sendo assim, o uso de terapias com fármacos hipolipemiantes tornou-se fundamental no
combate à esses distúrbios. Dentre as classes de medicamentos, a mais utilizada e com maior taxa
de eficácia na prevenção de eventos cardiovasculares é o grupo das estatinas, sendo a principal
conduta no combate à hipercolesterolemia recomendada pelas sociedades de cardiologia: NICE,
SBC, ACC/AHA. (MACEDO; FAERSTEIN, 2017).
Contudo, junto aos benefícios, a utilização banalizada dessa classe de fármacos trouxe
diversas manifestações de efeitos colaterais, sendo acometimentos musculares os mais graves, que
inclusive comprometem a qualidade de vida da população usuária, levando até à suspensão do
medicamento por alguns países em determinadas épocas. (GAMA et al., 2005).
Com isso, surgiram novas pesquisas e associações farmacológicas visando alternativas com
menor grau de efeitos colaterais graves, a associação da droga ezetimiba com a estatina em doses
atenuadas foi motivo de muito otimismo entre os pesquisadores e protagonista em publicações
como o famoso estudo IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy
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International Trial).
A principal justificativa para realização dessa revisão é de trazer um esclarecimento mais
refinado à respeito da melhor conduta possível no tratamento da hipercolesterolemia, verificando
a função de cada medicamento, os grupos mais indicados para a associação medicamentosa, e a
eficiência real dessa combinação.

2. Metodologia
Fez-se a revisão sistemática da literatura a partir da busca nas bases de dados The New England
Journal of Medicine, SciELO, BVS, periódicos CAPES, PubMed e NCBI e Google Acadêmico.
Em todas as bases de dados aplicou-se a estratégia de busca com a sintaxe: (“Hipercolesterolemia,
tratamento” AND “Hipercolesterolemia, ezetimiba, eficiência” AND “Hipercolesterolemia,
estatina, eficiência” AND “Hipercolesterolemia, tratamentos, efeitos colaterais”).
Localizados os artigos, aplicaram-se os critérios de elegibilidade, seleção e exclusão. Foram
considerados elegíveis artigos originais (ensaios clínicos, estudos quase experimentais, artigos
experimentais e comparativos de tratamentos) que demonstrassem valor de eficiência por dosagem
em cada tipo de tratamento, além dos efeitos colaterais que essas alternativas poderiam trazer.
Foram excluídos artigos pagos. Não houve limitação quanto ao idioma ou ano de publicação.
Inicialmente foi feita a leitura dos títulos dos artigos e, após a exclusão daqueles que não atendiam
aos critérios de elegibilidade, procedeu-se à análise dos mesmos de acordo com os critérios.

3. Resultados e Discussão
Após a leitura de título e resumo dos artigos, restaram, como amostra final desta revisão, 10 artigos,
conduzidos entre 2005 e 2018 nos seguintes países: oito no Brasil, um nos Estados Unidos da
América e um na China.
Nos artigos analisados, observou-se que é necessário avaliar os casos em que as estatinas
representam maior risco para a saúde do paciente. Para Schulz (2006), o principal fator de aumento
de risco na função hepática e muscular do usuário é a dosagem acima de 40mg/dia (aumento de
0,07% para 0,40% observado na sinvastatina).
Sendo a conduta de 80 mg em doses diárias utilizada com frequência em pacientes que
possuem um nível de colesterolemia elevado, a exemplo da condição de hipercolesterolemia
familiar, que pode gerar níveis extremos de LDL e CT, torna-se um fator importante no
desenvolvimento dos efeitos colaterais nos usuários da droga. Adicionando-se o fato de idosos
possuírem uma estrutura muscular e nervosa mais defasada, pode-se concluir que os efeitos de altas
doses de estatinas têm uma repercussão de maior risco, sendo o grupo sob terapia de altas dosagens
o foco da pesquisa. (GAMA et al., 2005).
O mecanismo pelo qual as estatinas causam dano muscular é desconhecido. Uma das
hipóteses seria a diminuição da síntese de colesterol concomitante à menor síntese de ubiquinona
(Q10). A deficiência de ubiquinona leva a mudança na cadeia respiratória mitocondrial, podendo
causar alterações de funções cardíaca e musculares. (GAMA et al., 2005).
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Após estabelecer o risco e o perfil mais suscetível aos efeitos graves das estatinas, é preciso
verificar uma solução mais provável para evitá-los. A utilização da droga ezetimiba, que funciona
como um bloqueador do canal transportador de colesterol (NPC1L1) em associação com a estatina
em doses reduzidas, demonstrou uma alternativa menos reativa, e mais eficiente, fazendo com que
resultados positivos em estudos se tornassem comuns. (XIE et al., 2012).
De acordo com os resultados do estudo de Garcia et al. (2016), o grupo que recebia a dose
de 80 mg de sinvastatina apresentou resultado muito semelhante ao grupo sob associação de 10 mg
de sinvastatina e 10mg de ezetimiba, tanto no controle da função endotelial quanto no controle dos
níveis de LDL.
Já na análise de Correia (2016), mesmo apontando diversas críticas ao principal estudo
relacionado ao assunto, o IMPROVE – IT, o autor não pôde negar o fato da combinação
medicamentosa de ezetimiba 10 mg e sinvastatina 40 mg reduzir a incidência de desfechos clínicos
quando comparado ao uso de sinvastatina 40 mg em pacientes que sofreram recentemente síndrome
coronariana aguda e cujo LDL-colesterol era baixo.
Para Schulz (2006), além da alta taxa de tolerabilidade da droga ezetimiba, seu uso conjunto
à estatina teve melhores resultados se comparados ao tratamento utilizando apenas um dos dois
fármacos isolados.
Por fim, na própria atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da
Aterosclerose de 2017, há a autorização para o uso da associação já discutida. (FALUDI et al.,
2017).

4. Conclusões
Para tanto, ficou clara que a associação entre Ezetimiba e Estatina apresentou efeitos terapêuticos
menos danosos e mais eficazes aos pacientes avaliados nos estudos citados. Faludi et al. (2017)
afirma que a associação entre ezetimiba e sinvastatina promoveu redução adicional do LDL-c e
reduz as chances de eventos cardiovasculares em relação à sinvastatina isolada, em pacientes após
síndrome coronária aguda, principalmente os pacientes enquadrados nos perfis de risco servindo de
norte para uma conduta específica mais esclarecida para os profissionais médicos atuantes.
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1. INTRODUÇÃO
A intervenção do psicólogo no âmbito da saúde requer na formação profissional, uma compreensão
ampliada do sofrimento humano decorrente de situações que assinalam a finitude humana. Nesse
contexto, a atenção psicológica volta-se tanto para o paciente terminal, em sua experiência de
morbidade e de mortalidade, quanto para quem sinaliza ideação suicida ou requer sentido às perdas,
seja de amigos, familiares, ou de privação da saúde. A importância da monitoria como artifício
metodológico que contribui com a formação teórico-prática do aprendiz de psicologia, sem dúvida,
se mostrou relevante em nossa experiência.
Ao integrar as Disciplina de Psicologia Hospitalar com a Disciplina Intervenção Psicossocial,
por meio da monitoria, de certo o horizonte compreensivo foi ampliado acerca do fenômeno do
morrer e da morte no homem. Entendemos que contribuiu para as intervenções clínicas nessa área.
As Disciplinas citadas requerem uma atenção da docência na formação do psicólogo, isto porque
solicitam leituras ampliadas que transcendem o campo da Psicologia, dialogando com matrizes
existencialistas e com dimensões prático-teóricas da clínica psicológica no âmbito da saúde. De
acordo com Gomes e Sousa, (2017) A fenomenologia busca uma compreensão particular daquilo que
se estuda, já que o foco de sua atenção aspira à compreensão dos fenômenos.
A complexidade desses conhecimentos, exigiu do discente, ir além das aulas teóricas de
ensino. Tomando como base o fato de que “a monitoria tem sido considerada uma das mais úteis
invenções pedagógicas modernas” (FRISON, p.138, 2016), a mesma serviu como prática pedagógica
que contemplou o ensino-aprendizagem através de trocas de saberes sobre a prática psicológica,
pondo-a em reflexão junto a outros a partir de lumes conceituais. Para Frison, (2016), o trabalho
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realizado em parceria entre docentes e alunos e até mesmo entre alunos ganha força, no que diz
respeito à monitoria, podendo contribuir para que todos os estudantes aprendam de forma interativa.
Logo, consideramos que o exercício da monitoria favoreceu às lacunas anteriores na compreensão de
conhecimentos estudados.
O objetivo da monitoria - ATENÇÃO PSICOLOGICA E MORBIDADE: INTERVENÇÃO
EM SAÚDE, teve o propósito de favorecer a formação clínica de psicólogos no âmbito da promoção
do cuidado em situações de morbidade e mortalidade. Nessa intenção, contribui com a formação de
competência em práticas pedagógicas no âmbito da Psicologia, fortalecendo a prática pedagógica do
Curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco através da ação discente no contexto de ensinoaprendizagem sobre atenção psicológica. Outro benefício é a possibilidade de desenvolver
habilidades de ensino e de intervenção clínica, na artulação entre docente e discente frente aos
objetivos acadêmicos.
2. RELATO DE CASO
As atividades da monitoria durante a vigência do projeto ocorreu na modalidade de assessoria ao
processo de ensino-aprendizagem das disciplinas Psicologia Hospitalar e Intervenção Psicossocial,
por meio orientação em banca de estudo voltada para aquisição de conhecimentos teóricos e práticos
das ementas disciplinares, bem como assistência na elaboração de projetos científicos e/ou de relatos
de experiências requeridos pelas disciplinas, visando publicação em eventos científicos. A prática
envolveu apresentação de seminários ampliando a compreensão de saberes e práticas dos programas
disciplinares, estudo dirigido com o grupo-classe envolvendo conteúdos relacionados às disciplinares,
assessoria em procedimentos clínicos nas instituições de saúde visitadas. A prática contribuiu com
meios didáticos, facilitadores do ensino-aprendizagem junto ao discente das disciplinas através de:
Pesquisa bibliográfica sobre prática psicológica, articulada aos conteúdos explorados; preparação,
junto ao docente e discente, de recursos pedagógicos para assimilação dos conhecimentos
evidenciados.
2. DISCUSSÃO
Um dado importante nessa experiência, foi de verificar a integração entre docente e discentes,
responsabilizando-os na formação do psicólogo clínico, como co-participes dos objetivos
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acadêmicos, de fato, a monitoria potencializou a dinâmica do ensino-aprendizagem formando
competências. Contribuiu com esclarecimentos para uma adequada abordagem do psicólogo ante
demandas clínicas, favorecendo a conduta profissional em intervenções, além de ter viabilizado os
recursos didáticos de aprendizagem, importantes, ao graduando de Psicologia da UPE.

5. CONCLUSÃO
A prática da monitoria vem trazendo contribuições importantes que enriqueceram o processo de
ensino-aprendizagem através do fortalecimento de competências em práticas pedagógicas articuladas
ao âmbito da formação clínica de psicólogos. A partir do acompanhamento de atividades em sala de
aula junto à discente, foi possível trabalhar a intervenção clínica permitindo compartilhamento de
experiências indo além das aulas teóricas.
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1. Introdução
Cosmecêuticos são formulações cosméticas com ingredientes biologicamente ativos, como
vitaminas, fitoquímicos, enzimas, antioxidantes, e óleos essenciais, e pode ser aplicada a produtos de
aplicação tópica para melhorar a regeneração e transformação da pele, a cicatrização de feridas ou
anti-envelhecimento cutâneo (Kligman, 2005).
A Caatinga, região de grande biodiversidade localizada no Nordeste do Brasil, configura-se
como um habitat interessante para plantas medicinais e aromáticas não encontradas em outras regiões
do mundo. Dentre estas se destacam as cactáceas. Plantas de natureza xerófita, dotadas de um alto
poder de adaptação a ambientes de características hostis como climas extremamente secos e
temperaturas elevadas durante a maior parte do ano. Diante dessa enorme peculiaridade, o presente
estudo objetivou-se a analisar o conteúdo fitoquímico, bem como as atividades antimicrobiana e
antioxidante do fruto do facheiro (Pilosocereus pachyclados), árvore típica do sertão nordestino, para
sua possível implementação ao mercado dos cosmecêuticos.

2. Metodologia
2.1 Coleta e elaboração dos extratos
As frutas do facheiro (Pilosocereus pachyclados) foram coletadas na zuna rural do município de
Ibirajuba - PE entre os meses de março e abril de 2018, período correspondente à estação com maiores
índices pluviométricos da região.
Para a obtenção dos extratos etanolicos, as frutas foram separas em partes distintas de casca e
polpa e submetidas à maceração em etanol (EtOH) P.A., sob temperatura ambiente até completa
solubilização de substâncias afins. Posteriormente as soluções foram filtradas e transferidos para
rotaevaporador sob pressão reduzida a 50ºC para remoção do solvente orgânico. O material resultante
do processo foi armazenado em frascos de vidro e encubado em estufa de secagem a 40ºC por 72h
para completa dissociação do líquido extrator.
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2.2 Análises fitoquímicas
Os testes fitoquímicos foram realizados com base na precipitação e coloração dos extratos diluídos
em solução e reativos específicos para cada teste conforme metodologia de Radi; Terrones (2007).
As amostras foram preparadas a 1mg/ml de etanol e dimetilsufóxido (DMSO); (50:50 v/v) e dispostas
em triplicata em tubos de ensaio para análises referentes à presença de flavonoides, taninos
condensados e hidrolisáveis e saponinas. Onde para as respectivas reações foram utilizadas soluções
de acetato de chumbo a 10% (2 gotas/2ml de amostra), cloreto férrico a 10% (2 gotas/2ml de amostra)
e água destilada aquecida (5 ml/2ml de amostra).
2.3 Atividade antioxidante pelo método DPPH• (2,2-difenil-1-picrilhidrazil)
A avaliação da capacidade de captura de radicais livres foi determinada segundo o método de Silva
et al. (2006), com adaptações. As amostras foram submetidas a uma série de diluições para obter
concentrações finais que variassem de 1 a 80 µg/ml. Alíquotas com diferentes concentrações foram
depositadas em eppendorfs e homogenizadas com 450µl da solução de DPPH (2,2-difenil-1picrilhidrazil) (23,6 μg/mL em EtOH), juntamente com quantidades complementares de etanol de
modo a se atingir um volume final de 500 µl. Posteriormente, 300 µl de cada solução foram
transferidos e dispostos em triplicata em placa de 96 poços para encubação sob agitação ao abrigo da
luz e temperatura ambiente por 30 minutos. Após leituras de absorbância realizadas em
espectrofotômetro de Elisa UV-Vis, com comprimento de onda de 517nm, foi calculada a
porcentagem da atividade sequestradora segundo a equação: % AS = 100x (Acontrole – Aamostra)/ Acontrole.
2.4 Avaliação da atividade sequestradora do cátion radical ABTS•+
O método ABTS empregado foi o método descrito por Re et al.(1999), seguindo as alterações
adotadas por Kuskoski et al. (2004). Amostras de 1,0 mg dos extratos foram diluídos em etanol e
DMSO (50:50 v/v) de modo a obter, por meio de diluições, concentrações finais que variassem de
40,0 a 80,0 µg/ml. Quantidades suficientes dessas amostras foram transferidas para eppendorfs onde
450 µl da solução do radical ABTS juntamente com os volumes complementares de etanol totalizaram
500 µl.
As soluções de cada eppendorf foram transferidas para placa de 96 poços e mantida sob
agitação ao abrigo da luz durante 6 minutos. Após leitura em espectrofotômetro a 734 nm, os
resultados foram calculados segundo a equação da atividade sequestradora: % AS = 100x (Acontrole –
Aamostra)/ Acontrole.
2.5 Ensaios antibacterianos
Os testes antimicrobianos foram realizados com base na técnica de difusão em Ágar da National
Committee for Clinical Laboratory Standards – NCCLS (NCCLS, 2003). Colônias da bactéria
Staphylococcus aureus foram semeadas com auxílio de swab em placas de Petri contendo 20 ml de
meio Ágar Mueller Hinton. Em seguida poços de 6 mm de diâmetro foram perfurados com molde a
serem preenchidos com 50 µl dos extratos preparados em concentrações de 50, 100 e 200 µg/ml de
Etanol e dimetilsufóxido (DMSO); (50:50 v/v). Para os controles positivo e negativo foram utilizados
Miconazol e DMSO, respectivamente. Todos os testes procederam-se em triplicatas.
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Em seguida as placas foram encubadas a 37º por 24 horas. A análise dos resultados consistiu
na formação ou não de uma zona clara de inibição ao redor do poço (halo inibitório). Havendo
formação de halos, seu diâmetro foi medido com régua milimetrada.

3. Resultados e discussão
3.1 Análise fitoquímica
Os resultados dos ensaios fitoquímicos revelaram maior concentração de metabólitos secundários no
extrato da casca da fruta de Pilosocereus pachyclados em comparação ao extrato da polpa. Onde dos
três reagentes utilizados, o extrato da casca demonstrou presença positiva para flavonoides e taninos
condensados, como demonstra a tabela 1:
Tabela 1. Resultados das análises fitoquímicas da fruta de Pilosocereus pachyclados.

Metabólitos secundários

Extrato da

Aspecto da

Extrato da

Aspecto da

Casca

Reação

Polpa

Reação

Flavonoides

+

Precipitado Marrom

-

Precipitado branco

Taninos condensados

+

Coloração verde

+

Coloração verde

Taninos hidrolisáveis

-

Coloração verde

-

Coloração verde

Saponinas

-

Sem espuma

-

Sem espuma

Os flavonoides encontrados na casca do fruto de Pilosocereus pachyclados representam um dos
grupos fenólicos mais importantes e diversificados entre os produtos de origem natural. Essa classe
de metabólitos secundários é amplamente distribuída no reino vegetal podendo exercer atividades
biológicas empregadas a ações anti-inflamatórias, antialérgicas e anticâncer.
Os taninos encontrados nas cascas e polpa dos extratos, constituem um grupo à parte de
flavonoides. Também encontrados em diversas espécies vegetais, os taninos desenvolvem, dentre
outras aplicações, uma importante interação com o colágeno no processamento de couros, conferindo
resistência ao calor, à agua, aos abrasivos e aos microorganismos, que são responsáveis pela
degradação da pele no estado in natura (Monteiro, 2017).
3.2 Testes antioxidantes
As amostras analisadas demonstraram melhores resultados frente à captura do radical ABTS. Onde a
quantidade necessária de extrato para decrescer em 50% a concentração inicial do reagente foi de
26,82 ± 0,38 µg/ml para casca e de 42,22 ± 0,43 µg/ml para polpa, em comparação ao controle
positivo ácido ascórbico e sua referente eficácia (CE50 = 6,65 ± 0,34 μg/mL). Em relação ao radical
DPPH, as quantidades aplicadas dos extratos de casca e polpa para o decaimento em 50% dessa
solução foram respectivamente 54,07 ± 0,27 μg/mL e 69,46 ± 0,59 μg/mL tendo por comparativo a
CE50 de 1,62 ± 0,12 do ácido ascórbico para essa mesma solução.

3.3 Testes antibacterianos
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Os extratos testados não apresentaram nenhuma inibição do crescimento bacteriano para a cepa de
Staphylococcus aureus em quaisquer concentrações empregadas.

4. Conclusões
Os extratos das partes da casca e polpa do fruto de Pilosocereus pachyclados mostraram-se boas
fontes de compostos bioativos refletindo diretamente na considerável capacidade antioxidante in
vitro, com destaque para as cascas do fruto frente aos radicais livres DPPH• e ABTS•+ utilizados.
Quanto aos ensaios bacterianos com Staphylococcus aureus em difusão em ágar, foi observada a não
eficiência dos extratos na ploriferação da cepa nas diversas concentrações utilizadas no experimento.
Entretanto, o fruto analisado demonstra efeitos biológicos promissores que motivam a continuidade
de estudos necessários para um melhor aprofundamento e confirmação das propriedades bioativas
através de ensaios in vitro e in vivo.
Pesquisa apoiada e financiada pelo CNPQ.
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1. Introdução
A diabetes mellitus (DM) não é uma doença única e sim um grupo heterogêneo de síndromes
caracterizadas por uma elevação da glicemia no jejum, a qual é causada por uma deficiência relativa
ou absoluta de insulina (CHAMPE, 2016). Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2010), a DM
pode ser dividida em tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos específicos.
Trata-se de um problema de saúde pública devido a sua grande frequência na população
(TELES et al., 2011). Dados do ano de 2013 indicam que, no mundo, há cerca de 382 milhões de
pessoas com diabetes mellitus, enquanto que, no Brasil, estima-se uma incidência próxima a 7,6
milhões de diabéticos, com previsão de 12,7 milhões em 2030 (COELHO et al., 2015; MANTOVANI
et al., 2013).
A literatura mostra que o mau controle da DM por um longo período de tempo está associado
a importantes morbidades, tais como a retinopatia, nefropatia, neuropatia, doenças macrovasculares
e lesões em pés. Destaca-se, também, que o autocuidado é fundamental no controle da doença e a
pessoa com DM é a principal responsável por desempenhar, diariamente, atividades relacionados ao
tratamento (ANDERSON & FUNNELL, 2010).
A Organização Mundial da Saúde recomenda a educação para o autocuidado como forma de
prevenir e tratar doenças crônicas, pois ele propicia o envolvimento da pessoa em seu tratamento e
produz maior adesão ao esquema terapêutico, minimizando complicações e incapacidades associadas
aos problemas crônicos (OMS, 2013).
Considerado um dos principais componentes no tratamento do diabetes, o autocuidado envolve o
segmento de um plano alimentar, a monitorização da glicemia capilar, a realização de atividades
físicas, o uso correto da medicação e os cuidados com os pés (TOOBERT et al., 2000).
Desta forma, a análise e pesquisa a respeito dos conhecimentos sobre as atividades de
autocuidado na DM, bem como as atividades educacionais sobre o assunto a partir dos dados
coletados, tornam-se essenciais para uma melhor qualidade de vida do diabético.
O Projeto objetiva verificar o conhecimento sobre as atividades de autocuidado em pacientes
diabéticos maiores que dezoito anos cadastrados no e-SUS e atendidos nas Unidades de Saúde da
Família (USFs) do município de Garanhuns-PE durante o ano de 2017 visando à aplicação de medidas
educativas sobre a diabetes.
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2. Metodologia
As atividades foram desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município de
Garanhuns, Pernambuco, envolvendo 41 pacientes diabéticos maiores de dezoito anos cadastrados no
e-SUS, e usuários dos serviços de 5 Unidades de Saúde da Família (USFs Brasília 1 e Brasília 2, Bela
vista, Vila do Quartel e Magano 1). Os pacientes foram caracterizados de acordo com o gênero, a
idade, a escolaridade e a renda.
Os entrevistadores que participaram do estudo foram alunos de graduação do curso de
medicina da Universidade de Pernambuco (Campus Garanhuns), treinados para aplicação do
Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD), versão traduzida, adaptada e
validada para a cultura brasileira do Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire
(SDSCA), a partir da versão original, na língua inglesa, mediante autorização dos autores da escala
original e da versão traduzida e adaptada para o Brasil. O QAD possui 15 itens de avaliação do
autocuidado com o DM, distribuídos em sete dimensões: “alimentação geral” (dois itens),
“alimentação específica” (três itens), “atividade física” (dois itens), “monitorização da glicemia”
(dois itens), “cuidado com os pés” (três itens), “uso da medicação” (com três itens, utilizados de
acordo com o esquema medicamentoso e avaliação do tabagismo (três itens) (COELHO et al., 2015).

3. Resultados e Discussão
Dos 41 pacientes avaliados, 60,9% eram mulheres, tinham escolaridade média de 4,07 anos, e idade
média de 60,9 anos. Os pacientes avaliados mostravam interesse em aprender sobre o autocuidado e
quesitos abordados no questionário, sendo este momento uma oportunidade para promover educação
em saúde. Os pacientes tinham pouco conhecimento sobre o autocuidado e sua importância, tendo
pouca aderência à sua prática, o que se refletiu na nas baixas médias de dias em que os usuários fazem
exercícios físicos, tem dieta saudável ou avaliam sua glicemia (Tabela 1). A diabetes mellitus é um
problema de saúde pública, e seu mau controle por um longo período associa-se a importantes
morbidades.
Diante deste quadro das USF’s de Garanhuns, devem ser feitas atividades voltadas para a
educação em saúde voltadas para pacientes e trabalhadores da área, de formar a garantir que esse
conhecimento seja consolidado e posto em prática. Além disso devem-se fornecer insumos às
unidades para que os usuário possa se beneficiar de todas as atribuições
Tabela 1. Resultados do questionário QAD.

Itens do QAD

Mulhe
res

Hom
ens

Todos

1. Seguir uma dieta saudável, n de dias/semana

4,62

4,72

4,67

2. Seguir a orientação alimentar, n de dias/semana

3,96

4,18

4,07

3. Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais

4,1

4,54

4,32

4. Ingerir carne vermelha e/ou derivados de leite integral, n
de dias/semana

1,7

3,81

2,755

5. Ingerir doces, n de dias/semana

0,66

0,09

0,375
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6.

6. Realizar atividades físicas por pelo menos 30 minutos, n
de dias/semana

1,73

1,9

1,815

7. Realizar atividades físicas específicas (caminhar, nadar
etc.)

1,13

1,2

1,165

8. Avaliar o açúcar no sangue, n de dias/semana

0,73

1,2

0,965

9. Avaliar o açúcar no sangue o n° de vezes recomendado, n
de dias/semana

0,65

1,09

0,87

10. Examinar o seus pés, n de dias/semana

5,4

3,45

4,425

11. Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los, n de
dias/semana

4,5

2,81

3,655

12. Secar os espações entre os dedos pés após de lavá-los, n
de dias/semana

4,2

2,54

3,37

13. Tomar os antidiabéticos conforme foi recomendado, n de
dias/semana

7

7

7

14. Tomar a insulina conforme recomendado, n de
dias/semana

7

7

7

15. Tomar o número indicado
dias/semana

7

7

7

4 (13)

2 (18)

6 (14)

12

50

24,6

antidiabéticos , n de

16. Fumou na última semana, n (%)
17. Quantidade de cigarros num dia (dentre os que alegaram
fumar), n

18. Quando fumou seu último cigarro, (%): Nunca; Há mais 66; 20; 54;
de 2 anos; No último mês; Hoje
0; 14 27; 9;
10

59;
24;
4,5;
11,5
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1. Introdução
O ato de avaliar é de grande importância nos ambientes educacionais. Isto porque a educação
tem como princípio “subsidiar o desenvolvimento do ser humano” (LUCKESI, 2011, p. 22). A
avaliação da educação, bem como das aprendizagens, nos permitem perceber as condições em que
se encontra a educação e o ensino, especialmente quanto ao processo de ensino-aprendizagem.
No caso das Universidades os cursos das licenciaturas que lidam com futuros professores é
essencial o ato de avaliar já que o licenciando será um futuro professor. Essa importância dada a
avaliação é vista por LUCKESI (2011), quando com maestria nos diz que o ato de avaliar a
aprendizagem na escola é uma forma de tornar o ensino e a aprendizagem produtiva e satisfatória.
Do exposto, essa pesquisa teve como objetivo investigar e analisar as percepções dos
estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas acerca da expressão avaliação da
aprendizagem, com fins de perceber como essa se apresenta em termos da perspectiva tradicional e
mais moderna. Apresentamos a questão de pesquisa. Em que medida conhecer o pensamento dos
estudantes sobre avaliação da aprendizagem nos ajuda a percebermos os confrontos existentes entre
essa avaliação na perspectiva tradicional e processual?

2. Metodologia
A pesquisa se desenvolveu em duas vertentes: pesquisa bibliográfica e pesquisa associativa.
No âmbito dessas funções, a pesquisa bibliográfica teve caráter exploratório descritivo com diversos
materiais, como: artigos científicos, livros, páginas de web sites, dentre outros.
A pesquisa associativa se deu por meio da aplicação da técnica associativa livre de palavras.
Essa, técnica, foi aplicada com 40 discentes, sendo vinte do 8º período e vinte do 6º período do curso
de Ciências biológicas da Universidade de Pernambuco Campus-Garanhuns. Para a pesquisa em tela
serão apresentados resultados do 6º período.
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Foi solicitado aos estudantes que escrevessem cinco evocações de palavras, referentes ao tema
objeto de estudo ‘avaliação de aprendizagem’, em seguida explicam. As análises dos sentido
atribuídos as suas falas se deu por meio das suas explicações.

3. Resultados e Discussões
Foi perceptível nas falas dos discentes que os mesmos não concordam com o antigo método
tradicional de prova escrita, que tem como intuito de classificar o aluno. Isto foi demonstrado com a
evocação da palavra ‘Metodologia’, como pode ser lido:
“Atualmente os métodos usados para avaliar a aprendizagem são falhos, pois
não avaliam os alunos de maneira completa, apenas uma parte do seu
conhecimento é posto à prova”( Suj. 01).
“Acredito que método seria a palavra mais importante quando se pensa em
avaliação da aprendizagem porque existem vários métodos que podem ser
utilizados para avaliar um aluno. Visto que a prova escrita não deve ser único,
pois existem alunos que sabem o conteúdo mas não saem bem nas provas” (
Suj. 02).
“É importante diferentes metodologias para que se possa suprir e beneficiar
todos os tipos de inteligências pois como sabemos existem diferentes formas
de aprendizagem (Suj. 03).
Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem precisa ser mais abrangente que como postulado
por LUCKESI (2011) “No ato de dar aula, espera-se que os participantes aprendam; no ato de ensinar,
deseja-se que eles aprendam e, por isso, investe-se na busca dos resultados.
Esse aspecto da avaliação surge a partir do momento em que o docente tem consciência do
papel que a avaliação tem para o processo de ensino-aprendizagem, passando a valorizar essa área.
É importante que o professor tenha conhecimento em relação as modalidades da avaliação da
aprendizagem para assim fazer uma avaliação adequada. É nítido ver que os alunos esperam do
professor uma avaliação processual. Vejamos algumas falas: Inovação:
O maior questionamento! Como avaliar de forma eficiente a aprendizagem
dos estudantes de forma individual? Só com metodologias adaptadas será
possível, pois nenhuma sala é igual e talvez a forma de avaliar não funcione
para todas (Suj. 4).
Saberes: destaco como palavra mais importante os saberes
diferentes que o professor pode encontrar em sala de aula, pois isso deve ser
levado em conta para se avaliar (Suj. 5).
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Ensino: o ensino engloba todas as formas e métodos a partir do ensino é
possível desenvolver todas as habilidades necessárias para que os alunos de
fato sua aprendizagem (Suj. 6).
Nesta linha de pensamento para HOFFMANN (2001, p.78), nos orientam quanto ao pensar
as avaliações que levem o docente a refletir sobre sua prática e que estimule os discentes a refletirem
sobre as experiências vividas, a formular e reformular hipóteses, conduzindo para um saber
engrandecido e tendo um melhor sentido.
Nossos olhares vão para uma percepção da importância da avaliação processual, sendo esse
mais promissor quanto as possibilidades da construção do conhecimento, tanto defendido por
LUCKESI (2011).
Importante também refletir com MORETTO (2010, p. 13), que com muita propriedade, nos
fala do “pseudossucesso” no ensino aprendizagem, em que o aluno apenas repete o que o professor
ensina. Característica muito comum nos ensinos que se voltam para “o uso e abuso da memorização”.
Acreditamos com FREIRE (2011) que “ensinar exige pesquisa” (p. 30), que ao ensinar se
pesquisa e que se pesquisa para ensinar. O autor faz referência ao processo quando, de modo próprio,
nos fala de que “ensinar exige consciência do inacabamento” (FREIRE, 2011, p. 49).

4. Considerações Finais
Considerando o objetivo da pesquisa que demanda por investigar e analisar as percepções
dos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco –
Campus Garanhuns, acerca da expressão avaliação da aprendizagem, com fins de perceber como essa
se apresenta em termos da perspectiva tradicional e mais moderna, podemos dizer que os estudantes
percebem de forma crítica que a perspectiva tradicional (apenas provas, notas, memorização) de
avaliação já não atende as necessidades requeridas pelo processo de ensino-aprendizagem que
demanda por construção de conhecimento.
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1. Introdução
A incidência e prevalência de tumores neuroendócrinos pancreáticos tem aumentado Esses tumores
possuem incidência de 1,3% e prevalência de 10% em todos os casos de câncer pancreático. Tumores
neuroendócrinos pancreáticos são diagnosticados frequentemente num estágio avançado, com
aproximadamente 65% de pacientes apresentando um tumor irressecável ou metastático, como
resultado, esses pacientes apresentam um prognóstico ruim. O tempo médio de sobrevivência para
pacientes com doença metastática distante é de 24 meses (YAO et. al ,2011). Tumores
neuroendócrinos consistem em um espectro de malignidade que surge de células neuroendócrinas por
todo corpo. Tumores neuroendócrinos pancreáticos são raros, com incidência de 3,65 por 100.000
indivíduos por ano (OBERG, 2009).
β-1,4-galactosiltransferase V (B4GALT5) é uma proteína transmembrana, localizada no
Complexo de Golgi, pertencente à família das β-1,4-galactosiltransferases, as quais transferem
galactose (Gal) para Nacetilglicosamina (GlcNAc), glicose (Glc) e xilose (Xil) no para formar Nacetilgalactosamina. Recentemente, foi-se reportado que B4GALT5 possui um papel crucial na
invasão do neuroblastoma e regula as propriedades da β1-integrina através da modificação direta na
glicosilção, a qual controla diversas funções proteicas e regula vários fenótipos ( LIAO et al. ,2015).
A β-1,4-galactosyltransferase V (B4GALT5) funciona como regulador de células cancerosas
invasivas. Assim, a sua superexpressão inibe a invasão e migração de células. Seguindo este
raciocínio, infere-se que estas funções estejam relacionadas com a diminuição de metástases. Além
disso, melhora a adesão celular à laminina nas células. Notavelmente, foi-se descoberto que a
B4GALT5 modificada na β1-integrina suprime o sinal da FAK (focal adhesion kinase) e melhora a
degradação da β1-integrina (LIAO et al. ,2015).
Assim, esta pesquisa objetiva investigar a expressão diferencial da B4GALT5 em amostras
de tumores neuroendócrinos pancreáticos por meio da imuno-histoquímica, correlacionar a expressão
de B4HALT5 por imunohistoquímica com os dados clínicos da doença e correlacionar a expressão
da enzima com os parâmetros de Sobrevivência (Sobrevida Global, Sobrevida Livre da Doença e
sobrevida livre de metástases).

2. Metodologia
Amostras clínicas: Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter retrospectivo. Do
arquivo do Serviço de Patologia do Hospital de Câncer de Pernambuco- HCP foram selecionados
cem pacientes com câncer neuroendócrino pancreático, diagnosticados entre o período de 2013 a
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2017. Dos prontuários médicos foram obtidas as seguintes variáveis: Idade, sexo, tamanho do tumor
no momento do diagnóstico, número e local de linfonodos, estadiamento patológico, recorrência e
óbito.
Imunohistoquímica: Foram realizados cortes de 4 μm a partir blocos de parafina de tumores
neuroendócrinos pancreáticos (N=11). Os mesmos foram desparafinizados em xilol e hidratados em
álcool etílico (100% e 70%). Em seguida, foi realizada a recuperação antigênica em tampão citrato
100mM, pH 6.0 em microondas 300 W de potência por 15 min. Após o resfriamento, as lâminas
foram incubadas em solução com metanol-H2O2 0,3% (v/v) por 30 min, a 25°C, seguida de solução
de BSA-PBS 1% (p/v) por 30 min a 25°C. Os cortes histológicos incubados com o anticorpo primário
anti-B4GALT5 diluídos em PBS-BSA 1% (p/v) por 18 h a 4°C. O excesso do anticorpo foi retirado
com dois banhos do tampão PBS e em seguida, incubados com o sistema de revelação de polímero
livre de biotina (DAKO) e revelados com DABH2O2. Os controles positivos foram utilizados
segundo indicação do fabricante de anticorpo e para controle negativo o anticorpo foi substituído por
IgG humana (DAKO).
Análise de Imagens: Para a análise morfológica foi utilizado o sistema integrado de análise
de imagens BIOPTICA B20 que utiliza software ISCapture e câmera monocromática altamente
sensível CMOS (resolução de 2584 x 1936 pixels) disponível no Laboratório de Imunomodulação e
Novas Abordagens Terapêuticas- LINAT. A análise semi-quantitativa das células marcadas foi
realizada analisando três campos aleatórios em cada caso. Foi realizada a exclusão de 3 amostras
(cujos tecidos apresentam artefatos de autólise ou sinais de processamento inadequado.
Aspectos éticos: Este trabalho está contemplado no projeto “Análise de novos biomarcadores
para câncer de pâncreas”, o qual foi analisado e aprovado pela Comissão Nacional de Ética em
PesquisaCONEP (CAAE: 44002815.2.1001.5205), sob responsabilidade do pesquisador Mario Rino
Martins, cirurgião oncológico do HCP-PE, o qual é colaborador da orientadora. A proposta da docente
foi submetida ao Comitê de Ética, porém houve atraso na tramitação do processo e, infelizmente, não
foi aprovado em tempo hábil para execução do projeto.

3. Resultados e discussões
O impacto da glicosilaçãona invasão de células neoplásicas tem sido intensamente investigado, o qual
resulta da localização e expressão de glicosiltransferases). A superexpressão da B4GALT5 inibe a
invasão e migração de células neoplásicas e, portanto, infere-se que estas funções estejam
relacionadas com a diminuição de metastases (LIAO et al. ,2015).
A B4GALT5 possui homologia com B4GALT3, a qual possui um papel crucial na invasão do
neuroblastoma e regulação das propriedades β1-integrina através da sua glicosilação direta. Estudo
recente reportou que esta enzima está dramaticamente regulada na placenta durante o terceiro
trimestre. Assim, conclui-se que a modificação da glicosilação mediada da B4GALT3 pode regular
o comportamento trofoblástico durante a gestação, pois a subunidade β1 das integrinas funciona como
seu substrato e esta proteína é fundamental para o processo de Transição Epitélio Mesenquimal
(TEM). (LIAO, 2015)
Aqui, a B4GALT5 foi expressa em 55% dos pacientes analisados, apresentando marcação
citoplasmática de baixa e média intensidade (Figura 1). Contudo, o baixo número de amostras obtido,
devido à baixa incidência de tumores neuroendócrinos pancreáticos, impossibilitou a análise de um
perfil específico de expressão da enzima neste tipo de neoplasia e, consequentemente, colher
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evidências precisas a respeito de alterações no padrão de glicosilação. Dessa forma, é necessária a
realização de mais estudos para a obtenção de dados conclusivos. (LIAO, 2015)

Figura 1: Avaliação da expressão de B4GALT5 em tumores neuroendócrinos de pâncreas por
imunohistoquímica. (A) controle positivo; (B) controle negativo; (C e D) expressão citoplasmática (setas) da
enzima B4GALT5 em tumor neuroendócrino de pâncreas. Aumento 400x.

4. Considerações finais
O desenvolvimento da proposta foi dificultado devido ao atraso da liberação do auxílio financeiro
fornecido pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico e da tramitação do processo do Comitê de
Ética da instituição. A realização de alguns ajustes no projeto e a colaboração da orientadora com
pesquisadores da UFPE e do HCP, em Recife, viabilizaram a execução dos trabalhos propostos pelo
projeto. Contudo, o acesso aos dados clínicos do paciente e identificação do tipo de tumor
neuroendócrinos não foram possíveis, o que impossibilitou a associação da expressão da enzima.
FACEPE
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1. Introdução
Sabe-se que Câncer de Pâncreas é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer
diagnosticados e responde por 4% do total de mortes por essa doença. Este tipo de tumor é difícil
detecção e, portanto, alta taxa de mortalidade, por conta do diagnóstico tardio e de seu comportamento
agressivo (INCA, 2016). Vários fatores de risco estão relacionados ao câncer de pâncreas, tais como,
obesidade, alimentação, como excesso de gordura, diabetes mellitus, erros genéticos e o tabagismo.
A resistência à insulina é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de
pâncreas (MOLENA-FERNANDES, et al., 2005).
Diante disto, o alvo desse estudo é a galectina-12, membro da família das lectinas, a qual é
preferencialmente expressa em adipócitos e tem papel regulador na degradação lipídica. É sugestivo
que a galectina-12 pode ser um alvo para o tratamento de condições metabólicas como a resistência
à insulina, estando diretamente relacionada ao aparecimento de câncer pancreático(THURSTON,
2012). Esta lectina é responsável por promover a adesão mediada pela integrina, como também pela
manutenção do ciclo celular na fase G1 e pelo apoptose em células neoplásicas. Esta proposta teve
como objetivo analisar o perfil de expressão de Galectina-12 em tumores de pâncreas, avaliando as
variações de expressão que tendem a ser relevantes no diagnóstico e prognóstico do carcinoma e do
adenocarcinoma pancreáticos (YANG, 2012).

2. Metodologia
2.1. Coleta do material
Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter retrospectivo das amostras de tecidos dos
carcinomas e adenocarcinomas de pâncreas, colhidas do arquivo do Serviço de Patologia do Hospital
de Câncer de Pernambuco – HCP. Foram selecionados doze pacientes com os tumores,
diagnosticados entre o período de 2013 a 2018. Todas as amostras foram fixadas em formalina
tamponada e emblocadas em parafina.

2.2. Imuno-histoquímica
Foram realizados cortes de 4 μm a partir de blocos de parafina de Carcinomas e adenocarcinomas de
pâncreas (N=12). Os mesmos foram desparafinizados em xilol e hidratados em álcool etílico (100%
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e 70%). Em seguida, foi realizada a recuperação antigênica em tampão citrato 100mM, pH 6.0 em
microondas 300 W de potência por 15 min. Após o resfriamento, as lâminas foram incubadas em
solução com metanol-H2O2 0,3% (v/v) por 30 min, a 25°C, seguida de solução de BSA-PBS 1% (p/v)
por 30 min a 25°C. Os cortes histológicos incubados com o anticorpo primário anti-LGALS12
diluídos em PBS-BSA 1% (p/v) por 18 h a 4°C. O excesso do anticorpo foi retirado com dois banhos
do tampão PBS e em seguida, incubados com o sistema de revelação de polímero livre de biotina
(DAKO) e revelados com DAB-H2O2. Os controles positivos foram utilizados segundo indicação do
fabricante de anticorpo e para controle negativo o anticorpo foi substituído por IgG humana (DAKO).
2.3. Análise de Imagens
Para a análise morfológica foi utilizado o sistema integrado de análise de imagens BIOPTICA B20
que utiliza software ISCapture e câmera monocromática altamente sensível CMOS (resolução de
2584 x 1936 pixels) disponível no Laboratório de Imunomodulação e Novas Abordagens
Terapêuticas- LINAT. A análise semi-quantitativa das células marcadas foi realizada analisando três
campos aleatórios em cada caso. Foi realizada a exclusão de 3 amostras (cujos tecidos apresentam
artefatos de autólise ou sinais de processamento inadequado.

3. Resultados e Discussões
Tabela 1. Análise da expressão de Galectina-12 por campo aleatório.

Lâmina
388469C
378903C
364742E
358563I
357385H
361505F
350124
386073D
386339B
373227A
350439A
368616A

Score
3/4/3/0/8
2/3/2/3/2
8/1/6/3/3
4/4/6/8/4
4/4/6/4/2
4/4/4/4/4
4/4/4/3/4
6/8/2/3/0

Média
3,6
2,4
4,2
5,2
4
4
3,9
3,8

Descrição
Não possui área representativa de tumor
Marcação heterogênea citoplasma e estroma
Negativa
Tumor completamente autolisado
Não possui área representativa de tumor
Marcação heterogênea citoplasmática apical
Marcação citoplasmática
Marcação citoplasmática
Marcação citoplasmática
Marcação Citoplasmática
Marcação Citoplasmática
Marcação Citoplasmática
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Figura 1. Avaliação da expressão de Galectina-12 em carcinomas e adenocarcinomas
pancreáticos por imuno-histoquímica. (A) controle positivo; (B) controle negativo. Aumentos
de 100x.

Figura 2. Localização da Galectina-12 nos tumores de pâncreas. (A) seta laranja aponta
marcação apical; (B) seta azul aponta marcação citoplasmática e a seta vermelha aponta
marcação estromal. Aumentos de 200x.

A Galectina-12 foi expressa em exatos 66,6% dos pacientes analisados, apresentando marcação
citoplasmática – sendo obtido um score médio de 4,18 (com 6 pacientes) por campos aleatórios,
marcação heterogênea citoplasmática apical – score médio de 2,4 (com 1 paciente) por campos
aleatórios (Figura 2A), e citoplasmática e estromal (Figura 2B) – score médio de 3,6 (com 1 paciente)
por campos aleatórios. Por mais que tenham sido analisadas apenas 12 lâminas dos pacientes com
carcinoma e adenocarcinoma, a porcentagem de expressões foi circunstancial, pois em 3 lâminas,
totalizando25% do total, aparentemente não havia tecido tumoral ou o tumor estava autolisado –
impossibilitando qualquer tipo de análise, em apenas uma lâmina, que representa 8,3% do total, a
marcação apresentou-se negativa para a Galectina-12. Contudo, se analisarmos apenas os pacientes
cujas lâminas continham tecido canceroso, em uma estimativa aproximada, 88,8% deles expressaram
a Galectina-12. Dessa forma, é necessária a realização de mais estudos para a obtenção de uma
fidedignidade da grande expressão apresentada neste estudo, chegando assim a dados mais
conclusivos.
Com todo o trabalho desenvolvido, observou-se que a expressão da Galactina-12 nos tumores
foi circunstancial. A presença da galactina-12 no processo tumoral foi constatada, no entanto, muitas
questões cruciais permanecem sem resposta. As funções da galectina-12 em outros tipos de células,
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que não sejam os adipócitos, incluindo as tumorais, não são bem esclarecidas. A despeito do câncer
de pâncreas, onde não é um sitio natural de produção dessa galectina, não se sabe ao certo quais
seriam as consequências dessa expressão, fato relevante ao pioneirismo deste trabalho, que pela
primeira vez vem correlacionando a expressão desta Lectina ao câncer de pâncreas. E como
supracitado, traz a expressão, como um fato inédito.
Entretanto, por mais que tenha ocorrido a visualização dessa expressão, não se sabe ao certo
como seria o mecanismo de funcionamento dessa Lectina em um espaço que não seja em tecido
essencialmente adiposo devido à ausência de trabalhos que relatem a expressão da mesma em câncer
de pâncreas ou qualquer outra neoplasia.

4. Considerações Finais
De acordo com os resultados obtidos e a sua discussão, poder-se-á apresentar como principal
conclusão deste trabalho a expressão de Galectina-12 em pacientes com Carcinoma e
Adenocarcinoma pancreático.
Este trabalho contribuiu, assim, para iniciar um possível trabalho de compreensão do papel da
Galectina-12 nestes tipos de tumores, bem como a interação dessa Galectina com a tumorigêneseem
geral. Observando as expressões da Galectina em questão através da imuno-histoquímica na região
apical, citoplasmática e no estroma nos tumores pancreáticos estudados.
É de extrema valia que mais estudos sejam realizados para compreender o papel da Galectina12 na tumorigênese em geral. Este trabalho é exposto como o princípio dessa compreensão, o pontapé
para descobrir os mecanismos fisiopatológicos desta Lectina nos tumores. É possível que estudos
contínuos sobre o tema elucidariam todo esse mecanismo, corroborando para os dados estatísticos
neste trabalho apresentados.
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1. Introdução
Os tumores neuroendócrinos gastrointestinais e pancreáticos se originam de células do sistema
endócrino difuso e representam aproximadamente 2% dos tumores gastrointestinais malignos
(ÖBERG; 2009). A taxa de metástase destas neoplasias varia de 60% a 94%, e ocorre com maior
frequência em tumores originados do intestino delgado e do pâncreas (CHAI; BROWN;
KUMARASINGHE; 2018). Frequentemente estas patologias são diagnosticadas em estágio
avançado, com aproximadamente 65% de pacientes apresentando um tumor irressecável ou
metastático, com tempo médio aproximado de 24 meses de sobrevivência para pacientes com doença
metastática distante (YAO et. al, 2011).
Alterações nos perfis de glicosilação celular estão associadas ao comportamento de algumas
transformações malignas (GHAZARIAN, H.; IDONI, B.; OPPENHEIMER, S. B., 2011; ROSETE,
P.G., 2008). A biossíntese de glicoconjugados é catalisada pelas glicosiltransferases, enzimas
responsáveis por transferir um resíduo de açúcar para um carboidrato, aminoácido ou lipídio. Dentre
essas, destaca-se a GalNac-T2 participante da reação inicial da O-glicosilação do tipo mucina
(MANDEL,1999).
Portanto, diante dos dados apresentados acerca dos tumores neuroendócrinos de
pâncreas e da relação entre glicosiltransferases e a evolução do paciente com câncer, a realização
desta pesquisa tem como objetivo avaliar o perfil de expressão da enzima GalNac-T2 nos tumores
neuroendócrinos pancreáticos, priorizando variações que tendem a ser relevantes no diagnóstico e
prognóstico dessas neoplasias.

2. Metodologia
2.1. Coleta do material
Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter retrospectivo das amostras de tecidos dos
tumores neuroendócrinos de pâncreas, colhidas do arquivo do Serviço de Patologia do Hospital de
Câncer de Pernambuco – HCP. Foram selecionados onze pacientes com os tumores, diagnosticados
entre o período de 2013 a 2018. Todas as amostras foram fixadas em formalina tamponada e
emblocadas em parafina.
2.2. Imunohistoquímica
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Foram realizados cortes de 4 μm a partir blocos de parafina de tumores neuroendócrinos pancreáticos
(N=11). Os mesmos foram desparafinizados em xilol e hidratados em álcool etílico (100% e 70%).
Em seguida, foi realizada a recuperação antigênica em tampão citrato 100mM, pH 6.0 em microondas
300 W de potência por 15 min. Após o resfriamento, as lâminas foram incubadas em solução com
metanol-H2O2 0,3% (v/v) por 30 min, a 25°C, seguida de solução de BSA-PBS 1% (p/v) por 30 min
a 25°C. Os cortes histológicos incubados com o anticorpo primário anti-GalNacT2 diluídos em PBSBSA 1% (p/v) por 18 h a 4°C. O excesso do anticorpo foi retirado com dois banhos do tampão PBS
e em seguida, incubados com o sistema de revelação de polímero livre de biotina (DAKO) e revelados
com DAB-H2O2. Os controles positivos foram utilizados segundo indicação do fabricante de
anticorpo e para controle negativo o anticorpo foi substituído por IgG humana (DAKO).
2.3. Análise de Imagens
Para a análise morfológica foi utilizado o sistema integrado de análise de imagens BIOPTICA B20
que utiliza software ISCapture e câmera monocromática altamente sensível CMOS (resolução de
2584 x 1936 pixels) disponível no Laboratório de Imunomodulação e Novas Abordagens
Terapêuticas - LINAT. A análise semi-quantitativa das células marcadas foi realizada analisando três
campos aleatórios em cada caso. Foi realizada a exclusão de 3 amostras (cujos tecidos apresentam
artefatos de autólise ou sinais de processamento inadequado.
2.4. Aspectos éticos
Este trabalho está contemplado no projeto “Análise de novos biomarcadores para câncer de
pâncreas”, o qual foi analisado e aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa- CONEP
(CAAE: 44002815.2.1001.5205), sob responsabilidade do pesquisador Mario Rino Martins, cirurgião
oncológico do HCP-PE, o qual é colaborador da orientadora. A proposta da docente foi submetida ao
Comitê de Ética, porém houve atraso na tramitação do processo e, infelizmente, não foi aprovado em
tempo hábil para execução do projeto.

3. Resultados e Discussão
A glicosilação é um evento pós-transducional comum às proteínas (SPIRO, 2008). A reação citada
garante aos glicoconjugados diferentes propriedades funcionais e estruturais e pode conferir às células
tumorais capacidade de migração, invasão e metástase (REIS, C. A., et al., 2010; DALL'OLIO, F.,
2000; ANDERGASSEN, U. et al.,2015).
A enzima GalNAc-T2 se localiza normalmente no retículo endoplasmático (citoplasma) e
compõe a grande família de UDP-GalNAc: polipéptido N-acetil-galactosaminiltransferases
(GalNAc-transferases), responsável pela reação inicial da O-glicosilação do tipo mucina
(MANDEL,1999).
As mucinas são glicoproteínas encontradas na maioria das secreções e na superfície celular
das células epiteliais. Frequentemente apresentam alterações nas neoplasias malignas, decorrente de
modificaçõess na O-glicosilação de mucinas provavelmente devido a expressão anormal de enzimas
que iniciam a sua formação, resultando em diferenças na densidade ou posição de ligação de
oligossacarídeos (MANDEL,1999).
As alterações no padrão de glicano modulam interações célula-célula, favorecendo a
transformação tumoral, invasão e disseminação metastática. Ademais, a alteração na glicosilação
pode afetar a imunogenicidade das proteínas da membrana e sua interação com o sistema imune. Um
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bom exemplo de um antígeno associado a um tumor glicosilado é a mucina MUC1. Nos tumores, ela
se encontra superexpressa, distribuída por toda a superfície celular, aberrantemente glicosilada e
disseminada no microambiente tecidual (NAPOLETANO,2007).
Um estudo realizado com o anticorpo monoclonal da enzima GalNAc-T2, o mAb UH4
(GalNAc-T2), na mucosa oral normal e com carcinoma epidermoide evidenciou: marcação forte de
células basais e parabasais indiferenciadas e reatividade gradualmente perdida em direção do epitélio
não-queratinizado da boca. A GalNAc-T2 foi expressa também em células estromais e na maioria
das células de carcinoma epidermóide da boca, exceto em focos bem diferenciados. Portanto, podese concluir maior expresão da enzima nas regiões pouco diferenciadas ou indiferenciadas,
(MANDEL,1999).
De acordo com os resultados obtidos: a GalNAc-T2 foi expressa apenas em 27% dos pacientes
analisados (Figura 1), apresentando marcação citoplasmática e nuclear de baixa e média intensidade
(Figura 2).

Figura 1: Avaliação da expressão de GalNAc-T2 em tumores neuroendócrinos de pâncreas
por imunohistoquímica. (A) controle positivo; (B) controle negativo; (C) expressão da enzima
GalNAc-T2 em tumor neuroendócrino de pâncreas; (D) ausência da expressão da enzima
GalNAc-T2 em tumor neuroendócrino de pâncreas. (aumento de 200x em A e 400x B a D)
Figura
2:
Localização
intracelular
da GalNAcT2
em
tumores

neuroendócrinos de pâncreas. (A) marcação nuclear; (B) marcação citoplasmática. Aumento
400x.

4. Considerações finais
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O baixo número de amostras obtido, devido à baixa incidência de tumores neuroendócrinos
pancreáticos, impossibilitou a análise de um perfil específico de expressão da enzima GalNac-T2
neste tipo de neoplasia e, consequentemente, colher evidências precisas a respeito de alterações no
padrão de glicosilação. Dessa forma, se faz necessária a realização de mais estudos para a obtenção
de dados conclusivos.
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1. Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como a percepção do sujeito em
relação a sua posição individual na vida, quanto aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações, no contexto de sua cultura e sistema de valores (WHOQOL et al., 1995).
No Brasil, a graduação em Medicina dura 6 anos, com média de 30 horas de aulas
semanais.Essa carga horária pode ser maior, dependendo do momento do curso, sem levar em
consideração o tempo dedicado aos estudos individuais e em grupo e à elaboração de trabalhos
acadêmicos. Nesse contexto, os alunos do curso médico têm sua qualidade de vida afetada pela
sobrecarga de conteúdo, pela dificuldade em administrar o tempo e pela necessidade de atender as
expectativas do aprendizado. Diferentes fatores atuam em diferentes momentos da graduação, mas
todos podem ter impacto na qualidade de vida dos alunos, que decai cerca de 10% durante a formação
(FEODRIPPE et al., 2013).
Por isso, instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) e a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) têm
manifestado preocupação com o ensino médico nas últimas décadas. Desde então, vários aspectos
sobre os estudantes de Medicina e seus hábitos têm sido estudados, na tentativa de conhecer o seu
perfil e de poder abordá-los melhor em termos educacionais, otimizando, assim, a formação
(QUINTANA et al. 2008; GONÇALVES et al., 2000).
Este estudo teve por objetivo principal investigar os elementos da qualidade de vida dos
estudantes do curso de medicina da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns. Os
objetivos específicos foram: (i) identificar implicações na qualidade de vida decorrente da formação
médica; (ii) determinar quais fatores de prejuízo à qualidade de vida.

2. Metodologia
2.1. Localização do estudo e amostra da pesquisa
O estudo foi realizado na Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. A população desta
pesquisa foram todos os estudantes do curso de Medicina deste
campus, os quais estivessem devidamente matriculados no período em que a coleta de dados foi
realizada.
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O único critério de exclusão foi a recusa à participação da pesquisa. Essa pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética da UPE (CAAE: 71423417.8.0000.5207).
2.2. Instrumento da pesquisa
Para análise da qualidade de vida, foi utilizada a versão em português do Instrumento de Avaliação
de Qualidade de Vida da The World Health Organization Qualityof Life – WHOQOL-BREF,
constituído de 26 perguntas divididas em quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio
ambiente) e duas questões sobre a qualidade de vida geral. As respostas seguem uma escala Likert de
5 pontos. O instrumento WHOQOL-BREF considera as duas últimas semanas vividas pelos
respondentes, e o tempo médio de seu preenchimento é de dez minutos. A coleta foi realizada entre
os meses de março e agosto de 2018.

3. Resultados e discussão
Essa pesquisa foi realizada nas turmas do 1º, 2º, 4º, 6º e 8º períodos de Medicina, totalizando 5 turmas
e um total de 138 alunos participantes, sendo 40,5% homens, 53% mulheres e 0,5% não
identificados.Essa amostra populacional mostrou mais equivalência entre os sexos, em comparação a
estudo semelhante realizado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ), com 61% sendo
mulheres e 39% de homens.(CHAZAN, 2014) As turmas do 10º e 12º não foram avaliadas por
estarem no período de estágio obrigatório curricular com outro perfil de atividades semanais.
Os principais resultados obtidos pelo questionário socioeconômico e pedagógicos foram: (i)
a média de idade entre os alunos foi de 20,58 ± 2,80; (ii) 5% dos alunos exercem alguma atividade
laboral remunerada, 84% não têm fonte de renda própria e 11% não declararam; (iii) 58% dos
estudantes têm renda familiar acima de 5 mil reais (Figura 1); (iv) 47% dos acadêmicos declararam
que a renda família é comprometida por conta dos gastos para manutenção na universidade, 48%
alegaram não haver comprometimento e 5% não responderamà pergunta; (v) os dados referentes a
média de horas gastas com atividades acadêmicas pelos alunos são apresentados na Tabela 1.

Renda familiar
3%
< 1.000 reais
11% 9%

1.000 a 2.000 reais
2.000 a 5.000 reais

19%

22%

5.000 a 10.000 reais
>10.000 reais

36%

Não declarado

Figura 1. Renda familiar dos estudantes de medicina da UPE campus Garanhuns.

Os resultados extraídos do WHOQOL-BREF foram analisados por domínio, de forma que as
perguntas com maior e menor média por domínio são apresentadas na Tabela 2. A qualidade do sono
foi a queixa mais frequente entre os alunos.
Tabela 1. Média de horas semanais gastas com atividades acadêmicas.
Horas

Percentual dos alunos
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Menos de 5h
Entre 5 e 10h
Entre 10 e 20h
Entre 20 e 40h
Acima de 40h
Não declarado

3%
6%
14%
27%
47%
3%

Tabela 2. Análise por domínio do WHOQOL-BREF.
Domínio

Faceta em destaque

Média

Desvio padrão

Físico

Capacidade de locomoção

4,16

0,90

Satisfação com o sono

2,80

1,04

Meio ambiente

Satisfação com as condições de moradia

4,05

0,85

Psicológico

Sentido atribuído a vida

3,82

0,86

Frequência de sentimentos negativos

3,06

1,13

Relações sócias

Satisfação do apoio recebido dos amigos

3,87

1,00

-

Avaliação da qualidade de vida

3,75

0,74

Transformando as médias dos domínios em uma escala linear de 0 a 100, notou-se que os
estudantes de Medicina na UPE campus Garanhuns demonstraram maior satisfação em todos os
domínios analisados pelo WHOQOL-BREF em relação aos resultados apresentados por Chazan
(2014) para os alunos da UERJ e Lucchettiet al. (2016) para a Universidade Federal de Juíz de Fora
(UFJF) (Tabela 3).
Tabela 3. Médias por domínio do WHOQOL-BREF.
Domínio
Físico
Psicológico
Relações Sociais
Meio ambiente

Média dos estudantes
UPE (n=138) UFRJ (n=394) UFJF (n=138)
68,2
66,0
60,85
67,2
63,5
62,16
73,8
68,9
68,58
70,8
58,0
61,38

Notou-se que a principal discrepância de resultado se deu no âmbito meio ambiente, cujas
perguntas avaliam segurança, ambiente físico, condições de moradia e de meio de transporte. Tais
facetas são melhores alcançadas em cidades menores, em razão do custo e da facilidade de
deslocamento. Isso pode justificar a melhor satisfação dos estudantes de Garanhuns.

4. Conclusões
Assim, conclui-se que os elementos de qualidade do sono e a frequência de sentimentos negativos
devem ser foco da política pedagógica para melhoria da qualidade de vida e aprendizagem dos alunos.
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1. Introdução
A avaliação em serviços de saúde pública contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais
saudável e pode prevenir contra desperdícios na implantação de programas ineficazes (D’ÁVILA et
al, 2010).
Tomando-se como elemento importante para sua dinâmica, a identificação do nível de
satisfação do usuário através de indicadores do produto utilizado, colocando como foco o indivíduo
e sua relação com a assistência à saúde bucal, com o profissional e com o ambiente, o processo de
avaliação da qualidade em serviços de saúde envolve tanto quem utiliza os serviços como quem os
produz. Não há dúvida de que usuário e prestador ocupam posições diferentes no processo, embora
ambos contribuam para que os serviços sejam executados (RIGHI et. al. 2010).
A partir de então os indicadores de cada dimensão de qualidade do questionário já validado,
o QASSaB (Questionário de Avaliação de Qualidade dos Serviços de Saúde Bucal), no qual norteia
em que pontos específicos o usuário sente a necessidade de mudança, traçando dessa forma como foi
o acesso à universidade, a maneira do serviço prestado ao usuário durante os tratamentos
odontológicos e a relação com os discentes e docentes que ali prestam o serviço para a comunidade.
O presente estudo tem por objetivo, demonstrar quais são as deficiências encontradas que
tornam o serviço deficiente quando existirem, caso não encontradas, demonstrar assim mesmo os
aspectos que favoreceram à eficiência e resolutividade das necessidades da população local.

2. Metodologia
2.1.Tipo de Estudo
O estudo baseia-se por ser descritivo e quantitativo, e da aplicação de uma forma avaliativa dos
serviços em saúde através do questionário que será respondido pelos
pacientes que necessitam de resolução dos agravos em saúde bucal. O Questionário de Avaliação de
Serviços de Saúde Bucal (QASSaB), é um instrumento que tem por função mensurar o nível de
satisfação dos usuários sobre a qualidade da assistência odontológica.
2.2. Localização do Estudo
A avaliação se deu pela percepção dos usuários que utilizaram o serviço de odontologia das clínicas
de Atenção Básica em Saúde Bucal II e III, Atenção Secundária em Saúde Bucal II e III, Atenção
Integral em Saúde Bucal II e III, com os pacientes em atendimento regular, entre os períodos de
2018.1 e 2018.2.
2.3. Fases da pesquisa
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Para isso, a pesquisa foi dividida em duas fases: a coleta de dados, através dos questionários
respondidos e a segunda etapa, após a obtenção de todos os questionários respondidos, a montagem
do banco de dados para análise estatística descritiva e inferencial sobre os dados no programa SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) a fim de refletir a satisfação do usuário diante do
atendimento recebido.
A pesquisa encontra-se na fase de coleta.
A coleta é feita em ambiente de sala de espera das referidas clínicas. São considerados para
aplicação do questionário usuários maiores que 18 anos, com tratamento iniciado e em andamento e
que foram mais de três vezes aos atendimentos marcados previamente pelos discentes, portanto,
usuários do serviço de urgência não serão abordados. Todos antes da aplicação do instrumento de
pesquisa são esclarecidos quanto aos seus objetivos e garantia de sigilo por meio da assinatura do
TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) apreciado pelo CEP-UPE conforme a
Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
2.4. Instrumento de Coleta
O QASSaB é um questionário construído e validado no curso de doutorado em odontologia
da Universidade de Pernambuco (FERNANDES, 2002), tendo como base as dimensões de qualidade
propostos por Donabedian (DONABEDIAN, 1990) e faz parte das variáveis dependentes da pesquisa,
sendo estas: 1. Disponibilidade dos serviços; 2. Resolutividade; 3. Ambiente físico do serviçolimpeza; 4. Relações humanas (Relações com outros profissionais de saúde); 5. Relações humanas
(Relação dentista/paciente); 6. Qualidade técnico-científica dos equipamentos; 7. Eficiência; 8.
Eficácia; 9. Equidade; 10. Aceitabilidade, nas quais estão distribuídas 24 questões e foi orientado ao
paciente que só fosse marcado uma alternativa de cada questão proposta (MAGALHÃES et al, 2015).
As variáveis independentes foram aplicadas juntamente ao questionário de qualidade dos
serviços em saúde bucal, pertencendo a parte de questionário socioeconômico.

3. Resultados e Discussão
As clínicas de odontologia da Universidade de Pernambuco recentemente contam com cerca de 800
pacientes cadastrados, incluindo pacientes odontopediátricos, em atendimento no momento, os que
finalizaram tratamentos e os desistentes. Em média por mês a Universidade atende 400 pessoas por
demanda programada, dentre esse grupo encontram-se pacientes novos e os que estão em tratamento
constante na universidade. A distribuição dos pacientes para os atendimentos dá-se entre os alunos
do 5º ao 10º períodos que em sua carga horária incluem-se a prática clínica odontológica, e tornamse mais intensas ao longo dos semestres até o fim da formação acadêmica.
Ultimamente percebe-se um alto crescimento na demanda espontânea e programada da
universidade, devido à diferença de qualidade nos serviços ofertados, de forma humanizada,
correspondente à diferença na formação do Cirurgião-Dentista que o BOcA (Bacharelado de
Odontologia do Campus Arcoverde) insere seus discentes desde os primeiros períodos com
abordagem baseada em evidência nas questões sobre o processo saúde-doença. Mais um motivo
fortemente associado, é a questão de que no município de Arcoverde nas UBSFs (Unidades Básicas
de Saúde da Família) para conseguir vaga de atendimento o usuário tende a enfrentar filas e fichas,
que em sua maioria são escassas e impossibilitam o atendimento de todos aqueles que necessitam de
atendimento, abrindo portas para que a comunidade procure os serviços odontológicos nas clínicas
da UPE Arcoverde, além disso muitos deles percebem a diferença principalmente nos materiais que
são utilizados em ambos os serviços.
A procura pelos serviços odontológicos da Universidade tem crescido bastante, diariamente
são observados encaminhamentos de Unidades de Saúde e do CEO (Centro de Especialidade
Odontológica) devido a realização de procedimentos com maior nível de complexidade como por
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exemplo tratamento de canal, justificada essa procura pelo fato de que está havendo sobrecarga desses
procedimentos no CEO em Arcoverde. Dessa forma é de fundamental importância a aplicação do
questionário de avaliação de qualidade no serviço odontológico na Universidade de Pernambuco que
justificará esse alto número de demanda para o tratamento odontológico.
Os dados serão ao fim de toda a coleta submetidos à análise estatística através do programa
SPSS e estão sendo previamente registrados em tabela organizadas por variáveis independentes e
dependentes a fim de perceber em que fase clínica de atendimento pode ser alcançar melhor êxito a
fim de corrigi-lo e posteriormente através de comunicação formal à coordenação do curso e esta
providenciar medidas cabíveis e exequíveis a serem repassadas aos docentes, discentes e à
administração das clínicas.
O resultado irá corresponder ao produto final da assistência prestada, considerando a saúde,
satisfação dos padrões e expectativas dos usuários (RIGHI et. al., 2010) preconiza que o QASSaB é
um instrumento devidamente validado por pesquisas anteriores e é composto por variáveis
independentes e dependentes. As variáveis independentes analisam os fatores sociodemográficos da
população, como sexo, idade, renda, escolaridade, moradia, adscrição em Estratégia de Saúde da
Família etc. Já as variáveis dependentes giram em torno das dimensões que compõem a qualidade de
um serviço. Logo, essas variáveis são: disponibilidade, resolutividade, ambiente físico e limpeza,
relações humanas, eficácia, eficiência, qualificação técnico-científica e acessibilidade (CARNUT et.
al., 2008).
Como a pesquisa apresenta-se em fase de coleta de dados de acordo com o cronograma do
projeto, não foi possível analisar o resultado completamente, no entanto percebeu-se parcialmente
que há maior adesão aos tratamento odontológicos pelo sexo feminino, estando dessa forma de
acordo com a literatura (ABREU, 2012; BACCI et al, 2002; GIL et al, 1999; TORTAMANO et al,
2007).

4. Conclusões ou Considerações Finais
É nessa conjuntura imprescindível que a aplicação de mecanismos avaliadores para identificar
problemas físicos, estruturais ou de relações humanas é posta em prática, já que a maior parte dos
atendimentos em saúde em nosso país é de ordem pública e precisam de maneira quantitativa serem
conhecidos e solucionados os devidos problemas e através da percepção do usuário pelo serviço
odontológico ofertado poderemos identificar em que momento há deficiências a serem sanadas.
Portanto novas pesquisas em qualidade nos serviços em saúde devem ser realizadas a fim de
colaborar com medidas simples mas que fazem diferença, tais como a humanização, o acolhimento,
a escuta qualificada, organização do trabalho de forma sistemática a fim de proporcionar a população
do município de Arcoverde um atendimento odontológico diferenciado e resolutivo relacionado
diretamente em todo o seu contexto socioeconômico que o envolve.
ÓRGÃO DE FOMENTO: Voluntário do EDITAL IC UPE PFA-2018
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1. Introdução
As atividades desenvolvidas no curso de Odontologia inserem-se em três planos integrados, o ensino,
a pesquisa e a extensão. Em cada um deles, há a necessidade de utilização dos dentes humanos,
reconhecido como órgãos dentários, e, portanto, submetido à Lei de Transplantes Brasileira
(BRASIL, 1997- Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997).
Sendo o dente um órgão do corpo humano, sua origem deve ser conhecida, na qual a fonte
legalizada para fornecimento desses órgãos é o Banco de Dentes Humanos (BDH). Os BDH são
espaços destinados ao armazenamento de dentes extraídos, a fim de que permaneçam em bom estado
de conservação. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a criação de um banco de
dentes em estabelecimentos de ensino, como Faculdades de Odontologia, atende a legislação vigente
referente à pesquisa envolvendo seres humanos e a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e tratamento, bem como particularidades do ensino. (FERREIRA,
2006).
A Lei de Transplantes brasileira prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão e multa para quem
remover post-mortem, órgãos, tecidos e partes do corpo humano de pessoas não identificadas
(BRASIL, 1997). De acordo com o artigo 210 do Código Penal Brasileiro, quem “violar ou profanar
sepulturas ou uma funerária” está sujeito a multa e pena de reclusão de 1 a 3 anos.
Os estudantes, ao comprarem dentes, podem ser enquadrados nas leis penais e/ou civis,
mesmo alegando não saberem que o ato é crime, pois o artigo 3º do Código Civil diz que “ninguém
se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Além disso, o comércio ilegal de dentes
humanos também viola as normas para utilização de partes de seres humanos em pesquisa,
regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da resolução nº 466 de 2012.
Ressalta-se que os professores, quando exigem de seus alunos a utilização de material humano com
procedência inespecífica, podem ser enquadrados na legislação vigente, no delito de incitação ao
crime (COSTA e SILVA, 1999).
O BDH tem entre suas funções, a valorização e divulgação do dente como órgão, a
arrecadação, preparação (limpeza, seleção, preservação, armazenamento e esterilização), além da
distribuição (cessão e/ou empréstimo) de dentes, assim como administração dos dados e registros e a
realização de pesquisas e atividades didáticas. Para que esses dentes sejam aproveitados em condições
satisfatórias e os preceitos éticos sejam respeitados, há necessidade de organização e manutenção.
N
as atividades de ensino da Odontologia, dentes são utilizados desde disciplinas básicas
como anatomia, histologia, até disciplinas específicas, como dentística, endodontia, periodontia e
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prótese. De acordo com o Novo Código de Ética, artigo 37, infração ética participar, direta ou
indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos.
Em atividades de pesquisa, os dentes são fundamentais, dado que as metodologias mais
utilizadas na pesquisa odontológica envolvem aplicação de testes aos tecidos dentários. Em estudos
in vitro utilizando-se dentes, é possível avaliar técnicas, testar materiais e desenvolver novos métodos
e produtos, visando ao aprimoramento da qualidade dos serviços odontológicos prestados à
população.
A Lei n. 9.434, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano e de
outras providências, em seu Artigo 6, diz que "é vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos
ou partes do corpo humano de pessoas não identificadas". Além disso, em seu Artigo 150, é relatada
pena de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias para quem comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes
do corpo humano, incorrendo na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer
vantagem com a transação. Já o Código Penal Brasileiro, em seu Capítulo II (Dos Crimes Contra o
Respeito aos Mortos), artigo 210, verifica-se que, quem violar ou profanar sepultura ou funerária
sofrerá pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa.
O Código de Ética em Odontologia, em sua última versão de janeiro de 2013, em seu Capítulo
XI (Da doação, do transplante e do banco de órgãos, tecidos e biomateriais), relata em seu artigo 36
que “todos os registros do banco de ossos e dentes e outros tecidos devem ser de caráter confidencial,
respeitando o sigilo da identidade do doador e do receptor”. Seu artigo 37 diz que “Constitui infração
ética: descumprir a legislação referente ao banco de tecidos e dentes ou colaborar direta ou
indiretamente com outros profissionais nesse descumprimento; utilizar-se do nome de outro
profissional para fins de retirada dos tecidos e dentes dos bancos relacionados; deixar de esclarecer
ao doador, ao receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames,
intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos e tecidos; e
participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos”.
O objetivo geral do projeto é implementar o Banco de Dentes Humanos na cidade de
Arcoverde (BDH-Arcoverde) com intuito de utilizar os dentes em atividades de ensino (laboratorial
e clínica) e pesquisa.

2. Metodologia
O projeto possui caráter transversal e interdisciplinar uma vez que se propos a construir um BDH e
ceder os dentes para as atividades de ensino e pesquisa (indissociabilidade Ensino-PesquisaExtensão), das mais diferentes especialidades odontológicas (Endodontia, Periodontia, Dentística,
Prótese Dentária), sendo de extrema importância para a formação ética e profissional dos acadêmicos,
tendo em vista que tais atividades práticas de ensino (laboratorial e clínica) estão previstas no PPC
do curso de Odontologia de Arcoverde.
A divulgação da criação e funcionamento do BDH-Arcoverde, bem como a estimulação dos
atores sociais envolvidos no processo de manutenção do banco (doação de dentes), está sendo feito
por meio de palestras educativas nas unidades básicas de saúde do município de Arcoverde, bem
como nas dependências do campus da UPE-Arcoverde, sempre que necessário. Ademais, materiais
educativos foram confeccionados sobre a importância de doar dentes e distribuídos para a população
ou fixados nas salas de espera para consulta odontológica, tanto na clínica escola da UPE, quanto nas
UBS do município de Arcoverde. BDH responsabiliza-se pela arrecadação, preparação, desinfecção,
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manipulação, seleção, preservação, estocagem, cessão, empréstimo e administração dos dentes
doados.
Origem e obtenção dos dentes: Pergunta-se ao paciente se ele aceita doar os dentes,
informando o destino e finalidade que tais dentes serão utilizados. Caso concorde, é solicitada a sua
assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Em caso de paciente menor de
idade, a ser submetido à exodontia de dente permanente, seu responsável assinará o TCLE. Os dentes
provenientes da população em geral, guardados em casa e com intenção de doá-los, deverão estar
acompanhados de um termo de doação específico.
Livro de Registro de Doadores: Um livro de registro com linhas enumeradas foi preparado
para ser exibido à autoridade sanitária competente sempre que solicitado. Neste, cada doador terá seu
nome inscrito em uma linha numerada, que corresponderá ao número de registro do doador. Para cada
doador, uma ficha cadastral será preenchida, na qual será anotado o número de registro geral, o
número de dentes doados e as condições dos mesmos.
Coleta dos dentes humanos: Os dentes são coletados em recipientes plásticos apropriados,
com tampas rosqueáveis. Os cirurgiões-dentistas foram orientados a acondicionar os dentes em água
filtrada ou soro fisiológico, sob baixa temperatura (geladeira).
Limpeza dos dentes: Em toda manipulação dos dentes, são utilizados Equipamentos de
Proteção Individual (EPI). Os dentes doados são limpeza mecânica, sendo lavados em água corrente
com detergente, esponja e escova, e manipulados para remoção de tecidos moles e duros aderidos a
eles, removendo-se cálculos e restos periodontais e ósseos, através da raspagem da superfície com
curetas.
Triagem e catalogação dos dentes: Os dentes permanentes doados são separados em grupos
específicos (1) dentes intactos, (2) dentes com coroa intacta e raiz danificada, (3) dentes com coroa
danificada e raiz intacta, (4) dentes com coroa e raiz danificados, (5) dentes com restaurações de
amálgama, (6) dentes com anomalias, (7) dentes supranumerários.
Armazenamento: O recipiente para armazenamento dos dentes de forma unitária, após sua
limpeza, são bandejas plásticas, com divisórias, com tampas. Os dentes são armazenados em
recipientes, após separação por grupos, com água destilada, trocada semanalmente, em geladeira, sob
refrigeração constante, a uma temperatura de 4ºC.
Esterilização dos dentes: Os dentes são embalados em gaze, empacotados e esterilizados em
autoclave (121ºC, 15min, 1atm).
Manutenção do estoque: É realizado um controle do estoque de dentes humanos para garantir
uma quantidade mínima no BDH.

3. Resultados e Discussão
Após implementação do BDH, já houve doação de mais de 100 dentes. Destes, 28 já foram cedidos
para utilização em aulas práticas do curso. É notório que a implantação de um BDH é fundamental
em uma instituição de ensino e pesquisa na área de odontologia, visto que eleva a qualidade do
aprendizado, proporciona segurança física e legal aos indivíduos e possibilita uma ampliação das
possibilidades de avanço na área tecnológica.
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Assim, a implementação do BDH inibe o comércio ilegal de dentes, evitando que os estudantes, ao
compararem os dentes, sejam enquadrados nas leis penais e/ou civis que versam sobre o comércio de
órgãos humanos.

4. Considerações Finais
Diante do exposto, a estruturação de um BDH na UPE, na cidade de Arcoverde, foi necessária, pela
implantação recente do curso de Odontologia neste campus.

5. Órgãos de Fomento
Este trabalho recebe apoio financeiro da Universidade de Pernambuco, por meio do edital PIAEX
01/2018.
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1. Introdução
A literatura infantil, quando desenvolvida com a função do lúdico, interage na formação do indivíduo
por si própria, pois a literatura traz o recorte do real, explicitado segundo o olhar do autor e composta
dos significados da cultura que a compõem. Realizando o processo de transformação no interior do
indivíduo, assim como age na função de equilibrar os conceitos que aleatoriamente ele vai adquirindo
pela sua leitura do ambiente em que vive. Ela organiza conceitos, ora sugere ou discorda, apresenta
culturas até então desconhecidas pelo leitor. Ou seja, a leitura é um processo de reconhecimento e
compreensão de palavras e frases que se apoiam mutuamente, levando a criança a se interessar por
materiais impressos, brincando, recreando-se e descobrindo significados, melhorando dessa forma
sua linguagem e sua comunicação com outras pessoas.
Portanto, trazer o livro de literatura infantil para o processo de alfabetização e letramento não
significa apenas entender este instrumento pedagógico como algo descontraído e desvinculado das
atividades rotineiras. Além do espaço preparado para a leitura descontraída, que precisa ser estrutura
obrigatória da instituição, a literatura infantil precisa estar dentro das A ludicidade é uma necessidade
do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista como diversão. A inserção do aspecto lúdico
na alfabetização facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, pessoal e cultural e colabora com
a boa saúde mental e física do indivíduo para a vida toda. Além disso, é através da atividade lúdica
que a criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que está inserida, a ele se
integrando, se adaptando às condições que o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar
com seus semelhantes e conviver como um ser social (NEVES, 2013, p.18).
Diante disso, a literatura infantil, quando desenvolvida com a função do lúdico, interage na
formação do indivíduo por si própria, pois a literatura traz o recorte do real, explicitado segundo o
olhar do autor e composta dos significados da cultura que a compõem. Realizando o processo de
transformação no interior do indivíduo, assim como age na função de equilibrar os conceitos que
aleatoriamente ele vai adquirindo pela sua leitura do ambiente em que vive. Ela organiza conceitos,
ora sugere ou discorda, apresenta culturas até então desconhecidas pelo leitor. Ou seja, a leitura é um
processo de reconhecimento e compreensão de palavras e frases que se apoiam mutuamente, levando
a criança a se interessar por materiais impressos, brincando, recreando-se e descobrindo significados,
melhorando dessa forma sua linguagem e sua comunicação com outras pessoas.
Freire (1993) pontua que as escolas deveriam estimular o gosto pela leitura e da escrita durante
todo o tempo de sua escolarização. Que estudar não significa um fardo e ler uma obrigação, mas uma
fonte de alegria e de prazer. Este esforço em buscar a significação dos estudos, deveria começar na
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pré-escola, intensificando-se no período da alfabetização e continuar sem jamais parar (apud,
NEVES, 2013, p.34).
A partir do exposto, fica clara a necessidade e os benefícios advindos da atividade proposta.
Aumentar o nível de entendimento público da Ciência é hoje uma necessidade, não só como um
prazer intelectual, mas também como uma necessidade de sobrevivência do homem. É uma
necessidade cultural ampliar o universo de conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se
convive mais intensamente com a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos mundo (LORENZETTI;
DELIZOICOV, 2001).
Com isso, o proposto projeto pretende tornar público a escolares da educação infantil da rede
municipal de educação de Garanhuns ações de promoção da saúde de forma ativa através de
atividades lúdicas, palestras e utilização de exemplares didáticos infantis no que diz respeito a hábitos
de higiene, alimentação saudável e cuidados básicos com a saúde que podem vir a promover mudança
de comportamentos e melhora na qualidade de vida (apud, COSCRATO; PINA; MELLO, 2010).

2. Metodologia
2.1. Área e população do estudo
O projeto será desenvolvido com alunos da educação infantil matriculados em 2 escolas públicas da
rede municipal de educação de Garanhuns – PE
2.2. Levantamentos bibliográficos de formas ativas de promoção/educação em saúde
Durante os meses de abril e maio será realizado levantamentos bibliográficos com a finalidade de
identificar livros infantis que possam ser utilizados para trabalhar os temas relacionados à promoção
da saúde com as crianças. Também será realizada uma pesquisa para identificar outros materiais
necessários (ex.: fantoches, fantasias, entre outros) para desenvolver as ações de forma lúdica.
2.3. Ações propostas
As ações serão realizadas em quatro etapas. Na primeira etapa, os alunos extensionistas sob
supervisão da orientadora irão realizar visitas nas escolas da rede municipal para apresentação do
projeto ao gestor da unidade educacional. Neste momento, serão coletadas informações importantes
para a organização do projeto como, por exemplo, número de turmas da educação infantil, número
médio de alunos por turma, faixa etária dos alunos e horário das aulas.
Na segunda etapa, em posse das informações coletadas na primeira etapa, os alunos
extensionistas em conjunto com a orientadora irão organizar as atividades que serão realizadas em
cada turma. Sessões de estudo e seminário para discussão sobre os temas relacionados à promoção
da saúde com as crianças serão realizadas semanalmente. Essas sessões de estudo servirão de base
teórica para a construção de atividades de intervenção (Ex.: brincadeiras educativas, shows de
fantoches, leitura coletiva, rodas de interação, cartilha educativa e capacitação para os professores).
Neste momento, serão escolhidos os livros e as atividades lúdicas a serem realizadas de acordo com
a faixa etária das crianças. Serão reuniões semanais para propor e organizar as atividades que serão
realizadas nas salas de aulas das escolas públicas municipais.
Na terceira etapa, serão realizadas as atividades de intervenção. Serão realizadas as visitas (a
cada quinze dias) por parte do grande grupo para realização de orientações de promoção da saúde de
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forma lúdica com uso de livros educativos e outros materiais. Serão realizadas brincadeiras educativas
voltadas a hábitos saudáveis de higiene, com simulações lúdicas e uso de imagens (lavagem das mãos,
lavagem dos alimentos, entre outras. Serão realizados shows dos “Fantoches Saudáveis”, para
reforçar todas as orientações fornecidas anteriormente de forma atrativa e divertida. Será realizada
leitura coletiva com utilização dos livros didáticos abordando a relação entre saúde, higiene e
alimentação. Serão realizadas rodas de interação sobre o que foi lido, e incentivar, que os alunos
relatem o que foi discutido. Serão realizadas oficinas de desenho, para a fixação da leitura e do que
foi visto através dos fantoches.
Na quarta etapa do projeto, os alunos extensionistas irão criar uma Cartilha Educativa e irão
realizar capacitação para os professores. O conteúdo da cartilha, bem como sua sistematização, será
definido tendo como base as experiências vividas durante as visitas. Após a delimitação do conteúdo
teórico, os alunos extensionistas irão sistematizar o processo de construção da cartilha. Fatores
importantes serão considerados, como, por exemplo, a importância de adequação da linguagem, uma
vez que, termos técnicos precisam ser substituídos por uma linguagem mais clara para as crianças. A
capacitação para os professores terá a finalidade de fornecer aos profissionais da educação das
escolas, envolvida no projeto, subsídios para que possam inserir os temas relacionados à promoção
da saúde no currículo escolar a fim de melhorar o conhecimento dos estudantes sobre estes assuntos.

3. Resultados e Discussão
No decorrer do ano, foi elaborado a lista de livros que devem ser comprados logo após a liberação da
verba pela fonte financiadora, a qual pode ser conferida a seguir:
Tabela1. Levantamento definitivo para compra de material lúdico

Título

Autor

Faixa etária

Quantidade

Preço

Cuide de Você!
De bem com seu
Corpo (6 vols.)

Quixot Multimedia
Pvt Ltd

De 6 a 8 anos

1 box com 6 livros

R$119,40

A Escova de
Dentes Azul

Marcos Mion

A partir de 4 anos

1und.

R$29,90

O Menino Só

Andrea Viviana
Taubman

A partir de 4 anos

1 und.

R$40,30

A Esperta Mão
Aberta

Ines B.
YajimaHabara

A partir de 6 anos

1 und.

R$26,59

ABC em Libras

Benedicta A.
Costa dos Reis e
Sueli Ramalho
Segala

A partir de 6 anos

1 und.

R$35,90

Os extensionistas estão encontrando certa dificuldade em dar continuidade com o projeto pela
falta de material lúdico para as atividades práticas. Entretanto, já foi articulado junto com as escolas
que servirão como campo de atuação do projeto as datas previstas para ação e o público alvo. Sendo
assim, após a liberação da verba, os extensionistas estarão prontos e aptos a realizar as atividades e
concluir o projeto.
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4. Conclusão
Até o presente momento, o projeto vem arcando com seus objetivos de promover um embasamento
teórico e prático acerca da saúde infantil, fazendo com que desperte nos acadêmicos um olhar mais
humanizado para o público infantil e deixando claro a importância de se discutir esse assunto de uma
forma lúdica para sanar qualquer pendência que esse grupo possa vir a ter.
Em breve, todo esse conhecimento será perpassado para a comunidade e concluirá seu intuito
de abordar e disseminar os conhecimentos adquiridos sobre questões de saúde relevantes para a
Universidade/Sociedade, sendo fundamentais para o desenvolvimento da região atendida e
promovendo uma melhor qualidade de vida para as crianças atendidas.
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1. INTRODUÇÃO
A discussão acerca de temas relacionados a gênero e sexualidade tem se revelado como um grande
desafio, considerando que há sempre uma dificuldade de se pensar meios de abordar tal assunto. Essa
discussão sobre gênero e sexualidade fica ainda mais difícil quando discursos e práticas
conservadoras vem ganhando força no atual cenário político no qual estamos inseridos e assim vemos
surgir medidas que dificultam o diálogo sobre esse assunto, como por exemplo, a criação de leis
municipais que impedem o debate sobre “ideologia de gênero” nas escolas, o projeto de lei Escola
sem Partido.
Frente a essas medidas, acompanhamos o surgimento de movimentos sociais que, sentindose agredidos com tais tentativas de impedir o debate sobre gênero, lutam para que essas medidas não
se vigorem. Mas na tentativa de um diálogo vemos muitas vezes surgir conflitos e discussões, nos
levando a pensar que o debate sobre gênero se tornou um desafio. Paralelo a esta situação política e
social que estamos vivendo, acompanhamos na universidade o surgimento de discursos de ódio sobre
gênero e sexualidade, causando mal-estar entre alunos. A partir desse cenário emergiu a possibilidade
do Cineclube promover uma intervenção no espaço da Universidade de Pernambuco/UPE, campus
Garanhuns, em sala de aula junto a um curso, como também em um lugar de trânsito e espaço público.
Diante disso, apostando no viés ético-estético-político, a extensão Movimenta Campus
encontrou a possibilidade de promover espaços de diálogos a partir de produções audiovisuais que
sirvam de disparadores para a emergência de produção de afetos, uma vez que acreditamos na
micropolítica dos afetos. O Cineclube proposto por essa extensão explora diversos temas que são
reflexos dos fenômenos que surgem na contemporaneidade, desse modo à discussão sobre gênero foi
um dos pontos que o Cineclube elencou nas suas ações. Para isso, utilizou-se os documentários em
formato de curta metragem intitulados “O diário de Márcia” do cineasta Bertrand Lira (PB) e “Maria
de Kalu” dos cineastas Carlos Mosca e Ronaldo Nerys (PB). Essas películas performatizam histórias
reais entremeadas de aspectos problematizadores das questões de gênero em nossa
contemporaneidade. Tratam-se de documentários que assumem um caráter político e estético em
nossos dias. Diante disso, após a exibição dos curtas no Cineclube abriu-se a discussão para que as
reverberações pudessem ser compartilhadas, sendo possível uma reflexão conjunta.
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2. METODOLOGIA
Todas as ações pensadas tomam como referência metodológica o conceito de Cartografia proposta
pelos conhecidos filósofos da diferença Deleuze e Guatarri (1995). Tal conceito diz respeito a uma
certa diferenciação dos moldes hegemônicos de se produzir ciência, pois a cartografia se propõe ao
acompanhamento de processos que consequentemente não podem serem pensados a partir de uma
relação apriorística, mas sim construído a partir da relação estabelecida que considere os diversos
campos de forças que atuam sobre as subjetividades.
Para exemplificar a noção, os autores situam o exemplo do Rizoma apontando que esse está
circunscrito através de linhas que não seguem uma linearidade: “Não existem pontos ou posições
num rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raíz, onde existem somente linhas”
(Deleuze & Guattari, 1995, p.25). Logo, a cartografia se apresenta dentro de um princípio de
mobilidade e de atenção flutuante aos fenômenos que vão se implicando no caminho das pesquisas e
das intervenções. Trata-se, assim, de um sistema em aberto, ou seja, possível de conexões e encontros
diversos.
Lançamos mão do cineclube por compreender que [...] “o cineclube é onde o sujeito pode se
constituir enquanto autor de reflexões reafirmando a conquista do direito de participar e transformar
seu cotidiano, além de mobilizar a interação social e o sentimento de pertencimento ao espaço urbano”
(Sales et al, 2017, p.7).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Através do Cineclube como disparador para discussão de gênero, as ações extensionistas ganharam
forças à medida que foi possível adentrar em espaços onde as tensões acerca da discussão de gênero
se faziam presente. Nesse sentido, é importante situar que os materiais escolhidos para exibição foram
curados pelos alunos extensionistas e que são produções que fogem de uma lógica racional ou técnica
sobre o tema. Tratam-se de curtas e documentários que trazem histórias de vida por meio de narrativas
e permitem ao espectador uma imersão nos relatos, pois segundo Netto e Austrilino (2016) o cinema
enquanto um forte instrumento de comunicação se constitui também como um recurso pedagógico
que possibilita a provocação de aspectos sensoriais, emocionais e consequentemente afetivos que
resvalam em situações transcendentais, instigando também aspectos críticos e reflexivos.
Nesse contexto, nosso intuito não foi de transmitir um saber teórico sobre gênero, mas de
promover rodas de diálogos onde experiências, identificações, preconceitos e afetações pudessem ser
compartilhados. Portanto, o recurso audiovisual se mostrou como um potente disparador, na maioria
das ações extensionistas, acreditando assim na potência que esses encontros têm, pois pensamos a
subjetividade enquanto um processo amplo que se dá através de vários agenciamentos. Baseado no
pensamento de Guatarri e Rolnik (2013), Souza (2013, p. 6) afirma que “a subjetividade não implica
uma posse, mas um processo, que se dá a partir dos nossos encontros que vivemos, encontros com o
outro, acontecimentos, invenções, enfim, aquilo que produz efeitos nos corpos e nas maneiras de
viver.” O Cineclube é assim um campo de abertura para esses encontros.
As rodas de conversas promovidas nas ações a partir do Cineclube evidenciaram a importância
em abordar a temática proposta - principalmente pela dimensão do sensível, tanto em um espaço
institucional quanto público. Cabendo ainda ressaltar que essas intervenções devem ser
compreendidas enquanto clínicas, a medida que a Psicologia clínica não se restringe entre as paredes
do consultório ou a modalidade de prática psicoterápica.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, nossas intervenções possibilitaram colocar em evidência a potência que o recurso
audiovisual possui, mesmo que através de produções com pouco investimento em recursos. As
afetações emergidas através dessas ações mostraram o quanto é forte em nós quando a experiência se
dá por meio da micropolítica e pela dimensão do sensível. Nesse sentido, o NUCAS não encerrou seu
olhar e promoção de ações sobre a temática, uma vez que a cartografia nos leva por entre os mapas e
pode nos colocar nesse lugar de novo. Os afetos que emergem a partir dessas intervenções
extensionistas atravessam cada participante e também cada integrante do grupo de extensão, onde a
partir do encontro todos são marcados pela experiência.
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1. Introdução
As questões ambientais abarcam diversos contextos no âmbito social, biológico e econômico, embora
seja um tema de extrema importância, a sociedade como todo tem um longo caminho a percorrer para
conseguir de fato, assumir responsabilidade com o meio ambiente. De acordo com a Política Nacional
de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/10: “toda a sociedade tem responsabilidade na gestão dos resíduos
sólidos urbanos, sendo assim, entre os objetivos proposto como responsabilidade compartilhada estão
a redução da geração de resíduos sólidos, do desperdício de materiais, da poluição, dos danos
ambientais, além do estímulo ao desenvolvimento de mercados, produção e consumo de produtos
derivados de materiais reciclados e recicláveis”.
A gestão dos resíduos é secular e há tempo vem sendo questionada em relação aos inúmeros
problemas mais precisamente em relação ao destino final dos resíduos, o que sem dúvida, não é algo
simples e envolve a participação de todos e diretamente da sociedade. Tendo em vista que o
gerenciamento inadequado gera inúmeros problemas sobretudo com relação a saúde pública e ao
meio ambiente é necessário que as ações práticas se intensifiquem de forma a somar esforços que
minimizem os danos ambientais, que melhorem as questões sociais, como os catadores desses
resíduos e que resolvam questões de saúde pública (AZEVEDO, 1996), através da gestão participativa
que possa levar ao destino correto dos resíduos sólidos, além do reaproveitamento através da
reciclagem e do tratamento adequado dos resíduos gerados e destino final dos mesmos (AZEVEDO,
1997). Nesse sentido, as práticas de educação ambiental, constituem um dos caminhos para orientar
a população a minimização a geração de resíduos e melhorar o direcionamento dos mesmos, dotadas
de princípios ecológicos, de preservação ambiental e participação social.
Portanto, entre outras ações o projeto objetiva fornecer esclarecimentos acerca da constituição
da classe de coletores de materiais recicláveis, ressaltando sua importância econômica e social,
visando enfatizar a educação ambiental como maneira de estabelecimento para uma prática de
atitudes conscientes no consumo e descarte de objetos passiveis a reutilização ou reciclagem. Voltado
para o conhecimento e mapeamento destes trabalhadores, como e quem são estas pessoas, formulando
meios de inclusão da população à coleta seletiva, com o foco a princípio com estudantes que
expandem seus saberes da escola para dentro de casa e posteriormente podendo trazer seus núcleos
de convívio social ao saber ecológico com o intuito de fazer parte da causa
De forma mais ampla, o presente trabalho visa implantar uma política de coleta seletiva de
resíduos sólidos no campus da UPE para a comunidade. A ideia de envolver a Universidade é de
provocar mudanças na conduta da própria comunidade acadêmica ampliando as práticas para a
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população do entorno, a fim de favorecer mudanças positivas em prol da Política Ambiental
Institucional de forma interdisciplinar e transversal buscando a integração de diferentes áreas do
conhecimento e contando com o apoio e a aprovação da direção da Unidade para implantação do
projeto.

2. Metodologia
Com caráter exploratório, essa pesquisa foi realizada com critérios baseado na semelhança e
relevância dos artigos encontrados com o tema. Inicialmente, foi realizada uma busca sobre a
produção de conhecimento e leva de informações acerca exemplos de projetos com coleta seletiva
envolvendo a comunidade e os coletores de materiais recicláveis, as políticas vigentes, historicidade
do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e sua relação com a criação de uma
nova classe trabalhista, dentre outros.

3. Resultados e Discussões
As primeiras documentações de atividades com as "sobras" vieram da literatura com aparecimentos
como o livro de Plínio Marcos, Homens de Papel, em que o lixo era a fonte de sobrevivência daqueles
apresentados na obra. Aqueles que buscam os materiais, recolhendo-os de forma coletiva ou
individual, só os escolhem os que possam servir para reaproveitamento (ARANTES e BORGES,
2013).
Foram nos últimos anos da década de 1990 que os primeiros encontros e congressos
aconteceram para se dá a criação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis
(MNCR). A partir daí foram ocorrendo congressos e reivindicações de cunho nacional e internacional,
com o Primeiro Congresso Latino-Americano de Catadores de Materiais Recicláveis no Rio Grande
do Sul, que lutavam por auxilio na alimentação, moradia, condições mínimas para vida e também a
inclusão de postos de trabalho para classe (BORTOLI, 2009). Assim segundo, Bortoli (2009, p.106):
No Brasil, a profissão de catador de material reciclável é reconhecida e foi oficializada em
2002, pela Classificação Brasileira de Ocupa-ções (CBO). Estima-se que no país sejam mais
de 500 mil catadores de lixo. Contudo, o reconhecimento da profissão não implicou mudança
nas condições de vida e trabalho dos catadores, os quais atuam sem vínculo empregatício e
sem direitos, ganham, em geral, menos de um salário mínimo, disputam materiais recicláveis
com seus pares, não estão inseridos nos sistemas de gestão de resíduos e enfrentam a
exploração da indústria da reciclagem.

O trabalho dos catadores consiste em cooperativismo relacionado diretamente ao trabalho
empreendedor em equipe, que possibilita o posto de autônomo nas decisões de seu trabalho. Essa
forma de organizar-se retrata a forma de sustento para sobrevivência destes trabalhadores (BORTOLI,
2009).
Em março de 2010 foi sancionada a Lei Federal nº 12.305, que oficializa a Política Nacional
dos Resíduos Sólidos (PNRS) nela fica intitulado a responsabilidade compartilhada de todos sob a
necessidade da criação de cooperativas e incentivas que tragam a participação conjunta para
desenvolver ações socioambientais. Para efetivar a Responsabilidade Compartilhada é preciso fazer
um enlace em cadeia de todas as vias da sociedade, desde a produção, comercialização e
consumidores, incluindo o poder público como uma das peças fundamentais deste quebra-cabeça.
Entretanto isto se torna um desafio a ser feito pelas PNRS, por isso os catadores tornam-se peça
fundamental para consolidação desta cadeia (NETO, 2011). Tudo isso descrito na Lei Federal das
PNRS. A Lei Federal 12.305/2010 diz que:
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Art.7º. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
(...)
XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

As cooperativas de recicladores passam a ter prioridade no planejamento estratégico para
implantação da logística reversa como aponta decreto Federal regulamentador Nº 7405/2010
estabelece que: Art. 1º Fica instituído o Programa Pró-Catador, com a finalidade de integrar e
articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação
das oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos,
da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento.
Ademais, a relação humana negativa com o lixo reverbera na visão que temos com os
trabalhadores que trabalham de forma direita com os resíduos. “[...] Ainda hoje, os resíduos são vistos
como algo ameaçador e são geralmente enviados para locais bem distantes dos nossos espaços físicos
de convívio e para longe, também, dos nossos pensamentos” (VELLOSO, Marta, 2008, p 1957). Esse
distanciamento também se amplia para a responsabilidade da comunidade e universidade sobre os
resíduos sólidos produzidos. A questão ambiental e social se funde nesse recorte, pois já há coletores
de materiais que os buscam na Universidade de Pernambuco, porém, a UPE ainda não conseguiu
adotar medidas de coleta seletiva. A gravidade da situação é representada na fala:
Ainda hoje, a exclusão dos catadores de lixo é tão perversa, que chega à criminalidade. Por
sobreviverem daquilo que é descartado, estes seres humanos são desconhecidos como
cidadãos e identificados como “descartáveis”. (VELLOSO, Marta, 2008, p. 1958)

É através da questão econômica ao fim dos resíduos que faz surgir um interesse em dar um
novo destino. “A valorização do lixo começa a surgir no período industrial e amplia-se por causa da
guerra. O lixo deveria ser transformado em dinheiro. Num a sociedade capitalista, geralmente só se
atribui valor a coisas que podem gerar lucro”. (VELLOSO, 2008, p.1959)

4. Considerações Finais
Através da coleta de dados deste projeto, pode ser possível futuramente a criação de Tecnologias
Sociais que se caracteriza pela habilidade criativa em gerar alternativas para suprir as necessidades e
demandas sociais. Logo, as tecnologias sociais são metodologias reaplicáveis que se sobressaem pelo
êxito na melhoria das condições de vida da população. Dagnino (2004, p.194) apresenta como ela
proporciona soluções participativas e muitíssimas ligadas à realidade local. A possibilidade de criação
de uma tecnologia necessitará de levantamento de informações sobre o local, os catadores da região
que fazem a coleta na instituição e bairros locais e a abertura da comunidade e gerenciamento
municipal – descobrindo os desafios e as estratégias de funcionalidade. E isto já é uma realidade como
a feita no projeto em São Lourenço, Minas Gerais por BERNARDO, M. e LIMA,R. S. (2017) que
com o desenvolvimento da estratégia de rotas inteligentes conseguiu aumentar a eficiência do trabalho
e, consequentemente, o serviço de coleta seletiva. Este é um exemplo em que toda a população da
cidade já é atendida pelo serviço de coleta seletiva feita pela cooperativa de coletores de materiais
recicláveis – que é autossustentável financeiramente, isto é, o que a cooperativa ganha cobre seus
custos. As autoras enfatizam: “Acredita-se que o fator crítico na implantação do programa de coleta
seletiva é a conscientização e participação da população no programa [...]”. (Bernardo, M.; Lima, R.
S. 2017) p.386. E essa possiblidade de mudança poderá se iniciar através da execução deste projeto
que abre para ampliações e futuras pesquisas
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1. Introdução
Segundo dados do IBGE, no ano de 2016 a produção de leite no Brasil totalizou 33,6 bilhões de litros.
Pernambuco, no mesmo ano, produziu um total de 839.0 milhões, deixando o estado em segundo
lugar no ranking de produção do Nordeste. As regiões do Agreste Meridional e Agreste Central
pernambucanas são conhecidas como a bacia leiteira do estado, pois detém a produção artesanal e
industrial de laticínios.
Staphylococcus aureus é um agente patogênico em potencial que causa uma variedade de
doenças graves em humanos e animais (Otto, 2014). Este patógeno é o principal agente causador da
mastite infecciosa bovina e responsável por grandes perdas na indústria leiteira, por alterar a
qualidade e a produção de leite (Ote et al., 2011). Por outro lado, fatores imunológicos individuais
do animal podem influenciar na suscetibilidade ou resistência à infecção. Uma vez que estes fatores
são herdados geneticamente, eles podem variar entre as diferentes raças bovinas (Heringstand et al.,
2000).
Os genes bovinos BMAP-28 e MASP-2 codificam moléculas que estão envolvidas na resposta
imunológica inata do hospedeiro às infecções bacterianas, como as causadas na mastite. O gene
BMAP-28 codifica o peptídeo antimicrobiano bovino 28 que apresenta um amplo espectro de
atividade antimicrobiana in vitro frente a bactérias Gram-positivas (Takagi et al., 2012). Já o gene
MASP-2, que codifica uma serinoprotease associada à lectina ligadora de manose, está diretamente
relacionado à intensificação de inflamações em humanos e camundongos.
O leite e derivados produzidos na região do Agreste Meridional e Central - conhecidos como
a bacia leiteira de Pernambuco - abastecem todo o Estado e atingem um grande contingente de
consumidores. Dessa forma, faz-se necessário conhecer e controlar os fatores imunológicos que
levam ao desenvolvimento da mastite infecciosa, a fim de garantir uma produção leiteira de maior
qualidade e minimizar os riscos para a saúde dos consumidores.

2. Metodologia
Coleta de amostras de leite e pelos
Inicialmente foi realizado um mapeamento do gado leiteiro da região do Agreste Meridional
pernambucano. Um total de 5 propriedades em cidades distintas foram selecionadas para o estudo,
sendo elas Garanhuns, Brejão, Caetés, Saloá e Paranatama.
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Foram coletadas amostras de leite provenientes de animais em lactação ativa e amostras de
pelos de animais sem discriminação de sexo ou idade. As amostras de leite foram coletadas de forma
asséptica em tubos estéreis e acondicionadas em caixas refrigeradas (4°C). Em seguida encaminhado
ao Laboratório de Inovação Terapêutica da UPE Campus Garanhuns para análise microbiológica e
isolamento de Staphylococcus aureus.
As amostras de pelos foram retiradas da vassoura da cauda dos animais, durante o manejo do
rebanho, com o auxílio de um alicate cortando-se o excesso de pelo com uma tesoura limpa sobre
uma folha de alumínio (Salman, Laureano, 2006). Os folículos foram enviados para extração do DNA
no Laboratório de Biologia Celular e Molecular da mesma instituição.
Isolamento de Staphylococcus aureus
As amostras de leite foram semeadas em meio seletivo, Ágar Manitol Salgado, e após 24h e 48h de
incubação a 37°C, as colônias amarelas foram transferidas para Caldo BHI e incubadas por 24h. Os
caldos foram repicados por esgotamento de estria em Ágar Manitol para isolamento de colônias. As
colônias passaram por caracterizações microscópica (Gram) e bioquímica (fermentação de manitol,
maltose e trealose, produção de coagulase livre, termonuclease e acetoína) de acordo com o National
Mastitis Council (1999).
Extração de DNA animal pelo método de fenol-clorofórmio
Para extração de DNA a partir dos folículos pilosos, foi utilizado o protocolo descrito por Ribeiro et
al. (2008), com modificações. Os pelos foram acondicionados em microtubos contendo 500 µL de
tampão de lise (SDS 2%, NaCl 1.4 M, Tris 20 mM, EDTA 100mM) e 10 µL (20 mg/mL) de proteinase
K. Após incubação de 12 horas a 55ºC, as amostras foram purificadas com fenol-clorofórmio 1:1. O
DNA foi precipitado com etanol absoluto gelado, na presença de acetato de sódio 3 M. As amostras
de DNA foram lavadas em etanol 70% e ressuspendidas em TE 10:1 (10mM de Tris pH 8,0 e 1mM
de EDTA). O DNA foi quantificado e a pureza checada em espectrofotômetro.
Determinação do perfil imunogenético bovino
Foram realizadas reações de PCR, utilizando os oligonucleotídeos desenhados por nosso grupo
utilizando o software Primer3 v.0.4.0, tomando como base os dados genômicos do GenBank (NCBI).
As amostras foram submetidas à PCR para um volume final de 50 μl, contendo 1X tampão de amostra,
0,2 mM de cada dNTP, 1,5 mM de MgCl2, 25 pmol de cada primer, 2,5 U de Taq DNA Polimerase
(Ludwig Biotec®) e 100 ng de DNA. Todas as reações foram acompanhadas por controle negativo
(componentes da reação, exceto o DNA genômico) e encaminhadas ao termociclador Biocycler.
As amostras foram então submetidas à eletroforese em gel de agarose 1,5% corado em solução
de brometo de etídeo (1 mg/mL) em tampão TBE 1X a uma voltagem de 120 V por 90 min. Em
seguida o gel foi visualizado em transiluminador de luz ultravioleta.
Considerações éticas
A coleta dos pelos e do leite foi realizada durante o manejo normal do rebanho, não causando stress
ao animal. Não foram utilizados os animais diretamente, dessa forma, não foi necessário submeter o
presente projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, os proprietários/responsáveis pelas
fazendas assinaram um termo de consentimento, que garantirá sua confidencialidade.
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3. Resultados e Discussão
Foram coletadas 36 amostras de pelo e 23 amostras de leite (Figura 1). Na análise microbiológica do
leite, não foram identificados isolados de S. aureus. Dessa forma, a análise microbiológica foi retirada
dos objetivos do projeto, que passou a focar exclusivamente na análise imunogenética dos rebanhos.

Figura 1 - Coleta de leite (A) e pelo (B) de bovinos em fazendas da Região Agreste de Pernambuco

Foram realizadas PCRs para a amplificação dos genes MASP-2 e BMAP-28 em amostras de
DNA bovino obtidas de pelo. O par de primers direcionados ao gene MASP-2 foi descrito na literatura
por WU et al., (2015), não apresentando amplificação nas amostras testadas. Enquanto o primer do
BMAP-28 desenhado por nosso grupo, mostrou-se viável sua análise por PCR (Figura 2).

Figura 2 - Amplificação por PCR do gene Bmap-28 bovino (L – marcador de peso molecular
DNA Ladder 100 pb; 1 a 4 – amostras amplificadas; CN – controle negativo da reação)

De acordo com Wu et al., (2015), o polimorfismo na região inicial (5’) do MASP-2 está
associado aos níveis de expressão desse gene. Quando superexpresso, intensifica a mastite bovina
infecciosa, através de uma resposta inflamatória exagerada. Já baixos níveis de expressão podem
reduzir a gravidade dos danos aos tecidos intramamários de vacas leiteiras. Já o gene BMAP-28 exibe
potente atividade antimicrobiana in vitro contra bactérias gram-positivas, além de demonstrar
atividade em respostas imunes anti-inflamatórias (Kindrachuk et al., 2011; Takagi et al. (2012).

4. Conclusões ou Considerações Finais
Até o momento, na análise do BMAP-28, foram realizadas as PCRs de 4 animais. Após amplificação
das 32 amostras restantes, os amplicons serão purificados e encaminhados para sequenciamento, a
fim de identificar seu polimorfismo e o perfil imunogenético dos rebanhos estudados. Ainda como
perspectiva, o trabalho visa ampliar o número de amostras e rebanhos, gerando um resultado mais
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amplo e preciso da frequência genotípica e alélica desses genes. Além disso, será inserido outro gene
na pesquisa (Nramp-1), envolvido na ação de resistência contra organismos intracelulares, que
garantirá um perfil imunogenético mais completo.

5. Órgão de Fomento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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1. Introdução
O relato será sobre nossa experiência no primeiro estágio supervisionado, no 5º período da
licenciatura de História, na Universidade de Pernambuco – campus Garanhuns. A série em que
estagiamos foi o 7º ano (B), turno da manhã, na Escola Municipal Gabriela Mistral. Localizada
próximo ao centro e à entrada de uma comunidade periférica em Garanhuns-PE.
Nessa experiência do Estágio Supervisionado o assunto então trabalhado abordou África e a
influência desta na construção da cultura brasileira, logo, antes de trabalhar um contexto mais teórico,
tentamos situar os alunos na localização geográfica do continente em questão. E, nos deparamos, com
uma realidade educacional deficiente acerca de conceitos básicos da geografia, o que resultou em
uma maior dificuldade de aprendizagem histórica, já que esta, demanda de um conhecimento espacial
e prévio. Portanto, decidimos explanar sobre tal obstáculo pedagógico, e como o professor de História
deve-se portar diante disso.
OBJETIVO GERAL


Compreender a defasagem dos conceitos básicos geográficos e sua relação com o
aprendizado de História.

OBJETIVO ESPECÍFICO


Explorar como tal assunto pode conscientizar os alunos para as questões estruturais e
geográficas, transcendendo a disciplina de História.



Relacionar a importância da cultura africana para a História do Brasil.



Associar os conceitos históricos com a geografia, concebendo um conhecimento mais
embasado.

2. Metodologia
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O método utilizado durante nossa regência abrangeu um maior explanação sobre mapas para
a identificação e familiarização dos espaços, reforçando oralmente como se localizava tal lugar que
estávamos discutindo sobre, a África, utilizamos então como base para transpor como forma de
fixação das tais aulas expositivas com a teoria pedagógica do behaviorismo, de forma dinâmica e
proativa, entretendo com estímulos externos e com reforço positivo a memorização dos alunos, em
que utilizando tal teoria seria assegurando um retorno mais rápido da aprendizagem construída na
sala de aula, explicado por Skinner (1972, p. 62 apud OGASAWARA, 2009 p. 37 ):
A aplicação do condicionamento operante é simples e direta. O ensino no é
um arranjo de contingências sob as quais os alunos aprendem. Aprendem sem
serem ensinados no seu ambiente natural, mas os professores arranjam
contingências especiais que aceleram a aprendizagem facilitando o
aparecimento do comportamento que de outro modo, seria adquirido
vagarosamente, ou assegurando o aparecimento do comportamento que
poderia de outro modo, não ocorrer nunca.
Foi utilizado, principalmente, recursos visuais, como imagens e pequenos vídeos – além dos
mapas, como já dito. A temática englobava temas relacionados a Cultura Africana, seja no período
pré-histórico, colonial e contemporâneo. A cada integrante do grupo foi dado um ponto, onde o
mesmo procurou transmitir de forma mais clara possível, explorando conhecimentos internos e
externos dos discentes. Ao decorrer das aulas, e, após as discussões, eram feitos questionamentos
para avaliar o grau de entendimento resultante daquela experiência na sala de aula.

3. Resultados obtidos
Apesar de deixarmos claro as questões geográficas, um aspecto percebível durante nossa
primeira experiência como estagiárias na sala de aula foi a clara dificuldade dos alunos em entender
conteúdos que demandassem um conhecimento básico espacial – além de uma inócua dificuldade de
absorção de conteúdos básicos de história apresentados em geral – já era de fato, esperado certa
dificuldade sobre o conteúdo, porém o que nos mais surpreendeu foram as dificuldades apresentadas
sobre questões básicas geográficas (Norte, Sul, Leste, Oeste) quando apresentados sobre o mapa da
África ainda nas observações, durante a aula da professora da turma. Ao retomarmos sobre essas
questões durante as aulas sobre racismo, utilizando como exemplo os Estados Unidos da América, a
noção de norte e sul se mostrou mais uma vez como um obstáculos para os alunos, em que durante o
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processo de Extensão, uma das perguntas feitas foram sobre qual localidade os Estados Unidos se
encontra, no Sul da América, ou no Norte, e a primeira resposta obtida, com convicção, foi que o
EUA se encontrava no sul da América. Isso demonstra que a turma não tinha quase nenhuma
familiaridade com mapas e as noções geográficas foram pouco trabalhadas durante os primeiros anos
na escola, o que já mostra uma defasagem na área, que se não incentivada irá piorar durante os anos
escolares, tendo como base o que Freire e Gomes (s/d, p. 8) afirmam:
Os mapas devem ser introduzidos como instrumentos pedagógicos desde o
início da alfabetização escolar, onde acontecerá, gradativamente a
familiarização, a dominação e a compreensão de conceitos básicos os quais
facilitarão a aquisição de conhecimentos para nos tornarmos leitores
eficientes de mapas.
Portanto, essa defasagem do conteúdo básico geográfico interferiu veementemente no
aprendizado de História, em que a percebível falta de noção espacial, impedia um maior
esclarecimento sobre as questões levantadas sobre o continente africano, que tem relação direta com
seus fatores geográficos, logo, se pode dizer, que sem esta base de geografia, apresentada nos anos
iniciais da escola, o conteúdo de História fica fragmentado para o aluno poder o entendê-lo
inteiramente.
4. CONCLUSÃO
Por fim, a partir da experiência em sala de aula, tivemos a oportunidade de perceber a importância da
capacitação e qualidade do ensino em todas as suas perspectivas. Nota-se como a deficiência em uma
disciplina pode levar a um efeito dominó de dificuldades em todas as outras. Fato esse, que chama a
atenção para outra realidade no ambiente escolar, e também no sistema de ensino, a super-valorização,
apenas, das disciplinas como português e matemática. Segundo Paulo Freire
É uma escola em que realmente se estude e se trabalhe. Quando criticamos, ao lado de outros
educadores, o intelectualismo de nossa escola, não pretendemos defender posição para a
escola em que se diluíssem disciplinas de estudo e uma disciplina de estudar. Talvez nunca
tenhamos tido em nossa história necessidade tão grande de ensinar, de estudar, de aprender
mais do que hoje. De aprender a ler, a escrever, a contar. De estudar história, geografia. De
compreender a situação ou as situações do país. (2003, p. 114)
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A escola, como, também, toda a rede de ensino, deve estar atenta às suas carências, e, por sua vez,
fazer uma trabalho em conjunto com todos os professores, para que, com isso, o aluno se fixe como
um ser mais preparado para vivências futuras, seja no âmbito acadêmico ou não.
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1. Introdução
A depressão no âmbito infantil ainda é pouco explorada pela literatura, embora, segundo Cruvinel e
Boruchovitch (2014), o campo da depressão infantil tem expandido nacional e internacionalmente.
Assim, a depressão infantil só começou a ser estudada nas décadas de 1960 e de 1970 (CADERARO;
CARVALHO, 2005; MIRANDA, et al, 2013; BAHLS, 2002), e os debates sobre a depressão infantil
seguiram discutindo o difícil diagnóstico e as problemáticas que acompanham a sintomatologia.
Tendo isso em vista, esse texto tem como objetivo refletir sobre possíveis reverberações das
considerações científicas para a clínica psicológica fenomenológica existencial iluminada pelo
pensamento heideggeriano.

2. Metodologia
Este trabalho parte de uma revisão bibliográfica acerca da temática em foco. A seleção dos artigos
foi feita pelo autor, utilizando como temas centrais a depressão infantil e a clínica psicológica infantil
numa perspectiva fenomenológica existencial. Foi proposto pesquisar o tema na literatura tradicional,
para, por fim, realizar a análise qualitativa e tecer algumas questões a partir da perspectiva
fenomenológica existencial.

3. Resultados e Discussões
3.1. Literatura Tradicional Acerca da Depressão Infantil
A depressão infantil ainda se mostra como um desafio para a ciência, não no sentido de que não se
tem uma direção para seguir, mas de que essa direção ainda encontra-se em terreno de recente
investigação científica. Vale dizer que, “De modo geral, a depressão é um transtorno de humor, que
prejudica a função da mente, distorcendo a forma como a pessoa vivencia e entende a realidade”
(MIRANDA, 2013 p 102). Sendo assim, na criança, pode interferir prejudicando a sua cognição, a
sua relação com o social e inclusive o seu desenvolvimento de uma forma ampla. (ROLIM NETO, et
al, 2011; BAHLS, 2002).
Além disso, a criança tem um modo peculiar de se expressar, tornando, muitas vezes a partir
dessa singularidade, um dos maiores desafios, realizar um diagnóstico, uma vez que, torna-se difícil,
dentro de um modelo tradicional, diferenciar o que é comportamento normal e o que é patológico,
pois além de ser uma linha tênue, pode haver ainda o embaraço de diferenciar suas atitudes de outros
transtornos (AVANCI, ASSIS, PESCE, 2008 CALDERARO, CARVALHO, 2005).
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Assim, mostrou-se consenso na literatura que há uma grande dificuldade no diagnóstico
porque a criança não consegue expressar suas emoções com clareza (AVANCI, ASSIS, PESCE,
2009; CALDERARO; CARVALHO, 2005; ROLIM NETO, et al, 2011). Aqui, indagamos: será a
criança que não consegue expressar ou será uma dificuldade do adulto de ler a linguagem infantil?
Avanci, Assis e Pesce (2008) trazem a noção de que a medida que o indivíduo adquire mais
capacidade de verbalização ao desenvolver-se, mais a sintomatologia iria ficando parecida com a dos
adultos. Calderaro e Carvalho (2005) afirmam que para contornar a falta de habilidade em
verbalização, é necessário focar em formas pré-verbais de comunicação. Esses autores parecem
apontar que a dificuldade em diagnosticar atravessa uma fragilidade e até mesmo uma limitação dos
adultos escutarem e compreenderem a linguagem infantil.
3.2. Possibilidades da Clínica Psicológica Fenomenológica Existencial
A fenomenologia existencial não pretende compreender a criança da mesma maneira da literatura
tradicional metafísica, acima exposta. Para tal, a atitude do clínico/pesquisador se mostra de acordo
com o pensamento da fenomenologia, que diz respeito “[...] em primeiro lugar, a vontade de ater-se
aos fenômenos mesmos, deixando de lado qualquer pressuposto e toda ideia preconcebida”
(TENÓRIO, 2003, p. 32); assim, o pensamento heideggeriano propõe alterações radicais no
pensamento impregnado pela metafísica tradicional (SAPIENZA, 2015).
Barreto (2014) traz os pensamentos de Merleau-Ponty no que diz respeito às concepções
desenvolvimentistas da criança. Segundo a autora, há duas noções principais: a mecanicista e a
idealista. Assim, é necessário redescobrir o mundo próprio/singular e seu modo de existência, que
difere da soma de qualidades do objeto científico (PONTY, 2011). Na literatura é bem acentuada a
visão de desenvolvimento por etapas, impondo uma compreensão desenvolvimentista para o
caminhar do humano em suas temporadas existenciais. A “grande e importante” separação do mundo
adulto e infantil é justamente aquilo que impede, segundo o próprio pensamento tradicional e
metafísico, o tão esperado diagnóstico, este que oferece alívio a angústia da indeterminação na mesma
medida em que tira a responsabilidade da existência, além de passar a compreender-se como utensílio,
objeto, como previamente dados e compreendidos, com objetivos, impedindo assim, a abertura às
possiblidades do ser-aí. (FEIJOO, 2011).
Dessa forma, Tenório (2003, p. 41) afirma que “[...] a pessoa doente é antes de tudo uma
pessoa que sofre, que precisa em primeiro lugar ser compreendida a partir de seus sentimentos”.
Nessa direção, Sapienza (2015) colabora com a noção de compreensão como existencial fundamental
do Dasain, que possibilita a abertura do poder-ser que o Dasain é; Assim “[...] compreender é
projetar-se, e lançar-se para, mas não se trata de fazer planos; é abrir-se para possibilidades enquanto
possibilidades” (SAPIENZA, 2015, p. 51).
Nessa perspectiva, o psicólogo assume uma atitude de escuta e de acompanhamento do
humano (TENÓRIO, 2003). Todavia, a clínica infantil, segundo Feijoo (2011), é justamente esse
possibilitar a criança caminhar sozinha, estando junto sem demonstrar isso explicitamente a ela. É
aos poucos deixa-la encontrar sua experiência de responsabilidade sobre si. Assim, ela perde a tutela
de ocupação do adulto, ao mesmo tempo que ganha a tutela de si mesma, assumindo sua
singularidade.
Barbosa (2012) traz que a experiência da melancolia diz de um humor, de estar findado em
um humor, e não no sentimento, pois o humor não possuiria o caráter de início, meio e fim, como no
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sentimento. Ainda sobre o humor, que ontologicamente na fenomenologia existencial seria o que
Heidegger chama de disposição afetiva:
O que indicamos ontologicamente com o termo disposição é onticamente, o mais conhecido
e o mais cotidiano a saber, o humor, o estado de humor. Antes de qualquer psicologia dos
humores, ainda bastante primitiva, trata-se de ver este fenômeno como um existencial [...].
(HEIDEGGER, 2002, p.188, grifos do autor).

A disposição afetiva, então é tomada como um existencial que “[...] se manifesta numa
tonalidade afetiva, constituindo-se como um modo de ser da abertura do ser-no-mundo” (SANTOS,
2016, p. 159). Podemos então, pensar que a experiência melancólica não se trata do sentimento triste
que acompanha os eventos cotidianos, mas sim de uma disposição afetiva que coloca o humano em
sua própria perda de ação, de um encontrar-se num não-poder melancólico? Ou nas palavras de
Barbosa (2012, p. 63), o humano “[...] assiste à sua tristeza, sendo incapaz de entrar em relação com
ela”. Essa reflexão nos faz compreender que a depressão se mostra como um dos modos possíveis de
ser-no mundo-com outros. Entretanto, como ela se manifesta como redução e/ou privação dos
horrízontes possíveis de poder-ser do Dasein, ela geralmente é experienciada como sofrimento o que
faz com que o humano possa encontrar-se em situação de adoecimento.

4. Considerações Finais
Como visto, a literatura tradicional da depressão infantil finca seus pilares de “segurança” nos
diagnósticos, nos prontuários, nos manuais e na “segurança” no modelo cientificista de
desenvolvimento da criança. Ao se deparar com a singularidade do ser-criança, busca comparações
ao “modelo” já conhecido do mundo adulto, apresentando dificuldades em lidar com a linguagem e
o modo próprio do universo infantil, o que põe em evidencia os possíveis obstáculos para um
diagnóstico da depressão infantil, e assinala a importância de um olhar singular para a criança em sua
temporada existencial.
Por outro lado, a lente fenomenológica existencial dá visibilidade a um modo de compreender
a depressão infantil como um modo de ser-no-mundo-com-outros, vivenciado com uma tonalidade
afetiva melancólica, que muitas vezes, diminui ou priva o humano de seu modo próprio de ser
lançado, de devir, de vir a ser. Nessa experiência de restrição de suas possibilidade de ser, o homem
sofre e pode chegar a adoecer.
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1. Introdução
O espaço escolar, desde os primeiros anos da educação infantil, promove um ambiente
propício para o desenvolvimento das habilidades humanas, sejam elas do âmbito motor, cognitivo ou
social. Levando em consideração que essas aptidões passam por um processo de desenvolvimento
durante a infância, é natural que habilidades essenciais para uma leitura e escrita adequada, passem
por determinadas turbulências, podendo ser devidamente sanadas com um acompanhamento
adequado da escola em conjunto com a família.
Segundo Alves, et al (2016), no Brasil, as dificuldades no aprendizado da leitura e escrita nos
primeiros anos escolares são bem comuns, entre 30% e 40%. Sendo que deste quantitativo, um
percentual que varia de 3% e 5% dessas crianças desenvolvem essas dificuldades em decorrência de
algum transtorno de aprendizagem. Mais especificamente, falando da dislexia, Machado e Capellini
(2010), apontam que este distúrbio pelo seu caráter hereditário, acaba sendo um dos fatores
sinalizadores para a identificação deste transtorno no sujeito, uma vez que entre 23% e 65% das
crianças cujo país são disléxicos, apresentam alguma dificuldade na leitura que pode estar associada
a manifestação da dislexia.
Diante destes dados fica perceptível que os distúrbios de aprendizagem compõem uma
questão pertinente para estudo e intervenção que atinge a vivencia de muitas crianças em variados
níveis, podendo se agravar diante de outros aspectos como a vulnerabilidade social que torna mais
difícil detectar e promover o cuidado adequando para estes indivíduos. Sendo assim, este trabalho
tem como intuito discutir acerca desta problemática com ênfase na dislexia, apontado algumas das
questões que envolvem este distúrbio, na escola e as possíveis formas de remediar esta condição.

2. Metodologia
Este resumo expandido foi elaborado a partir de um ensaio teórico individual, solicitado como
requisito avaliativo da disciplina de Psicologia da Infância, cuja temática deveria estar agraciada
dentro da premissa principal sobre os desafios da infância contemporânea. Este trabalho tem como
fundamentação uma pesquisa bibliográfica a respeito da dislexia em crianças e suas implicações no
ambiente escolar. Os artigos utilizados foram filtrados em plataformas cientificas, como Bireme e
SciELO e publicados entre 2010 e 2016.
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3. Discussão
Uma das atuações da escola consiste na aplicação detáticas que atuem no desenvolvimento da
leitura, escrita, atenção e memorização. Ao identificar falhas anormais na aquisição dessas aptidões,
é natural que a escola busque sanar essas deficiências de forma gradativa, com o exercício da pratica
e um acompanhamento constante, se necessário. No entanto, a parceria escola/família também pode
ser decisiva na identificação de transtornos de aprendizagem, como a dislexia, quepode demostrar
seus sinais durante as práticas cotidianas de aprendizado.
Sendo assim, apesar de ser no ambiente escolar onde as crianças normalmente passam a maior
parte do seu tempo ativo e são constantemente provocados a utilizarem suas habilidades, é também
dever dos tutores acompanhar o desempenho das suas crianças, fora deste ambiente e trazer para a
escola suas percepções acerca do rendimento obtido pelos mesmos, uma vez que estas questões
perpassam a vivência da criança em outros contextos. Apesar disso, está atuação não se percebe com
a devida frequência e muitas vezes vêmacompanhadas de constantes resistências.
De acordo com Félix e Freire (2012), desde 2003, a Associação Internacional de Dislexia
define a dislexia como um transtorno de bases neurológicas que consiste em uma incapacidade
específica de aquisição da aprendizagem. Este déficit é derivado de uma dificuldade na competência,
correlação e/ou fluência na leitura e na ortografia, podendo também resultar em uma deficiência
fonológica em relação as demais capacidades cognitivas. Como consequências secundárias, interfere
diretamente na compreensão do que está sendo lido e consequentemente, com a redução desta
atividade e da experiência proporcionada pela mesma, pode dificultar o desenvolvimento do
vocabulário e na aquisição do conhecimento em geral.
Apesar disso, quanto ao aprendizado na escola, a criança com dislexia pode alcançar o
conhecimento do conteúdo ministrado em sala de aula, demonstrando assim que o transtorno não tem
relação com uma falta de inteligência, mas sim, com uma dificuldade em transmitir aquilo é posto. A
criança também pode se mostrar distraída ou desinteressada pela execução das atividades quando
estas exigem, por exemplo, compreender um enunciado em um exercício e transcrever uma resposta,
mas vale ressaltar que isto pode ser compreensível uma vez que o fato da criança não compreender o
que está sendo solicitado pode gerar a prática mecanismos para sair de uma situação desconfortável.
No entanto, diante de uma carência de informações que atentem para a existência de múltiplos
níveis e subtipos de manifestação da dislexia na aquisição da aprendizagem, pode levar a própria
criança, os pais ou até membros dos seus grupos sociais a associarem suas dificuldades a uma suposta
preguiça ou falta de intelecto e assim, podendo levar ao desenvolvimento de um mal-estar interno na
criança, além de poder levar a configurar um possível fator para o insucesso disciplinar e um
determinante para a evasão escolar.
Para promover uma verificação eficaz, Pimenta (2012) ressalta a importância de uma equipe
multidisciplinar que componha diversos especialistas, dentre eles, psicólogos, fonoaudiólogos,
psicopedagogos e oftalmologistas sendo eles, peças fundamentais para um diagnóstico onde eles
submetem a criança a uma bateria de testes avaliando o nível de inteligência e todas as dificuldades
encontradas pela criança.Uma vez devidamente chegado a um diagnostico, vale pensar sobre quais
recursos poderiam ser utilizados para ajudar a criança disléxica, no desenvolvimento de táticas
facilitadoras que trabalhem melhor suas limitações, funcionando assim como vias alternativas de
aprendizado, agindo na melhoria da vida do sujeito e fazendo da experiência escolar, algo mais
dinâmico e confortável.
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Porém, percebe-se que as escolas brasileiras, em sua grande maioria, ainda não estão
preparadas para lidar com os cuidados educacionais de acomodação dos alunos disléxicos,
principalmente pela dificuldade que as escolas demonstram em sair dos modelos tradicionalistas de
ensino e em aderir a politicas de educação inclusiva que assegurem um ensino com estrutura e
equipamentos adequados para esse tipo de demanda, de acordo com a necessidade apresentada nos
casos de dislexia.
Outro lado dessa discussão é apontada por, Stern (2010) que fala a respeito das consequências
que um tratamento especial desse tipo, dado pelos educadores pode causar em um contexto onde este
tipo de necessidade pode ser entendido como um sinal de fraqueza pelo coletivo e consequentemente
dar margem para a prática do bullying.Particularmente concordo com a autora. Além de serem
estruturalmente inviáveis para atender a demanda das salas de aula, compostas por dezenas de alunos,
a realidade do bullying e do estigma ainda é muito perceptível, cuja origemé multifatorial e faz/fez
parte da vivência de muitas pessoas. Associado a isso, o que tem se evidenciado é que cada vez mais
a escola tem perdido o controle sobre essa problemática apesar de estar sendo debatida com muita
intensidade na atualidade.
Diante disso, cabe refletir sobre quais métodos poderiam ser viáveis para o cuidado da criança
disléxica, buscando integrar e socializar ao passo que agissem na prevenção dos atos de bullying e
estigma. Na literatura científica, a realização de atividades, voltadas aos jogos e brincadeiras estão
sendo cada vez mais reconhecidas como meios de acesso a criança, inclusive as disléxicas, por
configurarem uma linguagem mais natural e espontânea, característica da infância que permite
alcançar os mais diversos objetivos.
De acordo com De Castro e Tredezini (2014) o ato de brincar colabora no desenvolvimento
físico, intelectual e social sendo uma marca da infância que tem papel primordial na constituição do
ser ao proporciona a experimentação de atividades que contribuirão para seu desenvolvimento pessoal
assim como suas relações interpessoais, assim, colaborando na elaboração de conceitos, ideias,
afinidades, desenvolvimento e da sua expressão corporal, entre outras.
Assim, a aplicação de jogos e brincadeiras na escola parece conveniente, uma vez que a escola
se configurou ao longo do tempo com um espaço propício para a aplicação lúdica e sua utilização
pode promover o desenvolvimento dinâmico da percepção visual, da consciência fonológica e
coordenação motora, podendo ser utilizado tanto associado ao processo didático da aprendizagem
como ao uso recreativo.

4. Considerações Finais
Como ficara evidente, as problemáticas que envolvem a manifestação da dislexia englobam
múltiplos aspectos, incluindo o próprio meio, que interferem diretamente na forma como sujeito
desenvolverá e lidará com sua condição. Com isso, quanto mais cedo ocorra o diagnostico efetivo,
maior será sua satisfação social em manter vínculos e seu desenrolar na elaboração de mecanismos
para aquisição e estabelecimento da aprendizagem e na melhoria do seu desempenho escolar.
Para isso, uma atenção para os fenômenos que se expressam na criança pode ser decisiva para
a identificação e cuidado necessário para tornar a vivência do sujeito o mais condizente possível com
suas limitações. Assim, é de grande importância prosseguir na elaboração de estudos que discutam
metodologias cada vez mais significativas no uso dos jogos e brincadeiras ou qualquer outro
mecanismo que seja eficiente, no desenvolvimento da aprendizagem, principalmente que possa ser
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aplicado no ambiente escolar e que tenham utilidade também como ferramenta chave para preparar
os estudantes para lidar com as diferenças, algo que será muito significativo no bem-estar do aluno
com dislexia.
Sendo assim, uma vez que tais práticas permitem o cuidado, tanto em questões perceptíveis
pela observação, como em questões enraizadas internamente, é possível elaborar estratégias para
trabalhar as deficiências existentes que se apresentarem e aprimorar as habilidades normalmente
desenvolvidas, além de evitar a utilização de métodos que possam ser demonstrar impactantes ou até
mesmo invasivos.
Vale colocar que a capacitação e empoderamento do professor para poder aplicar suas ações
na escola é essencial para a efetivação e funcionamento dessas propostas. Nesse sentido, o(a)
profissional precisa ter liberdade para atuar na promoção de mudanças e a instituição deve acolher
sua iniciativa. Estas ações agem em prol do reconhecimento dos direitos da criança com dislexia
buscando garantir um ambiente educacional saudável e próspero significa entrar em acordo com o
trabalho humanizado.
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1. Introdução
A imagem corporal é tida como a representação mental que o sujeito constrói a respeito do seu próprio
corpo, ou seja, é a forma como o corpo é apresentado para o próprio sujeito. A imagem corporal não
está apenas relacionada com a aparência física real, sendo formada a partir de aspectos multifacetados
do ambiente interno e externo.
Para Vaquero-Cristóbal et al. (2013), as atitudes, sentimentos e juízos valorativos que o sujeito
constrói em relação a si mesmo são chaves para a construção da imagem corporal, pois múltiplos
componentes são incorporados nesta construção, como a percepção do corpo, a relação afetiva do
indivíduo com seu corpo e os comportamentos adotados para com o corpo. Segundo os autores, os
padrões de beleza estabelecidos em cada período da História e por cada cultura apresentam recortes
acerca da imagem, forma, adereços e outras possíveis manifestações do corpo, mostrando a ação de
aspectos socioculturais, biológicos e ambientais na constituição da imagem corporal (VAQUEROCRISTÓBAL et al., 2013). A distorção da imagem corporal, ocasionada pela difusão de ideais de
beleza inalcançáveis, ocorre quando o indivíduo internaliza o ideal determinado culturalmente acerca
e, através da comparação, conclui que seu próprio corpo não condiz com a configuração de “corpo
ideal”.
Para a abordagem psicanalítica, o processo de subjetivação é essencial para a construção da
imagem corporal. A estruturação física e psicológica se dará conforme o investimento emocional do
Outro no corpo da criança, primordial para que ela se diferencie e tome o corpo do Outro como
referência, assim, a criança “Havendo recebido um corpo e um nome do Outro, pode ser; ou seja, ser
diferente das coisas e, por isso, nomeá-las e nomear-se.” (LEVIN, 2009, p. 66). Através do universo
simbólico do desejar, é possível constituir uma imagem corporal atravessada pela linguagem.
Para Thompson et al. (1999 apud CIPRIANI, 2016), a influência sociocultural se mostra
relevante na construção da imagem corporal através das dinâmicas sociais que o sujeito estabelece
com pais, amigos e mídia, estes funcionando como mecanismos de internalização do ideal corporal e
de referenciais do comportamentos dispostos através da culturas e, por sua vez, apresentados pela
mídia. Além disso, a mídia desempenha um papel considerável na cultura nas sociedades ocidentais
(BROUGÈRE, 2001), dialogando com a construção da imagem corporal dos sujeitos, o
desenvolvimento de concepções inatingíveis em relação à imagem corporal e a objetificação e
capitalização dos corpos enquanto força e produto de um sistema econômico (ADAMI, 2005).
Como resultado de diferentes abordagens acerca da imagem corporal, é notável a amplitude
de sentidos para este termo. Para nortear este trabalho, será tomada como base a ideia de Thompson
et al. (1999 apud CIPRIANI, 2016) acerca deste tema, já citada nesta secção: a disposição de fatores
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socioculturais – especialmente mídia, pais e amigos – como influenciadores da construção da imagem
corporal.

2. Metodologia
O método utilizado para a realização desta análise consiste em Revisão Bibliográfica, conceituado
por Gil (2003) como uma contextualização teórica a partir do que tem sido investigado acerca de uma
problemática e que “não pode ser constituída apenas por referênciais ou sínteses dos estudos feitos,
mas por discussão crítica do “estado atual da questão”.” (GIL, 2003, p. 162).

3. Resultados e discussão
Expostas aos conteúdos da mídia desde cedo, as crianças apreendem representações que irão
paulatinamente compor um lugar em sua cultura lúdica. Para Brougère (2001, p. 52), “Essa cultura
lúdica está imersa na cultura geral à qual a criança pertence. Ela retira elementos do repertório de
imagens que representa a sociedade no seu conjunto.”. Assim, os desenhos animados tomam um lugar
de fornecedores de conteúdos para as vidas das crianças a partir da integração com esse universo
lúdico, tornando-se um suporte como os brinquedos e brincadeiras, afinal, essa cultura lúdica é de
ordem simbólica, permeada por representações e sentidos que irão construir uma bagagem cultural
na criança, a integrando a cultura geral e fomentando a estruturação e reestruturação de seu eu. É
notável que o contato com desenhos animados se torne um suporte para comunicação ao oferecer
referências comuns a diversas crianças, possibilitando a interação de um grupo que possui interesse
e repertório semelhante.
Como os desenhos animados são, geralmente, elementos chave no cotidiano da criança, seus
personagens passam a ser referencias de comportamento e conduta. “A criança se vê e se projeta nos
personagens, não compreendendo muito bem, ainda, os limites entre ele mesmo e a ficção.”
(BEZERRA, 2012, p. 1190). Desse modo, a criança se apropria do que é mostrado, demonstrando
como representações culturais dispostas através dos desenhos são recursos importantes para que a
criança crie representações imaginárias e assim, possibilite um lugar de estruturação da imagem
corporal atravessada pela influência sociocultural (Thompson et al, 1999 apud CIPRIANI, 2016).
O brinquedo é um instrumento lúdico no processo de invenção e criação que a criança pode
usar para passar de uma relação passiva com a televisão para um estado ativo de manipulação e para
“[...] viver a cultura que a cerca, tal como ela é verdadeiramente, e não como ela deveria ser.”
(BROUGÈRE, 2001, p. 59). Nesse sentido, os desenhos animados são vistos como uma grande
oportunidade comercial de incentivo ao consumo infantil: produtos que vão além das mídias
televisivas, podendo ser dispostos em roupas, materiais escolares, brinquedos e outros. A indústria
publicitária invade a vida privada da criança através do poder dos meios de comunicação, onde “[...]
atacam a vulnerabilidade infantil desenvolvendo uma infinidade de produtos para atingir a essa faixa
etária, criando necessidades para este público consumidor e incitando a aquisição exacerbada dos
produtos veiculados pelas mídias”, conforme pontua Cordeiro (2003, p. 886). Diversos produtos
podem reproduzir aspectos de uma cultura dominante, chegando às crianças de forma primária através
dos brinquedos e desenhos, mas carregados de sentidos voltados para, por exemplo, objetificação da
mulher, estereotipação da masculinidade, erotização infantil e veiculando a felicidade com a
aquisição de bens de consumo desde a infância.
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4. Conclusões
Como fruto da discussão trazida por este trabalho, é possível concluir que os desenhos animados
desempenham um papel fundamental na construção da imagem corporal da criança, tendo como
alicerce a concepção de Thompson et al. (1999 apud CIPRIANI, 2016) acerca de imagem corporal,
onde a mesma se estrutura a partir de influências socioculturais. Visto que fomentam o repertório
cultural e representacional lúdico da criança, nos desenhos animados ela pode encontrar referenciais
de imagem e comportamento através de cenários, situações e personagens apresentados por meio da
televisão, cinema e brinquedos, majoritariamente. Buscou-se problematizar como estes recursos
podem ser utilizados como produtos do mercado de consumo que, por sua vez, utiliza-se da fantasia
e ludicidade para incentivar o consumo infantil de bens materiais marcados graficamente com os
desenhos, em especial, os brinquedos.
Este trabalho é um convite a se pensar sobre a linha tênue existente entre as articulações
presentes na cultura dominante para transformar instrumentos do universo infantil em recursos do
mercado capitalístico e a importância do universo dos desenhos animados enquanto proporcionadores
de experiências de identificação e apropriação da realidade através do recurso simbólico (apropriação
da representação) e físico (brincar), aspectos marcantes no processo de construção da imagem
corporal da criança.
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1. Introdução
Esta pesquisa teve como objetivos a avaliação de propriedades psicométricas da versão brasileira
do Reno Inventory of Self-Perspective RISP, instrumento que objetiva a mensuração da habilidade de
tomada de perspectiva, Eu como Contexto, através dos fatores Enredado, Centrado e Transcendete,
um importante construto a Terapia de Aceitação e Compromisso ACT. Mais especificamente,
buscou-se estimar evidências de validade com base na relação com uma variável externa, Eficácia
adaptativa, e precisão da versão brasileira do RISP. O estudo foi baseado na hipótese de que o
instrumento apresentará correlações positivas com medidas de eficácia adaptativa (Escala
Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada de Autorrelato EDAO-AR).
Os resultados obtidos através dos coeficientes alfa de Cronbach e
Ômega de Mcdonald indicam nível aceitável de precisão para o fator Transcendente e bons níveis
para os fatores Enredado e Centrado e escala total, conferindo evidências de precisão ao instrumento.
Quanto a associação do RISP com a EDAO-AR, os resultados observados indicam que pessoas com
maiores níveis no fator Enredado (alta ligação com pensamento e sentimentos negativos do passado),
apresentam níveis de resposta menos adaptadas nos setores adaptativos Afetivo Relacional e
Produtividade. Por outro lado, pessoas com maiores níveis no fator centrado (capacidade de
experiência o aqui agora) tendem a apresentar melhor indicadores de adaptação nos setores afetivo
relacional e produtividade. Tais resultados sugerem evidências de validade e precisão da versão
brasileiro do RISP, bem como o potencial do inventário em compor o instrumental de profissionais
da psicologia que atuam com a ACT.

2. Metodologia
A amostra, por conveniência, foi composta por 108 estudantes universitários do curso de bacharelado
em Psicologia de uma universidade pública localizada no agreste meridional pernambucano, com
idades que variavam entre 18 e 47 anos (M = 41,3; DP = 4,3) sendo 45,4% homem, 54,6% mulheres.
Quanto ao estado civil 94,4% se autodeclararam solteiros, 5,9% casados, e 0,3% divorciados. Em
relação ao período do curso, 2º período 9%, 4º período 57%, 5º período 30,6%, 6° período 119,5%,
8º período 80,6%, 9º período 99,1%, total 100,0%.
Os participantes responderam ao RISP e a Escala Diagnóstica Adaptativa
Operacionalizada de Autorrelato - EDAO-AR; (YOSHIDA, 2013): objetiva a avaliação da eficácia
adaptativa de pessoas adultas, nos setores afetivo-relacional e produtividade. Conta com duas escalas
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independentes: A-R, com 24 itens, e Pr, com 21. Cada uma avalia três dimensões da eficácia
adaptativa: foco no eu, foco no outro e foco na situação problema.

3. Resultados e Discussão
Os indicadores de precisão, coeficientes alfa de Cronbach e Ômega de Mcdonald dos fatores
enredado, centrado e escala total indicam bons níveis de precisão do modelo de medida, ou seja, todos
superiores 0,7. Contudo foram observados valores iguais a 0,657 para o fator Transcendente,
indicando valores classificados como aceitáveis. Os resultados referentes a associação entre o RISP
e EDAO-AR são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Matriz de correlação entre RISP e EDAO-AR.
Enredado

Centrado

Transcendente

AR1

AR2

AR3

ENREDADO

0,868

CENTRADO

-,385**

0,736

-,001

,096

0,657

AR1

-,431**

,149

-,013

AR2

-,507**

-,029

,003

,262*

AR3

-,441**

,106

-,063

,506**

AR total

-,632**

,075

-,022

,733** ,804** ,620**

Enredado

Centrado

Transcendente

TRANSCENDENTE

Pr1

,187

Pr2

Pr3

ENREDADO

1

CENTRADO

-,385**

1

-,001

,096

1

Pr1

-,572**

,229*

,025

1

Pr2

-,617**

,232*

-,097

,580**

Pr3

-,465**

,137

,087

,486** ,554**

Pr total

-,654**

,234*

,017

,825** ,828** ,841**

TRANSCENDENTE

AR_total

Pr_total

1
1
1

Notas:
AR= Afetivo Relacional; Pr= Produtividade
AR1= Fator foco no eu; AR2= Fator foco no outro; AR3= Fator foco na situação problema; Pr1= Foco na situação
problema; Pr2= Foco no eu; Pr3= Foco no outro

Conforme verificado na parte superior da Tabela 1, os índices de correlação negativas, de
magnitude moderados e significativas entre o fator centrado que compõem o RISP e os fatores da
EDAO-AR: foco no eu (- 0,431); foco no outro (-0,507) e foco na situação problema (-0,441), bem
como correlação negativa de alta magnitude e significativa entre o fator Enredado o setor Afetivo
relaciona total (-0,632). Na parte inferior da Tabela destaca-se os índices de correlação negativos de
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magnitude moderada/alta e significativos entre o fator Enredado e os fatores que compõem a
subescala Produtividade da EDAO-AR: Foco na situação problema (-,572); Foco no eu (-,617); Pr3=
Foco no outro (-0,465) e com a subescala Produtividade total (-,654). Adicionalmente, observa-se
correlações positivas de baixa magnitudes e significativas entre o fator Centrado e as subescalas do
setor Pr: Foco na situação problema (0,229), Foco no eu (0,232), e escore total no setor Produtividade
(0,234).
Discussão: considerando os poucos estudos realizados até o momento com o RISP, verificouse indicadores de precisão para os fatores do instrumento e para escala total frente a amostra deste
estudo. Os resultados obtidos através dos coeficientes alfa de Cronbach e Ômega de Mcdonald
indicam nível aceitável de precisão para o fator Transcendente e bons níveis para os fatores Enredado
e Centrado e escala total. Tais resultados são coerentes com o estudo de desenvolvimento da versão
original do RISP. Contudo na versão original do instrumento apresentou indicadores de precisão (alfa
de Cronbach para a escala total. Impossibilitando a comparação entre os fatores.
No estudo brasileiro de verificação da estrutura interna os Peixoto, Gagnhon, Jeffcoat (no
prelo) verificaram tais indicadores do RISP, onde obtiveram coeficientes alfa de Cronbach que
variavam entre 0,81 (fator Transcendente) e 0,91 (fator Enredado). Dessa forma, pode-se inferir que
os resultados observados neste estudo, mesmo ligeiramente abaixo, indicam boa homogeneidade dos
itens, portanto, bons níveis de precisão uma vez que o presente estudo conta com amostra
relativamente menor dos que as empregadas nos estudos supracitados, o que tendo a influenciar
negativamente essas medidas.Tais resultados indicam novas evidências de precisão da versão
brasileira do RISP frente a avaliação de universitários e dão suporte a inferências a serem realizadas
neste estudo
Os indicadores de associação entre os resultados do RISP e da EDAO-AR sugerem evidências
de validade ao RISP, com base na associação com a variável eficácia adaptativa. Os resultados
observados indicam que pessoas com maiores níveis no fator Enredado, apresentam níveis de resposta
menos adaptadas nos diferentes fatores do setor Afetivo Relacional. Do ponto de vista teórico isto
indica que pessoas com autopercepção enredado, aquelas com alto nível de fusão com pensamentos
e eventos emocionais negativos do passado, tendem apresentar menores capacidades para enfrentar
os desafios cotidianos ligados aos relacionamentos interpessoais. O que confere evidências de
validade divergente entre o Fator Enredado e os fatores que compõem a subescala Afetivo Relacional
da EDAO-AR.
Resultados semelhantes também foram observados entre o fator Enredado e as subescalas
do setor Produtividade, demostrando que pessoas com este tipo de envolvimento psicológico com os
eventos negativos do passado tenderiam oferecer respostas pouco adaptativos em situações que
exigirem controle dos impulsos, solução dos problemas específicos e solução de conflitos
interpessoais no contexto das atividades produtivas. Contudo, foram observadas associações positivas
entre o fator Centrado e os fatores Foco na situação problema; Foco no eu, sugerindo que pessoas
com melhores níveis de autopercepção centrado, capacidade de experiências o aqui agora e observar
os pensamentos e sentimentos vivenciados no presente, tendem a oferecer respostas mais adaptativas
frentes a situações que exigirem respostas adaptativas para resolução de problemas oriundos das
atividades produtivas, bem como aqueles referentes a controle dos próprios impulsos e
reconhecimentos de limitações. Conferindo assim evidências de validade converte entre o os fatores
avaliados pelo RISP e a eficácia adaptativa no setor produtividade.
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4. Considerações Finais
Por fim, ressalta-se algumas das limitações da presente pesquisa como o fato de se basear em uma
amostra por conveniência oriunda de uma região específica do país, região nordeste. Em pesquisas
futuras esforços devem ser realizados no sentido de envolver amostras mais heterogêneas e que
abranja outras populações de interesse para além do contexto universitários.
Órgão de Fomento: PIBIC (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/ CNPq
2017/2018)
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1. Introdução
O projeto da transposição do Rio São Francisco vem sendo pensado desde 1985, e surge com o intuito
de sanar a deficiência hídrica do semi-árido da região nordeste. A ideia do projeto é criar canais que
levem águas do Rio São Francisco para as áreas que sofrem com a seca. As obras tiveram início no
ano de 2007, com previsão de conclusão para o ano de 2012. Com os atrasos das obras o prazo foi
prorrogado para o ano de 2016, no entanto, a obra ainda se encontra inacabada. Esta lentidão para a
finalização das obras, bem como o modo como o processo de desapropriação foi realizado, vêm
causando danos para a população que espera ser beneficiada com a chegada da água, além de provocar
o sofrimento no cotidiano de um povo que se encontra sob o impacto advindo da construção/presença
dos grandes empreendimentos.
A lógica desenvolvimentista, impulsionada pelo modelo capitalista de produção, trouxe
consigo impactos e riscos ambientais diante da dinâmica econômica e de "negação da natureza". Esse
entendimento traz várias consequências, dentre elas a insuficiente divulgação e compartilhamento das
repercussões dos riscos e danos não apenas ao meio ambiente, mas também o ocultamento dos
impactos diretos provocados à vida das pessoas, os chamados impactos humanos e socioambientais
os quais na maior parte dos casos são decorrentes de ações humanas. Esse encobrimento é
acompanhado, muitas vezes, pela ausência de informações que deveriam ser compartilhadas por
órgãos públicos e pelas corporações privadas parceiras nos megaprojetos. A estratégia parece ser
manter os atingidos desinformados, bem como não informar com clareza a sociedade civil que segue
segura dos benefícios trazidos por tais empreendimentos e alienada sobre os altos impactos sociais.
Importa assinalar que este projeto nasce a partir da articulação com uma pesquisa em
desenvolvimento na Fiocruz/PE, intitulada “Estudo ecossistêmico sobre os processos de
vulnerabilização de territórios e populações e do acesso à água decorrentes do processo de
implantação do projeto de transposição do Rio São Francisco” já aprovado no comitê de ética, que
busca analisar o impacto da transposição do Rio São Francisco na vida das pessoas, grupos e
comunidades que habitam próximo ao canal. Essa pesquisa além de revelar o sofrimento da população
afetada pela transposição, observou a ausência de um olhar da saúde para com eles, levando ao
adoecimento e, muitas vezes, a morte dos envolvidos. Nessa direção, professoras da UPE Campus
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Garanhuns, dos cursos de Medicina, Psicologia e do curso de Direito – Campus Arcoverde, foram
contactadas para desenvolverem em parceria ações extensionistas que possam promover uma escuta
daqueles que estão em sofrimento, visando um cuidado integral em reconhecimento ao direito à saúde
e tendo esta como dignidade.
A partir deste pedido, houve uma articulação entre estudantes e professores dos cursos de
graduação em Medicina, Psicologia e Direito, além dos residentes da Residência Multiprofissional
em Saúde Mental da Universidade de Pernambuco, e da Residência Multiprofissional em Saúde
Coletiva da Fundação Oswaldo Cruz- FIOCRUZ/PE com objetivo de criar espaços de cuidado e de
conversação em interface com o direito à saúde para a população vulnerabilizada com o impacto
causado pela transposição do Rio São Francisco, tendo como público participante a população do
município de Sertânia, onde trabalhamos com áreas da zona rural e urbana. Desse modo, a
importância deste projeto, se dá pela compreensão de que os impactos vão além das situações de
moradia, mas, também são referentes aos impactos na saúde e qualidade de vida daqueles que
vivenciam tal situação, o que podem provocar um desalojamento existencial nos seus modos de
experienciação do viver, o que justifica a relevância de uma atenção dirigida ao direito à saúde.

2. Metodologia
O projeto está sendo desenvolvido no município de Sertânia, no Sertão do Moxotó de Pernambuco.
A ação nesse território se deu através de uma articulação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Sertânia (STR) que contactou líderes comunitários de cada comunidade, e numa grande reunião
apresentamos o projeto.
O percurso dos extensionistas por entre estes territórios se deu por meio de uma cartografia
clínica, com o intuito de efetivar este projeto. Segundo Andrade, Morato e Schmidt (2007 p. 198), a
cartografia clínica[...] cumpre uma dupla função: detectar a paisagem, seus acidentes, suas mutações
e, ao mesmo tempo, criar vias de passagem através delas. Sua missão é criar língua para os
movimentos, dando-lhes condições de passagem e efetuação. Desse modo, ao cartografar há uma
intersecção entre intervenção e pesquisa, pois “O conhecimento é construído a partir da ação com o
outro” (p.198).
Os diários de bordo foram usados como forma de registro para narrar as experiências da ação
cartográfica ao percorrer os espaços coletivamente habitados (Santos, 2016) pela população a ser
acompanhada. Segundo Biselli e Barreto (2013, p.246, aspas das autoras), “’Diários de Bordo’ são
narrativas em forma de escrita, feitas por protagonista, a próprio punho, disposto a compartilhar uma
experiência”. Em outras palavras, no diário de bordo há a narrativa das experiências, a qual comunica
o modo como o outro e o contexto situacional se revelaram para o narrador. A partir destes diários
está sendo possível buscar caminhos para pensar intervenções e promover propostas que atendam o
objetivo do projeto e as necessidades das comunidades.

3. Resultados e Discussões
A partir das vivências nos territórios, pudemos escutar nos depoimentos de moradores, que os
impactos das obras da transposição vêm afetando as comunidades rurais do município de Sertânia/PE
em diversos aspectos. Os danos coletivos e individuais, são de caráter material e imaterial/simbólico,
como desapropriação de casas e terrenos ou rachaduras causadas pelas explosões das obras, morte ou
fuga de animais, plantações destruídas, retirada dos meios de subsistência, perda de acesso à água,
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baixas ou nulas indenizações, além dos sofrimentos, do adoecimento e isolamento vividos pelos
moradores. Nesse sentido, as obras do canal da transposição repercutiram em alterações no modo de
viver das comunidades afetadas, gerando danos revelados pelas narrativas de sensação de insegurança
causada pelo aumento da violência e da circulação de trabalhadores de fora das comunidades (os
homens da obra), falta de assistência jurídica, e sentimento de perda da dignidade e desamparo,
acabando por “desenraizar do solo próprio, [...] onde nosso mundo familiar e mais próximo se desfaz”
(ARAÚJO & RIBEIRO, 2005, p. 2). Além de questões relacionadas à saúde dos moradores, como
aumento dos casos de hipertensão, depressão, ansiedade, déficits no acesso aos serviços de saúde e
no acompanhamento da equipe de saúde da família, como corrobora Oliveira et al, (2017, p.23), “As
violações de direitos humanos são condições que, explícita ou implicitamente, levam a resultados
adversos para a saúde das pessoas e populações vulneráveis em todo o mundo”.
No mesmo sentido, André Monteiro Costa (2017) favorece à reflexão e discussão com o
documentário “Invisíveis”, produzido em 2017, a partir de entrevistas colhidas entre comunidades de
oito municípios de Pernambuco e Monteiro – PB, afetadas pela transposição. Nele são apresentados
trechos de depoimentos de lideranças comunitárias e moradores, que afetados pelas obras da
transposição do velho Chico, narram a experiência como um marco em suas vidas e das comunidades.
Tal documentário pôde ser usado tanto como material de conhecimento e aproximação dos
extensionistas a temática em foco, quanto ao processo de vulnerabilização de alguns grupos sociais,
como pôde disparar discussões nos territórios.
Dessa forma, faz-se necessário um olhar de cuidado integral, para uma ação de reparação dos
danos causados às comunidades já afetadas. A equipe extensionista pôde elaborar projetos de
reparação e prevenção a partir de quatro eixos de ação: saúde, direito e cidadania, mobilidade social,
e cultura, de forma que cada especialidade não trabalha apenas na sua área de formação, mas em
conjunto com todas as outras e com a comunidade, promovendo esclarecimentos dos direitos
individuais e coletivos, orientações acerca de questões relacionadas à saúde, acompanhamento devido
a sofrimentos decorrentes da transposição, valorização e fortalecimento da cultura local, do senso de
coletividade, conscientização, engajamento político e vigilância popular.
Para além dessas contribuições, compreendemos que a experiência de ser extensionista
possibilita ao discente pôr em andamento a sua própria práxis profissional. Inseridos na realidade
social o extensionista tem a possibilidade de transformar o conhecimento teórico adquirido na
universidade em um conhecimento prático e consolidado pelo compartilhar de saberes acadêmicos e
populares.
A partir da nossa experiência em andanças por Sertânia, compreendemos que a comunidade
se sente esquecida entre as obras, surgindo nos moradores o sentimento de menos valia. Inspirados
por essa experiência e nas nossas reuniões de extensões, buscamos nomear o nosso grupo de extensão,
surgindo assim o nome “transVERgente”. Esse nome surge no sentido de unir o que compõe a
realidade daquele povo (transposição, ver além e gente), e apontar para o sentido de uma demanda
revelada pelos moradores. Transpor as obras, as injustiças, a invisibilidade, e Ver além, a Gente que
tanto precisa ser olhada, escutada, acolhida, acompanhada...

4. Considerações Finais
Compreende-se, através das vivências nas comunidades e nos registros em diários de bordos
construídos pelos extensionistas, que a transposição do Rio São Francisco vem causando sofrimento
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para a população por onde essas obras passam, que se revelam a partir dos perdas/danos materiais e
imateriais/simbólicos. Ressaltamos, que a população das áreas por onde o canal ainda não passou,
também está sendo afetada, visto que as notícias da chegada das obras da transposição causam
expectativas, resultando em ansiedade e angústia frente à possibilidade de repetição das experiências
de sofrimento das demais comunidades. Aspecto significativo que também demanda atenção.
Diante disso, vimos a necessidade de criar espaços de cuidado em consonância com o direito
à saúde para a população vulnerabilizada por essas grandes obras, propondo, a composição de comitês
que atendam às diferentes demandas solicitadas para cada eixo de intervenção acima identificados.
Vale destacar que esses comitês estão sendo construídos com a participação de moradores dos sítios
atingidos pela transposição e pelos professores e extensionistas que integram esse projeto. Assim,
assinalamos a importância da interdisciplinaridade neste projeto de extensão, visto que a conversação
entre diversas áreas profissionais com a comunidade, propicia uma ampliação das possibilidades de
cuidado à uma população que sofre com as ressonâncias dos impactos dessa grande obra que é a
transposição do Rio São Francisco.
Este projeto foi aprovado no Edital Edital PIAEXT Nº1/2017 da UPE.
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1. Introdução
A síndrome de sinais e sintomas que compreendem dor, alteração da função e ruídos articulares é
denominada disfunção da articulação temporomandibular (DTM). É um problema de todo sistema
mastigatório e envolve dentes, ossos gnáticos, articulações e músculos [Pereira et al., 2009; Habib et
al., 2015; Rocha et al., 2017].
A etiologia das DTMs é multifatorial e pode estar relacionada a estresse emocional,
interferências oclusais, má-oclusão, perda dentária, alterações posturais, disfunção dos músculos
mastigatórios e estruturas adjacentes, condições de depressão, ansiedade e a combinação de tais
fatores [Pereira,Andrade,Costa, 2005; Nomura et al., 2007]. De acordo com Portinho et al. (2012), a
DTM é bastante frequente e de diagnóstico inicial difícil. A caracterização populacional dos
portadores pode facilitar a investigação inicial e nortear melhor o tratamento, tanto da disfunção em
si, como de outros diagnósticos que possam contribuir para o quadro de dor e alteração funcional
[Portinho, et al. 2012]. Nesse contexto, a avaliação clínica e de imagem deve buscar diversas
alterações a serem tratadas especificamente e por equipe multidisciplinar (cirurgião maxilofacial,
ortodontista, protesista, fisioterapeuta, otorrino, neurologista, dentre outros) [Portinho, et al. 2012].
O tratamento da DTM é variado. Incluem orientações, terapia cognitivo-comportamental,
placas de mordida miorrelaxantes, analgésicos, antiinflamatórios, antidepressivos tricíclicos,
acupuntura, infiltrações de pontos gatilho, artrocentese e cirurgias, sendo, estas últimas, indicadas
com menos frequência [Portinho, et al. 2012]. Oliveira, et al. (2010) destaca, ainda, a importância da
fisioterapia no tratamento da DTM, através de estudos utilizando recursos da eletroterapia, exercícios,
técnicas de liberação miofacial, mobilização e manipulação articular.
Dessa forma, este trabalho objetiva correlacionar a disfunção temporomandibular com a
multidisciplinaridade dos seus processos terapêuticos, visto que esta abordagem é importante e
necessária no manejo desta desordem.

2. Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura, desenvolvida através de um levantamento bibliográfico,
utilizando artigos e publicações encontradas através da base de dados da biblioteca virtual em saúde
(BVS) e PubMed. A estratégia de busca utilizada na BVS foi “disfunção temporomandibular” e “dor
orofacial” e no PubMed foi “temporomandibulardisorders” and “orofacial pain”. Os artigos
escolhidos em sua maioria datam de 2005 a 2017, dos quais quatro foram da língua inglesa e cinco
da portuguesa.
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3. Resultados e Discussão
Conforme Ferreira et al. (2016), a DTM apresenta-se de forma relativamente frequente na população
em geral, levando a quadros de dor, ruídos articulares, restrição dos movimentos mandibulares e
deformação facial, necessitando de tratamentos, que podem ser conservadores, minimamente
invasivos ou invasivos.
Os cuidados com o aparelho estomatognático, oclusão ou articulação temporomandibular
(ATM) pertencem ao cirurgião-dentista, sendo relevante salientar que independente da morfologia,
fisiologia e patologias envolvidas, em muitos casos existe a queixa de dor, e a resolutividade pode
ser de cunho multidisciplinar, como afirma Nunes et al. (2012). Nesse contexto, os mesmos autores
ainda destacam que é preciso a compreensão de que as próprias disfunções têm vários subgrupos
cujos tratamentos podem ser diferentes, com terapêuticas diferentes para o tratamento da dor, seja
oclusal, ortopédica, fisiátrica, farmacológica, cirúrgica e psicológica.
Assim, Portinho et al. (2012) assinala que o tratamento da DTM pode ser feito de várias
formas. Os relaxantes musculares e os anti-inflamatórios, por exemplo, são utilizados como
medicações iniciais, muitas vezes associados, principalmente nos quadros de dor com menos de um
ano e que apresente contratura e fadiga muscular.
A fisioterapia tem um papel fundamental no alívio de muitos dos sinais e sintomas como: dor
na ATM relacionada ao movimento, dores musculares na face e pescoço, limitação dos movimentos
da ATM e cervicais, alterações de postura (principalmente postura de cabeça), estalido articular da
ATM e algumas cefaléias [Oliveira et al., 2010].
A cirurgia para tratamento da DTM tem sido pouco indicada, somente naqueles casos em que
terapias reversíveis e menos invasivas não são resolutivas. Vários pacientes tratados cirurgicamente
no passado retornam ao consultório com recidiva de sintomas ou outras apresentações da doença. As
indicações mais imediatas são para luxação recidivante e para anquilose da ATM [Portinho, et al.
2012].

4. Considerações Finais
Diante do exposto, a DTM por apresentar várias etiologias e se apresentar de várias formas, necessita
de uma abordagem integral de cuidados com o objetivo de proporcionar resolução satisfatória dos
sintomas, bem como melhor qualidade de vida ao paciente. Assim, a multidisciplinaridade da atuação
em saúde pode ser eficaz nesses casos, pois os profissionais envolvidos como dentista, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo e demais atuarão de forma conjunta de acordo com as queixas e limitações dos
pacientes com DTM.
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1. Introdução
Massi (2007), diz que aproximadamente 15% da população mundial teria dislexia, significando uma
média de quatro a cinco pessoas em cada classe de trinta alunos têm dislexia. Os problemas
socioeconômicos brasileiros, que tange às oportunidades de acesso as informações, são um dos fatores
desencadeadores na falta de conhecimento sobre os transtornos de aprendizagem, que são obstáculo
sobreposto a esses indivíduos portadores desse quadro, que não são acompanhados devidamente.
(SIGNOR, 2015).
É necessário avaliar os múltiplos fatores ao analisar uma criança com dificuldades na leitura
e escrita, também é importante o acompanhamento especializado para entender o sujeito e suas
vivências para identificar o quadro específico de dislexia a partir nos sinais observados. (SILVA,
2018; FERREIRA, FERREIRA, ALVES, 2009). A dislexia pode ter origem hereditária. (FELIX,
2011; BARBOSA, 2014; MONTANARI, 2015). Os genes transmitem características para gerações
seguintes, as bases neurobiológicas da dislexia se articulam com as experiências nos mecanismos
cerebrais, alguns disléxicos apresentam alterações na organização neuronal processual temporoparieto-occipital. (SCHIRMER et al, 2004).
Segundo Prestes e Feitosa (2017), o quadro de dislexia é o uns dos transtornos de
aprendizagem mais comuns, mesmo alterando na habilidade de leitura e escrita, não alteram a
capacidade intelectual, afeta a consciência fonológico, ou seja, capacidade de refletir sobre elementos
sonoros que formam as palavras, também afetando a rota fonológica que é a decodificação dos
fonemas e grafemas, podendo levá-los a terem dificuldade na decodificação de pseudopalavras.
Há debate entre autores entre a origem do déficit fonológico, alguns dizem que é a sematologia
é o primeiro sinal, outras acreditam que é secundária, a dislexia hoje descarrila em três teorias
divergentes, que tentam explicar “o que é dislexia? ” E como ela aparece.
O objetivo deste
presente estudo é analisar através da literatura os tipos de dislexia: Teoria fonológica, Teoria
Alofônica e Teoria do Déficit Auditivo, esclarecendo as controvérsias e concordâncias entre elas.

2. Metodologia
Foi realizado um levantamento sobre a dislexia e como ocorre a sua identificação em artigos
publicados entre 2003 e 2018, na plataforma do Google Acadêmico foram encontrados 21.300 e 153
SciELO, após a seleção 30 artigos e teses em português foram selecionadas. Através da revisão de
literatura buscaram-se os descritores: dislexia, avaliação da escrita, processos de linguagem e relações
escolares, selecionou-se os artigos de maneira detalhada dos saberes combinados das áreas de
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psicologia, pedagogia e fonoaudiologia. A fim de obter esclarecimentos após a somatização dos
conhecimentos para elucidar nas práticas escolares dos professores primários.

3. Resultados e Discussões
Na visão neurológica, as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos disléxicos são
compreendidas como um conjunto de desordens sistêmicas e parciais da aprendizagem escolar que
surgem como consequência do funcionamento insatisfatório de um ou mais sistemas cerebrais.
(SALLES et al, 2004).
Na dislexia existe dificuldade na decodificação das palavras e processamento
fonológico, isto é, a dificuldade em desmembrar a palavra separando-as em unidades menores de som
e, também na conversão dos grafemas em fonemas. (DEUSCHLE, CECHELLA, 2009). Pensava-se
que a dislexia derivada de déficits no processamento visual e afetava somente a linguagem escrita.
(PINHEIRO,1995. p.108). Pesquisas recentes, no entanto, mostraram resultados em que as
dificuldades de leitura se originavam também de déficits nas habilidades fonológicas, de memória e
no desenvolvimento da linguagem. (CARDOSO, ROMERO, CAPELLI, 2012).

3.1. Teoria Fonológica
A teoria fonológica apresenta que os disléxicos têm um déficit na montagem, armazenamento e
emissão de sons, a capacidade manipulação de sons linguísticos é afetada, portanto a mecanização
grafofônica de codificar e decodificar são comprometidos, e, portanto, o conhecimento dos padrões
de ortografia está diretamente relacionado a consciência fonológica. (LANDERL, WILLBURGER,
2010). As maiorias dos indivíduos que apresentam dislexia observam-se o quadro de déficit
fonológico. (NOORDENBOS, SERNICLAES, 2015).
Os adeptos dessa teoria concordam que o déficit fonológico tem ligação direta com déficit
cognitivo linguístico, evidências que dão força para essa teoria são: o desempenho inferior em tarefas
de consciência fonológica, segmentação e manutenção de fala. (PRESTES, FEITOSA, 2017).

3.2. Teoria alofônica
Segundo a Teoria Alofônica, os disléxicos desintegram as características alofônicas e transformam
características fonêmicas durante o desenvolvimento da fala e, consequentemente, percebem a fala
em unidades alofônicas, o que é denominado percepção alofônica. (PRESTES, FEITOSA, 2017).
A percepção alofônica não é específica para dislexia e podem diminuir com a experiência de
leitura. No entanto, estas conclusões foram refutadas por pesquisadores, que apontam para a
persistência das percepções alofônicas na dislexia, independentemente da experiência de leitura.
(NOORDENBOS, SERNICLAES, 2015).

3.2. Teoria do Déficit Auditivo
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Segundo a Teoria do Déficit Auditivo, a dislexia é causada pelo desenvolvimento do déficit
fonológico, dificultando leitura e escrita, nessa teoria o déficit fonológico é entendido com secundário
e auditivo elementar. A experiência auditiva é a via sensorial permite na infância as crianças
adquiriram as representações fonológicas necessárias para habilidade de decodificação grafêmica.
(MORAIS, 2009).
O obstáculo para tratar com o componente auditivo fonêmico poderia ser consequência de
uma estimulação sonora introdutória, mas não estando relacionada falta de estimulação do meio, mas
sim a dificuldade de interpretá-la. Portanto, podemos deduzir por não ser inerente do processamento
fonológico é possível supor que o déficit do disléxico não ser exclusivamente do processamento
fonológico, todavia complementar a uma alteração perceptual auditiva. (PRESTES, FEITOSA,
2017).

3.3. Dislexia
A dislexia desencadeia um ritmo diferente de aprendizagem comparado com o das outras pessoas da
mesma faixa etária, diante desta dificuldade no desenvolvimento da escrita e decodificação das
palavras. (PEREIRA, 2018). Esse fator corrobora com a noção de incapacidade do sujeito diante da
escrita e, consequentemente, fundamentam a noção derivada de uma trajetória que pode se resumir
ao fracasso escolar. (CAPELLINI, 2007).
A definição de dislexia pode ser considerada em seus aspectos muito controvérsia, pois são
muitas nomenclaturas propostas que descrevem as características singulares, que fica difícil saber
quando nos referimos ao mesmo transtorno e quando tratamos de quadros diferentes. (RUBINO,
2008).

4. Considerações Finais
Este estudo busca promover um esclarecimento sobre os diferentes tipos de dislexia, atendo-se as
singularidades do transtorno e como identificá-lo. Entendendo que o avanço nas áreas estudadas
colaboraria para o acompanhamento específico nas escolas. Assegurado ao fato de que os sinais
emitidos pelas crianças disléxicas na primeira infância são perceptíveis e devem ser acompanhados.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de mais publicações especifica realizadas por
psicólogos e fonoaudiólogos sobre como se deve intervir nesses casos.
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Palavras-chave: Desequilíbrios Eletrolíticos, Alcoolismo, Tratamento.

1. Introdução
O alcoolismo crônico é um importante problema social e de saúde que é prevalente em todo o mundo.
Na Índia, é uma das principais causas de morbidade e consequente perda de horas de trabalho.
Alcoólicos crônicos correm o risco de falência múltipla do sistema por causa da deficiência de
micronutrientes e efeitos tóxicos do álcool em todos os tecidos. Portanto, existe um potencial de risco
exagerado de morbidade e mortalidade (ASHALATA et al, 2015).
Distúrbios eletrolíticos são ocorrências comuns em pacientes etilistas, a duração e a
quantidade do consumo de álcool de um determinado paciente geralmente determinam o significado
clínico desses distúrbios. Anormalidades eletrolíticas tendem a ser mais graves em pacientes nos
quais a desnutrição proteico-calórica, a deficiência de vitaminas e a doença intercorrente
desempenham papéis contributivos. No entanto, distúrbios eletrolíticos também podem estar
presentes em pacientes que comem três refeições nutritivas por dia; isso implica o álcool como tendo
um papel direto nos distúrbios fisiopatológicos subjacentes (PALMER; CLEGG, 2017).
Os desequilíbrios hidroeletrolíticos estão entre os principais problemas clínicos encontrados
na emergência e podem ser fatais se não corrigidos adequadamente. Cuidados especiais devem ser
dados aos pacientes críticos como vítimas de trauma, grandes queimados, sépticos, portadores de
insuficiência cardíaca ou renal, em quimioterapia e mesmo atletas de alto desempenho sintomáticos
(DUTRA et al, 2012).
Tendo em vista a importância de uma abordagem correta, esse estudo tem como objetivo
realizar uma revisão literária sobre os distúrbios eletrolíticos comuns em etilistas, explanando sobre
as principais complicações e o tratamento adequado.

2. Metodologia
Fez-se a revisão sistemática da literatura a partir da busca nas bases de dados Lilacs, SciELO, BVS,
periódicos CAPES, PubMed e Google Academico. Em todas as bases de dados aplicou-se a estratégia
de busca com as palavras-chave: (“Desequilíbrios eletrolíticos, alcoolismo, tratamento” AND
“Electrolyte disordens, alcoholism”). Os critérios de seleção adotados foram os artigos escritos nos
idiomas português e inglês, bem como, a abordagem do tema pesquisado.

3. Resultados e Discussão
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Foram encontrados 13.567 artigos, 13.500 no google acadêmico, 15 na base de dados Scielo, 16 na
BVS, 17 no CAPES, 12 na MedLine, 7 e na Lilacs. Desses, 13.547 foram descartados por não atender
aos critérios de elegibilidade. Após a leitura de titulo e resumo de 20 artigos, restaram, como amostra
final dessa revisão, 10 artigos, correspondentes a tratamento e diagnóstico de distúrbios eletrolíticos
em pacientes etilistas, publicados entre 2000 e 2017, no Brasil e Europa.
Nos artigos analisados, foi observado que a grande maioria dos pacientes em que os distúrbios
eletrolíticos se desenvolvem são admitidos no hospital por motivos como dor abdominal ou o
aparecimento de náuseas e vômitos persistentes que podem ou não estar relacionados ao uso de álcool.
Embora a acidose metabólica e a hiponatremia estejam frequentemente presentes na admissão, outras
concentrações plasmáticas podem ser normais ou minimamente desequilibradas, apesar dos déficits
ocultos que são frequentemente grandes. Após o início da terapia destinada a tratar a acidose e
restaurar o volume de líquido extracelular, os déficits são desmascarados; esses déficits podem
resultar em complicações que ameaçam a vida. Os sinais indicadores da ingestão crônica de álcool
são diminuições precipitadas nas concentrações plasmáticas de fosfato, magnésio, potássio e cálcio
nas primeiras 24 a 36 horas após a admissão (PALMER; CLEGG, 2017).
A maioria dos efeitos crônicos do alcoolismo é devido ao acúmulo de gordura nas células
hepáticas, levando ao fígado gorduroso e aos feitos tóxicos acumulados do acetaldeído (VILAÇA et
al, 2015). O álcool permeia todos os tecidos do corpo e afeta a maioria das funções vitais, porque é
uma pequena molécula solúvel em água e lipídios. O álcool atravessa as membranas capilares por
difusão simples, afetando quase todos os sistemas orgânicos do corpo, afetando uma ampla gama de
funções celulares. O fígado é o órgão mais severamente afetado pelo alcoolismo (ASHALATA et al,
2015).
O metabolismo do etanol em acetaldeído e acetato no fígado leva a uma relação aumentada
de NADH para nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) que contribui para a diminuição da
gliconeogênese e aumenta a produção de corpos cetônicos, especificamente o ácido β-hidroxibutírico.
A depleção de glicogênio, as reduções na liberação de insulina e o aumento do tônus autonômico
proporcionam um efeito estimulatório para a liberação de glucagon. Pacientes que apresentam
hipoglicemia frequentemente tiveram uma redução na ingestão de alimentos por 14 a 24 horas após
a última ingestão de álcool. Nesses pacientes, a hipoglicemia pode ser fatal, porque a transição do
estupor alcoólico para o coma hipoglicêmico pode ser imperceptível. A proporção aumentada de
NADH para NAD também favorece a conversão de piruvato em lactato, o que explica o aumento da
produção de lactato hepático e, juntamente com o aumento da produção de corpos cetônicos, pode
gerar uma acidose metabólica (RAUT et al, 2015).
Os efeitos tóxicos do acetaldeído, que é formado durante o metabolismo do etanol, resultam
em uma redução generalizada na capacidade de reabsorção da células tubulares do rim, causando uma
disfunção generalizada, que se manifesta mais frequentemente como glicosúria, aminoacidúria,
hipermagnesúria, hipercalciúria e um limiar renal diminuído para a excreção de fosfato, causando
uma perda em massa de eletrólitos e gerando uma série de distúrbios eletrolíticos (ASHALATA et
al, 2015). As anormalidades tubulares descritas podem estar relacionadas à disfunção de
transportadores apicalmente localizados e à diminuição da atividade da ATPase de sódio-potássio,
ambas relacionadas a alterações estruturais na bicamada fosfolipídica da membrana celular
(OLIVEIRA et al, 2011).
A ingestão aguda de álcool induz a diurese da água devido à supressão dos níveis circulantes
de vasopressina, predispondo os pacientes à desidratação e à hipernatremia. Esse efeito supressor não
ocorre com exposição repetida ou exposição contínua prolongada. Nesses pacientes, os níveis de
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vasopressina aumentam, resultando em aumento da osmolaridade da urina e diminuição da depuração
da água livre. Como resultado, a hiponatremia é um distúrbio comum que ocorre em até 17% dos
pacientes com transtornos crônicos de uso de álcool (PALMER; CLEGG, 2017).

4. Conclusões
Uma série de distúrbios ácido-base e distúrbios eletrolíticos pode ocorrer em pacientes com distúrbio
crônico do uso de álcool devido a deficiências nutricionais e diminuição da absorção gastrointestinal,
bem como disfunção tubular devido à exposição crônica ao álcool. Esses podem ser corrigidos
inicialmente, mas, devido aos efeitos deletérios do álcool na função tubular renal, eles podem
reaparecer poucos dias após a correção inicial.
Compreender as características fisiopatológicas dos distúrbios eletrolíticos relacionados ao
abuso de álcool deve ajudar os médicos a implementar terapias apropriadas e evitar os potenciais
efeitos tóxicos dessas anormalidades em seus pacientes.
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1. Introdução
A cognição, ao longo do desenvolvimento humano, ocupa um lugar de destaque por possibilitar a
relação com o mundo e consigo. Segundo Rodrigues (2017, p. 25), para que a aprendizagem aconteça,
algumas funções necessitam estar em pleno funcionamento, tais como “percepção, linguagem,
memória e as funções executivas”. O pressuposto que pauta este projeto de extensão é que a
aprendizagem e o desenvolvimento humanos estão presentes ao longo de toda a existência humana,
independente da faixa etária, e que investir em seu desenvolvimento é uma ação política.
Este projeto se insere nas atividades do NUEEC – Núcleo de Estudos em Educação Cognitiva
que desde 2015 tem trabalhado com o tema cognição. Hoje fazem parte 14 estudantes de Psicologia,
do segundo, quarto, sexto e décimo períodos. Nos dois primeiros anos a atuação se limitou a
intervenções com adolescentes numa escola municipal de Garanhuns-PE. Foram obtidas aprovações
com fomento em pesquisa pelo PFA – Programa de Fortalecimento Acadêmico tanto em 2016, como
em 2017. Ano passado, o NUEEC teve também um projeto de extensão contemplado no Edital
PIAEXT 2017 no 1/2017, com o objetivo de atuar especificamente em aspectos cognitivos de
adolescentes. Esta foi uma demanda da escola, entretanto, o que se observou é que sem trabalhar
concomitantemente os aspectos afetivos, não seria possível ter resultados significativos nas mudanças
de comportamento. Por isso, este ano o planejamento foi revisto e estamos incluindo tanto aspectos
cognitivos, quanto afetivos.
Dessa forma, o projeto pretende auxiliar no desenvolvimento de aspectos cognitivos e afetivos
junto a diversos segmentos da sociedade – adolescentes, professores e idosos. Além de melhorar
funções cognitivas relacionadas à entrada, elaboração e saída de informações dos participantes
beneficiados; aumentar a autoestima em relação à capacidade de aprendizagem, independente da faixa
etária; e propor a meta-análise e a autorregulação do comportamento.
Ao desenvolver a Educação Cognitiva, independentemente da idade, pretende-se uma ação
política. Com os adolescentes, por possibilitar ampliação de escolhas e atuação diante do mundo; com
os idosos, por estimular a manutenção de autonomia e com os professores porque a eles cabe fomentar
boa parte dessa iniciativa. Oferecer oportunidade para lidar com a vida é fundamental para o exercício
da cidadania.

2. Metodologia
Os aspectos afetivos e cognitivos são assim nomeados e divididos por uma tentativa de dicotomizar
os processos humanos, mas o que se observa e o que se vive é que são dimensões indissociáveis. Duas
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dimensões são fundamentais para que haja mudança de comportamento: os aspectos motivacionais e
os cognitivos. Segundo seus estudos, não é possível traçar de metas de vida e, consequentemente,
atingi-las, sem que estas duas dimensões estejam envolvidas. Por estas razões o NUEEC atua
contemplando tanto aspectos afetivos, quanto cognitivos, além de faixas etárias diferenciadas
Os principais recursos utilizados para a execução das oficinas são os jogos de regra e as
dinâmicas de grupo. A ludicidade, a alternância entre cooperação e competição, e a possibilidade de
trabalhar diferentes funções cognitivas, fazem do jogo de regras um instrumento ímpar no
desenvolvimento de oficinas para intervir em aspectos cognitivos.
Ao longo do ano de 2018 estão sendo realizadas três ações de extensão, a saber:
(1) NUEEC na Escola: oficinas com duas turmas de sétimo ano do ensino fundamental numa
escola municipal de Garanhuns-PE;
(2) NUEEC com Professores: formação intitulada “Promoção de Saúde e Habilidades Sociais:
Interlocuções entre Psicologia e Docência”. Trata-se de um projeto que está em andamento,
aguardando agendamento da escola;
(3) NUEEC com Idosos: oficinas de Estimulação Cognitiva junto a idosos de um grupo de
convivência da cidade de Garanhuns-PE.

3. Resultados e Discussão
O projeto encontra-se em fase de execução, mas de antemão já se pode observar alguns indicadores
de resultados. Os grupos apresentam diferenças e características próprias. Como esperado, a atuação
com adolescentes tem sido mais produtiva, acreditamos que as intervenções afetivas, junto a
diminuição das turmas e das desigualdades em níveis de escolaridade, causada por reprovações no
ano letivo, tenham influenciado o movimento grupal, que passou a ser mais adepto aos acadêmicos,
demonstrando participação e motivação nos jogos. Em junho deste ano tivemos uma comunicação
oral e três banners referentes a experiência e aos resultados encontrados no ano de 2017 apresentados
no Oitavo Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (VIII CBEU).
O grupo com idosos teve rápida adesão e, apesar de não usarmos instrumentos de avaliação,
há relatos de participantes em relação a avanços referentes à memória, resolução de problemas,
concentração e disposição. É observável também melhoras significativas na autonomia, autoestima e
nos relacionamentos interpessoais, acreditamos que os laços afetivos nesta fase da vida,
especificamente, têm forte relação com a motivação, e os jogos têm estimulado a competitividade
saudável entre o grupo.
Sob a influência do trabalho realizado com idosos, em agosto deste ano, tivemos em nossa
universidade o Primeiro Simpósio Pernambucano sobre Envelhecimento (I SIMPEE), com a
organização do NUEEC em parceira de outro grupo de extensão (NETO), proporcionando
conhecimento a comunidade em geral a respeito do tema. Sendo esta extensão responsável por
apresentar cinco trabalhos científicos a partir da experiência vivenciada nas atividades extensionistas.
Foram eles: “A importância da resiliência dos extensionistas no trabalho com idosos: um relato
de experiência”;“Relato de experiência: o jogo LIG4 como recurso para trabalhar funções
executivas com idosos”; “Habilidades sociais e estimulação cognitiva junto a idosos: um relato
de experiência”; “Treinamento da memória de trabalho em oficinas de estimulação cognitiva
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com idosos”; “Relato de experiência: escravos de Jó como recurso para trabalhar controle
inibitório no envelhecimento”.
As supervisões semanais nos mostram recortes de como as intervenções têm contribuído para
as populações, porém no plano a maior prazo ainda não podemos visualizar quantificadamente e
pontualmente quais os aspectos que tiveram relação com nosso trabalho. Cabe ressaltar que, por se
tratar de populações vulneráveis, os resultados podem parecer pequenos no plano numérico, contudo
são avanços graduais que podem mudar a vida de uma pessoa.Nos dois grupos, utilizamos as teorias
de Educação Cognitiva e da Modificabilidade Cognitiva Estrutural como base para nossa prática.
A Educação Cognitiva segundo Fonseca (2007, p.9), “... visa desenvolver e maximizar os
processos de captação, integração, elaboração e expressão de informação, no fundo, tudo o que se
pode definir como aprendizagem”. Já a Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural de Feuerstein
(2014) diz que a inteligência é modificável, ou seja, apesar de considerar os componentes hereditários,
entende que a interação sociocultural é capaz de causar uma modificação estrutural significativa no
ser humano. Sua teoria é utilizada para o cuidado com pessoas das mais variadas faixas etárias e
condições de saúde.
Feuerstein (2014) defende que a intervenção na cognição pode melhorar o aprendizado, e lista
dez motivos: A percepção é irreversível, a cognição é alterável; a cognição permite antecipações, ou
seja, não é necessário experimentar diretamente todos os objetos ou eventos; os processos cognitivos
permitem a decisão consciente no que focar, quando focar; auxiliam na tomada de decisão,
hierarquizando as informações; possibilita a adaptação à realidade; não há limite para as informações
geradas; permite compartilhar experiências, ampliando a adaptação cultural; a afetividade pode ser
trabalhada; produz consciência e condições melhores de adaptação ao mundo; possibilita
reconhecimento dos conflitos e das dissonâncias cognitivas, também expandindo a consciência.
O autor aponta que, para que a modificabilidade cognitiva seja possível, é preciso criar uma
EAM (experiência de aprendizagem mediada). Tal experiência precisa atender aos seguintes critérios:
(1) intencionalidade e reciprocidade: o mediador (no caso os/as acadêmicos/as da UPE) mudam os
estímulos, fazendo com que sejam mais salientes e poderosos, para serem melhor compreendidos. É
como colocar uma “lupa” na ação cognitiva, de modo a compreender os erros e construir estratégias
para superá-los. A reciprocidade diz respeito à resposta dos alunos, e neste caso os aspectos afetivos
como interesse, motivação e autoestima são fundamentais. (2) Transcendência: relaciona-se à
capacidade de os alunos levarem para seus cotidianos as situações vivenciadas nos jogos de regras,
nas dinâmicas de grupo e nas atividades dos doutores do riso. (3) Significado: é preciso ficar claro
para os alunos em quais aspectos as operações mentais desenvolvidas serão importantes para sua vida.
Não é, entretanto, o acadêmico que fornece esse significado. Ele é construído – ou não – pelo próprio
aluno, por meio de associações e reflexões.
As funções cognitivas trabalhadas ao longo das oficinas com os jogos de regras têm uma
ordem crescente de complexidade, mas o foco não vem sendo dadoa todas elas. As observadas
dependem do comportamento de cada aluno ou de cada idoso e do potencial de cada jogo de regra
escolhido. Elas se dividem em funções cognitivas de entrada, relacionadas à percepção e atenção aos
estímulos, funções de elaboração, que se referem à elaboração e associações de informações e funções
de saída, que é a maneira como se demonstra o que foi aprendido. Em detalhe, são elas:
(1) Funções de Entrada: percepção clara e precisa, comportamento exploratório sistemático,
uso de vocabulário e conceitos receptivos apropriados, orientação espaço-temporal, conservação,
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constância e permanência dos objetos, precisão e exatidão na coleta de dados/informações,
consideração de duas ou mais fontes de informação simultâneas.
(2) Funções Cognitivas de Elaboração: percepção e definição da existência de um problema,
distinção entre dados relevantes e irrelevantes, comportamento comparativo espontâneo, ampliação
do campo mental, percepção global da realidade, seguir a evidência lógica, interiorização do próprio
comportamento, uso do pensamento hipotético/inferencial, estabelecimento de estratégias para
comprovação de hipóteses, conduta planejada, elaboração de categorias cognitivas, uso da conduta
somativa, estabelecimento de relações virtuais.
(3) Funções Cognitivas de Saída: comunicação não egocêntrica, projeção de relações virtuais,
fluência ao comunicar as respostas, respostas precisas e justificadas sem o uso de ensaio e erro,
utilização de vocabulário adequado, precisão e exatidão ao comunicar as respostas, eficiência na
comunicação visual, conduta não impulsiva.

4. Considerações Finais
Quando se defende a importância da “educação” para o desenvolvimento de um país, em geral háuma
referência a habilidades relacionadas à capacidade de ler, escrever, resolver problemas e
pensarcriticamente. Assim, intervir em “educação cognitiva”, a partir do referencial já apresentado,
visaestabelecer metas e estratégias para alcançar formas mais sofisticadas de pensamento, de posição
emrelação ao mundo e de conhecer e lutar por direitos, ampliando o exercício da cidadania.
Portanto, vemos o crescimento do público ao longo dos anos de trabalho do NUEEC como
esperança para continuarmos, apesar de todas as dificuldades. Quando tomamos projetos maiores,
aumentamos também nossos trabalhos, planos e sonhos em busca de uma sociedade justa e
democrática.
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1. Introdução
A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública e um desafio para os profissionais
de saúde, visto que tal fenômeno impacta negativamente na integralidade da saúde materno-fetal.
Sabe-se que, independente da maternidade, esta é uma fase frágil para a gestante, devido às mudanças
biopsicossociais sofridas, dessa forma, portanto, compreende-se que a gravidez na adolescência é
responsável por potencializar um processo que já conflituoso e complexo. (DIAS; TEIXEIRA, 2010).
Seguindo o parâmetro cenário nacional, o município de Garanhuns conta com alto índice de
gestantes adolescentes. Nesta perspectiva, fazem-se necessárias a elaboração de ações educativas que
visam prevenir a gravidez na adolescência, bem como incluir a abordagem de medidas preventivas
voltadas para o adolescente, levando em consideração que os comportamentos e decisões sexuais,
nessa faixa etária, são influenciados por suas interações com outros jovens do seu vínculo familiar e
social, e inclusive no ambiente escolar. (FEBRASGO, 2010). Dessa forma, torna-se imprescindível
considerar a escola como um lugar propício e adequado para se desenvolver atividades educativas e
trabalhar conhecimentos, habilidades e mudanças de comportamento, tendo em vista ser um local em
que o adolescente permanece o maior tempo do seu dia. (SILVA; COUTINHO; KATZ; SOUZA,
2013).
Além disso, é de suma importância apontar que a maternidade precoce necessita de um grande
apoio social, tendo como os serviços de educação e saúde um papel fundamental, em especial as
consultas de pré-natal e ações educativas de orientações que são essenciais para a superação da
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vulnerabilidade e dos fatores de risco da gestação na adolescência. É neste contexto que se retrata a
importância de projetos de extensão que viabilizem além de ações de prevenção à gravidez na
adolescência. (SILVA; SURITA, 2012)
Dessa forma, os acadêmicos de medicina pretendem contribuir, através de atividades
educativas com adolescentes, tendo como resultante uma produção dos números de casos e dos
índices de morbimortalidade relacionados à gestação precoce. Logo, a viabilização deste projeto
contribuirá de forma significativa para a prevenção de novos casos e para promoção da saúde de
gestantes adolescentes no município envolvido, assim como atuará como um método ativo em se
formar profissionais críticos-reflexivos capazes de atuarem de acordo com a realidade em que
estiverem inseridos.

2. Metodologia
O projeto teve como público alvo pessoas de 9 a 19 anos – idade mais baixa que o revisto
antes de colocar o projeto em prática –, estudantes de escola pública, no município de Garanhuns–
PE. De início, a equipe, constituída por dezoito estudantes, do curso de Bacharelado em Medicina, os
quais foram selecionados, orientados e supervisionados pela professora-orientadora, foi dividida em
grupos de, no máximo, 4 integrantes, a fim de realizarem as ações nas escolas com mais dinâmica e
eficácia na passagem de informações. Além disso, os estudantes tiveram reuniões para o planejamento
das atividades e foram orientados pelas diretoras responsáveis pelas escolas alvo do projeto, onde foi
discutido a melhor forma de abordagem para com os adolescentes.
Durante as ações, realizam-se palestras abordando diversos assuntos como métodos
contraceptivos, risco de sexo sem proteção e as consequentes doenças sexualmente transmissíveis,
dentre outros. São contempladas pelo projeto a Escola Municipal Professor Antônio Gonçalves Dias
– CAIC e a Escola Municipal Professor Petrônio Fernandes da Silva, contando inclusive com um
público alvo bem maior que a meta inicial pensada para o projeto. A fim de consolidar a temática
explicada durante as palestras, realizamos entrega de panfletos, roda de conversas e espaço para
perguntas ao término da exposição do tema.

3. Resultados e Discussões
As atividades desenvolvidas no projeto foram divididas nos tipos: planejamento, síntese e
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execução. Inicialmente, houve o planejamento de como seriam cumpridos os objetivos propostos.
Duas integrantes do projeto fizeram visita nas escolas e articularam com as diretoras para traçar as
melhores estratégias de abordagem para com os estudantes, tendo em vista que elas são inteiradas do
que acontece na escola de sua responsabilidade, bem como suas peculiaridades.
Posteriormente, as duas integrantes se reuniram com os outros membros da equipe, bem como
com a professora-orientadora, e relataram as propostas sugeridas e parte do procedimento que iria ser
excetuado que ficou definido. A partir de então, iniciou-se os estudos mais profundos, buscaram na
literatura os artigos publicados, sobre o tema e a capacitação dos integrantes, bem como melhor forma
de abordagem para cada turma, tendo em vista pessoas tão mais novas que o esperado.
Durante as atividades percebeu-se uma dificuldade inicial por parte dos adolescentes em se
abrir que, não familiarizados com o palestrante, não perguntavam muito. Mas além de uma melhora
após os primeiros minutos, percebeu-se maior interação nas palestras subsequentes. Além disso, a
comunidade e a realidade socioeconômica do ambiente marcaram demais os jovens que desde tenra
idade questionam sobre sexualidade e a prática sexual. Percebeu-se, também, dúvidas básicas como,
por exemplo, sobre quais práticas levariam à gravidez quanto sobre as doenças que podem ou não ser
adquiridas. Os meninos também se engajaram na proposta perguntando também sobre gravidez, como
lidar com esse processo. Com isso, os palestrantes aproveitaram para reforçar os meios
contraceptivos. Outrossim, no grupo de meninas obsevou – se uma aluna grávida com 11 anos e
relatos de conhecidos e parentes que também tiveram a primeira gestação nessa idade. Outra pergunta
frequente, tanto entre meninos quanto entra meninas, foi sobre o aborto e em que situações ela era
legalizada a prática pelo Ministério da Saúde.

4. Conclusões
Diante do exposto, percebe-se que a gestação em adolescentes constitui um problema social e
de saúde pública, sendo necessário, portanto, abordagem específica na prevenção de sua ocorrência.
Tendo como panorama esse cenário e objetivando modificar a realidade na qual estamos inseridos,
foi proposto o desenvolvimento de um trabalho que possa agir frente a tal problemática, aprofundando
nossos conhecimentos sobre a realidade da região em que desejamos atuar, e contribuindo
socialmente através da realização de ações de prevenção e promoção à saúde.
Foi perceptível, até então, que a maior parte do público alvo não recebe a instruções, nem tão
pouco informações acerca do tema, que é de extrema relevância, nem da escola, nem de seus
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responsáveis em casa, sendo um dos aspectos, concluídos pelo grupo, responsáveis pela prevalência
das adolescentes grávidas. Dessa forma, percebe-se, além das questões médicas, é um tema que
abrange nuances sociais e familiares. Logo, é nítido que a inserção das pautas e atividades,
promovidas pelo projeto de extensão em foco, é fundamental para o desdobramento de possíveis
resoluções para os pontos abordado.
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Edital PIAEX Nº 01/2018.
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1. Introdução
Na odontologia, a área da estética é a que mais cresce, atualmente [Reis e Loguercio, 2007].
Com isso, a procura por dentes cada vez mais claros tem sido constante e intensa, uma vez que a
beleza e harmonia do sorriso está, muitas vezes, na tonalidade dos dentes [Meng et al., 2013], sendo
o clareamento dental um dos procedimentos mais solicitados [Kwon e Wertz, 2015].
A cor do dente consiste em uma combinação entre propriedades ópticas do esmalte e da
dentina [Caneppele, Torres e Bresciani, 2015; Menezes et al., 2018]. O esmalte, por ser mais
mineralizado, possui uma maior translucidez permitindo que a cor da dentina seja mais visível e
responsável, de forma mais efetiva, da cor propriamente dita do dente [Menezes et al., 2018].O
peróxido de hidrogênio é, sempre, o responsável pelo efeito clareador. Logo, este efeito está na
capacidade do peróxido se difundir através da estrutura dentária [Kwon e Wertz, 2015; Crescente e
Pinto, 2016].
Nessa perspectiva, a difusão que ocorre durante o clareamento dental consiste na penetração
do peróxido de hidrogênio no esmalte e na dentina para interagir com as moléculas orgânicas
responsáveis pelas manchas da estrutura dentária. Conforme explica a segunda lei de Fick, a difusão
só é possível graças a permeabilidade dos tecidos dentais a penetração do peróxido de hidrogênio e
que a difusão de uma molécula é proporcional a concentração e área de superfície e inversamente
proporcional à distância [Kwon e Wertz, 2015]. Assim, o agente clareador ao ser aplicado
diretamente sobre o dente, preferencialmente na face vestibular dos elementos dentários, sofre um
processo de difusão pelo esmalte por possuir baixo peso molecular e chega até a dentina produzindo
radicais livres (peridroxil – HO2+) [Reis e Loguercio, 2007;Meng et al., 2013;Caneppele, Torres e
Bresciani, 2015]. Os radicais livres liberados irão clivar cadeias maiores de pigmentos e as
transformar em moléculas menores e menos saturadas, logo, essas moléculas menores refletem
melhor a luz e proporciona, nesse sentido, uma tonalidade mais clara ao dente [Reis e Loguercio,
2007; Meng et al., 2013; Caneppele, Torres e Bresciani, 2015; Kwon e Wertz, 2015;Crescente e Pinto,
2016].
Entre as dúvidas do paciente ortodôntico está em querer saber quando é o melhor momento
para realização do procedimento clareador, uma vez que além de dentes bem alinhados, eles idealizam
dentes brancos e desejam o quanto antes realizar o procedimento [Bittencourt, 2014; Gomes et al.,
2017]. Nesse contexto, atentos à capacidade de difusão do clareamento nos tecidos dentais, muitos
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ortodontistas estão submetendo seus pacientes ao clareamento dental durante o tratamento
ortodôntico para fins estéticos ou para antecipar a troca de restaurações após o tratamento ortodôntico
[Lunardi et al., 2014; Castro et al. 2017], pois acredita-se que o agente clareador atinge a dentina sob
os bráquetes [Gomes et al., 2017]. Todavia, a maioria dos profissionais ainda não recomendam fazer
os dois tratamentos ao mesmo tempo, já que por muitos anos, acreditava-se que a realização de um
tratamento de clareamento com os bráquetes ortodônticos em posição resultaria em manchas
localizadas nas superfícies dos dentes [Gomes et al., 2017].
Nessa perspectiva, ainda existem poucos estudos na literatura que avaliam o efeito do agente
clareador em dentes com bráquete ortodôntico e, embora, se conheça o potencial de difusão e
penetrabilidade desses agentes na estrutura dentária, não se sabe até que ponto a espessura de dentina
e o número de sessões podem influenciar nessa difusão.Assim, este estudo, de cunho piloto, avaliou
a influência da espessura da dentina e o número de aplicações no clareamento de dentes com bráquetes
ortodônticos cimentados.

2. Metodologia
2.1. Delineamento experimental
Este estudo in vitro avaliou o efeito da propriedade difusão de um agente clareador na alteração de
cor de dentes bovinos com bráquete ortodôntico cimentado na porção central dos espécimes. Para
tanto, este estudo teve dois fatores de variação, incluindo (1) a espessura do espécime (2 mm ou 3
mm) e (2) o número de aplicações do agente clareador (1 ou 2 sessões). A variável de resposta foi a
alteração de cor medida por meio do sistema quantitativo CIELab e avaliada em diferentes tempos:
T1 (Baseline), T2, T3, T4 e T5.
2.2. Obtenção dos espécimes
Vinte e quatro fragmentos foram obtidos a partir de dentes bovinos (8 x 7 mm) e divididos em dois
grandes grupos, variando a espessura entre 2 mm (A, n=12) e 3 mm (B, n=12). Cada grande grupo
foi dividido em 3 subgrupos (n=4): G1 – Controle (sem bráquete e clareamento em toda a superfície
do espécime); G2 – Experimental (com bráquete por 1 semana/1 sessão) e G3 – Experimental (com
bráquete por 2 semanas/2 sessões), totalizando, desta forma, 6 grupos.
Uma matriz de silicona de condensação com um orifício no centro foi obtida para padronizar
o correto posicionamento dos bráquetes ortodônticos (4 x 3 mm) na porção central dos espécimes dos
grupos experimentais (G2A, G2B, G3A e G3B), bem como para padronizar a área de mensuração de
cor em todos os tempos.
Na sequência, todos os espécimes foram submetidos ao tratamento clareador, seguindo
rigorosamente as recomendações do fabricante. O princípio ativo do agente clareador (Peróxido de
hidrogênio 35%, Whiteness HP Blue, FGM Dental products, Joinville, SC, Brasil) foi aplicado,
conforme indicado anteriormente nos grupos.
2.3. Mensuração da cor
A mensuração da cor foi realizada com espectrofotômetro, usando o sistema CIELab, em 5 diferentes
momentos: T1 – Baseline (Antes da primeira sessão de clareamento); T2 – Após a primeira sessão de
clareamento; T3 – Após 7 dias e/ou imediatamente antes da segunda sessão; T4 – Após a segunda
sessão de clareamento (somente em G1 e G3) e T5 – Após 7 dias (somente em G1 e G3).
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No sistema CIELab, O “L”indica a luminosidade, saturação entre preto (zero) e branco (cem).
O “a”indica a saturação no eixo vermelho (positivo) e verde (negativo). O “b”indica a saturação no
eixo amarelo (positivo) e azul (negativo). A comparação da cor nos diversos tempos é calculada
através da equação ΔE = [(ΔL)2 + (Δa)2 + (Δb)2]1/2.

3. Resultados e Discussão
A tabela 1 mostra os resultados da variação de cor (ΔE) dos grupos, sendo o ΔE dos tempos T2, T3,
T4 e T5 determinados em função do T1. Devido serem resultados do estudo piloto, nenhuma análise
estatística foi realizada e os resultados foram interpretados somente de forma descritiva.
Tabela 1. Média e desvio-padrão da variação de cor (ΔE) dos grupos e dos tempos T2, T3, T4 e T5 em relação à T1.

Grupo
G1A (Controle)
G1B (Controle)
G2A (1 sessão)
G2B (1 sessão)
G3A (2 sessões)
G3B (2 sessões)

T1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tempo
T3
7,13 ± 3,25
5,88 ± 2,54
4,02 ± 2,38
3,93 ± 2,20
3,88 ± 3,24
3,74 ± 3,12

T2
7,94 ± 3,08
6,32 ± 2,76
4,37 ± 2,26
4,25 ± 2,48
4,67 ± 3,06
4,48 ± 2,85

T4
8,65 ± 4,87
7,96 ± 4,55
6,23 ± 3,48
5,76 ± 3,35

T5
8,49 ± 4,68
7,38 ± 4,73
6,04 ± 2,76
5,48 ± 2,34

Os resultados mostraram variação de cor (ΔE) maior em G1A e G1B em todos os tempos
avaliados e este achado é justificado pelo fato de toda superfície do espécime ter entrado em contato
direto com o agente clareador. Somente após duas sessões de clareamento, a variação de cor dos
grupos experimentais (T4) (G3A: 6,23 ± 3,48; G3B: 5,76 ± 3,35) se aproximou dos valores de cor dos
grupos controle após uma sessão de clareamento (T2) (G1A: 6,23 ± 3,48; G1B: 5,76 ± 3,35),
mostrando que o efeito difusivo ocorre, mas sendo necessários uma maior quantidade de aplicações
do agente clareador.Discordando deste resultado, Staley e Vargas (2004) publicaram estudo sobre o
insucesso do clareamento abaixo do bráquete ortodôntico. Da mesma forma, Lunardi et al. (2014)
constaram que os bráquetes ortodônticos comprometeram a difusão dos agentes clareadores e
sugerem que talvez o material resinoso responsável por aderir os bráquetes ao dente tenham
dificultado a difusão e ação do agente clareador.
No entanto, contrariando esses dois estudos e indo de acordo com os resultados encontrados
neste trabalho, Gomes et al. (2017), em um estudo in vivo demonstraram que é possível realizar o
clareamento durante o tratamento com aparelho fixo, de modo que os bráquetes não interferem na
efetividade do procedimento, pois todos os critérios biológicos foram cumpridos, satisfazendo as
expectativas dos pacientes. Assim, macroscopicamente, observou-sedentes clareados o que tornou
um fator motivacional para aspectos sociais e profissionais positivos para a vida do paciente como,
por exemplo, maior confiança para entrevistas de emprego.

4. Conclusões
Dentro das limitações deste estudo piloto, a área sob o bráquete ortodôntico é susceptível ao
clareamento por difusão, embora pareça ser necessário um maior número de sessões. Adicionalmente,
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a espessura de dentina parece não influenciar na variação de cor. Apesar disso, é necessário aumentar
o tamanho da amostra para que se possa chegar a conclusões mais plausíveis.
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1. Introdução
No Brasil, a proporção de idosos se elevou de 9,1% em 1999 para 11,3% em 2009, compondo
hoje um contingente acima de 22 milhões de pessoas. Esta revolução demográfica brasileira constitui
uma conquista e uma responsabilidade para os gestores públicos na perspectiva de ser ofertada uma
atenção adequada às suas necessidades (Minayo, 2012). Esse aumento significativo que vem
ocorrendo na população de idosos não está sendo acompanhada de modificações suficientes no
atendimento às suas necessidades de saúde, inclusive a saúde bucal (Moreira, Nico e Tomita, 2011).
Historicamente, o tratamento odontológico foi centrado na prática curativa e mutiladora, cabendo à
população adulta e idosa apenas serviços de urgências odontológicas, resultando geralmente em
extrações dentárias (Barbato et al., 2007). Por consequência, essas populações carregam, atualmente,
a herança dessa prática assistencial, que resultou em elevado acúmulo da necessidade de prótese
dentária (Barbato et al., 2007; Brasil, 2012; Cardoso et al., 2016).
Nesse contexto, o edentulismo é caracterizado pela perda de todos os dentes naturais (Marques
et al., 2016), associado à incapacidade da realização de funções como a mastigação e fonação de
forma plena, bem como reabsorção do osso alveolar e efeitos sociais negativos (Allen e McMillan,
2003). Além disso, o edentulismo é considerado um problema importante de saúde pública,
particularmente entre idosos (Cooper, 2009; Felton, 2016), o qual segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS) é resultado de um sistema de saúde deficiente e afeta consideravelmente o padrão
de saúde bucal e geral. É interessante destacar que a perda total dos dentes ainda é vista socialmente
como um processo natural do envelhecimento e não como a consequência de doenças como a cárie e
doença periodontal associada à ausência de programas e políticas preventivas elaboradas para a
população adulta e idosa (Marques et al., 2016).
A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil) gerou dados importantes que permitiram
ampliar a cobertura de serviços, uma vez que investigou as necessidades de tratamento, a natureza e
a extensão dos serviços preventivos, curativos e restauradores requeridos e os recursos necessários
para se estabelecer, manter, expandir ou reduzir um programa de atenção odontológica, incluindo
uma estimativa do número e do tipo de recursos humanos requeridos, possibilitando o
redirecionamento das práticas de saúde e a avaliação do impacto das medidas propostas (Moreira,
Nico e Tomita, 2011).
Dentre as políticas públicas criadas nos anos 2000, está o Brasil Sorridente. Este é um
programa do governo federal criado com o objetivo de mudar a Atenção da Saúde Bucal no Brasil
garantindo, assim, ações no âmbito da promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. O
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programa possui duas linhas de ações principais: a primeira é a reorganização da Atenção Básica em
saúde bucal, principalmente com a implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da
Família e a segunda consiste em ampliar e qualificar a Atenção Especializada, com a implantação dos
Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias
(LRPDs). O investimento do programa cresceu mais de 10 vezes de R$ 56 milhões para R$ 600
milhões em novembro de 2010 (Brasil, 2012).
Sabe-se que as iniquidades sociais interferem não somente na saúde bucal, como na saúde
geral das populações, fazendo com que indivíduos que residem em áreas com grandes diferenças de
renda apresentem piores condições bucais em relação àqueles com situação socioeconômica
semelhante, mas que vivem em regiões com menor disparidade econômica. Assim, populações com
rendas semelhantes apresentam prevalência diferenciadas de perdas dentárias, sendo essas maiores
quando em regiões mais pobres e menores em regiões mais ricas (Sanders et al., 2008).
Portanto, esta revisão de literatura objetivou fazer um comparativo entre os resultados
epidemiológicos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal obtidos nos anos de 2003 e 2010 e verificar
se houve redução do agravo “edentulismo” entre idosos, após a implantação de políticas públicas
voltadas para o aumento de serviços odontológicos, tais como o Brasil Sorridente.

2. Metodologia
Este estudo consiste em uma revisão de literatura, no qual utilizou a base de dados do Projeto SB
Brasil 2003 e 2010, que investigou as condições de saúde bucal e sócio-demográficas, o uso de
serviços odontológicos e a autopercepção da saúde bucal no país. Porém, essa pesquisa deu ênfase na
investigação do agravo de saúde “edentulismo” em idosos, procurando fazer um comparativo entre
os resultados de 2003 e os de 2010 que foram obtidos após a implantação do programa Brasil
Sorridente.

3. Resultados e Discussão
Está muito claro que o edentulismo continua sendo um dos maiores agravos de saúde bucal no Brasil
e que este agravo apresenta diferenças regionais marcantes. Para demonstrar isso, uma revisão
sistemática sobre a saúde bucal de idosos revelou uma prevalência de edentulismo média de 60,13%
e elevado uso de próteses nas diferentes populações e contextos abordados (Campos, Vargas e
Ferreira, 2014). Em 2003, apenas 10% das pessoas com mais de 65 anos apresentou mais de vinte
dentes na boca, quando a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o ano 2000 era de 50%
(Martins, Barreto, Pordeus, 2008). A média encontrada na SB Brasil 2003 para o grupo etário de 65
a 74 anos, referente ao número de dentes cariados, perdidos ou obturados (índice CPO-D), por
indivíduos, foi de 27,93. Ressalta-se maior participação do componente “perdido” (92,16%) na
composição porcentual do índice CPO-D (Moreira, Nico e Tomita, 2011). Para completar, no SB
Brasil 2010 verificou-se que mais de 3 milhões de idosos ainda precisam de prótese total (duas arcadas
dentárias) e outros 4 milhões necessitam usar prótese parcial (em uma das arcadas) (Brasil, 2012).
Assim, é sabido que o impacto negativo causado pelas más condições bucais na qualidade de
vida dos adultos e idosos é um importante problema de saúde pública, que deve ser abordado pelos
formuladores de políticas públicas, especialmente em países de baixo e médio desenvolvimento
(Azevedo et al., 2015 apud Petersen et. al., 2015).
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Dois parâmetros importantes no permitem avaliar o edentulismo nas populações. O primeiro
diz respeito ao Uso de prótese, o qual nos dá informações relevantes sobre o acesso das pessoas aos
serviços odontológicos de saúde. O segundo refere-se à Necessidade de prótese e indica que os
serviços de saúde não realizam o tratamento e mostram o quanto o serviço público é defasado. Ambos
os parâmetros são ferramentas importantes para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas que
visam a redução do edentulismo na população (Brasil, 2012).
Entrando em mais detalhes, os resultados do Projeto SB Brasil 2003 mostraram que dos
66,54% dos brasileiros idosos que usavam algum tipo de prótese na arcada superior a maior
porcentagem estava na região Sul com 80,67% e a menor na região Nordeste com 30,8%. No que se
refere a prótese total (dentadura), 57,91% das pessoas a nível nacional tinha na arcada superior e
24,84% na inferior, sendo o maior percentual na região Sul (68,2% no arco superior e 25,91% no
inferior) e o menor na região Nordeste (45,01% no arco superior e 19,83% no inferior). Todos estes
achados indicam que o acesso aos serviços de saúde na região sul foi melhor (Brasil, 2004). Passados
7 anos, em 2010, o cenário melhorou, porém não de forma tão considerável, pois observou-se que
76,5% de idosos usavam algum tipo de prótese dentária superior, sendo o menor percentual (68,6%)
na Região Nordeste, e o maior (83,5%), na Região Sul. A porcentagem de usuários de prótese total
foi de 63,1% para o Brasil, variando de 65,3% na Região Sul a 56,1% na Região Nordeste (Brasil,
2012).

4. Considerações Finais
Dessa forma, é nítido que ocorreu uma diminuição no uso de prótese total pelos idosos, mostrando
assim que as práticas mutiladoras odontológicas diminuíram, visto que as pessoas passaram a utilizar
mais próteses parciais e fixas ressaltando um novo caráter conservador e estético da assistência à
saúde bucal. Todavia, ainda há desigualdades regionais evidentes ao se comparar a região Sul com o
Nordeste e isso ocorre em virtude das iniquidades existentes no país e concentração de riquezas
(Brasil, 2004; Brasil, 2012).
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1. Introdução
Este trabalho faz parte das atividades desenvolvidas pelo NUEEC (Núcleo de Estudos em Educação
Coginitva) e surgiu ao longo do ano de 2016, quando, após intervenção em habilidades sociais, a
escola solicitou um projeto de extensão que desenvolvesse aspectos cognitivos dos estudantes. O que
demonstra que é cada vez mais necessário investir em pesquisas que desenvolvam tecnologias para
lidar com o desenvolvimento afetivo, moral e cognitivo nos espaços escolares. Tecnologias essas que
se adequem as realidades pontuais, de acordo com a cultura e respeitando as subjetividades.
Este estudo entende que o desenvolvimento cognitivo é um dos pilares da função da escola
e se baseia na educação cognitiva, que defende que a escola tem por finalidade “[...] proporcionar e
fornecer ferramentas psicológicas que permitam maximizar a capacidade de aprender a aprender, de
aprender a pensar e a refletir, de aprender a transferir e a generalizar conhecimentos e de aprender a
estudar e a comunicar...” (FONSECA, 2007, p. 9).
A maioria dos jovens desta escola, que é o campo deste projeto, demonstra necessidade de
estímulos adequados e acesso a métodos que possam melhorar suas competências cognitivas. Os
relatos dos professores acerca da grave defasagem desses estudantes retratam um impeditivo para a
compreensão de conteúdos fundamentais para o acompanhamento das matérias escolares. Diante
disto, entende-se a necessidade da criação de instrumentos e métodos que estejam a serviço do
desenvolvimento dos alunos em todos os âmbitos, mas também da verificação destes, para que se
possa aprimorá-los e disponibilizá-los para a comunidade acadêmica e profissional.
Objetivou-se verificar os efeitos de uma intervenção em aspectos cognitivos de estudantes da
educação básica de uma escola de Garanhuns, PE. Através da investigação das habilidades de
raciocínio lógico-verbal, raciocínio lógico-numérico e raciocínio lógico-abstrato de adolescents.

2. Método
Trata-se de um estudo de natureza quantitativa descritiva. Participaram da pesquisa 32 adolescentes
com idades entre 12 e 19 anos, sendo 15 do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Alunos de 6º e 7º
ano de uma Escola Municipal de Garanhuns-PE.
Ocorreram dez oficinas que duravam em média 1h e 40min. Os principais recursos utilizados
foram dinâmicas de grupo, músicas, videoclipes e pinturas, incluídos de modo que tratassem das
questões dos grupos de forma personalizada. Também lançou-se mão dos jogos de regra que, devido
à ludicidade, à alternância entre cooperação e competição e à possibilidade de trabalhar diferentes
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funções cognitivas, tornou-se um instrumento ímpar no desenvolvimento de oficinas para intervir em
aspectos cognitivos.
Após as oficinas foi o Teste de Habilidade para o Trabalho Mental (SANTAROSA,
WAISTEIN, PRADO, 2011), que avaliou o desempenho dos participantes acerca das categorias de
raciocínio lógico-verbal, raciocínio lógico-numérico e raciocínio lógico-abstrato. Neste teste os
resultados podem ser classificados como: “inferior”, “médio-inferior”, “médio”, “médio-superior” e
“superior”.

3. Resultados e Discussão
O objetivo inicial do projeto era atuar prioritariamente com a dimensão cognitiva, mas ao
chegar no campo, a equipe se deparou com alunos com analfabetismo funcional, dificuldade com
controle inibitório. Adolescentes que demonstravam motivação e cognição preservada, mas que não
podiam ser adequadamente estimulados porque ou estavam se protegendo da agressão dos colegas,
ou sendo atrapalhados por aqueles com dificuldades com o controle inibitório. Além disso, a
comunicação entre eles era precária e eles não conseguiam desenvolver projetos coletivos. Ou seja,
foi encontrada uma população que precisava de auxílio afetivo, comportamental, neurológico, motor
e psicológico de forma individualizada.
As dificuldades apresentadas foram se concretizando ao longo do desenvolvimento do
trabalho e, com isso, o planejamento foi extensamente revisto e reelaborado de acordo com as
particularidades de cada turma. Assim, atividades mais específicas – que visavam desenvolver
aspectos afetivos, além dos cognitivos – foram realizadas, apresentando resultados significativos.
A Figura 4 exemplifica a décima oficina, na qual foram trabalhadas as funções cognitivas, tais
como: (1) Entrada: a capacidade de ouvir com atenção as instruções dadas, observar os elementos
disponibilizados e explorar mais de uma fonte de informação; (2) Elaboração: as habilidades de filtrar
os dados relevantes dos irrelevantes, de comparar sua atividade com a dos demais, para averiguar se
está fazendo corretamente, de perceber se há algum problema e defini-lo, de conseguir ver a situação
como um todo, e de planejar novas ações.
Ao final desta oficina os participantes presentearam os extensionistas com suas dobraduras.
Diante das dificuldades enfrentadas ao longo do processo essa atitude demonstrou que foi possível a
criação de vínculo, o que é de extrema importância na execução deste trabalho. Só após fortalecer a
autoestima dos participantes e firmar vínculo com eles foi realizada a aplicação do teste, pois antes
seria anti-ético pedir para que respondessem questões claramente acima de suas habilidades
cognitivas em um momento em que eles ainda estavam muito vulneráveis.
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Figura 4. Produções de Origami

Na pontuação geral os resultados do teste após 10 encontros foi: 46,9% dos participantes
obtiveram resultado “inferior” na pontuação total do HTM, os outros 3,1% tiveram resultado “médio
inferior”, 37,5% se recusaram a responder apenas uma etapa (lógico-numérico ou lógico-abstrato),
outros 12,5% desistiram das duas etapas. Desse modo, 50% da amostra testada desistiu de responder
o teste em algum ponto do processo.
No raciocínio lógico-numérico, em específico, 62,5% obtiveram resultado “inferior”, 6,3%
“médio inferior” e 31,3% se negou a responder essa parte do teste, afirmando que iram desistir, pois
achavam matemática “chata e difícil” (sic), o que demonstra a fragilidade e a tendência pouco
resiliente em lidar com uma atividade que remetia a uma matéria escolar na qual muitos têm
dificuldade. Na parte do teste relacionada ao raciocínio lógico-abstrato, que ocorreu depois da
aplicação do lógico-numérico, uma parte ainda maior se recusou a prosseguir (34,4%). Outros 56,3%
obtiveram resultado “inferior” e 9,4% “médio”. Na parte de raciocínio lógico-verbal os alunos
atingiram resultados um pouco melhores: 12,5% obtiveram resultado “médio”, 15,6% “médio
inferior” e 71,9% “inferior”.
Tabela 1: resultados do Teste de Habilidade para o Trabalho Mental

Verbal

Numérico

Abstrato

Pontuação Total

Frequência

Porcentagem

Frequência

Porcentagem

Frequência

Porcentagem

Frequência

Porcentagem

Inferior

23

71,9

20

62,5

18

56,3

15

46,9

Médio
inferior

5

15,6

2

6,3

1

3,1

Médio

4

12,5

Desistência
Total

32

100,0

3

9,4

10

31,3

11

34,4

16

50,0

32

100,0

32

100,0

32

100,0

241
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

O desempenho dos participantes no Teste para Habilidade Mental demonstra o déficit
cognitivo dos mesmos e por si justifica a escolha de adiar sua aplicação até o momento em que ela
não fosse causar sofrimento nos participantes.

4. Conclusões
Como na teoria, em campo notou-se que não há como intervir na cognição sem trabalhar
concomitantemente a afetividade. Isso significa dizer que para uma pessoa desenvolver habilidades
em um desses aspectos ela precisa de recursos prévios do outro. Quando as duas áreas estão
comprometidas é preciso desenvolvê-las conjuntamente. Esse foi o grande desafio enfrentado pela
equipe acadêmica, visto que, inicialmente, o esperado era trabalhar afetividade apenas para fortalecer
a relação dos acadêmicos com o grupo, proporcionando um ambiente mais acolhedor para
desenvolver as habilidades de cognição. Em vez disso, se deparou com um grupo que, mesmo
verbalizando querer as atividades, não conseguia realizá-las.
Intervir em habilidades, tanto cognitivas quanto afetivas é promover inclusão social. Privar
estes adolescentes de acesso a ferramentas amplamente conhecidas é o mesmo que negar-lhes
desenvolvimento; é condená-los a um futuro sem condições de realizar escolhas conscientes, de
cuidar da saúde, de exercer a cidadania.
A defasagem no desenvolvimento encontrada nestes adolescentes faz com que demandem um
investimento de tempo, recurso e tecnologias sociais muito mais amplo, na medida em que o desgaste
proporcionado por anos de exclusão resultou em prejuízos que ampliaram sobremaneira a
vulnerabilidade.
A defesa aqui não é de uma escolarização, simplesmente. Não se trata de
“ensinar” conteúdos escolares, mas de proporcionar desenvolvimento cognitivo e afetivo para que a
aprendizagem possa acontecer de forma crítica e promover inclusão.
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Humano,

Espondilite

1. Introdução
A Espondilite Anquilosante (EA) é uma espondiloartropatia (doença reumática autoimune com
relação genética), tendo caráter “inflamatório, progressivo e crônico, envolvendo principalmente
articulações sacroilíacas e o esqueleto axial”. [AL-OSAMI, 2018, p. 33, tradução nossa]. Sua
sintomatologia inclui dor nas costas e uma rigidez progressiva da coluna vertebral, além de
oligoartrite dos quadris e ombros, entesopatia (especialmente nos membros inferiores) e uveíte
anterior. Com a progressão da doença, o paciente pode apresentar comprometimento funcional e
possível incapacidade, levando a uma redução da qualidade de vida e aumento do risco de
comorbidades.
Atualmente não existe cura descrita para a espondilite anquilosante. Assim, entre as opções
de tratamento para remissão dos sinais e sintomas, estão: AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais),
corticosteróides e as drogas antirreumáticas modificadoras da doença (DMARDs). Os DMARDs
podem ser sintéticos (convencionais) ou biológicos. Os DMARDs sintéticos são de administração
oral possuem menor custo comparado com os biológicos, ainda sendo utilizados no tratamento da
EA, embora haja alto risco de não compatibilidade (nova reação imune) e ineficácia, por não serem
compostos humanos ou humanizados.
Aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) em 2002 e aprovado pela ANVISA
(Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil desde 2015, o Adalimumabe é um
anticorpo IgG1 monoclonal humano (DMARD biológico) que atua inibindo o TNf-alfa (fator de
necrose tumoral alfa), fator chave na fisiopatologia EA. O Adalimumabe é comercializado no Brasil
apenas como Humira®, produzido pela Companhia Abbvie Farmacêutica Ltda. em forma de “caneta”
(seringa preenchida de dose única descartável com sistema autoinjetor) cada uma com 40mg de
Adalimumabe para injeção subcutânea.
O TNF-alfa é uma citocina que promove uma resposta inflamatória, estando associado às
doenças autoimunes, como a EA. [Datar, 2018]. Contudo, pode acontecer limitação no tratamento
dos anti-TNFs para a espondilite anquilosante em algumas pessoas, por mecanismo de não-resposta
primária, perda secundária de eficácia ou desenvolvimento tolerância. [Bosch, 2014, p. 819]. Assim,
essa revisão sistemática tem como objetivo avaliar a eficácia do anticorpo monoclonal humano
Adalimumabe no tratamento da EA em comparação com os DMARDs sintéticos.

2. Metodologia
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Uma revisão sistemática foi realizada em setembro de 2018. Foram utilizadas as bases de dados online Google Acadêmico, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
PubMed e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Em todas as bases de dados foi aplicada a
estratégia de busca com a sintaxe (em português e em inglês): Adalimumabe, Anticorpo Monoclonal
Humano, Espondilite Anquilosante, Eficácia, DMARDs convencionais.
Foram aplicados critérios de elegibilidade, seleção e exclusão. Dentro da elegibilidade, foram
incluídos os artigos originais, tendo como pré-requisito a presença de informações sobre o
Adalimumabe e sua eficácia de tratamento. Foi aplicado como limitante de tempo o período entre de
2014- 2018 e, quanto aos idiomas, português e inglês. Foram excluídas as revisões sistemáticas e
artigos em duplicidade. Dentro da seleção, inicialmente foi feita a leitura dos títulos dos artigos e a
posterior análise dos resumos, após a exclusão dos artigos que não atendiam à elegibilidade, a partir
dos mesmos critérios. Por fim, foram selecionados 8 artigos, sendo um realizado no Brasil, um na
Bélgica, um na Áustria, dois nos Estados Unidos, dois na Alemanha e um na Índia.
A figura abaixo descreve a metodologia sistematicamente, demonstrando os diferentes
quantitativos obtidos à medida que os critérios foram aplicados.

Figura 1. Metodologia utilizada na seleção dos artigos para a revisão

3. Resultados e discussão
Em seu estudo, Fafá [2014, p. 49] demonstra que pacientes com espondilite anquilosante possuem
uma maior sobrevida com o tratamento dos DMARDs biológicos anti-TNF, independente de
variáveis como sexo ou idade, pela ação central do TNF na fisiopatologia da doença. Além disso, a
favor da eficácia do Adalimumabe, Al-Osami [2018, p. 33] relata que o tratamento com o anti-TNF
alfa é atualmente a única terapia eficaz na EA em pacientes que não responderam aos AINEs.
Já a respeito dos DMARDs convencionais ou sintéticos e uma variedade de outros biológicos
utilizados com sucesso para o tratamento da artrite reumatóide (AR) ou outras doenças inflamatórias
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crónicas, se mostraram ineficazes na maioria dos pacientes com espondiliartrites. [Poddubnyy, 2017,
p. 1].
Ainda sobre a eficácia do Adalimumabe, Bosch [2014, p. 819] descreve que o advento de
terapias visando o fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa) revolucionou o campo e elevou o nível
de resposta esperada com o tratamento medicamentoso, de forma que esse nível alcançado é o
considerado padrão atualmente, nesse ponto em que novos tratamentos, além do TNF, estão sendo
explorados.
Segundo o teste ATLAS (Adalimumab Trial Evaluating Long-term Efficacy and Safety for
Ankylosing Spondylitis) que avalia a eficácia e segurança do Adalimumabe no tratamento da
espondilite anquilosante a longo prazo, foi identificado que pacientes que atingem remissão após 12
semanas, continuam com essa remissão por pelo menos 1 ano e até 5 anos. Além disso, 58% dos
pacientes que receberam o Adalimumabe obtiveram uma melhora de pelo menos 20% da resposta em
12 semanas, em comparação com 20,6% dos pacientes no grupo placebo. [Kocijan, 2014].
Contudo, alguns artigos relataram preocupação com a ineficácia do tratamento em alguns
casos, de forma que ainda existe a necessidade de uma opção melhor, especialmente para tratar a
fadiga e dor associadas à espondilite anquilosante em pacientes que não apresentaram remissão da
doença. [US PATENT, 2015, p.15].
Diferente do que relata Bosch [2014, p. 819] sobre a raridade da ineficácia do Adalimumabe,
Poddubnyy ressalta que os bloqueadores do TNF sejam eficazes na maioria dos pacientes com EA,
ainda existe 20–30% de pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento atualmente
disponível. De acordo com a versão atual das recomendações da ASAS (Assessment of
Spondyloarthritis International Society) e da Liga Européia Contra o Reumatismo (EULAR), os
DMARDs e os glicocorticoides desempenham um papel limitado no tratamento da EA. [Poddubnyy,
2015, p. 231].
Além da ineficácia, outra problemática atual dos DMARDs biológicos é poderiam ser
adequadamente modificados para uma meia-vida ideal, de forma que a administração fosse feita em
regime terapêutico de menor frequência. Atualmente, o período do tratamento é sendo muito longo,
enquanto uma diferente preparação, com adição de novos elementos peptídicos na cadeida leve do
anticorpo, os quais poderiam proporcionar o aumento da meia-vida, ou seja, menor quantidade de
aplicações para o mesmo efeito, melhorando o esquema terapêutico para pacientes com espondilite
anquilosante [Datar, 2018].
Outra questão na meia-vida é a influência da obesidade na alteração da farmacocinética,
englobando os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Foi realizado um estudo
transversal com 170 pacientes com EA em pacientes do Departamento de Reumatologia do Hospital
de Ensino de Bagdá que utilizavam DMARDs biológicos para avaliar a diferente resposta a um
DMARD biológico de acordo com a massa corporal. O estudo concluiu que pacientes obesos com
EA possuem menor probabilidade de eficácia do medicamento.

4. Conclusões
Conclui-se que há uma boa quantidade de estudos com relação à eficácia do Adalimumabe,
considerando a produção mundial nessa temática, visto que os estudos relataram os níveis de eficácia
atingidos no tratamento. Contudo, observou-se que o acervo de estudos brasileiros acerca do
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Adalimumabe no tratamento da espondilite anquilosante é insatisfatório, havendo poucas publicações
a respeito desse fármaco e sua eficácia, apesar de ser comercializado no Brasil desde 2015.
Além disso, constitui-se necessária a elaboração de pesquisas científicas na busca de novas
terapêuticas para o tratamento da espondilite anquilosante, pela não remissão em alguns pacientes
com o uso dos inibidores do TNF-alfa.
Ademais, identifica-se a necessidade de estudos que, visando melhoras na meia-vida do
Adalimumabe, com proposta de diferentes composições, proporcionem um esquema terapêutico mais
simples, aumentando a aderência dos pacientes ao tratamento e alcançando efeito desejado em menor
período de tempo.
Por fim, constata-se que o Adalimumabe é mais eficaz no tratamento da espondilite
anquilosante do que os DMARDs sintéticos, porém essa eficácia não pode ser aplicada a todos os
pacientes. Assim, novos cursos terapêuticos ainda precisam ser desenvolvidos no tratamento dessa
patologia, principalmente para aliviar a dor, fadiga e trazer remissão à doença, proporcionando
qualidade de vida aos pacientes.
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1. Introdução
1.1.

Fundamentação teórica

A neonatologia é uma especialidade dedicada à assistência ao recém-nascido (RN), bem como à
pesquisa clínica, sendo sua principal meta a redução da mortalidade e morbidade perinatais na procura
da sobrevivência do RN nas melhores condições funcionais possíveis. ³
O Brasil tem firmado compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da
atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de reduzir a mortalidade
materna e infantil. A mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu drasticamente no mundo, com
3,6 milhões a menos de mortes em 2013, comparada ao ano 2000. A maior parte dessa redução é
atribuída à prevenção e tratamento de doenças infecciosas no período pós-neonatal. ³
A monitoria no ciclo clínico da graduação é uma prática corrente em nossa instituição. Essas
modalidades são vistas com muita aceitação e frequência, sendo extremamente bem-sucedida. A
disciplina de Neonatologia, experimentou semelhante prática pela primeira vez como forma de
promover uma maior integração teórico-prática na área de Neonatologia. Sabe-se que a monitoria é
uma forma de apoio pedagógico oferecido aos alunos que tenham interesse em aprofundar seus
conhecimentos e melhorar a sua formação como futuro profissional médico. Além disso, possibilitou
ao aluno esclarecer suas dúvidas relacionadas à disciplina ministrada em sala de aula. ²
1.2.

Justificativa

Este projeto de monitoria visou à aplicação das estratégias de metodologias ativas durante a vivência
da disciplina de Neonatologia no curso de Medicina. Essa metodologia ajudou na construção do
conhecimento da disciplina alvo desse projeto, com o desenvolvimento de habilidades de resolução
de situações que os estudantes enfrentarão no ambiente de trabalho e que necessitarão de análise
crítica do funcionamento de uma equipe.² Os estudantes foram encorajados a explorar e desenvolver
competências individuais e de trabalho em equipe.
1.3.

Objetivos
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O objetivo geral foi desenvolver atividades de monitoria na disciplina de Neonatologia, tendo como
foco principal a discussão de casos clínicos e a vivência prática em ambulatórios e alojamento
conjunto com o objetivo de solidificar os conhecimentos teóricos.
Os objetivos específicos foram: promover uma maior integração teórico-prática das atividades
desenvolvidas na área de Neonatologia; disponibilizar para o graduando o desenvolvimento didático
pedagógico; auxiliar em atividades, inclusive na preparação de aulas e outras atividades didáticas
teóricas ou práticas e orientar pequenos grupos de estudo; facilitar o relacionamento professor-aluno
e realizar estudos individuais ou em conjunto com outros monitores para aprofundar seu
conhecimento na área específica e/ou na de ensino-aprendizagem;

2. Metodologia
Consistiu nas seguintes etapas:
1. Atividades de acompanhamento de aulas teóricas: no início de cada semestre, a primeira
atividade realizada pelos monitores foi o acompanhamento de aulas teóricas. Concomitantemente,
foram feitas discussões com os monitores sobre como realizar a integração teórico-prática da
disciplina.
2. Preparo de material didático pedagógico: os monitores desenvolveram casos clínicos para
utilização nas discussões em sala de aula; material didático direcionado às aulas práticas em
ambulatórios e alojamento conjunto; temas para serem abordados na forma de seminário.
3. Atividades relacionadas às aulas ministradas: as aulas ministradas pelos monitores sob
supervisão do professor supervisor foram as seguintes: reanimação Neonatal (prática em manequins);
assistência ao recém-nascido na sala de parto (teórica e prática em manequins); rotinas de assistência
ao RN à termo nas primeiras horas de vida; alojamento conjunto (prática no alojamento conjunto),
dentre outras.
4. Discussões de casos clínicos com grupos monitorados: as discussões estimularam a
participação do educando, desenvolvendo sua autonomia e a compreensão da responsabilidade
individual e coletiva no processo de aprendizagem. Essa abordagem teve como objetivo discutir de
modo construtivo e integrativo casos clínicos frequentes e de fundamental importância à prática
médica, tendo como base aspectos da neonatologia, semiologia, anatomofisiopatologia, farmacologia.
5. Vivência prática em hospitais e ambulatórios: foi realizada no ambulatório e no alojamento
conjunto. Em ambos os cenários, os estudantes foram divididos em grupos de quatro alunos
acompanhados de 1 monitor e o professor responsável. Durante esse momento, foi possível aplicar
os conhecimentos teóricos vistos em sala de aula.
6. Atividades extraclasses: conduziu-se estudos dirigidos contendo questões sobre aspectos
não abordados em sala de aula; auxílio na organização de notas dos trabalhos e provas aplicados;
ajuda aos alunos por meio de ambiente virtual.
7. Realização de mesas redondas para discussão de temas complementares: uma vez que as
atividades da disciplina foram finalizadas no primeiro semestre, durante o período seguinte foram
realizadas mesas redondas com o objetivo de promover debates
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sobre questões relevantes no estudo de pediatria as quais não tiveram a possibilidade de serem
abordadas durante o período.

3. Resultados e discussão
A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior extrapola o caráter de obtenção de um
título. Sua importância vai mais além, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja
na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos,
durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor.² Dessa forma, o trabalho da monitoria
pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na
apreensão e produção do conhecimento (Silverthorn, 2006). 4
A prática em Neonatologia é escassa em nosso meio pela falta de um serviço de referência.
No entanto, conceitos e habilidades básicas na área são fundamentais na formação do médico
generalista, que com certeza irá se deparar com pacientes desta faixa etária em algum momento de
sua prática clínica. Diante disso, a monitoria visou permitir aos alunos a oportunidade de desenvolver
mais habilidades para lidar com tais situações.
Sendo assim, foi vista a Diretriz de Reanimação Neonatal 2016, aplicando-a através de
simulações com manequins, visando que os alunos pudessem vivenciar uma experiência mais
próxima da realidade e se imaginar inseridos na situação problema. ¹
Além disso, em práticas no ambulatório de Pediatria Geral, com acompanhamento dos
monitores e do Orientador-Professor da disciplina de Pediatria foi possível colocar os alunos em
contato com pacientes inseridos nessa faixa etária para que pudessem colocar em prática os conceitos
de semiologia, objetivando chegarem a um diagnóstico e estabelecer uma discussão sobre as condutas
adequadas a serem tomadas diante de cada situação problema enfrentadas por eles.
Foi visível o desenvolvimento de habilidades clínicas e pessoais pelos alunos, bem como o
ganho de confiança ao defenderem seus pontos de vista durante o período que a monitoria foi
aplicada.

4. Conclusões
A monitoria exige uma postura do monitor que transmita comprometimento, seriedade e
responsabilidade, pois evidencia-se que ela é considerada pelos alunos um instrumento de grande
valia na produção e ampliação do conhecimento específico e formação profissional integrada. Além
disso, com o método associando prática e teoria há a valorização da responsabilidade individual dos
estudantes perante as suas equipes de trabalho e também com um componente motivacional para o
estudo que é a aplicação dos conhecimentos adquiridos na solução de questões relevantes no contexto
da prática profissional. 4
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Figura 1. Momento de discussão de casos clínicos de Neonatologia com alunos do 6º período
de Medicina.

Figura 2. Equipamento utilizado durante práticas de Reanimação Neonatal.
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1. Introdução
É indiscutível o fato de que o estudo da matemática está diretamente ligado à prática de
exercícios. E tendo em vista que o tempo pedagógico é, geralmente, insuficiente para realização
destes durante as aulas da graduação, a monitoria se faz um importante meio de apoio ao docente e
ao aprendizado, permitindo, desta feita, o desenvolver da disciplina com um aproveitamento maior,
por parte dos discentes. Especialmente quando se trata de disciplinas que exigem uma dose extra de
dedicação, como é o caso de Álgebra Linear II e Cálculo II, posto que são bases para se ter um bom
desempenho nas disciplinas mais especificas que se seguirão durante o curso.
Conforme afirma Niss (1999, p.: 10): “Tempos atrás, trinta, quarenta anos atrás, a situação
era mais ou menos a seguinte (em termos simples e resumidos), esperava-se que os estudantes
universitários de tópicos matemáticos assumissem toda a responsabilidade por seus próprios estudos,
como também por seus sucessos ou fracassos.” Isto é, os estudantes que passavam nos exames tinham
pré-requisitos e talento matemático, necessários, no entanto, aqueles que fracassavam não tinham, e
assim, não havia muito o que fazer a respeito. “Isto implicava que os professores de Matemática
podiam se concentrar em dar aulas, pois a aprendizagem individual de cada estudante sobre o que era
ensinado não era problema do professor, mas inteiramente do próprio estudante” Niss (1999).
Atualmente, a visão que se tem a este respeito, difere bastante daquela de trinta ou quarenta
anos atrás, Niss (1999). Existem grupos de professores universitários preocupados com o processo de
ensino e aprendizagem, e até mesmo alguns professores e alunos, dividem responsabilidades pelo
processo, como é o caso da monitoria descrita no presente trabalho, cuja finalidade é oferecer aos
alunos um reforço para melhorar o processo de ensino e aprendizagem.
Assim, o objetivo desse projeto, de maneira geral, é disponibilizar aos estudantes de Álgebra
Linear II e Cálculo II, apoio adicional nos tópicos que serão trabalhados em sala de aula, facilitando
assim a compreensão dos assuntos. E de modo mais específico, criar grupos de estudos de revisão
que possibilitem o aprofundamento nos conteúdos de Álgebra Linear II assim como de Cálculo II, no
formato de aulas de monitoria em horário complementar, partindo do conteúdo vivenciado nas aulas
ministradas pelo professor responsável pelas disciplinas.
Além disso, propiciar ao monitor um contato maior com a experiência do professor,
aprofundando seu conhecimento sobre Álgebra Linear II e Cálculo II, como também, possibilitar ao
professor auxílio nas correções das listas de exercícios, que são fundamentais para o aprendizado e a
avaliação do desempenho dos alunos.
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2. Metodologia
As atividades de monitoria se iniciaram com a disciplina de Álgebra Linear II, ministrada pelo
Professor Felipe Fernando Ângelo Barreto, durante o período letivo de 2018.1 entre os meses de
março a julho. Os encontros entre monitora e discentes aconteciam semanalmente, durante duas
horas, no decorrer das quais uma parte do tempo era dedicada à resolução de exercícios em grupo ou
a revisão de tópicos eventualmente não compreendidos nas aulas, e outra parte dedicada ao
atendimento individual dos matriculados na disciplina que apresentassem maiores dúvidas a respeito
dos conteúdos trabalhados.
Para isso, no início do semestre a monitora teve acesso a apresentação prévia dos conteúdos
que foram trabalhados na turma do semestre e um roteiro de estudos para aprimorar seus
conhecimentos na disciplina em questão, fornecido pelo professor responsável. Além disso,
participou de encontros semanais, com o professor orientador com o intuito de receber novas
recomendações e suporte dos conteúdos, revisando conceitos da disciplina.
No período de 2018.2, que foi iniciado em agosto e se estenderá até dezembro, as atividades
de monitorias passaram a ser referentes a disciplina de Cálculo II, ministrada, também, pelo Professor
Felipe Fernando Ângelo Barreto. De maneira semelhante ao período anterior, os encontros entre
monitora e discentes acontecem semanalmente, durante duas horas, no decorrer das quais uma parte
do tempo é dedicada à resolução de exercícios em grupo ou a revisão de tópicos eventualmente não
compreendidos nas aulas, e outra parte dedicada ao atendimento individual dos matriculados na
disciplina, que apresentem maiores dúvidas a respeito dos conteúdos trabalhados.
Para que a monitoria tenha bons resultados, como aconteceu no período anterior, a monitora,
no início do semestre, teve acesso a apresentação prévia dos conteúdos que que estão sendo
trabalhados na turma do semestre e um roteiro de estudos para aprimorar seus conhecimentos na
disciplina em questão, fornecido pelo professor responsável. Além disso, participa de encontros
semanais, com o professor orientador com o intuito de receber novas recomendações e suporte dos
conteúdos, revisando conceitos da disciplina

3. Resultados e Discussões
Talvez pela proximidade pessoal, inegavelmente maior, entre monitora e os monitorandos,
tendo em vista a maior disposição de tempo para tratar determinadas questões que não ficaram tão
claras em sala. Ou ainda pela possibilidade de analisar uma mesma situação sob um ponto de vista
diferente do professor, as atividades de monitoria, em grupos de estudo ou no atendimento individual
ao aluno, em caráter complementar ao já exercido pelo docente, no que diz respeito a disciplina de
Álgebra Linear II, já encerrada, fez com que a disciplina pudesse se desenvolver de maneira mais
satisfatória. Amenizando, então, a quantidade de dúvidas a respeito dos assuntos abordados e
viabilizando, desse modo, a introdução de novos conteúdos sem maiores dificuldades de
compreensão.
Com relação a disciplina de Cálculo II, as atividades de monitoria ainda estão
acontecendo, porém, assim como com os alunos do semestre anterior, é possível perceber um
desempenho melhor dos que frequentam a monitoria, através da resolução dos exercícios propostos,
à medida que o semestre avança, fazendo com que a aula seja mais proveitosa, tanto para eles quanto
para o professor.
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4. Considerações Finais
Conforme Niss (1999), uma mudança interessante ocorrida nestes últimos anos é a forma
como se vê a participação dos alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem.
Atualmente, a preocupação tem sido em como auxiliar os alunos a realmente aprender Matemática, a
atenção está não apenas no número de alunos matriculados em uma disciplina, mas também na
proporção de sucessos.
Se algum tempo atrás a responsabilidade pelo fracasso era unicamente dos alunos, da falta de
preparo deles, das suas inaptidões para com a disciplina e da falta de base, hoje a responsabilidade é
dividida com a universidade, uma vez que cabe a ela, buscar entender o que é e o que leva o aluno ao
aprendizado da Matemática, incluindo os processos que estão envolvidos.
Nesse sentido, oferecer aos alunos a monitoria, como um reforço para melhorar o processo de
ensino e aprendizagem é de extrema importância, pois quando há um abatimento da quantidade de
dúvidas, há também um melhor aproveitamento da disciplina trabalhada, o que facilita tanto o
desempenho do professor em sala, quanto o desempenho dos seus alunos.

5. Órgãos de Fomento
Prograd; Pfa.
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1. Introdução
As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral (doravante, CDI) são obviedades nos currículos de
qualquer curso de ciências exatas das universidades brasileiras. Óbvios são, igualmente, os grandes
prejuízos de pessoal e de recurso público investido que procedem de problemas relativos ao seu
ensino, tais como desmotivação, repetência e abandono.
Nesse sentido, a fim de minimizá-los, propõe-se agudamente a contextualização, em
particular, por meio da história da matemática. Não obstante, no panorama do ensino de cálculo, a
história da matemática figura esporadicamente seja nas aulas, seja nos livros textos utilizados. Sendo
assim, Rezende (2003), observa que, em seu âmago, a lacuna de história da matemática consiste na
omissão das ideias básicas e dos problemas construtores no ensino dos conteúdos.
Por isso, esta pesquisa objetiva analisar a forma de inserção da história da matemática no livro
texto Cálculo - volume 1 -, de James Stewart; precisamente quanto ao Teorema Fundamental do
Cálculo (TFC), atribuído ao matemático inglês Isaac Barrow (1630-1677) e ao escocês James
Gregory (1638-1675).
Em que se estende a realizar o estudo da história da matemática associada ao desenvolvimento
do TFC; e, ao cabo, a analisar extensivamente o livro texto selecionado no que diz respeito a forma
de apresentação e contextualização do TFC.

2. Metodologia
Para a análise das obras propriamente, recorremos à “Análise de Conteúdo” proposta por Bardin
(2003, apud, Campos, 2007); uma tríade que compreende isto: pré-análise; exploração do material;
tratamento e interpretação dos resultados obtidos. O primeiro ente, assim, se desdobra em “...
estabelecer um programa que, podendo ser flexível (quer dizer, que permita a introdução de novos
procedimentos no decurso da análise), deve, no entanto, ser preciso” (idem, p. 101). Nesse sentido,
lançamos, ainda aqui, esta hipótese: o TFC é apresentado no livro texto segundo uma
contextualização suficiente para a facilitação do aprendizado.
Para o segundo ente discorre a labuta como incontornavelmente “longa e fastidiosa (...) não é
mais do que a administração sistemática das decisões tomadas” (idem, p. 101). Sendo assim, o
conjunto de indicadores que nortearam a exploração das obras, sobre os quais se calcou, por
conseguinte, o tratamento e a interpretação dos resultados obtidos, foram os seguintes:
1. A contextualização;
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2. Menção à relação entre diferenciação e integração como processos inversos;
3. Aplicações.
Nesse sentido, com relação à contextualização, atentou-se para o fato de o texto denotar algum
rudimento de história da matemática e, em caso afirmativo, à maneira como este laivo aparece; bem
como, à presença das ideias essenciais sobre as quais o CDI se desenvolveu. Ao tempo que, procurouse verificar alusões à densa relação entre diferenciação e integração, e de que modo são apresentadas.
Ao passo que, ao cabo, pretendeu-se observar a presença de aplicações do TFC em problemas ligados
à Física, à Química e à Economia, etc.; tal como na obtenção de primitivas para o cálculo de áreas.

3. Resultados e Discussão
James Stewart (2016), em seu livro Cálculo - volume 1 -, destina toda uma seção para o TFC, qual
seja: a seção 3 do capítulo 5, à qual dedicou 7 páginas; em que, no que concerne aos indicadores (1)
e (2), principia a sua apresentação discorrendo, brevemente, a respeito dos problemas que o forjaram
e dos autores que, em seu âmago, o desenvolveram; ao passo que externa o elo entre a diferenciação
e a integração afirmando-as como operações inversas. Desse modo, assim escreve:
O nome Teorema Fundamental do Cálculo é apropriado, pois ele estabelece uma conexão
entre os dois ramos do cálculo: o cálculo diferencial e o cálculo integral. O cálculo diferencial
surgiu do problema da tangente, enquanto o cálculo integral surgiu de um problema
aparentemente não relacionado, o problema da área. O mentor de Newton em Cambridge,
Isaac Barrow (1630-1677), descobriu que esses dois problemas estão, na verdade,
estreitamente relacionados. Ele percebeu que a derivação e a integração são processos
inversos. O Teorema Fundamental do Cálculo dá a relação inversa precisa entre a derivada e
a integral. Foram Newton e Leibniz que exploraram essa relação e usaram-na para
desenvolver o cálculo como um método matemático sistemático. Em particular, eles viram
que o Teorema Fundamental os capacitava a calcular áreas e integrais muito mais facilmente,
sem que fosse necessário calculá-las como limites de somas (...) (p. 350).

Embora, neste ponto, o autor não se detenha sobre os problemas construtores do CDI, ele o
faz no capítulo de abertura do livro no qual esboça uma apresentação do cálculo. Dessa forma, aqui
apenas alude ao que fora tratado anteriormente, isto é: o problema da área e o problema da tangente.
Ao passo que, ali, em contrapartida, antecipa a estreita conexão entre tais problemas aparentemente
distintos (conteúdo do TFC) e, mais ainda, confirma as palavras de Roque (2012) ao escrever que “a
história do cálculo infinitesimal recebe (...) um tratamento retrospectivo. Apresentam-se diferentes
técnicas que remontam aos paradoxos de Zenão passando pelo método grego da ‘exaustão’ (...) para
calcular áreas até chegar a Leibniz e Newton” (pp. 240-241).
Não obstante, a contribuição de James Gregory ao desenvolvimento do TFC é omitida em
toda a seção, sendo somente citada em uma página remota do livro, à margem do texto, na qual se
afirma que "Gregory descobriu as ideias básicas de cálculo por volta da mesma época que Newton"
(Stewart, 2016, p. 180).
Nesse sentido, a apresentação empregada por Stewart (op. cit.) é um crescendo, uma
preparação; por isso, o autor esmiúça o TFC também em duas partes. Relativamente à primeira parte,
doravante: TFC1; enuncia:
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Transcrição 1 (Ibid., p. 351)

Ao cabo da demonstração, o autor, confirmando o indicador (1), resume o TFC1 à "notação
de Leibniz para as derivadas"(idem., p. 352). De fato, ele observa que:

Transcrição 2 (Ibid., p. 352)

“(...) quando f for contínua. Grosseiramente falando, a Equação 5 nos diz que se primeiro integramos
f e então derivamos o resultado, retornamos à função original f” (idem., p. 352). Referenciando, assim,
o indicador (1), ao trazer ao cerne do desenvolvimento do conteúdo a simbologia empregada pelo
matemático alemão, deveras importante. Com efeito, conforme Roque (op. cit.), mediante ela
“Leibniz enunciou as regras para encontrar a derivada de somas, diferenças, produtos, quocientes,
potências e raízes. Essas regras constituíam o algoritmo desse cálculo, que ele denominava
diferencial” (pp. 250-251).
O indicador (4) é aqui satisfeito de bom grado. Porquanto, o autor lança mão da função de
Fresnel "assim chamada em homenagem ao físico francês Augustin Fresnel (1788-1827), famoso por
seus estudos em óptica" (Stewart, 2016, p. 353). Usada para atenuar a resistência que talvez possa
impor-se ao leitor a nova forma de definir uma função. No que tange à segunda parte do TFC,
doravante: TFC2; Stewart (op. cit.) afirma:

Transcrição 3 (Ibid., p. 354)

Logo depois de ofertar a prova do TFC2, o autor ressalta a sua relevância, mostrando que,
antes de sua descoberta, problemas considerados hoje fáceis (como encontrar a área sob a curva
cosseno entre certos limites de integração) já se configuraram demasiado difíceis aos matemáticos a
ele precedentes, exigindo-lhes, dessa forma, traquejo e engenhosidade ímpares. Logo, o indicador
(1), uma vez mais, se faz notar, bem como o indicador (4). Nesse sentido, ele comenta:
Quando o matemático francês Gilles de Roberval encontrou a área sob as curvas seno e
cosseno, em 1635, isso era um problema muito desafiador que requeria grande dose de
engenhosidade. Se não tivéssemos a vantagem do Teorema Fundamental, teríamos de
calcular um limite de somas difícil usando obscuras identidades trigonométricas (...) Foi mais
difícil para Roberval, porque o aparato dos limites não havia sido inventado em 1635. Mas
nas décadas de 1660 e 1670, quando o Teorema Fundamental foi descoberto por Barrow e
explorado por Newton e Leibniz, esses problemas ficaram muito fáceis (...) (idem, p. 355).
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Esta apreciação, portanto, evidencia e conserva ideias fundamentais da história do
desenvolvimento do TFC, ainda que claudique quanto à ausência do contributo de Gregory. Decerto,
no fim desta seção, Stewart (op. cit.), condensa as duas partes do Teorema Fundamental em um único
enunciado; e. finalmente, em suas próprias palavras, ele, corroborando as linhas iniciais, no que tange
os indicadores (1) e (2), externa que
Juntas, as duas partes do Teorema Fundamental do Cálculo mostram que a derivação e a
integração são processos inversos. Cada um desfaz o que o outro fez. [...] O Teorema
Fundamental do Cálculo é inquestionavelmente o mais importante do cálculo e realmente é
um dos grandes feitos da mente humana. Antes de sua descoberta, desde os tempos de
Eudóxio e Arquimedes até os de Galileu e Fermat, os problemas de encontrar áreas, volumes
e comprimentos de curva eram tão difíceis que somente um gênio poderia fazer frente ao
desafio. Agora, porém, armados com o método sistemático que Leibniz e Newton
configuraram a partir do Teorema Fundamental [...] esses problemas desafiadores são
acessíveis para todos nós (idem, p. 356).

4. Considerações Finais
Nota-se claramente, portanto, a presença, no livro texto posto a análise, de menções explícitas ao TFC
seja como síntese acabada dos processos inversos de derivação e integração, seja como
imprescindível à obtenção de primitivas para o cálculo de áreas (evidenciada pelos quatro exemplos
que a isto dedica). Dessa forma, James Stewart (op. cit.) destaca-se salutarmente, com sua obra
Cálculo, quanto ao cerne desta pesquisa.
Deveras, porquanto, amiúde, como visto, vale-se de aspectos nucleares de história da
matemática a fim de calcar a apresentação e o desenvolvimento do TFC. Ademais, lança mão mais
de exemplos ligados a áreas quer, em particular, da própria matemática, quer, em geral, de outras
ciências, do que de exemplos puramente computacionais.
Findamos, portanto, com uma confirmação da hipótese. Nesse sentido, há de se exortar o uso
deste título; posto que, denotou-se singular e suficientemente munido de contextualização.
Esperamos, portanto, suscitar uma reflexão a respeito dos livros textos que, diferentemente deste aqui
analisado, são frequentemente utilizados e definem negativa e agudamente o ensino e a aprendizagem.

5. Referências
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1. Introdução
É sabido que a aprendizagem consiste em um processo contínuo, crescente e mutável, que depende
de uma forte integração entre corpo docente, a monitoria acadêmica e o corpo discente para que possa
ocorrer de forma eficaz. Nesse sentido, a atividade de monitoria mostra-se de suma importância,
sobretudo porque permite melhorar o desempenho dos alunos na assimilação dos conteúdos
ministrados, incentiva a prática da docência, tendo impacto positivo não apenas na formação do aluno,
como também do monitor, através do desenvolvimento e aprimoramento de sua capacidade oratória,
além e possibilitar a revisão de assuntos importantes para sua formação.
O trabalho em equipe desenvolvido durante as atividades da monitoria acadêmica permite a
troca de experiências entre alunos, monitores e professores, o que também deve ser visto como de
grande valia para a construção do conhecimento, enriquecendo assim aos três atores envolvidos no
longo processo de aprendizagem. .Nesse contexto, o presente artigo visa relatar as experiências
vivenciadas na monitoria acadêmica da disciplina de Bioquímica, do curso de Medicina da
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, através da descrição de como são realizadas as
atividades dos monitores da disciplina em questão.
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2. Metodologia
As atividades desempenhadas pelos monitores são: elaboração e apresentação de casos clínicos
referentes a assuntos vistos em sala de aula com o professor; auxílio durante as aulas práticas em
laboratório; elaboração e aplicação de simulados com os assuntos abordados em provas.
A aplicação de casos clínicos acontece em sala de aula, através da exposição do caso em
PowerPoint. Os temas dos casos clínicos são propostos com antecedência pelo professor e vale
salientar que estes abordam doenças prevalentes e importantes na prática médica, que apresentam
amplos e relevantes aspectos bioquímicos em sua fisiopatologia. Para esta atividade, o monitor deve
revisar os assuntos ministrados pelo professor, bem como fazer um estudo detalhado e preparar a
apresentação, abordando o assunto de uma forma adequada ao entendimento dos alunos. Após a
apresentação, os monitores aplicam questões de aprendizagem, um questionário com perguntas acerca
do caso clínico, afim de promover uma interação com os alunos, que deverão responder às questões,
bem como sanar quaisquer dúvidas que tenham surgido durante a apresentação. Esse processo é
realizado por dois monitores, sempre na presença do professor na sala de aula.
Os monitores desempenham importante papel durante as aulas práticas de bioquímica em
laboratório. Para as atividades, pelo menos quatro monitores devem estar presentes. Primeiro, o
professor faz uma breve revisão acerca do assunto ministrado em sala de aula, explica como
funcionará a aula prática e qual o objetivo desta. Em seguida, os alunos são divididos em grupos e
cada monitor fica responsável por auxilia-los em cada etapa da atividade, como por exemplo ensinar
a usar os materiais de laboratório, pipetar volumes, analisar reações, realizar punção venosa. Ao todo
são desenvolvidas cinco aulas práticas com os seguintes temas: material de laboratório, biossegurança
e soluções; reação de coloração e precipitação de proteínas; caracterização enzimática; atividade
antioxidante da vitamina C; carboidratos.
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A elaboração e aplicação de simulados ocorre sempre em datas próximas às das avaliações e
tem como objetivo auxiliar os alunos no preparo para a avaliação, esclarecer suas dúvidas e revisar
tópicos importantes acerca das matérias. O simulado apresenta o mesmo formato da avaliação, com
questões discursivas e objetivas. A elaboração deste é realizada exclusivamente pelos monitores e
antes de ser aplicado aos alunos, deve ser aprovado pelo professor. Após a aplicação do simulado, os
discentes assistem à correção feita pelos monitores, sendo assim, aberto espaço para esclarecimento
de dúvidas e revisão dos assuntos abordados.
Figura 1. Monitoria durante aula prática de bioquímica para os alunos do 1° período de
medicina.
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3. Discussão
A participação de monitores mostra-se de fundamental importância para aprimorar a relação entre os
conteúdos ministrados em sala de aula com as suas aplicações na prática profissional. Os alunos
selecionados para a monitoria de bioquímica estão em períodos mais adiantados dos cursos e por isto
proporcionam uma visão mais ampliada da bioquímica, o que possibilita a integração de conteúdos
já vistos em outras disciplinas (fisiologia, farmacologia, semiologia, microbiologia, imunologia,
patologia entre outras) e permite a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares do curso.
Os casos clínicos vistos durante a disciplina de bioquímica são abordados de acordo com os
assuntos vistos nas aulas ministrados pelo professor. Ao longo do ano letivo são vistas diversas
patologias em formas de caso clínico, como por exemplo: anemia hemolítica e distúrbios da
coagulação, de acordo com a aula de bioquímica do sangue; cirrose hepática, de acordo com a aula
de função hepática; distúrbios do equilíbrio ácido-base, e acordo com aula de equilíbrio ácido-base;
hemocromatose, de acordo com a aula de metabolismo do ferro; anemia falciforme, de acordo com a
aula de bioquímica dos aminoácidos; intolerância à lactose, de acordo com a aula de digestão de
carboidratos; diabetes mellitus, de acordo com a aula de metabolismo dos carboidratos. Dentre as
atividades desempenhadas pelos monitores, a aplicação desses casos clínicos é fundamental para os
alunos associarem a matéria vista em sala com a prática médica, o que se mostra como uma ferramenta
muito relevante no aprendizado, pois demonstra ao aluno a aplicabilidade da bioquímica e sua
importância para dar base ao estudo de temas muito relevantes na prática médica, o encorajando, a
estudar. Ademais, uma prática comum aos alunos no decorrer do curso médico é o desvencilhamento
dos assuntos aprendidos no ciclo básico, em disciplinas como anatomia, fisiologia, bioquímica, dentre
outros, o que consiste em algo prejudicial à construção médica,uma vez que os primeiros anos de
curso representam um alicerce na formação acadêmica do aluno, ou seja, tais matérias são a base para
o entendimento das diversas patologias que os estudantes estudarão e deverão aprender a diagnosticar,
conduzir e tratar.

4. Considerações Finais
A monitoria acadêmica da disciplina de Bioquímica da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns busca, através da aprendizagem por meio de associação entre teoria e prática,
complementar a formação acadêmica dos alunos que estão no ciclo básico. O reconhecimento do
processo de aprendizagem como crescente, contínuo e mutável é peça chave para o sucesso da
monitoria. É dessa forma que se busca adequar da melhor forma possível o método de transmissão de
conhecimento do monitor para o aluno, tornando a aprendizagem mais prazerosa, sem que se perca o
foco e seriedade com a matéria. O trabalho em equipe supervisionado pela professora faz possível
que, por meio de casos clínicos, praticas em laboratório e aplicação de simulados a monitoria cresça
e o objetivo de auxiliar a trajetória de graduação dos alunos, bem como permitir a aquisição de
experiências únicas por parte dos monitores, seja atingido com maestria.

Órgão de Fomento: Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) - UPE
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Palavras-chave: Infecções por HIV, Prevenção de doenças e Sistema Único de Saúde.

1. Introdução
Atualmente, o Vírus da Imunodeficiência Humana e a AIDS fazem parte da Lista Nacional
de Notificação Compulsória. No ano de 2015 foram notificados 32.321 casos de infecções pelo
HIV, sendo 6.435 casos na região Nordeste (19,9%), ocupando a terceira posição em relação às
outras regiões do país, perdendo apenas para região sudeste (40,4%) e sul (22,5%) (BRASIL,
2016).
A PEP (Profilaxia Pós-Exposição) previne o risco de infecção pelo HIV, hepatites
virais e outras IST. Essa terapêutica consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de
adquirir essas infecções, tendo em sua composição o Tenofovir (TDF), Lamivudina (3TC) e
Dolutegravir (DTG) combinados. Reforça-se a indicação para além daquelas situações em que a
PEP é classicamente recomendada, como violência sexual e acidente ocupacional, visando a
ampliar o uso dessa intervenção também para exposições sexuais consentidas que representem
risco de infecção. Além disso, esses medicamentos devem ser administrados dentro das próximas
72 horas e durante 28 dias, sem interrupções para que ocorra a devida prevenção (BRASIL,
2017b).
A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) consiste no uso de antirretrovirais (ARV) para
reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Essa terapia consiste na combinação de Tenofovir
desoproxila a 300mg (TDF) e Entricitabina (FTC) a 200mg, cuja eficácia e segurança foram
demonstradas com poucos eventos adversos associadas ao seu uso. Sua administração é feita com
dose fixa de um comprimido ao dia por via oral e em uso contínuo. Os segmentos populacionais
prioritários são: gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais
do sexo e casais sorodiscordantes para o HIV (BRASIL, 2017c).

2. Metodologia


Levantamentos bibliográficos a respeito de métodos terapêuticos em situações de pré e
pós-exposição (PrEP/PEP) e formas preventivas de doenças sexualmente transmissíveis:

Durante todo o ano vem realizados levantamentos bibliográficos sobre terapias de préexposição e pós-exposição ao vírus HIV. Ao mesmo tempo são acompanhadas possíveis alterações
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e/ou inovações nessas terapias, como mudanças no público alvo, no esquema de tratamento, nas
medicações utilizadas e nas associações com outros métodos preventivos.


Campos de atuação:

As ações são realizadas prioritariamente no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA,
no Hospital Regional Dom Moura, no âmbito acadêmico (Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns) e nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal de saúde de Garanhuns - PE que
forneçam abertura ao projeto, promovendo um contato mais íntimo dos extensionistas com os
funcionários e os usuários do SUS e fortalecendo o vínculo da relação entre universidade e
comunidade.


Ações propostas:

Foram realizadas distribuição de panfletos, palestras e testagem rápida para HIV no Centro de
Testagem e Aconselhamento – CTA. Anteriormente e posteriormente ao teste rápido para HIV, serão
realizados aconselhamentos com os seguintes componentes: apoio educativo, apoio emocional e
avaliação de riscos.
Panfletagem, palestras e testagem rápida para HIV nas Unidades Básicas de Saúde do
município de Garanhuns – PE. Anteriormente e posteriormente ao teste rápido para HIV, serão
realizados aconselhamentos com componentes descritos anteriormente.
Distribuição de panfletos, palestras para acadêmicos e profissionais da Universidade de
Pernambuco – Campus Garanhuns para apresentação do PrEP e PEP e formas de prevenção do HIV
e outras IST. Além disso, durante esse momento os extensionistas estarão carregados de informações
adquiridas no decorrer do projeto e nas vivências em campo, as quais poderão ser debatidas e
fornecidas para os demais acadêmicos.

3. Resultados e Discussão
Quanto às discussões para fomentar o embasamento teórico acerca do tema, foram realizados
encontros ao longo do ano onde foram abordados os seguintes temas:

Tema

Apresentador (es)

Cartilha do Ministério da Saúde da PEP

Félix Kaique e Gabriel Cordeiro

Cartilha do Ministério da Saúde da PrEP

Félix Kaique e Gabriel Cordeiro

Aspectos clínicos do HIV

Laiane Nery
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Farmacologia antirretroviral

Giovanna Guedes

Artigo Científico

Paulo Araújo

A nível de atuações práticas, foi acordado com representantes do CTA e enfermeiras das
unidades básicas que seria mais válido que os extensionistas junto com esses serviços atuem de forma
conjunta em uma campanha para a população em dezembro para fortalecer as ações do “Dezembro
Vermelho”. Esse evento tornará o contato mais fácil com a população, uma vez que o ambiente do
CTA e algumas UBSs tornam-se um pouco hostil por se tratar de uma situação em que os usuários
estão passando por um momento de apreensão.
Além disso, com a evolução das discussões, foram sugeridas ações no Hospital Regional Dom
Moura que iniciarão dia 01 de outubro de 2018 com encontros convidativos nos setores do hospital
que funcionaram para divulgar o projeto e convidar os profissionais para a ação final que será
realizada no dia 12 de outubro de 2018.

4. Conclusões
Com base nos encontros para embasamento teórico que ocorreram durante a fase de
levantamento bibliográfico, podemos observar concretamente sua efetividade na elaboração dos
materiais que serão utilizados em ação prática nos ambientes de saúde e subjetivamente através do
feedback dado pelos membros do projeto, agora capacitados para a troca de informações com os
públicos-alvo. Portanto, tais momentos foram de profunda importância para a construção do projeto
e seu correto funcionamento.
É necessário ainda destacar o trabalho de integração com os serviços de saúde que oferecem
suporte aos pacientes com HIV/AIDS em Garanhuns e em risco de contaminação – o Centro de
Testagem e Aconselhamento e o Hospital Regional Dom Moura – pois assim garante-se que as ações
práticas condigam com a realidade da região e tragam resultados positivos nas áreas em que atuem,
contribuindo para o avanço dos serviços tanto para a população atendida quanto para seus
profissionais.
Dessa forma, espera-se que a troca de conhecimentos entre Academia e Comunidade seja
realizada com grande aproveitamento prático, auxiliando na melhoria de serviços públicos de saúde,
contribuindo para a saúde da população e para o aperfeiçoamento dos profissionais de saúde da região,
além da notável adição de bagagem teórica e prática para os estudantes envolvidos no projeto de
extensão.
5. Fonte Financiadora
Edital PIAEXT 2018
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Palavras-chave: câncer, atualização, útero

1. Introdução
O câncer de colo de útero é a terceira causa de câncer mais incidente em mulheres em todo
mundo, representando cerca de 9% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde (2016), esse tipo câncer
tem progressão lenta, é curável em quase 100% dos casos quando diagnosticado precocemente,
podendo até apresentar reversão espontânea em 60% dos casos. (VACARELLA et al, 2013).
Essa realidade é lastimável, pois tem acarretado evolução de lesões leves (NIC I), nas quais
há acometimento restrito de 1/3 da mucosa do colo até o nível acentuado de completo
comprometimento (NIC III) em cerca de 30% das mulheres, bem como evolução para carcinoma
invasor em 10% delas, situação paradoxal diante do fato de que nenhum câncer oferece condições tão
positivas de prevenção primária e secundária, tal como o CCU (PETRY, 2014).
Portanto, diante dessa realidade, a atuação de estudantes em formação na orientação dos
indivíduos com uma capacitação prévia abordando múltiplos aspectos da doença é valorosa para
modificar a conjuntura, através da educação e conscientização. Além disso, é importante para o
profissional médico atuante e em formação compreender como funciona o câncer de colo de útero,
visando atualizações, com o intuito de orientar de forma cada vez mais eficaz a população.

2. Metodologia
O trabalho teve como objetivo promover conhecimento e atualização em métodos de
diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero para os acadêmicos do curso de medicina –
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campus Garanhuns e disseminar tal conteúdo para usuários e profissionais de unidades básicas de
saúde, no município de Garanhuns – PE.
A equipe foi constituída por dez estudantes dos cursos de Bacharelado em Medicina, os quais
foram selecionados, orientados e supervisionados pela professora-orientadora. Além disso, os
estudantes tiveram reuniões para o planejamento das atividades e foram submetidos a uma
capacitação pela professora Dra. Eleonora Marie, através da realização de encontros no laboratório
de microscopia da Universidade de Pernambuco-Campus Garanhuns onde foi trabalhado o
entendimento do exame citológico e histopatológico, bem como as dificuldades encontradas na
prática para a coleta.
Foi-se programado o encontro entre os estudantes e os profissionais das Unidades Básicas de
Saúde, a fim de que houvesse a disseminação dos conhecimentos adquiridos para a equipe que
vivencia a coleta do exame citológico no cotidiano. Ademais, através desses encontros com os
profissionais da saúde, os estudantes poderiam entender melhor sobre a vivência na rotina e na
logística dos procedimentos de diagnóstico citopatológico para câncer de colo de útero.

3. Resultados e Discussão
As atividades propostas pelo projeto foram divididas em três fases: fundamentação,
capacitação e disseminação do conhecimento, das quais a fase 1 (um) já foi concluída e a 2 (dois)
está em estágio final. A fase 3 (três) tem previsão para ser iniciada por volta do mês de novembro
segundo cronograma na submissão do projeto.
Entre o mês de maio e o presente momento foram realizadas as atividades referentes ao curso
de capacitação e às discussões clínicas ministradas pela Professora orientadora Eleonora Marie, nas
quais foram abordados temas da área de: anatopatologia, citologia, histologia e meios de diagnósticos
relacionados ao câncer de colo de útero. Os referidos encontros foram realizados nas instalações da
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, nos laboratórios de microscopia e de anatomia.
A primeira atividade foi realizada no laboratório de anatomia e teve como pretexto a
capacitação dos discentes sobre as principais variações anatômicas do colo uterino que poderiam vir
a prejudicar a coleta e o diagnóstico por meio do exame citopatológico Papanicolau. As discussões
que se seguiram foram realizadas em 7 (sete) encontros no laboratório de microscopia e priorizaram
a análise dos temas: citologia e histologia do colo uterino, citopatologia e histopatologia do colo
uterino, principais achados das lâminas e principais erros na coleta do exame citopatológico. Além
disso, foi proposto para os discentes a confecção de uma palestra com o tema HPV, que foi executada
no mês de agosto de 2018.
O projeto está de acordo com o cronograma proposto no qual estima-se o início das atividades
com a equipe técnica das unidades básicas de saúde (UBS) para o mês de novembro, no qual vão ser
desenvolvidas palestras para atualização em relação às técnicas de coleta e aos fatores de risco para
desenvolvimento do câncer de colo de útero. Além disso, foi proposta uma visita a um grupo de mães
de crianças diagnosticadas com a síndrome congênita do zika vírus ,em Arcoverde, para o mês de
outubro, na qual haverá tanto a coleta citológica realizada pela professora orientadora quanto palestras
ministradas pelos alunos extensionistas.

269
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Figura 3: Grupo extensionista após discussão sobre citopatologia

Figura 4: Capacitação dos extensionistas

4. Conclusão
Até o presente momento, o projeto vem arcando com seus objetivos de promover um
embasamento teórico e prático acerca do câncer de colo de útero para acadêmicos do curso de
medicina, fazendo com que ocorra o saneamento de qualquer pendência que eventualmente surja no
decorrer do curso.
Em breve, todo esse conhecimento será perpassado para a comunidade e concluirá seu intuito
de abordar e disseminar os conhecimentos adquiridos sobre questões de saúde relevantes para a
270
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Universidade/Sociedade, sendo fundamentais para o desenvolvimento da região atendida,
envolvendo vários fatores: de saúde pública, prevenção, político e econômico.

5. Órgãos de Fomento
Edital PIAEXT
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1. Introdução
Ao longo dos anos diferentes pesquisas vêm apontando os benefícios da prática esportiva para a
população geral, dentre os apontamentos destacam-se aqueles relacionados à promoção da saúde
física e mental nas diferentes etapas do desenvolvimento humano: infância, adolescência, adultez e
velhice (World Health Organization - WHO, 2010), bem como ao impacto positivo nos aspectos
social, emocional, cognitivo e no bem-estar de seus praticantes (Standage, Gillison, Ntoumanis,
&Treasure, 2012). Por outro lado, estudos apontam para as consequências graves da inatividade
física, como o fato de ser quarto principal fator de risco de mortalidade, causando aproximadamente
3,2 milhões no mundo (WHO, 2010).
Diante deste quadro, pesquisadores e profissionais das áreas que compõem a ciências do
esporte e da saúde tem se deparado com o desafio de compreender os fatores que contribuem para o
engajamento da população nestas, bem como na compressão dos aspectos que contribuem para sua
manutenção, ou seja, que estas atividades sejam realizadas por longos períodos da vida de seus
praticantes (Ullrich- French, Hernández & Montesinos, 2017).
Neste sentido, os estudos de mindfulness tem se destacado com uma variável que pode
contribuir para maior engajamento e manutenção por longos períodos em uma atividade esportiva
(Cox et al., 2017). Nas últimas três décadas é notável o número crescente de pesquisas envolvendo o
conceito de mindfulness , bem como inúmeras evidências empíricas de associação positiva com
diversos aspectos.
A fim de possibilitar uma maior operacionalização do conceito de mindfulness no contexto
esportivo e, portanto, possibilitar maior desenvolvimento de pesquisas na área Cox et al. (2016)
desenvolveu a SMS-PA, uma escala composta por 12 itens desenvolvidos para avaliar o estado
mindfulness mental e físico durante a prática de atividades físicas e esportivas. Vale destacar que a
escala foi adaptada transculturalmente através de um projeto de pesquisas realizado pelo Laboratório
de Avaliação Psicológica e PsicometriaLAPPsi sob a coordenação do docente responsável pelo
laboratório e em parceria com a principal autora do instrumento, Anne Elizabeth Cox.
Portanto, esta pesquisa tem como principais objetivos estimar as evidências de validade de
critério junto a uma amostra de praticantes de atividades esportivas proveniente da região agreste do
estado de Pernambuco. Buscando estimar possíveis diferenças nos escores apresentados nas
subescalas de medida de estado de mindfulness mental e físico entre praticantes de esporte coletivo e
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praticantes de Yoga, haja vista que a prática desta modalidade de exercício físico favorece,
intencionalmente, o desenvolvimento da atenção plena aos eventos físicos e mentais.

2. Metodologia
A amostra foi composta por 69 participantes, dos quais 46 eram praticantes de diferentes atividades
esportivas com idade que variavam entre 18 e 41 anos (27,7± 6,3,76,7% homens) 46,5% praticam
essas atividades por menos de 5 anos, 39,5% entre 5 e 19 anos e 14% por mais de dez anos. A segunda
parcela da amostra foi composta por 23 praticantes de yoga com idade que variavam entre 21 e 62
anos (32,7±10,7, 65% mulheres) com tempo de prática de yoga que variavam entre oito meses e 10
anos.
Os participantes responderam a versão brasileira da StateMindfulnessScale for
PhysicalActivity SMS-PA (Cox et al., 2016). O instrumento é composto por 12 itens teoricamente
organizados em dois fatores: mindfulness mental e mindfulness físico, bem como um questionário
sócio demográfico, que proporcionou o acesso as características relevantes dos participantes da
pesquisa.
As respostas ao instrumento foram, primeiramente, avaliadas através das estatísticas
descritivas dos fatores mindfulness mental, física e escala total: média, desvio padrão, possibilitando
maior compreensão da amostra considerando as variáveis de interesse. Por fim, foram realizadas
comparações entres os escores obtidos pelos praticantes de atividades esportivas com aqueles
participantes que praticavam yoga. Para tanto, recorreu-se a diferentes métodos estatísticos: test t de
students para amostras independentes, considerando nível de significância <0,5, e tamanho do efeito,
considerando como indicador de diferença entre os grupos valores iguais ou superiores a 0,3 (Field,
2011).

3. Resultados e discussão
Os resultados referentes às análises descritivas e comparação entre os estratos amostrais são
apresentados na Tabela 1
Tabela 1. Análises estatísticas.

Fatores

Grupo

N

Média

DP

Esporte

43

24,7

4.683

M. Mental
Yoga

26

23,0

4.919

Esporte

43

25.233

4.445

Yoga

26

26.115

5.609

Esporte

43

49.930

6.602

M. Físico

M. Total
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t(gl)

p

1399(67)

0.1
66

0.4
0,725(67) 72

0.6
0.472(67) 39
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Yoga

26

49.154

6.655

A partir da Tabela 1 verifica-se a ausência de diferença significativa entre os resultados dos
participantes de atividade física e participantes de yoga, contrariando a hipótese inicial deste estudo.
Tais resultados se mostram diferentes daqueles observados na literatura, como o estudo de Cox et al.
(2016) que verificou escores significativamente superior entre os praticantes de Yoga quando
comparados a praticantes de atividades esportivas, os autores também verificaram diferenças entre
praticantes de yoga que participaram de suas primeiras aulas daqueles que apresentavam maiores
experiências classificados como intermediários e avançados, obtendo resultados que favoreciam os
praticantes mais experientes.
Resultados que asseguravam essas diferenças verificadas com a versão espanhola do SMSPA, nessa pesquisa Ullrich-French, Hernández & Montesinos (2017), verificaram diferença
significativas nos resultados apresentados por atletas com alguma experiência em atividades de yoga
com atletas sem experiência, tendo os atletas com experiência maiores níveis mindfulness mental,
física e consequentemente mindfulness geral.

4. Considerações Finais
Os resultados encontrados a partir das comparações entre os grupos não foram suficientes para
assegurar evidências de validade com base na relação com variável externa, validade de critério,
experiência na prática de yoga, haja vista que os resultados não corroboram as hipóteses teóricas.
Nessa direção algumas limitações devem ser levadas em consideração em futuros estudos como maior
equilíbrio no número dos participantes entre os grupos. Para tanto, faz-se necessário contar com
número mais elevado de praticantes de yoga, o que possibilitará a comparação de pessoas em
diferentes níveis de experiência dentro deste grupo. Por fim, sugerem-se estudos que busquem outros
tipos de evidência de validade e precisão para esse instrumento frente a diferentes grupos de
praticantes de atividade físicas e esportivas em diferentes regiões do Brasil.
ÓRGÃO DE FOMENTO: Voluntário do EDITAL IC UPE PFA- 2018
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1. Introdução
Esta pesquisa tem como principais objetivos estimar evidências de validade com base na
relação com variáveis externa e precisão da versão brasileira Mindfulness Scale for Physical Activity
(SMS-PA) (Cox; Ullrich-French; French, 2016) junto a uma amostra de praticantes de exercício físico
proveniente da região agreste do estado de Pernambuco.
Diferentes pesquisas vêm apontando ao longo dos anos os benefícios da prática de exercício
físico para a população geral, dentre os apontamentos destacam-se aqueles relacionados a promoção
da saúde física e mental nas diferentes etapas do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
adultez e velhice (World Health Organization - WHO, 2010), bem como o impacto positivo nos
aspectos social, emocional, cognitivo e no bem-estar de seus praticantes. Por outro lado, estudos
apontam para as consequências graves da inatividade física, como o fato de ser o quarto principal
fator de risco de mortalidade, causando aproximadamente 3,2 milhões no mundo, segundo a WHO
(2010). Diante disso, pesquisadores e profissionais das áreas que compõem a ciências do esporte e da
saúde tem se deparado com o desafio de compreender os fatores que contribuem para o engajamento
da população nestas, bem como na compreenssão dos aspectos que contribuem para sua manutenção,
ou seja, que estas atividades sejam realizadas por longos períodos da vida de seus praticantes.
(Ullrich- French; Hernández; Montesinos, 2017).
Neste sentido, os estudos referentes ao conceito de mindfulness tem se destacado como uma
variável que pode contribuir para maior engajamento e manutenção por longos períodos na realização
de exercício. Ao longo das últimas três décadas é notável o número crescente de pesquisas
envolvendo o conceito de mindfulness, bem como inúmeras evidências empíricas de associação
positiva com motivação autônoma, afeto positivo, satisfação com a vida, autoestima, bem-estar físico
e mental, e associação negativa com afeto negativo, ansiedade, depressão (Cox et al., 2016).
A fim de possibilitar uma maior operacionalização do conceito de mindfulness no contexto do
exercício físico, e também possibilitar um maior desenvolvimento de pesquisas na área, Cox et al.
(2016) desenvolveu a SMS-PA, uma escala composta por 12 itens desenvolvidos para avaliar o estado
mindfulness mental e físico durante a prática de atividades de exercício físico e esportivas. Vale
ressaltar que a escala foi adaptada transculturalmente através de um projeto de pesquisas realizado
pelo Laboratório de Avaliação Psicológica e Psicometria LAPPsi, sob a coordenação do docente
orientador da presente pesquisa em parceria com a principal autora do instrumento, Anne Elizabeth
Cox.
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Embora se possa contar com uma versão brasileira da SMS-PA, sabe-se que a utilização de
um instrumento de avaliação por uma população deve ser antecipada por estudos referentes à validade
e a precisão da medida. Dentre as fontes de validade destaca-se os estudos da associação dos escores
obtidos no instrumento de interesse com outras variáveis teoricamente relacionadas, podendo se
configurar como uma relação convergente, divergente ou discriminante. A precisão ou confiabilidade
referem-se à consistência dos escores quando o procedimento de testagem é repetido, em momentos
diferentes, em uma população, indivíduo ou grupo, bem como ao nível de homogeneidade de um
conjunto de itens que compõem um instrumento. Assim, tais conceitos apresentam-se intimamente
associados ao erro de medida, que é representado pela variação entre os escores obtidos, nos
diferentes momentos. Com base no exposto, foram estabelecidos os principais objetivos da presente
pesquisa, que são explicitados no item a seguir.

2. Metodologia
A amostra total, por conveniência, foi composta por cerca de 159 praticantes de exercício físico, de
ambos os sexos 50.3% homens e 49.7% mulheres, com idades que variavam entre 17 e 62 anos, média
igual a 25,53±7,78. Sendo estes praticantes de diferentes tipos de exercício físico: caminhada, corrida,
musculação, Cross-fit e exercício funcional. Para acesso a esses participantes, os praticantes de
atividades foram abordados em parques e outras praças esportivas localizadas no agreste
pernambucano.
Os participantes responderam a diferentes instrumentos: Versão brasileira da State
Mindfulness Scale for Physical Activity SMS-PA (Cox et al., 2016), conforme descrito no item
introdução. Ele tem por objetivo a avaliação do estado de mindfulness durante a prática de exercício
físico e esporte, é composto por 12 itens teoricamente organizados em dois fatores: mindfulness
mental e mindfulness físico. Estudos referentes às propriedades psicométricas encontraram evidências
empíricas que sustentam o modelo bidimensional para versão americana e espanhola da SMS-PA,
bem como bons níveis de precisão, coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0,80.
Responderam ao Inventário de Razão para o Exercício, o qual propõe a mensuração das razões
internas ou externas para a prática de exercício físico através de 24 itens respondidos em escala likert
de sete pontos, sendo 1= discordo fortemente e 7= concordo fortemente. Estudos referentes a
propriedades psicométricas deste instrumento têm suportado a avaliação de diferentes dimensões
referentes a razão para o exercício: saúde, estética, humor, divertimento, atratividade, perda de peso,
todas as dimensões com bons níveis de precisão, alfa de cronbach superiores a 0,7. (Strelan;
Mehaffey; Tiggemann, 2003). E por último, ao questionário sócio demográfico, que permite acesso
as principais características dos participantes, como sexo, idade, tipo de exercício realizado, tempo
de experiência com exercício e nível de escolaridade.
Para a estimação da precisão da SMS-PA recorreu-se ao coeficiente Alfa de Cronbach (α), o
qual varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. O valor do alfa refere-se à média de todos os coeficientes de
correlação entre as medidas, neste caso os itens da escala. O principal benefício desta técnica referese à necessidade de única aplicação do instrumento. Para tanto, considera-se que há confiabilidade
das medidas quando alcançado coeficientes (>0,70) (Gouveia et al., 2009; Martins, 2006).
Posteriormente foram avaliadas as associações entre os escores apresentados pelos participantes na
SMS-PA e Inventário de Razão para o Exercício. Para tanto, foi empregado correlação de Pearson.
Foram adotados níveis de significâncias < 0,05. As análises foram realizadas com apoio do software
estatístico SPSS versão 22.
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3. Resultados e Discussão
Os coeficientes alfa de Cronbach foram avaliados para os diferentes fatores e para a escala total da
SMS-PA, observando-se índices iguais a 0,83 para o fator mindfulness mental, 0,85 para o fator
mindfulness físico e 0,81 para a escala total. Resultados superior ao valor esperado 0,7, o que indica
bons níveis de precisão ao instrumento. Conforme apontado pelas principais instituições que regulam
a utilização dos testes no Brasil e no mundo, SATEPSI, AERA, APA e NCME, tais resultados
sustentam as primeiras evidências de precisão da versão brasileira do SMS-PA e, portanto, níveis de
erros aceitáveis em medidas psicológicas. A correlação entre a SMS-PA e o Inventário de Razão para
o Exercício é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1. Correlação entre SMS-PA e o Inventário de Razão para o Exercício.

M. Mental M. Físico

Total

Controle de Peso

0.220**

0.032

0.181*

Fitness

0.158

0.148

0.199*

Humor

0.307***

0.004

0.229**

Saúde

0.157

0.073

0.157

Atratividade

0.082

0.142

0.141

Divertimento

0.278***

0.095

0.258**

Tônus

0.100

-0.028

0.058

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
Nota: M.= mindfulness

Conforme observado na Tabela 1, o mindfulness mental se correlaciona de maneira moderada,
positiva e significativa com os seguintes fatores que descrevem razões para prática do exercício: perda
de peso, melhora no humor e divertimento. Adicionalmente, o fator mindfulness físico não
correlaciona significativamente com nenhum dos fatores. Por fim, a escala de mindfulness total se
correlaciona de maneira positiva, significativa e de magnitude fraca com o fator controle do peso, e
com magnitude moderada com o fator humor e divertimento. Esses resultados sustentam parcialmente
as primeiras evidências de validade da versão brasileira da SMS-PA, haja vista que o fator
mindfulness se relaciona com razões intrínsecas para a prática da atividade física como se divertir e
melhorar o humor, corroborando a hipótese teórica. Contudo, não era esperado correlações moderadas
desta variável com a razão para o exercício do tipo externo (perder peso).
De maneira complementar, foram verificadas evidências de validade discriminante uma vez
que não foi observada associação entre os escores de mindfulness físico e razões para o exercício. Por
fim, a somatória das subescalas demostrou indicadores de correlações positivas com as razões para o
exercício: controle do peso, ser fitness, melhorar o humor e se divertir, corroborando as hipóteses
teóricas.
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4. Conclusão
Os resultados apresentados corroboram a perspectiva teórica que fundamentou o estudo e, portanto,
indicam as primeiras evidências de validade da SMS-PA com base na relação com outras variáveis.
Além disso, vão em direção aos resultados encontrados frente à versão original do instrumento.
Espera-se com este estudo oferecer contribuições para a Psicologia, e sugere-se a realização de novos
estudos que avaliem outras evidências de validade da SMS-PA frente a população brasileira, a fim de
levantar uma rede de evidência de validade que sustente a utilização do instrumento por profissionais
práticos da psicologia do esporte no contexto brasileiro.

Órgão de fomento:
Programa De Fortalecimento Acadêmico (PFA)
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1. Introdução
Este trabalho surge como um relato de experiência a partir de um recorte realizado durante as
atividades propostas pelo projeto de extensão universitária intitulado Direito à saúde: ressonâncias da
transposição do Rio São Francisco - “transVERgente”, sobre a Vila Produtora Agrícola do município
de Sertânia/PE. O referido projeto visa lançar um olhar interdisciplinar, no que concerne às questões
ligadas ao direito à saúde, sobre as populações atingidas pela transposição do Rio São Francisco no
trecho pernambucano, cujas obras, iniciadas em 2007 pelo Ministério da Integração Nacional,
acarretaram em uma série de perdas de cunho material, mas, sobretudo simbólico, às populações
afetadas. Nesse processo houve deslocamentos de famílias para a Vila Produtora Agrícola - ou
Agrovila, localizada na extensão rural do município de Sertânia/PE.
Deste modo, este trabalho tem como objetivo geral investigar de que modo vem sendo
constituída a relação afetiva dos assentados com o atual território, percebendo as possíveis
implicações disto no âmbito da saúde mental e da política, se fazendo relevante, uma vez que as
reflexões levantadas aqui podem iluminar possíveis ações interventivas na comunidade, pensadas a
partir de estratégias traçadas coletivamente.

2. Metodologia
Para a construção deste trabalho utilizamos o método qualitativo, compreendendo que este “[...]
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem
ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 1994, p. 21-22). Mais especificamente,
utilizamo-nos da cartografia clínica para conhecer o território e a população que ali vive, revelandose através desse olhar sobre o mundo as relações de sentido das experiências vividas, ou seja, “a
cartografia clínica parte da escuta psicológica visando tanto à investigação, quanto à intervenção:
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busca compreender o cenário social, criar modos de atuação possíveis e pesquisar a própria
intervenção em ação” (BRAGA; MOSQUEIRA; MORATO, 2012, p. 560).
Numa perspectiva fenomenológica existencial ao modo de Heidegger, o presente trabalho
trata-se de um relato de experiência a partir de uma narrativa, pautada nas ideias de Walter Benjamin
e que, segundo o autor, constitui-se como uma forma artesanal de comunicação onde “o narrador
retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros” (BENJAMIN,
1994, p. 201). As narrativas referem-se à vivência na Vila Produtora Agrícola da cidade de
Sertânia/PE, local onde foram assentadas parte das famílias indenizadas e afetadas pelas obras do
canal principal da transposição do Rio São Francisco, a qual se fez possível a partir de um projeto de
extensão universitária intitulado “transVERgente”, tendo participantes de diferentes áreas, tais como
Psicologia, Medicina, Serviço Social, Enfermagem, Direito, Saúde Mental e Saúde Coletiva, bem
como professores/pesquisadores, mestranda, residentes e estudantes da graduação.
Desse modo, as narrativas foram escritas em diários de bordo, vistos enquanto “narrativas em
forma de escrita, feitas por protagonista, de próprio punho, disposto a compartilhar uma experiência”
(BISELLI e BARRETO, 2013, p. 246). Nesse sentido, “um Diário é como um tecer de muitas estórias
interligadas. Estórias essas também tecidas por entre outras narrativas” (AUN, 2005, p. 18),
proporcionando o desvelamento das experiências no viver cotidiano das famílias moradoras da vila.

3. Resultados e Discussões
Diante das transformações advindas da obra do canal principal da Transposição do Rio São Francisco
desde seu início, em 2007, foi possível observar uma série de perdas materiais e imateriais, frente à
necessidade dos moradores das comunidades afetadas passarem pelo processo de desapropriação às
pressas, em virtude da constatação de uma abrupta ruptura com o antigo local de morada no qual
estabeleceram fortes memórias e laços afetivos ao longo de suas vidas. A partir da leitura
hermenêutica dos diários de bordo, frutos de nossas andanças pela Vila, identificamos nas narrativas
dos moradores marcas do sentimento de abandono, visto que eles se sentem esquecidos e
desamparados pelos órgãos públicos ao apontarem diversos desafios ligados à infraestrutura, tais
como dificuldades de acesso à serviços básicos de saúde e educação. Ademais, também se fez
presente o sentimento de angústia relacionado ao ócio que vivenciam em virtude da impossibilidade
de relacionarem-se produtivamente com a terra, no que concerne ao plantio e a criação de animais e
da ausência de atividades culturais e de lazer, o que “pode retirar a pre-sença da cotidianidade
mediana e da certeza tranquila de sentir-se em casa, rompendo a familiaridade cotidiana,
apresentando-se como esvaziamento radical de sentido” (BARRETO, 2018, p. 23). Nesse sentido, tal
agrura reverbera em possíveis fatores de adoecimento, fragilizando a saúde mental dessa população,
de modo que surge nas narrativas o aparecimento de doenças psicológicas, tais como depressão e
ansiedade.
Além disso, foi observada também a predominância de um certo saudosismo em relação às
terras onde viviam anteriormente, refletido no sentimento de não pertencimento ao território atual
“pelas novas condições de vida impostas pelo modo social [...] que contribuem não somente para um
desarraigamento do homem dos vínculos tradicionais, mas, sobretudo, da comunidade orgânica da
aldeia, da família, entre outros modos de existir no cotidiano” (BARRETO, 2018, p. 20) frente ao
desabrigo existencial, que pode também ser compreendido se considerando o fato de que não houve
apropriação do ponto de vista legal, uma vez que eles ocupam o território somente como assentados
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e não como proprietários e, sobretudo, no âmbito simbólico, pois diz de uma terra que não lhes é
própria e que, portanto, não se configura como morada, inviabilizando um habitar que se refere à “ser
trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado na liberdade de um pertencimento, resguardar
cada coisa em sua essência” (HEIDEGGER, 2001, p. 129). Desse modo, o fato dos moradores não
habitarem esse espaço de moradia afeta diretamente o estabelecimento dos vínculos com o território
e entre eles, dificultando assim um sentimento de pertencimento que os possibilite enxergar-se
enquanto comunidade. Tal conjuntura pode servir como horizonte analítico para pensarmos a
fragilidade de auto-organização política como fator que confere uma atitude quase que letárgica a
essa população diante das dificuldades que atravessam o seu cotidiano, em virtude da violenta
invisibilização advinda de diversos dispositivos desde o início dos processos de desapropriações.

4. Conclusão
Considera-se a existência de fragilidade nos vínculos afetivos dos moradores da Vila Produtora
Agrícola com o território, em virtude da ausência de memória construída no lugar e da não
apropriação legal, bem como simbólica desse território, o que se desdobra na falta de senso de
pertença e reconhecimento. Tal fragilidade, que também se ancora na impossibilidade de uma relação
produtiva com essa “nova terra”, se desdobra de modo que esse vínculo se constitui como um
aprisionamento à atual condição que se perpetua na medida em que há a ausência de iniciativa no
sentido de uma auto-organização política, uma vez que não se sentem pertencentes àquele lugar.
Ademais, fica evidente que o ócio, bem como as dificuldades ligadas à infraestrutura que
obstaculizam o acesso à saúde, se demonstra como fatores de adoecimento mental.
Diante do supracitado, dentro de uma práxis multi e interprofissional, se destaca a necessidade
de acompanhar os moradores, escutá-los, e realizar intervenções em coparticipação, a fim de propiciar
o fortalecimento do pertencimento coletivo e da mobilização social, compreendendo junto a eles,
visto que somos-no-mundo-com-os-outros, “a condição básica de humanização” (DETTONI et. al,
2016, p. 111), possibilidades existentes para a melhoria dos modos de ocupar e de se vincular com o
território e, consequentemente, de um viver digno.
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1. Introdução
Este trabalho pretende relatar uma experiência de pesquisa em grupo, que buscou investigar e refletir
o Estigma que é, segundo Goffman (1986), um preconceito inserido na sociedade que está presente
mesmo se desmitificando a ideia de inferioridade por determinado padrão estabelecido. Através de
entrevistas, as pessoas evidenciaram o Estigma racial presente no dia a dia, inseridos nas suas falas e
formas de convivência. O objetivo geral de estudar os motivos do Estigma racial inseridos no âmbito
social, através das relações entre falas de pessoas entrevistadas, a fundamentação teórica e o contexto
histórico.
A escolha desta pesquisa foi para evidenciar o estigma nas questões raciais. A pesquisa terá
como função indicar que, apesar do intenso combate ao racismo na sociedade atual, ele ainda é visto
de modo intrínseco nas falas e nas atitudes das pessoas. O grupo alvo foi formado por jovens e adultos.
Esta pesquisa foi fundamentada no livro “Estigma - notas sobre a manipulação da identidade
deteriorada”, de Erving Goffman e em artigos científicos.

2. Metodologia
O presente estudo abordou teorias que são do livro de Erving Goffman e 5 artigos relacionados com
as falas dos entrevistados, que foram 5 pessoas no total, sendo essas do sexo feminino e masculino,
em que a escolha do local foi o Parque Euclides Dourado, no bairro de Heliópolis na cidade de
Garanhuns – PE. O grupo de pesquisadores composto por seis pessoas organizou-se em duplas para
realizar as entrevistas, nas quais foi explicado sobre o que a pesquisa consiste e apresentando um
Termo de Consentimento livre e Esclarecimento para a pessoa assinar, autorizando sua participação
na entrevista. Também outro termo para conceder a gravação foi exposto, sendo que o sigilo da
identidade pessoal ficou assegurada. Para a entrevista, elaborou-se uma pergunta disparadora com
uma situação problema, em que a pessoa respondia livremente em um local reservado do ambiente
determinado pelo grupo de pesquisadores, sem expor e constranger os entrevistados. As pessoas
entrevistadas foram apresentadas com nomes fictícios no discorrer do texto.

3. Resultados e Discussões
Baseada no livro Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada de Erving Goffman
foi criada uma situação problema para identificar e conhecer mais acerca dos estigmas e preconceitos
relacionados à população negra. A situação problema foi a seguinte: São nove horas da noite e você
está em um ônibus voltando para casa. Você desce em determinado ponto e segue sozinho (a) por
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uma rua “deserta” e mal iluminada, quando de repente, ao olhar para trás, percebe que está sendo
seguido (a): Como você reage quando está nessa situação? Descreva algumas características dessa
pessoa.
Foi entrevistada uma pessoa do sexo feminino usando a pergunta disparadora, notando-se um
estigma presente na fala da pessoa sem que ela perceba que tem essa marcação de categorizar outras
pessoas num determinado padrão. Isso ocorre desde os gregos, porém, atualmente vê-se também
demarcado nos discursos das pessoas. Segundo Goffman (1986):
Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma
para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de
extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos de
cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor
uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares
públicos. (p.5).

Na visão de um “sujeito” taxado como criminoso é comum a descrição ser de um homem e
negro. Isso se confirma quando Carla, 42 anos de idade, relata as características da pessoa:
Geralmente a gente tem mais medo do homem em si, que ele tem a força né? Mulher... só se
tiver armada né? Assim, eu nunca... se eu tô lembrada, nunca fui assaltada. Eu evito ter esse tipo de
situação. Eu evito! Eu não andaria à noite (momento de risadas). Nessa situação eu não me
colocaria.” (Carla, 42 anos). De acordo com Goffman (1986):
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados
comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais
estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem nelas encontradas.
(p.5).

Apesar de sabermos que o estigma está velado nas falas e no cotidiano da sociedade,
compreendemos que isso se dá pela construção social e pela ideologia racial que categorizam as
pessoas. A nossa sociedade, por sua vez, preestabelece categorias e atributos para as pessoas de
acordo com os ambientes sociais em que estão inseridas, definindo-as pelo que estão apresentando
pela sua identidade social, em que exigem uma identidade virtual diferente da identidade real
(GOFFMAN, 1986).
É possível ilustrar um exemplo dessa caracterização do indivíduo em uma das falas do
entrevistado João, 30 anos, quando ele apresenta as características da figura de perigo:
"Hum... Vamos lá! Pode colocar um boné de paleta reta, muito provavelmente, blusão, muitas
vezes, acho que na maioria, você imagina alguém de bermuda e de sandália. Basicamente eu imagino
assim." (João, 30 anos).
Percebe-se, implicitamente, que já existe a imagem daquele outro como desigual e diferente
de acordo com as características que ele atribui ao outro marginalizado, criminoso e perigoso.
Portanto, ao fazer isso de acordo com Goffman (1986, p. 06), "Deixamos de considerá-lo criatura
comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída".
É de conhecimento de todos que não apenas em nosso país, mas em todas as sociedades do
mundo, percebe-se algum tipo de estigma, que na maioria das vezes por ser tão visível e já ter se
285
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

“naturalizado”, acaba passando despercebido. “Sempre reflito sobre o perigo do óbvio. O óbvio é tão
óbvio que não precisa ser dito e, por não ser dito, não precisa ser pensado e, de tão óbvio, torna-se
invisível”. (BARRETO, 1997, pp. 195-196 apud LONGO, 2012, p. 3). Percebemos isso quando
entrevistamos uma mulher de 51 anos de idade, vendedora de balas. Colocamos a situação problema
citada anteriormente e realizamos o seguinte questionamento: “Como a senhora se sente diante desta
situação?”. E ela relatou:
“Ameaçada... e vou procurar meus passo cada vez mais aumentar, e se tiver chance de gritar,
melhor ainda, entendeu?”. (Maria, 51 anos).
Em nenhum momento a entrevistada questionou se a pessoa que foi colocada na situação,
poderia estar seguindo-a pelo simples fato de ir para um local próximo ao que ela iria ou simplesmente
por estar andando na rua, sem querer cometer nenhuma maldade. Segundo Goffman (1986):
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um atributo
que o torne diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse ser –
incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável – num caso extremo, uma pessoa
completamente má, perigosa ou fraca. (p. 6).

Talvez pelo fato de como ocorre a situação problema e de atualmente vivermos em meio à
violência e impunidade. Sendo assim, nota-se que o estigma de raça, é algo vivo na sociedade e que,
apesar disso, na maioria das vezes, ele passa despercebido.
Durante uma das entrevistas, Mariana, 30 anos, ao ser perguntada se a atual situação do
Sistema Carcerário brasileiro teria alguma influência sobre estigma da raça negra, nos foi respondido
da seguinte forma:
"Veja só, eu trabalho no Judiciário, e por trabalhar no judiciário a gente conhece a realidade
mais a fundo, a gente consegue perceber que não se trata só de uma raça, a gente consegue
visualizar, que tanto quando eu penso em alguém eu não consigo pensar na cor, por que eu sei que
qualquer um de nós podemos está na situação desse suposto homem, certo? Mas é, eu vejo assim, é
evidente no meio da sociedade de que acho que a maioria das pessoas pensariam que seria uma
pessoa negra, porque a maior parte do Sistema Carcerário tem sido formado por pessoas homens,
pobres, negros, é essa faixa da população que o Sistema Carcerário mais atinge." (Mariana, 30 anos).
Diante da realidade brasileira que possui a desigualdade e discriminação racial com origem
do processo histórico-cultural da escravidão, percebe-se que após a abolição da escravidão em 1888,
a população negra foi submetida a um procedimento de segregação urbana, ficando à margem da
sociedade, enfrentando grandes dificuldades de ascensão social até os dias atuais. Segundo os autores
Lins, Lima-Nunes e Camino (2014) “No Brasil, como resultado do preconceito disfarçado contra os
negros, os fenótipos prevalecem e funcionam como elementos constitutivos da identidade racial desse
grupo (e.g., as características físicas e a cor de pele).” (p. 97).
Desse modo, mesmo o Brasil se considerando um país livre de preconceitos, observa-se que
também existe a discriminação que é retratada de formas menos evidentes e adquirindo expressões
mais sutis, manifestando o estigma de modo indiretamente. Percebe-se, assim, como é difícil para a
pesquisa científica a identificação das ações de discriminação por entrevistas e/ou questionários, pois
as pessoas mesmo sabendo que determinada população é marginalizada, como os negros, não
comentam em algumas situações.
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Dessa maneira, “Com relação ao campo representacional, os resultados mostram esse campo
constituído pela crença na existência de um preconceito generalizado na sociedade brasileira e pelo
fato de que individualmente as pessoas julgam que não são preconceituosas”. (Camino & cols., 2001;
Venturi & Paulino, 1995).

4. Considerações Finais
O estigma é comum na sociedade e se manifesta mesmo de modo velado. Este trabalho nos ajudou a
confirmar as análises e pesquisas feitas sobre o quanto as pessoas tentam dizer que houve mudança,
porém continuamos produzindo e reproduzindo estigmas de diversas formas. Sendo assim, foi
possível perceber que atualmente no século XXI há uma conscientização das diversas diferenças
sociais e da sua pluralidade, que em outros séculos não tinha. Além disso, é imprescindível ressaltar
que a violência com negros é uma prática constante e evidente mesmo depois, por exemplo, da Lei
Áurea ter sido sancionada, contudo atualmente a violência pode ser nomeada e denunciada tanto por
movimentos sociais quanto pelo próprio indivíduo que sofre ou não com ela.
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1. Introdução
Ao longo do tempo, a educação e a prática odontológica foram fortemente influenciadas pelo modelo
flexneriano de assistência à saúde formando assim profissionais não familiarizados com a saúde
coletiva e planejamento em saúde coletiva e planejamento em saúde (XAVIER, 2013; TAKEMOTO
& TOMAZELLI, 2016). Nesse formato de ensino, no que se refere à Odontologia, houve uma
contribuição da literatura com um grande número de trabalhos referentes à cárie dental em crianças e
à doença periodontal em adultos. Logo, historicamente o cirurgião-dentista tem sido associado ao
tratamento das enfermidades que afetam os dentes com muito mais ênfase do que com o de outras
doenças da boca (ALENCAR et al, 2016). Ao passo em que o tratamento da cárie e doença
periodontal foi se tornando o foco principal da Odontologia e o quadro epidemiológico destas
condições melhorou significativamente, outros agravos relacionados à saúde bucal vêm tomando
relevância, como as lesões orais, que podem variar desde lesões proliferativas não neoplásicas até
lesões de natureza neoplásicas benignas e malignas (PINTO, 2006).
O conhecimento dos agravos à saúde indica a provisão de serviços, de recursos humanos, de
equipamentos, medicamentos e demais insumos usados em atividades de natureza preventiva,
diagnóstica, terapêutica e de reabilitação. Os levantamentos epidemiológicos têm papel importante
em pesquisas científicas, pois são capazes de expor a realidade da população local, por meio da
identificação de doenças mais prevalentes e incidentes. Desta forma, estes levantamentos estabelecem
as necessidades da população estudada, fazendo com que os profissionais estabeleçam ações de
prevenção e tratamentos mais direcionados (KNIEST et al, 2011).
Arcoverde é uma das cidades que compõe o Sertão do Moxotó no Estado de Pernambuco,
funciona como cidade sede, onde recentemente foi implantada a Faculdade de Odontologia
(Universidade de Pernambuco/UPE – Campus Arcoverde). É uma região pobre em estudos
epidemiológicos em Odontologia, principalmente voltados para a área de Diagnóstico Oral, o que
justifica a realização de pesquisas desta natureza nesta área geográfica, com o intuito de conhecer as
necessidades locais, para elaborar ações preventivas e planos de tratamentos mais específicos e
direcionados. Além disso, a realização deste estudo contribuirá para o processo de formação dos
alunos, pois tem como propósito potencializar o curso de Odontologia, da Universidade de
Pernambuco – Campus Arcoverde, como um centro de referência regional em diagnóstico e
tratamento das doenças da boca através da demanda criada pelo levantamento epidemiológico.
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2. Metodologia
O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de
Pernambuco (Número do parecer: 2.265.030).
Este estudo está sendo realizado em áreas urbanas e rurais dos municípios participantes da 6ª
Gerência Regional de Saúde, que são: Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manari,
Pedra, Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa. A população de estudo é composta
pela população residente em áreas urbanas e rurais dos municípios da 6ª Gerência Regional de Saúde
do Estado de Pernambuco e o recrutamento da amostra é feito por meio de ações em feiras livres das
referidas cidades, de reuniões pré-agendadas em Unidades Básicas de Saúde e visitas domiciliares
programadas em bairros estratégicos de cada cidade e/ou na zona rural. Para compor a amostra, são
utilizados os seguintes critérios de inclusão: 1) indivíduos saudáveis de todas as idades, 2) que
estiverem presentes no dia e horário das ações agendadas, 3) participarem ativamente de todas as
etapas do projeto e 4) terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
São realizados exames clínicos pelos alunos do curso de Odontologia da Universidade de
Pernambuco Campus Arcoverde, por professores do curso e pelo pesquisador responsável, todos
previamente treinados e calibrados. Os exames são feitos de forma sistemática em todas as estruturas
anatômicas da boca e orofaringe por meio de inspeção visual e palpação. Qualquer lesão da mucosa
bucal clinicamente detectada é notificada em uma ficha de coleta de dados. Em caso de presença de
lesão, é feita uma anamnese mais detalhada, que é registrada em outra ficha, com o intuito de obter
informações que auxiliem no diagnóstico definitivo.
Depois de concluído o exame, aqueles pacientes que apresentarem clinicamente alguma lesão
oral são encaminhados à clínica escola de Diagnóstico Oral do curso de Odontologia da Universidade
de Pernambuco, no município de Arcoverde, juntamente com as fichas de exame, e as fotografias
para comparação. Neste momento são realizados os procedimentos e exames complementares
necessários, tais como biópsias, radiografias, exames laboratoriais, etc. Após a confirmação do
diagnóstico, que pode ser clínico, radiográfico e/ou histopatológico, os dados são armazenados e
processados a fim de se obter a prevalência das lesões orais mais frequentes como resultado do
levantamento epidemiológico.

3. Resultados e discussão
Até então, foram realizadas 6 ações: 1 em comunidade rural e 5 em feira livre no município de
Arcoverde. Nessas ações foram examinados 118 indivíduos, dos quais 29 (24,5%) apresentaram
alguma lesão e 17 (14,4%) apresentaram alguma variação da normalidade em cavidade oral. O
percentual de indivíduos que apresentaram alguma lesão é semelhante ao percentual encontrado por
Castro & Camargo (2018), em seu estudo, onde 27,5% dos indivíduos apresentaram alguma lesão em
cavidade oral. As variações da normalidade são definidas como alterações na cavidade oral, que não
provocam perda de função e, desta forma, não são consideradas processos patológicos.
Foram avaliados indivíduos de ambos os sexos, sendo a maioria homens (61,8%). O
percentual maior de homens corrobora com a prevalência masculina encontrada por Saravana (2009),
porém difere dos estudos de Kniest et al (2011) e Marin et al (2007), que por sua vez encontraram
um percentual de população feminina maior. Este achado pode ser explicado pelo fato do local de
realização das ações da pesquisa ser lugares onde há um predomínio de trabalhadores rurais, que são
em maioria homens. As idades dos indivíduos examinados variam entre 20 e 86 anos com média de
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idade de 54,8 anos, resultado semelhante à média de idade de 47,2 anos encontrada por Kniest et al
(2011) e de 51 anos encontrada por Izidoro et al (2007).
Em relação à procedência dos indivíduos, a maioria (84,7%) era residente do município de
origem do estudo (Arcoverde), resultado semelhante ao encontrado por Kniest et al (2011) que foi de
83,6% de indivíduos procedentes da cidade de origem do estudo. Também foram avaliados indivíduos
dos outros municípios na 6ª Microrregião do Estado de Pernambuco como Buíque (5%), Pedra
(1,7%), Itaíba (1%) e Sertânia (1%).
Dos 118 indivíduos examinados, 29 (24,5%) apresentaram lesões e foi possível confirmar
diagnóstico em apenas 5 (17,2%). Tal percentual de diagnósticos difere do encontrado no estudo de
Prado et al (2010), onde o percentual de diagnósticos confirmados é de 83,5%. A melhor hipótese
para explicar o fato de não haver um maior número de diagnósticos confirmados é que não houve
busca da população pelos serviços da clínica-escola, devido a fatores como distância e dificuldade de
acesso à Universidade. Para minimizar tal problema, existe um ônibus que transporta os indivíduos
do centro da cidade até a Universidade, no entanto muitos dos pacientes moram na zona rural e há
uma dificuldade de acesso até a zona urbana.
Alguns diagnósticos definitivos podem ser feitos a partir dos dados clínicos do paciente. O
diagnóstico das lesões “Candidíase eritematosa” e “Estomatite protética” foram estabelecidos
clinicamente, bem como o diagnóstico definitivo das variações da normalidade. Nos casos onde
houve a necessidade de exames complementares para se estabelecer o diagnóstico definitivo, 60%
dos pacientes foram submetidos ao procedimento de biópsia, percentual semelhante ao encontrado
por Prado et al (2010) (61,2%) e diferente do encontrado por Kniest et al (2011) que foi de 44%. Em
relação ao tipo de biópsia, 66% foram do tipo excisional, semelhante ao estudo de Prado et al (2010)
(89%).
Em relação às variações da normalidade a maioria (33,4%) era do tipo “Pigmentação melânica
racial” e as variações estiveram presentes em apenas 14,4% dos indivíduos examinados. Tal
percentual difere do estudo de Kniest et al (2011), onde as variações estiveram presentes apenas em
0,8% dos indivíduos, porém há semelhança quanto ao tipo de variação da normalidade mais
encontrada, sendo a pigmentação melânica o tipo mais prevalente (2,4%). Dentre os casos com
diagnóstico definitivo, identificou-se um caso de neoplasia maligna em estágio inicial (Carcinoma
Verrucoso).

4. Considerações finais
Encontrou-se uma alta prevalência de lesões na população de estudo, no entanto a falta de busca pelo
tratamento, por parte dos pacientes, dificultou o estabelecimento de um diagnóstico definitivo na
maioria dos casos. Dentre os casos com diagnóstico definitivo, identificou-se um caso de neoplasia
maligna, este achado reforça a importância da continuidade da pesquisa, com o intuito de prevenir,
identificar e tratar precocemente esse tipo de lesão e outras de natureza não-neoplásica, incentivando
o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes de Odontologia da UPE Campus
Arcoverde no que tange ao Diagnóstico Oral.
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1. Introdução
A depressão é a primeira causa de incapacitação entre todas as doenças médicas, prejuízo no
funcionamento global, elevados custos socioeconômicos, queda da qualidade de vida, maior risco de
desenvolvimento de outras doenças de alta mortalidade (como por exemplo, diabetes, doenças
cardiovasculares, câncer), piores índices de saúde geral e elevado risco de suicídio. Cerca de 800 mil
pessoas morrem por suicídio a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte em crianças
de 15 a 29 anos (WHO, 2017).
Fatores genéticos, idade, nível de renda, estrutura familiar, doenças físicas e nível de
escolaridade podem contribuir para o desenvolvimento de transtorno depressivo. Além disso, efeitos
específicos de gênero e ambientais podem afetar a incidência da doença. Em relação aos efeitos
específicos de gênero, Justo e Calil (2006) destacam que as diferenças no desenvolvimento do
transtorno depressivo entre homens e mulheres se devem, em parte, à fatores biológicos, como
diferenças nos funcionamentos hormonais.
A depressão pode ser identificada e tratada na atenção básica, e, para isso, o treinamento e as
campanhas de conscientização são fundamentais, e não só dos profissionais, mas também da
população geral, incentivando a busca por ajuda. O custo da depressão geralmente é muito alto, e não
só em termos de perda monetária; pode custar relacionamentos, empregos, e, não raro, a própria vida.
Conforme dados do SUS (DATASUS), a depressão está fortemente correlacionada aos casos de
suicídio, e esses tiveram aumento significativo no Brasil passando de 6.743 casos em 1996 para
10.321 em 2012 (uma média de 28 mortes por dia). A faixa de maior risco é aquela acima de 60 anos
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

2. Metodologia
O trabalho teve como objetivo realizar um estudo quantitativo e prospectivo por meio do
levantamento de anotações contidas nos prontuários individuais e familiares dos usuários com
transtorno depressivo maior em acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico atendidos no CAPS
das Flores no município de Garanhuns – PE no período de agosto de 2018 a março de 2019.
O estudo tem como variáveis: Faixa etária; sexo; nível de escolaridade, doença psiquiátrica;
segundo a Classificação Internacional das doenças versão 10 (CID10); medicamentos utilizados
(adesão efeitos adversos); uso de álcool e de substâncias psicoativas, se foi necessário afastamento
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de suas atividades diárias, se há ou já houve ideação suicida; número de consultas por pacientes; de
encaminhamentos (psicoterapia e/ou nível secundário/terciário de atenção básica); profissional
responsável pelo atendimento e número de atendimentos em conjunto com a estratégia de
consultoria em saúde mental e fatores estressores (morte na família, doenças crônicas, separação
conjugal, violência familiar etc).
A pesquisa seguiu, em todas as etapas, as diretrizes do Código de Ética, tomando cuidado
para que sejam omitidas quaisquer informações que possam identificar os sujeitos participantes,
assegurando sua confidencialidade. Além disso, foram excluídos os menores de 18 anos e/ou os
que não forem acompanhados no Serviço e/ou os que se recusaram a participar.

3. Resultados e Discussão
As atividades propostas pelo projeto foram divididas em fases de fundamentação,
treinamento, coleta de dados nos prontuários, sua análise e consolidação. Dessas, a primeira segue
em prosseguimento conforme o cronograma, a segunda já foi concluída e a terceira está em execução
ativa. A fase de análise e consolidação dos dados está prevista para iniciar a partir do mês de outubro
de 2018, a partir da coleta de um quantitativo significado de dados, com previsão para término em
março de 2019 segundo cronograma na submissão do projeto.
Na fase de fundamentação foram feitas reuniões e discussões produtivas, além de
apresentações de seminários dinâmicos sobre os conteúdos, baseados em artigos e estudos recentes,
o que foi bastante enriquecedor para todos os envolvidos. Além disso, a orientadora contribuiu para
o desenvolvimento do perfil de pesquisador, orientando acerca da postura, retórica e construção de
apresentações. Esse processo constituiu a primeira parte do projeto, e, além disso, foi previsto para
acontecer durante o decorrer do ano, conforme a obtenção da coleta dos dados.
Em relação ao tema Transtorno Depressivo Maior, foi abordado nos encontros acerca da
epidemiologia, fisiopatologia, sintomas, diagnóstico e tratamento. Além disso, foi discutido sobre a
visão equivocada que muitas pessoas possuem sobre esse transtorno, como também foi feita a análise
de diversos artigos (como pesquisas de análise das índices de depressão em pacientes hospitalizados
e sua relação com diversas comorbidades), tanto para formação de uma boa base teórica quanto
atualização sobre postagens e pesquisas recentes, que seriam válidas para a execução do projeto.
Na fase de treinamento, a proposta da pesquisa foi discutida com os profissionais do CAPS
das Flores e foi realizada uma interação para constatar uma possível adesão dos usuários do Serviço
para com o projeto, que foi bastante positiva. Além disso, foram pensadas em estratégias para uma
coleta mais efetiva, rápida e abrangente por meio da divisão da análise dos prontuários em ordem
alfabética.
A partir dos dados já coletados, foi visto uma predominância do Transtorno Depressivo Maior
no CAPS das Flores em pacientes acima de 50 anos, com ensino médio completo e que além do
afastamento das atividades diárias, apresentaram algum tipo de alucinação e já tiveram ideação
suicida. Também foi visto a predominância de comorbidades como HAS e DM2 e uso principalmente
de benzodiazepínicos e inibidores seletivos da receptação da serotonina.

4. Conclusão
Até o presente momento, o projeto vem arcando com seus objetivos de coleta, de
estabelecimento de um perfil sócio-epidemiológico dos usuários do serviço em relação a aspectos
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como faixa etária, nível de escolaridade, medicamentos usados, ideação suicida, entre outros, e segue
dentro das previsões do cronograma.
Em breve, todos esses dados serão analisados e repassados em formas de gráficos e o projeto
concluirá seu intuito de conhecer o perfil dos pacientes do CAPS das Flores, o que pode facilitar
pesquisas e estudos posteriores, além de auxiliar na tomada de medidas em relação a abordagem
terapêutica.
5. Referências
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1. Introdução
O contexto institucional da pós-modernidade está pautado em relações mais líquidas e competitivas,
onde as exigências do ser profissional estão acima de outras áreas da vida dos indivíduos como a
família, o lazer, a espiritualidade entre outros. Com isso, as questões que perpassam a formação
educacional podem vir atreladas a um adoecimento mental, interferindo em toda funcionalidade do
indivíduo.
É possível observar esses adoecimentos nos diversos espaços de educação formal, uma vez
que estes têm ocupado grande parte da vida dos indivíduos. Essa ocupação é a maior responsável,
depois da família, pela imersão na cultura, pela socialização, sendo um importante propulsor da
construção subjetiva do sujeito. Além disso, esse tipo de educação ainda assume o papel da
qualificação profissional e entrada no mercado de trabalho, constituindo o principal motivo que os
estudantes sacrificam suas vidas com suas famílias, mudam de cidades, enfrentando distintas
dificuldades para conseguir ter acesso e manutenção nela, o que pode se tornar agravante para um
mal-estar dentro das escolas e Universidades.
Isso fica claro quando Xavier et al (2008) referem-se à Universidade como representante do
saber, pois se pensa que nela são instituídos critérios de ordem, estabilidade, controle, entretanto na
realidade se mostram opostos, mesmo que por entrelinhas. Assim, qualquer manifestação de
sofrimento ou desequilíbrio tende a ser rejeitada; essa rejeição, então, é internalizada pelo estudante,
que adoece e provoca adoecimento nas relações dentro da Universidade.
No que concerne à graduação de Psicologia, a profissão do psicólogo, independente do campo
de atuação, exige do profissional um contato com o sofrimento psíquico dos outros, além de um
mergulho em si mesmo. Para tanto, a formação busca abarcar aspectos teóricos e suportes emocionais
(em menor intensidade), para que os alunos tenham recursos científicos e pessoais a lidarem com
adoecimento mental. Apesar disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, regulamentadas
pela Conselho Nacional de Educação Superior nº 5 de 2011, não se propõe necessariamente a preparar
estes alunos para o seu próprio adoecimento psíquico.
Assim, no nível acadêmico, Santos (2011) observa que o interesse da instituição pelo
estudante já não é tão demonstrado, o que se percebe pela diminuição de cobrança por presenças e do
acompanhamento direto do professor, além de ser esperado que o aluno assuma maior
responsabilidade, envolvimento e autonomia em relação à sua formação, utilizando de estratégias de
administração do tempo e de apreender todos os conteúdos apresentados. Contudo,
segundo
295
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Andrade et. al. (2016) há poucas investigações que apontam os serviços de cuidado para com os
estudantes, prevenindo o adoecimento, a evasão, o abuso de álcool, tabaco e drogas, que podem ser
entendidos aqui como manifestações comportamentais desse sofrimento.
Logo, com a supervalorização do ser profissional para além dos cuidados com as demais
esferas da vida, inclusive com a saúde mental, e com a influência da Universidade no processo de
subjetivação do indivíduo, houve a necessidade de fomentar pesquisas sobre essa temática, surgindo
um projeto guarda-chuva “Saúde/Adoecimento mental no contexto educacional: problematizando
sentidos, experiências, fatores intervenientes”, a qual este trabalho está vinculado. Este trabalho
busca, então, compreender a percepção de estudantes do curso de graduação em Psicologia acerca de
sua saúde mental, conhecendo as variáveis e/ou fatores que afetam ou interferem na condição de
saúde/adoecimento mental e elencando informações que possam subsidiar projetos de extensão e de
intervenção que beneficiem a referida população.

2. Metodologia
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa pois, segundo Neves (1996), este tipo de pesquisa visa
descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados, tendo por objetivo
traduzir e expressar os fenômenos do mundo social através de um diferente conjunto de técnicas
interpretativas, sendo o melhor método que atende nossas aspirações.
Realizamos a pesquisa com 12 (doze) graduandos do primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono
períodos e ingressantes pela mobilidade acadêmica do curso de Psicologia. Os participantes foram
selecionados através da contribuição deles na pesquisa A Universidade Adoece? – Investigando
Vivências Acadêmicas e Sofrimento Psíquico em Estudantes de Psicologia da Universidade de
Pernambuco - Campus Garanhuns também vinculada ao mesmo projeto guarda-chuva. Foram, então,
sorteados aqueles que assinalaram interesse em continuar contribuindo no projeto, e após entrar em
contato, apenas 12 pessoas tinham disponibilidade para participar.
A coleta de dados foi feita através de grupos focais. Foram realizados 3 grupos, em que se
reuniam estudantes do início, meio e fim de período, onde os discentes ingressos pela mobilidade
acadêmica ficaram inseridos no meio, ficando nessa seguinte ordem, 2º e 4º períodos (grupo 1), 5º
período e mobilidade acadêmica (grupo 2), 8º e 10º períodos (grupo 3), tendo cada grupo dois
encontros.
Por se tratar de uma pesquisa embasada na Psicologia Social, a amostragem assume um caráter
onde o objeto de estudo não é, necessariamente, a generalização da estatística (Tittone e Jacques,
2007). Deste modo, para a análise de dados, recorremos às práticas discursivas, que de acordo com
Spink e Menegom (2013) nos permitem compreender os sentidos presentes nas falas, sob uma
dimensão histórica e cultural.
Enquanto riscos e cuidados éticos, o projeto guarda-chuva foi submetido no comitê de ética
sob a Resolução 466/2012, se comprometendo em preservar o anonimato e o sigilo dos participantes,
utilizando os dados coletados apenas para fins da pesquisa. Os participantes também foram
resguardados através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que em
caso de desconforto presente na entrevistas, por trazer à tona possíveis conteúdos angustiantes, o
sujeito seria orientado a ter atendimento emergencial no Serviço de Atendimento Psicológico –
Lindair Araújo, podendo a qualquer momento encerrar sua participação por livre vontade.

3. Resultados e discussão
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Atualmente, o projeto está em fase de transcrição e análise de dados, portanto, os resultados que serão
apresentados são preliminares. Em uma investigação bibliográfica na plataforma Scielo usando os
descritores saúde mental e Universidade, entre os anos de 2009 e 2018, foram encontrados 119
artigos. Anterior a esse período havia apenas 33 artigos, sendo o mais antigo datado de 1998, ou seja,
houve um aumento na produção sobre esse tema, apesar de ainda apresentarem poucos estudos.
Desses artigos, apenas um buscava compreender a associação entre as vivências acadêmicas e o
sofrimento psíquico de estudantes de psicologia, publicado em 2016.
Percebeu-se que não há um consenso para o que seja saúde mental, mas todos os autores
concordam que existem diversos fatores que a influencia positiva ou negativamente. Também
encontrou-se extenso material que associa a saúde mental à ausência de transtornos mentais, ou a
presença de hábitos que melhorem a qualidade de vida, sendo esse um fator frequente para determinar
se um indivíduo é saudável ou não.
Em relação ao que já foi observado nas entrevistas, há uma mudança de olhar sobre o que é
saúde mental a partir da entrada na Universidade, sendo unânime a relação anterior à faculdade de
saúde mental como ausência de transtornos mentais, e após, como algo mais amplo, diversificado, e
muitas vezes ligado à qualidade de vida. Parte dos estudantes entrevistados relataram se abster de
momentos de lazer para poder responder às atividades acadêmicas, além de se queixarem da pressão
e das demandas inerentes ao ser estudante. Observou-se também que os primeiros períodos (grupo 1)
definiram estar bem com sua saúde mental, em sua maioria, enquanto nos outros grupos há uma piora
atrelada às responsabilidades e pesos crescentes devido ao término do curso. Em todos os grupos, as
relações interpessoais dentro e fora da Universidade eram cruciais para a permanência no curso e
manutenção da sua saúde mental.

4. Considerações Finais
A saúde mental na Universidade é um campo muito amplo e pouco pesquisado, e as vivências do ser
estudante nesse contexto podem ser adoecedoras, principalmente quando a graduação prevê uma
abertura e contato com o sofrimento psíquico, como é o caso do curso de psicologia. Entender como
esses estudantes percebem a sua saúde mental permite que criemos uma rede de fatores que
contribuem para a presença ou ausência dessa saúde, além de propor estratégias de cuidados eficazes,
contribuindo tanto com a formação pessoal como profissional do indivíduo.
Buscamos, então, além de fomentar a pesquisa sobre a temática, possibilitar compreensões
dos sentidos dados pelos estudantes de psicologia da Universidade de Pernambuco – campus
Garanhuns à sua própria saúde mental.
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1. Introdução
Família é um termo complexo e por muitas vezes inacabado, afinal, ao refletir sobre, é difícil não
partir das experiências de vida acumuladas. Todavia, é necessário partir de outras fontes para fins de
pensamento. Ao falar sobre a família, torna-se crucial pensar em sua constituição histórica, em seu
espaço. Assim, Biroli (2014) destaca que o processo de escolhas na vida pessoal é diretamente
relacionado às decisões do Estado, às normatizações como a monogamia, às formas de exclusão,
marginalização e separação que são encontradas no meio social e etc. Porém, mais que isso, a pesquisa
pretende refletir em como essas constituições reverberam atualmente na experiência das pessoas.
Ainda pensando com Biroli (2014):
A vida doméstica e familiar é um artefato social. As imagens correntes do âmbito da vida
pessoal e íntima como o espaço da autenticidade podem levar, erroneamente, ao
entendimento de que trata-se de uma esfera separada e protegida das instituições e dos seus
efeitos, das relações de poder e do modo como constituem as vidas dos indivíduos. (p. 9)

Desta forma, faz-se de objetivo investigar os modos de subjetivação que atravessam o debate
em torno do que seria “boa família”, visto que atualmente, é possível visualizar diferentes tipos de
configuração familiar (WAGNER et al, 2005).

2. Metodologia
Esta pesquisa foi realizada na Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Garanhuns-PE. Os
participantes da pesquisa foram estudantes dos cursos de graduação de Computação, Medicina,
Psicologia, Letras, História e Biologia, totalizando 06 estudantes; o instrumento/técnica de coleta de
dados deu-se por meio de uma Roda de Conversa, que segundo Gatti (2005, p.11):
[...] permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos
sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos
e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das representações,
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum,
relevantes para o estudo do problema visado.

Desta forma, compreende-se que a Roda de Conversa admite uma influência mútua entre os
participantes e o pesquisador, apesar de parecer de caráter entrevistador, mas não é fechado e não há
perguntas e respostas e sim uma interação discursiva onde os pesquisadores incitam os participantes
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a emitirem suas ideias sobre o assunto, criando diálogo e escuta entre os participantes que expõem
suas concepções e assim constituindo a compreensão de uma certa realidade.
A roda de conversa foi mediada pelos pesquisadores; estes seguiram três perguntas-base para
provocar a roda: (1) O que vocês compreendem por “boa família”? (2) O que seria “boa família”
atualmente? (3) Como você se posiciona em relação aos padrões de família?
As falas foram gravadas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
pelos participantes e pesquisadores e, posteriormente, foram transcritas a fim de ser feita a análise de
dados; esta foi baseada na Análise de Conteúdo e buscou diálogos com autores como: Phillippe Ariès
(2012), Biroli (2014) e Guattari e Rolnik (1996) que deram embasamento teórico para a construção
desse trabalho.

3. Resultados e Discussões
No debate que concerne à família, é indispensável emergir dos aspectos que a constroem, ainda mais
quando se trata do tema da subjetividade e subjetivação. Segundo Biroli (2014, p. 7) “A família se
define em um conjunto de normas, práticas e valores que têm seu lugar, seu tempo e uma história. É
uma construção social que vivenciamos”. Assim, pretende-se falar da família como construção,
revelando a necessidade de debater sobre sua história, expondo suas trajetórias de mudanças.
Os participantes, ao serem questionados sobre o que compreendem por “boa família”,
revelaram que ela se baseia nas noções de respeito e de sentimentos, como exposto na fala do
participante Nº 2 “[...] amor não tá ligado a sexo... Amor tá ligado a sentimento, é isso que tá valendo...
Eu acho que boa família seria isso, independente do sexo[...]. ”, e também na fala do participante Nº
3 “[...] a boa família ela seria por exemplo... uma família que houvesse uma certa... respeito, que
houvesse, no meu entendimento uma preocupação com o outro [...]”.
Contudo, a família nem sempre se estruturou desta forma, nem tampouco as subjetividades
sociais assim se organizavam: a família medieval não girava em torno de convivência e noções
sentimentais. Neste modelo, as crianças moravam com a família até por volta dos sete anos de idade;
após isso, eram enviadas para outras famílias a fim de adquirirem conhecimentos e saberes como
aprendizes (no sentido moderno) realizando serviços e tarefas domésticas, assim, configurando a
aprendizagem das crianças nesta época como prática; caso retornassem, seria por volta dos 14-18
anos (ARIÈS, 2012). Aqui, o sentimento de infância moderno não se mostra presente. O autor
Philippe Ariès (2012) comenta que “A família era uma realidade moral e social, mais do que
sentimental” (p. 158).
No que diz respeito à subjetivação, Guattari e Rolnik (1996) afirmam que seus processos
constitutivos se dão no meio social. Ainda complementam que o modo de se relacionar com a
subjetividade pode ser por meio da alienação ou da singularidade, esta última sendo a ressignificação
dos sentidos da subjetividade como se recebe. Os mesmos autores (1996, p. 25) trazem a declaração:
[...] assim como se fabrica leite em forma de leite condensado, com todas as moléculas que
lhe são acrescentadas, injeta-se representações nas mães, nas crianças – como parte do
processo de produção subjetiva. São requeridos muitos pais, mães, Édipos e triangulações
para recompor uma estrutura de família restrita.

Observam-se essas representações da família moderna presentes nas falas dos participantes
em diversas falas, dentre elas: “[...] Pra mim uma boa família é onde tem acolhimento, é amor e onde
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tenha compreensão [...]” (Participante Nº 6), e ainda “[...] A família no caso seria essa formação de
caráter... seria... também o espelho da família boa e da família ruim.” (Participante Nº 3).
“[...] Agendamentos coletivos de subjetividade, que, em algumas circunstâncias, em alguns
contextos sociais, podem se individuar.” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.33), ou seja, “somos
amplamente dimensionados por uma cultura, um horizonte significativo [...] Nesse processo, nos
tornamos também diferentes, com modos de ser diferentes.” (EWALD; SOARES 2007, p.28). E esse
processo só é possível porque não somos apenas uma “esponja” ou apenas construção social.
A perspectiva epistemológica dos modos e processos de subjetivação tem um foco maior no
fato de também sermos produtos de nossa própria ação. Temos possibilidade de apropriar, despertar
ou singularizar, para fazer algo em relação ao que é feito, ou seja, através da administração das
crenças, valores e informações que são compartilhados em sociedade ou dentro da comunidade onde
o indivíduo está inserido, o ser tem liberdade para tornar-se “eu” a partir do confronto com o outro e
suas crenças.

4. Considerações Finais
Por fim, ao rever a trajetória que tomou a roda de conversa, tomando os autores para análise, é
possível afirmar que os modos de subjetivações modernas acerca do que seria uma “boa família”
perpassaram as falas e as vivências dos participantes, até mesmo naqueles que demonstraram uma
postura mais liberta dessas amarras sociais, como exemplo: “É… Eu fiquei intrigada, reflexiva, sobre
a colocação de vocês em relação ao incesto, e a monogamia, porque a gente… é… meio que defende
as novas estruturas familiares só que se a gente se é… é… ver uma família que tenha um incesto aí
você já fica: não concordo com isso. Então fica aquela [...] eu defendo uma estrutura familiar, mas
esta… essa específica estrutura familiar… Me incomoda e não entra na minha cabeça.” (Participante
Nº5).
Todavia, também foi possível perceber as posturas de processos de singularização, no fazer
da micropolítica, de pequenos atos e atitudes que modificam os processos e mexem com as estruturas
sociais: “Eu acho que só consegue desenvolver alguma coisa se tiver esses conflitos, eu acho. Só
nasce… É produzido algo se tiver um conflito. Se a gente ficar calado a reações dos outros a gente
não vai produzir nada. Vai ficar ela no dela e eu no meu pra sempre e acabou.” (Participante Nº2).
É nessas posturas, nessas reflexões e nesses questionamentos que acreditamos se possam
construir medidas e atitudes singularizadas.
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Introdução
Fernando Pessoa provavelmente é o maior poeta português do século XIX, além de ser e um
dos maiores poetas da literatura universal. O poeta genial e singular, criou diversos heterônimos,
deixando uma complexa e incomparável obra literária. Neste sentido, o presente trabalho, propõe uma
análise tanto biográfica quanto bibliográfica do poeta, bem como algumas analises interpretativas de
alguns de seus poemas.
Vale lembrar que não adentraremos em detalhes sobre sua vida, dado que é bem extensa e
complexa, assim, falar-se-á de um modo mais geral e que comtemple a principal proposta: fatos de
sua vida que influenciaram na redação de suas obras. Dessa forma, relatar-se-á, em um primeiro
momento, desde seu nascimento até sua morte, devido a sua extrema importância para compreensão
de suas obras.
Acredita-se que, tais fatos, poderiam/podem ser uma possível explicação para sua capacidade
de criação dos heterônimos. No entanto, esse embate não será nosso principal objetivo, apenas será
feita análises de alguns poemas que mostram fortemente essa característica. Além de algumas
concepções acerta da mediunidade, fenômeno esse, presente em algumas obras suas. Essa explicação
dá respaldo à análise de alguns de seus poemas.

Kardecismo ou espiritismo
Segundo o Dicionário Online de Português, Espiritismo é uma “Doutrina de teor religioso e
filosófico que busca o aprimoramento moral do indivíduo, através dos ensinamentos passados pelos
espíritos, almas desencarnadas, cuja comunicação com os vivos é realizada pelos médiuns.”
Nem todos os espíritas interpretam o Espiritismo como religião, por isso não se sabe ao certo
quantos praticantes ao redor do mundo, mas calcula-se aproximadamente 15 milhões de seguidores.
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Um dos principais pioneiros foi o francês Allan Kardec, estudioso sobre fenômenos sobrenaturais,
que escreveu diversas obras sobre o fenômeno, a junção de cinco dessas são chamadas de
“Codificação Espírita” a qual essa doutrina se baseia.
Seus seguidores acreditam em Deus como criador de tudo e de todos, o que entra em acordo
com a bíblia e outras religiões cristãs. Por outro lado, não crê na trindade. Segundo o Livro dos
Espíritos “Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas”, mostrando que apenas
ele e não três entidades unidas em uma única. Outra crença muito importante é reencarnação, onde o
espírito volta para a matéria e assim sucessivamente.
Dentro da doutrina existem também os médiuns, fundamentais personagens que são
encarregados de manter contato direto com os espíritos. Kardec, afirma que qualquer pessoa pode ser
médium, que essa característica não é um dom ou algo extraordinário, e cada que médium pode ter
uma aptidão especial para determinados fenômenos. Em sua obra O livro dos médiuns ele cita:
Os médiuns têm, geralmente, uma aptidão especial para cada ordem de fenômeno, que
apresentam tantas variedades quantas as espécies de manifestações. As principais são:
médiuns de efeitos físicos; médiuns sensitivos ou impressionáveis; auditivos; falantes;
videntes; sonâmbulos; curadores; pneumatógrafos; escreventes ou psicógrafos. (2012, pg.
177)

Nesse momento, será importante conhecer melhor apenas uma, no caso os escreventes, que
na mesma obra, mais adiante ele explica: “[...] são aqueles que têm a faculdade de escrever eles
mesmos sob a influência de Espíritos.” (KARDEC, 2012). Ainda dentro dessas concepções, encontrase subcategorias que falam sobre o estilo de escrita de cada médium, onde podemos encontrar o
médium literário, que “não têm o tom vago dos médiuns poéticos, nem a terra a terra dos médiuns
positivos. Dissertam com sagacidade; seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável
eloquência.”
O misterioso Fernando Pessoa
Fernando Pessoa foi um poeta muito enigmático, tão misterioso e profundo que Jerônimo
Pizarro, citado por Medeiros (2012), disse que “quem se interessa por Fernando Pessoa se perderá no
labirinto criado por ele” isso por mais de um, dois ou até três séculos. Dentro dessa inteira gama
misteriosa, há quem afirme que ele era médium, sendo influenciado por sua tia-avó Anica, desde
pequeno. Ele “se representava como médium e defende essa posição como responsável por sua
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criação literária, em certos momentos” (MEDEIROS, 2012). Além disso, em uma carta destinada a
essa sua parente, em 24 de 1916, ele mesmo menciona “comecei a ser médium” (QUADROS, 1986).
Tais fatos poderiam ser uma explicação para sua capacidade de criação dos heterônimos. Mas
não vamos nos deter a afirmar sua veracidade, apenas faremos análises de alguns poemas que
mostram fortemente essa característica e esse fato interessante da vida do escritor, que deixam sua
obra mais misteriosa e ao mesmo tempo interessante.

Considerações finais
A influência de alguns de seus escritos parte dos próprios acontecimentos da vida do autor,
como é o caso do seu primeiro heterônimo e de tantos outros poemas, como o que dedicou a morte
de sua irmã, por isso a importância de estudar sua trajetória histórica. Além disso, pode-se destacar a
influência de autores ingleses, como William Shakespeare, Thomas Carlyle e John Milton em sua
vida; o que, pôde contribuir em suas obras. Para mais, vale lembrar que Pessoa voltou definitivamente
sozinho para Lisboa e passou a se interessar pela literatura portuguesa, a ponto de tornar-se tradutor
de cartas comerciais, que eram sua fonte de renda.
Por fim, pode-se notar também um aspecto bastante curioso da vida do autor. Percebeu-se que
a mediunidade era uma característica forte em Pessoa, o que influenciou alguns de seus escritos.
Apesar disso, ele continua sendo altamente misterioso e complexo. Ao parafrasear novamente as
palavras de Jerônimo Pizarro, morreremos e não conseguiremos desvendar e completar o grandioso
labirinto deixado por Pessoa.
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1. Introdução
Que foi para um cidadão da polis grega uma peça teatral como a tragédia? Tentar esboçar um quadro
que nos dê um panorama da importância da filosofia em cena é interrogarmo-nos sobre o homem e
sua autonomia diante do destino, ora a relação homem versus divindade, e ainda seu posicionamento
diante das questões éticas e morais no âmbito social e politico.
As tragédias gregas não só formaram a base cultural, social e politica da sociedade grega;
como também serviram de influência para muitos filósofos ocidentais. Eis aí, então, a inquietação
necessária para realização deste estudo: Os trabalhos de pensadores como Vernant, Nietzsche, LéviStrauss, Dumézil entre outros, sobre o gênero trágico nos levam a colocar de modos inteiramente
multíplos a problemática das tragédias. Como Ler esses textos? Qual o papel desempenhado na vida
pessoal e a responsabilidade cívica depois da experiência da “cartase” de se experimentar o contato
com o gênero? Nesse plano, as soluções serão muitas. Desde as diferentes formas de interpretação
chegando até uma hermenêutica que traga à luz a trama da narração, os ensinamentos ocultos através
das metáforas, as verdades escondidas sob o disfarce de contos e fábulas. Substituindo a leitura
ingênua, banal, por um posicionamento crítico que possa tirar o leitor do lugar ou pelo menos mostrálo em que papel está no teatro da vida. Principal função das tragédias.
Desta forma, analisar criticamente o contexto político-social, a queda da crença nos deuses
tradicionais e o eclipse das tragédias torna-se chave de mandala para uma nova ótica sobre os usos
que o gênero assumia na cidade e ainda pode assumir no contexto atual por ser considerado uma arte
atemporal. Sendo assim, o trabalho volta-se para simpatizantes deste tipo de estudo, alunos de
graduação das ciências humanas e professores.
Fazem parte dos objetivos desta palestra:
Objetivo geral: Apresentar conceitos-chave imprescindíveis no estudo crítico da tragédia grega que
facilitem uma postura ativa em quem os ler. Ferramenta que possibilite a apropriação por parte do
espectador da notável ligação filósofica inclusa nesse tipo de gênero, permitindo que o aprendizado
seja aplicado em seus múltiplos usos.

Específicos:
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- Analisar as questões existenciais presentes na leitura trágica à luz de uma hermenêutica filosófica a
partir de escritores como Vernant e Nietzsche.
- Compreender como se configuram as tramas da tragédia, como era organizado o palco, o papel do
corifeu, do coro, entre outros elementos da peça que se relacionavam com a vida na pólis.
- Discutir como a tragédia grega influenciou fortemente a filosofia ocidental.
Infraestrutura necessária: datashow e caixa de som.

2. Referencial Teórico e Metodologia
A palavra tragédia atualmente é vista quase todos os dias em jornais, noticiários, diante da
morte inesperada de uma pessoa que não morreu de causas naturais. Mas qual o impacto de uma
tragédia nas vidas de quem a vivencia?
Qual era o impacto que o público tinha no teatro grego ao ver seu herói tombar diante da má
sorte do destino? Listar com citações o peso dessa cartase coletiva nos espectadores tomaria muito
mais que as 4 páginas exigidas como máximo para esse pequeno resumo. Mas em nossa pesquisa nos
servem de base teóricos que se dedicaram a analisar esse gênero como Vernant grande pesquisador
francês das tragédias e que toma maior parte nesse trabalho de dar luz ao teatro trágico com sua lista
de obras sobre os mitos, tragédias e sua relação com a sociedade grega. Nietzsche, que em seu
primeiro trabalho analisa na tragédia a feição mais arcaica do teatro grego e vê seu principal
fundamento na realização do coro e a dicotomia dionisíaca x apolínea. Jaeger, com o Paideia, que nos
deixou um legado imortal de como se constituiu a noção de homem grego nos aspectos culturais,
sociais, políticos e religiosos, indispensável quando se trata de discutir essa história. Aristóteles, que
no “poética” faz as primeiras considerações a cerca desse teatro em foma de anotações. entre outros
autores que estudam esse gênero nas universidades e as próprias obras trágicas de Sófocles e Ésquilo.
Todo esse apanhado em pró de revelar as variadas nuances da filosofia encenada.
Fazem parte dos métodos para conquistar os objetivos ora citados os seguintes aspectos: análise de
trechos das famosas obras “Antígona” e “Rei Édipo” de Sófocles e “Prometeu acorrentado” de
Ésquilo, entre outras, junto com uma abordagem filósofica que combine fantasia e aspectos éticos e
morais ali embutidos.
Explanação de aspectos gerais do teatro grego através de imagens sobre o uso de máscaras, a
configuração do teatro, a numeração de cada personagem no palco fazendo a reflexão sobre como
cada individio também deve assumir seu papel na vida diante do destino.
O debate a cerca dos trechos trabalhados que ajude a uma compreenção coletiva sobre os usos da
tragédia em sala de aula, em estudos na universidade, e outras aplicações.
Por fim, para fins de métodos que permitam criar uma consciência crítica no espectador, uma análise
sobre trechos de filme que se baseiam na tragédia para causar impacto na vida dos personagens e
também como a tragédia se encontra na história da religião cristã.
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1. Introdução
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão (Phaseolus vulgaris L.), respondendo
por 12% da produção e obteve 3,4 milhões de toneladas na safra 2013/2014 segundo dados da Conab
(2013). O estado de Pernambuco está entre os 12 maiores produtores de feijão do Brasil e o município
de Calçado/PE entre os seus maiores produtores (IBGE, 2016).
Microrganismos endofíticos são aqueles que vivem no interior das plantas habitando, de modo
geral, suas partes aéreas como caules e folhas, sem causar, aparentemente, qualquer dano aos seus
hospedeiros. Muitos desses endofíticos apresentam interações simbióticas com o hospedeiro,
protegendo as plantas do ataque de insetos, de doenças e até de mamíferos herbívoros (AZEVEDO,
1999). Além disso, produzem alterações fisiológicas, através de mecanismos diretos, tais como
fixação de nitrogênio e produção de fitohormônios, ou indiretos, como antagonismo a fitopatógenos
(LUZ et al. , 2006).
Mesmo produtos de valor econômico como fármacos, incluindo aí novos antibióticos e
produtos anticancerígenos tem sido descobertos a partir de fungos endofíticos (AZEVEDO, 1999).
Os endófitos são considerados uma nova fonte de metabólitos secundários que oferecem o potencial
de exploração médica, agrícola e/ou industrial. Além disso, são vistos como uma excelente fonte de
produtos naturais bioativos (STROBEL; DAISY, 2003).
Tendo em vista que a resistência diante a múltiplos antimicrobianos representam um desafio
no tratamento de infecções, é notória a necessidade de encontrar novas substâncias com propriedades
antimicrobianas para serem utilizadas no combate a esses microrganismos (PEREIRA et al., 2004).
Sendo assim, o presente projeto tinha como objetivos isolar e identificar molecularmente fungos
endofíticos obtidos a partir de folhas aparentemente saudáveis de feijões cultivados na região; obter
o líquido metabólico desses fungos endofíticos para avaliar a sua capacidade inibitória diante dos
patógenos Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis,
Klebsiella pneumoniae e Candida albicans.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento deste projeto, o material vegetal (folhas) do feijoeiro comum
(Phaseolus vulgaris), que foi utilizado na pesquisa, foi coletado em Calçado/PE de modo que foram
utilizadas amostras sem nenhum dano aparente para tentar isolar endofíticos. A partir disso, para
isolar os fungos endofíticos, as folhas passaram por um processo de lavagens e para obter o líquido
metabólico dos fungos endofíticos os isolados foram cultivados em meio de cultura líquido YES
309
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

(sacarose extrato de levedura) e após 7 dias de incubação sob agitação no shacker, a temperatura de
28º C e a uma rotação de 14000 rpm, o líquido metabólico foi separado da massa micelial por filtração
em papel de filtro estéril.
Para os testes antimicrobianos, foram utilizados líquidos metabólicos não congelados e as
avaliações da atividade antimicrobiana foram testadas pelo método de Kirby – Bauer (Bauer, 1966),
seguindo o protocolo descrito na Norma Técnica M2-A8 da ANVISA (2003), sendo realizada a partir
do teste de difusão em papel de filtro e o teste de difusão em poço, em duplicata, nos quais as espécies
de microrganismos avaliadas foram E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, e K. pneumoniae,
pertencentes à coleção do Laboratório de Biotecnologia e Inovação Terapêutica da UPE Campus
Garanhuns.
A etapa de identificação molecular dos isolados endofíticos ainda está sendo desenvolvida no
Laboratório de Biologia Celular e Molecular da UPE Campus Garanhuns (extração de DNA,
quantificação e PCR). E afim de identificar a espécie dos fungos endofíticos, os produtos das PCRs
serão purificados e eluídos para um volume final de 20µl para que posteriormente o material seja
encaminhado para o sequenciamento da região ITS-rDNA no Laboratório de Genética Molecular
Humana do Departamento de Genética Molecular da UFPE e suas sequências comparadas no banco
de dados do GenBank (NCBI).

3. Resultados e Discussão
Foram coletadas amostras foliares e do caule do feijão mulatinho e a partir de todo o
procedimento de lavagens foram plaqueados fragmentos em meio Ágar Sabouraud acrescido com
ampicilina 500 mg e essas placas foram deixadas na estufa bacteriológica por até 10 dias a uma
temperatura de 28 °C. A partir desse isolamento foram obtidos dois fungos (F1 e F2) numa única
placa que continha fragmentos de caule (Figura 1), enquanto que nas que continham fragmentos
foliares não houve nenhum crescimento. Esses fungos isolados foram então transferidos para outra
placa de Petri para obtenção de culturas puras (Figura 1).
A partir disso, os fungos isolados foram preservados em água destilada estéril em tubos de
Falcon e no óleo mineral em tubos de ensaio contendo Ágar Sabouraud. Após esse período, o micélio
obtido foi filtrado do extrato contendo os metabólitos secundários e foi encaminhado para
identificação molecular, enquanto que o filtrado foi utilizado nos testes de atividade antimicrobiana
(disco e poço). Entretanto, até o momento, não foi encontrado atividade antimicrobiana entre as
amostras testadas (Figura 2).
Os isolados foram submetidos à extração de DNA de acordo com o protocolo descrito por
Sambrook e Russel (2001), com algumas modificações (Figura 3), o DNA foi diluído em 20 uL de
água ultrapura e estocado a -20 °C.
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FIGURA 1 – Isolamento dos fungos endofíticos a partir do caule do feijão (A) e micélio dos fungos
isolados em meio sólido (B)

FIGURA 2 – Preservação do micélio em água e óleo mineral (A) e extrato e teste de atividade
antimicrobiana (B)

FIGURA 3 – Extração de DNA genômico dos fungos endofíticos (H - marcador de peso molecular
DNA Lambda HindIII; F1 e F2 - isolados endofíticos)

Em vista do resultado do teste antimicrobiano ter sido negativo para os patógenos testados,
será feita a lise do micélio no sonicador para obtenção do extrato a fim de testar novamente a atividade
antimicrobiana dos fungos isolados, além disso será testada a espécie de feijão Vigna unguiculata,
conhecida popularmente como feijão-de-corda para tentar fazer o isolamento de fungos endofíticos e
as outras etapas de identificação molecular ainda estão sendo realizadas.
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4. Considerações Finais
Tendo em vista a alta capacidade de resistência que as bactérias adquirem aos antibióticos
com o passar do tempo, vê-se uma grande necessidade no cenário atual de obter novas alternativas de
formas de tratamento para infecções bacterianas, em vista disso, esse projeto visou buscar testar a
atividade antimicrobiana de fungos endofíticos obtidos do feijoeiro comum P. vulgaris contra
patógenos muito comuns em busca de novas alternativas.
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1. Introdução
A atual conjuntura dos estudos sobre representação tem deixado vieses importantes a serem
estudados. Esta pesquisa propõe um estudo sobre as questões identitárias representacionais nos livros
didáticos em um recorte temporal utilizando um aparato teórico como os que trabalham as questões
identitárias como Moita Lopes (2002) e Woodward (2012); Louro (2003) que trabalha as questões de
gênero social, entre outros teóricos que estruturam tal estudo como Costa Val, Marcushi (2005). A
proposta objetiva analisar as representações associadas aos gêneros em um dos Livros Didáticos mais
distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) entre os anos de 2009 e 2015. A
justificativa da pesquisa encontra-se na importância social de se discutir como as relações de gênero
estão imersas no ambiente escolar e na formação dos sujeitos. Os resultados das análises sugerem
que, em grande parte dos textos, prevalece a visão estereotipada/patriarcal das representações de
gêneros. As análises partem de categorias específicas, tais como profissão; relacionamento e
sexualidade; desigualdade entre os gêneros. Os resultados evidenciaram que, apesar de algumas
mudanças, ainda se observam permanências no que se refere às construções e representações das
relações de gênero veiculadas nesses materiais didáticos, a exemplo da categoria de profissão no LD
mais antigo, à qual estão associados apenas personagens masculinos.

2. Metodologia
Em um primeiro momento, foi realizada a revisão bibliográfica sobre os conceitos que
fundamentaram o trabalho, tais como a noção de identidade, gênero social, representação social e
Livro Didático.
Em seguida, realizamos a seleção do corpus de pesquisa, o livro didático de língua
portuguesa. Tal corpus passou por quatro critérios de seleção: (1) ter sido aprovado pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD); (2) pertencer a umas das coleções mais distribuídas em escolas
de rede pública de ensino através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); (3) ter sido
publicado em dois momentos históricos distintos, (4) serem livros dos mesmos autores. Posterior à
escolha e obtenção do LDLP, foi feita a leitura inicial e escolha de uma de suas seções textuais na
qual foi feita a análise dos textos verbais. Após a leitura e análise inicial, extraímos os resultados em
ordem tabelar. Para tal organização dos dados consideremos a proposta de Lêdo (2017).
A pesquisa tem cunho quantitativo (pela quantificação de vezes em que o gênero é
retratado, observando o espaço dado à representação de cada um), qualitativo (ao analisar os
significados evocados a partir de tais representações).
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3. Resultados e Discussão
Tabela 01- Profissões encontradas em análise do LD1 (2009)

Textos e páginas

Homens

Danuza Leão (p.174)
Affonso

Romano

Mulheres

Cientista
de Policial

Sant´Anna (p.196)
Affonso

Romano

de Porteiro

Sant’Anna (p.196)
Ivan Ângelo (p.48)

General
Fonte: Elaboração da autora
Tabela 02- Profissões encontradas em análise do LD2 (2015)

Textos e páginas
Walcyr Carrasco (p.107)

Homens
Funcionário de Cinema

Walcyr Carrasco (p.130)
Fernando Sabino (p.204)

Mulheres
Professora
Vendedora

Motorista, Guarda
Fonte: Elaboração da autora

Conforme é possível perceber através dos dados sintetizados nas tabelas, a representação da mulher
nos espaços de trabalho é baixa, ainda que em menor grau comparada à pesquisa de Lêdo e
Marcuschi (2015), em que o índice é precisamente maior. O LD1 (2009) não indica nenhuma
profissão para o gênero feminino, apontando para o gênero masculino profissões de status social.
Ressaltamos na análise dos LDs que o gênero masculino assume sete profissões, enquanto para o
gênero feminino dois. Quando comparamos os dois corpos de análise notamos que apesar de um
recorte temporal de seis anos entre um livro e outro as mudanças são explicitamente tocante no que
concerne a representação feminina, uma vez que no LD1 a mulher não ocupa nenhum papel, ao passo
que no LD2 a mulher assume duas profissões o que demonstra um ganho numérico de aparições.
Pontuamos apenas em relação à categoria analítica Profissão.

4. Considerações Finais
A partir das análises de Livro Didáticos dedicados ao 9º ano do ensino fundamental, foi possível
verificar a importância do cuidado ao escolher um livro, desde sua produção até seus processos de
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sistema avaliativos, uma vez, que é a partir do Livro Didático como podemos acompanhar no
discorrer desta pesquisa que são apregoadas representações e estereótipos representacionais.
De forma sintética, notamos na comparação entre esses dois períodos (2009 a 2015) de
produção de livros didáticos de Língua Portuguesa no Brasil, foi possível notarmos uma forte
tendência à manutenção de padrões na configuração de personagens masculinas e femininas. É
notável a persistência de padrões quase idênticos no que diz respeito à atividade ocupacional do lar,
vendedoras, etc. ignorando-se outros tantos avanços profissionais como conquistas das lutas das
mulheres no panorama atual. É de suma importância uma reflexão no que concerne a (re)produção
de tais materiais.
Assim, aludimos para a relevância da realização de pesquisas sobre a temática e,
consequentemente, sobre o papel exercido pelo LDLP no que concerne a seu papel de desenvolvedor
de sistemas representacionais.

Órgão de Fomento: CNPq (atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico)
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1. Introdução
O PIBID, programa gerido por uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do
Ministério da Educação (MEC), tem por objetivo geral introduzir alunos de Licenciatura durante a
primeira metade do curso em ambiente escolar de educação básica, para que os mesmos observem a
realidade do profissional em atuação e possam refletir sobre ela. Os alunos bolsistas são coordenados
por um professor atuante na respectiva escola em que foi inserido e ainda por um coordenador geral
do Núcleo da IES.
Durante seis meses, serão desenvolvidas atividades voltadas às reflexões sobre leitura e
produção textual, dando atenção à realidade vivida pela turma e também aos aspectos regionais, a fim
de mostrar a valorização que deve ocorrer para com esse modo de vida e cultura regional própria
deles. O polo de atuação do nosso projeto de PIBID é a Escola Municipal Miguel Calado Borba, no
município de Angelim-PE. Será observada a questão da “desigualdade social” durante esse período,
utilizando-se da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, que retrata uma realidade um tanto
próxima da vivida pelos educandos, de maioria residente da zona rural do município. Por fim, será
realizada a produção de cordéis para expor tanto a análise da obra, quanto as opiniões formadas ou
(re) formuladas pelos estudantes ao decorrer do projeto.

2. Objetivos
A presente proposta de Iniciação à Docência apresenta os seguintes objetivos:


Desenvolver oficinas dinâmicas que possibilitem aos alunos das escolas parceiras do PIBID
(re)conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção da escrita na sociedade.



Possibilitar reflexões sobre os usos e as funções sociais da escrita, nos mais diversificados
gêneros textuais, durante as práticas desenvolvidas nas escolas públicas participantes do
PIBID.
Visar a evolução da turma em aspectos ortográficos e cognitivos, de modo que possam expor
suas ideias e opiniões a respeito de um assunto.
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Incentivar a leitura constante e desenvolver a valorização da cultura local e regional pelo uso
da obra “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos.

3. Metodologia
Tendo por objetivo principal o incentivo à leitura, esta proposta de intervenção focará na obra “Vidas
Secas”, de Graciliano Ramos, aspectos relacionados à vivência social. Os educandos serão divididos
em pequenos grupos, de modo que possam fazer uma leitura conjunta e interativa, abrindo espaço
para discussões e troca de experiências sobre os aspectos tratados nos textos. Também será
apresentada uma pequena biografia do autor, visando especificamente o contexto por ele vivido e de
produção da obra. Ao fim dessa etapa, eles serão incentivamos a produzirem um texto constituído em
versos, tendo por modelo os cordéis, os quais deverão ser o modo deles opinarem e exporem ao
público (escola) o que puderam refletir e as ideias que foram (re)formuladas durante o período de
vigência do projeto.
De uma maneira mais lúdica, porém educativa, será realizada uma viagem à cidade de
Bezerros, para contemplarmos o museu de xilogravura de J. Borges, representante conhecido
internacionalmente por suas obras.

3.1. Materiais e Métodos






Serão utilizados recursos audiovisuais, como animações que despertem a curiosidade dos
alunos. Livros também serão usados, mais especificamente “Vidas Secas”, de Graciliano
Ramos.
Cópias escaneadas de capítulos do livro serão utilizadas nas práticas, visto que não teremos
acesso a quantidade necessária de exemplares do mesmo.
Será necessário também o uso de material para produção de cordéis e xilogravura: papel A4,
tinta guache multicolorida, onde os alunos serão instruídos a produzir seus cordéis.
Utilizaremos a leitura e a interpretação já vigente nos estudantes como método, onde eles
precisarão apenas refletir e expor suas ideias ao grupo, seja pelos cordéis ou de forma oral.

3.2. Cronograma de execução das atividades do PIBID Letras/Angelim
Data
13/09
27/09

Atividade
Exposição do Projeto aos alunos do 9º Ano “C”; e, logo após, foi
realizado um debate oral sobre a importância da leitura.
Apresentação da animação do livro “Vidas Secas”, veiculada no canal
do YouTube: Curiosidade Visual, tendo como intuito o incentivo à
leitura.
Debate oral sobre as desigualdades sociais do sertão nordestino.
Divisão da turma em grupos, por capítulo, para a leitura do livro de
Graciliano, junto de uma breve apresentação oral sobre a vida do autor.
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11/10
25/10
08/11
22/11
06/12

Levar os alunos para um espaço aberto, para que cada grupo possa
discutir coletivamente sobre o capítulo lido; e, logo após, propor uma
roda de conversa sobre a obra em estudo.
Apresentar aos alunos a arte do cordel: xilogravura e o seu principal
representante J. Borges. Propor aos alunos a produção de cordéis sobre
o capítulo lido.
Reunir os alunos em grupo para a continuação da produção dos
cordéis.
Promoção de uma viagem com o intuito de levar os alunos para
conhecer a cidade de Bezerros-PE, mais especificamente, o Memorial
J. Borges e o Museu da Xilogravura.
Encerramento do projeto: Apresentação dos cordéis produzidos pelos
alunos à comunidade escolar.

4. Resultados Esperados e Discussões
Por meio deste trabalho, espera-se a evolução interpretativa, cultural, social e de letramento dos
alunos, onde eles poderão conhecer um autor e uma obra que retrata um contexto local e próximo da
vivência regional deles, além de desenvolver um trabalho em grupo, que por sua vez irá desenvolver
a capacidade cooperativa e de expressão dos estudantes mediante a culminância do projeto (exposição
de cordéis). Não será possível, ao menos no momento, a demonstração dos resultados, pois o projeto
está em andamento.

5. Considerações Finais

As escolas públicas inseridas no subprojeto Letras, núcleo Garanhuns, integram o Agreste Meridional
Pernambucano. Considerando as fragilidades apresentadas nas avaliações nacionais ou estaduais das
escolas, o subprojeto atenta para as necessidades do contexto escolar, a nível local e regional, em
consonância aos Projetos Políticos Pedagógicos de cada escola selecionada.
Consoante os resultados mais atuais (2017) do Sistema de Avaliação da Educação Básica de
Pernambuco – SAEPE, cujo objetivo principal deste processo é produzir informações sobre o grau de
domínio nas habilidades e competências consideradas fundamentais para o desenvolvimento dos
alunos da educação básica, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, pontuamos a seguinte
análise, no que tange ao domínio das competências e habilidades concernentes à Língua Portuguesa.
A proficiência média da Rede Municipal de Pernambuco (2017) obteve um pequeno
crescimento, quando comparado aos anos 2015 e 2016. Em 2015, a proficiência média foi de 223,5;
ao passo que em 2016 – com um aumento de 7,3, obteve 230,8. Em 2017, mais uma vez, conseguiu
um leve crescimento – 3,3, o que correspondeu a 234,1, sendo classificado no nível Elementar II. Em
relação à Angelim, município sede do nosso projeto de Iniciação à Docência, os resultados apontam
um considerável crescimento, quando comparamos o ano de 2016 ao de 2017 – um acréscimo de
14,2, o que corresponde a 244,6 - classificado no nível Básico inicial.
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Nesse sentido, o objetivo geral deste projeto é o de instigar no estudante participante do
projeto a necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas inovadoras, mediante reflexões sobre
oralidade e escrita; práticas de letramento; diversidade linguística e gêneros textuais, a fim de
desenvolver, nos alunos das escolas parceiras do PIBID, capacidades necessárias para o uso da leitura
e da escrita no contexto escolar.

6. Referências
BRASIL. (2006) Orientações curriculares para o ensino médio: linguagens, códigos e suas
tecnologias. Brasília: MEC, Secretaria da Educação Básica.
RAMOS, Graciliano. (2008) Vidas Secas. 107. ed. Rio de Janeiro: Record.
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1. Introdução
Segundo o UNAIDS (2016) em 2015 cerca de 830.000 pessoas viviam com HIV no Brasil, e estima-se
que tenham ocorrido, no mesmo período, aproximadamente 44.000 novas infecções pelo vírus. Uma
vez infectado com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) a pessoa pode permanecer por muitos
anos sem apresentar nenhum sintoma. Nesse caso, entende-se que o indivíduo é portador do vírus
HIV, porém quando o vírus atinge o sistema imunológico do paciente diminuindo a capacidade de
defesa do organismo, começam a aparecer sinais e sintomas relacionados à presença de infecções
oportunistas caracterizando a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS/SIDA), atualmente
considerada uma doença crônica, devido a evolução do seu tratamento e a consequente sobrevida dos
pacientes (BRASIL, 2015).
Os profissionais de saúde ao longo do tempo estão rompendo com os preconceitos herdados
do momento inicial da popularização da doença. Entretanto, estudos apontam que o cirurgião-dentista
é o segundo profissional que mais marginaliza o paciente portador de HIV. Foi observado também
que os cirurgiões-dentistas possuem mais receio de atender esses pacientes do que os médicos e outros
profissionais da saúde, e que medidas adicionais de biossegurança eram adotadas pelos profissionais
e acadêmicos que relatam ansiedade e extremo excesso de zelo com o uso de equipamentos de
proteção individual. Diante disso, é comum que os acadêmicos ainda acreditarem em representações
estereotipadas que devem ser desconstruídas ao longo do curso de graduação (ROSSI-BARBOSA et
al., 2014).
A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) acentuou os problemas éticos e morais
relativos à saúde da população. Frente a isso, se torna imprescindível inserir a discussão bioética na
abordagem da doença (DE MELO COSTA, 2016), pois mesmo existindo respaldo legal, ético e
biológico, o paciente portador do vírus HIV ainda se depara com um profissional de saúde receoso e
indisposto a prestar-lhe atendimento digno e satisfatório caracterizando-se uma atitude
discriminatória, incoerente e sobretudo desumana (LELIS et al., 2012). Portanto, esse projeto tem
como objetivo a humanização do atendimento odontológico de pacientes portadores de HIV, através
da expansão e qualificação do conhecimento que os cirurgiões-dentistas.
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2. Metodologia
Pesquisa aplicada, quantitativa, exploratória e de levantamento de dados. O presente projeto
de pesquisa foi enviado para análise ética no CEP Universidade de Pernambuco/ PROPEGE,
seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Resolução 466/12. Todos os participantes do
estudo devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Os riscos desta pesquisa estavam relacionados aos possíveis constrangimentos em relação ao
sigilo do participante, além da possibilidade do desconhecimento e omissão do conhecimento sobre
o adequado o atendimento odontológico a pacientes portadores do HIV. Os benefícios a serem
alcançados após identificar as necessidades dos cirurgiões-dentistas da atenção básica do município
de Arcoverde possui sobre o tema, permite a contribuição de possíveis ações de capacitação desses
profissionais, além do manual de boas condutas odontológicas e a melhoria do serviço de saúde bucal
oferecido à população do município de Arcoverde.
Foi realizada em duas etapas: a primeira etapa consistiu em uma revisão integrativa a partir
da pesquisa bibliográfica e documental, os documentos científicos serão acessados nas bases de
dados: BVS (biblioteca virtual de saúde) e Scielo. Foram utilizados os descritores: assistência
odontológica; assistência à saúde; bioética; HIV/AIDS. Os documentos abordam os conhecimentos
necessários para o atendimento odontológico de pacientes portadores do HIV, publicados no período
compreendido entre os anos de 2007 e 2018, nos idiomas português e inglês. Na segunda etapa foi
aplicado um questionário estruturado e baseado em Castro (2014) e destinado aos cirurgiões-dentistas
das UBSF do município de Arcoverde – PE. O questionário consiste em questões de múltiplas
escolhas para definir quais são as dificuldades apresentadas pelos profissionais em relação ao
atendimento de pacientes portadores de HIV.
Os documentos científicos coletados foram identificados, e extraídos, interpretados e
selecionados os conceitos e informações oriundos dos artigos. Foi realizada análise estatística das
respostas obtidas pelos cirurgiões-dentistas em software de análise estatística de dados, IBM®
SPSS® statistics 20.
Após análise dos dados, foi realizada uma revisão e síntese dos conhecimentos atualizados
para servir de base contextual na elaboração do “Guia de boas práticas odontológicas humanizadas
para pacientes com diagnóstico de AIDS”, que será distribuído na rede de serviços odontológicos do
município de Arcoverde – PE, com objetivo de esclarecimento das dúvidas destes profissionais de
aspectos relacionados à biossegurança, bioética e a importância do seu bom desempenho na prestação
de serviços a estes paciente, colaborando para o impacto favorável na prática clínica.

3. Resultados e discussão
Participaram desta pesquisa 20 cirurgiões-dentistas atuantes na atenção básica à saúde bucal do
município de Arcoverde - Pernambuco, vinculados à prefeitura municipal. Entre os entrevistados, 11
pertencem ao sexo feminino (55%) e 9 ao sexo masculino (45%). A idade média dos participantes foi
de 35 anos e 6 meses, com idade mínima de 26 anos e a máxima de 63 anos. A maioria destes referiu
seu estado civil como casado (75%), seguido por solteiro (15%) e divorciado ou separado (1%)
Em relação à formação acadêmica dos profissionais, a maioria relatou que graduou-se em
universidade/faculdade particular 11 (55,5%) e 8 (40%) federal e 1(5%) faculdade estadual, não
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diferindo do estudo de Toledo de Lucena et al. (2016). A média do tempo de formação foi de 12 anos
e 6 meses, tendo como tempo de atuação mínima na atenção básica de 1 ano e o máximo de 30 anos,
e média de 9 anos e 6 meses. Em relação a formação, 15 (75%) afirmaram ter especialização, 18
(90%) relataram ter apenas um tipo de especialização e 2 (10%) ter mais de uma especialização. As
especialidades mais relatadas foram prótese e ortodontia (17,6%), seguidas por odontopediatria,
endodontia e implantodontia (11,8%). Dentística, saúde pública, saúde coletiva, radiologia e gestão
em saúde apresentaram o mesmo percentual (5,9%).
Entre os entrevistados, 80% relataram que durante a graduação cursaram a disciplina bioética,
este número é correspondente ao componente curricular que apresentavam conteúdo relacionado ao
manejo de pacientes com diagnóstico positivo para HIV/AIDS e apenas um dos entrevistados afirmou
que seu curso não ofertou disciplinas relacionadas à biossegurança. 90% Acreditam que a falta desses
conteúdos durante a graduação pode afetar a atuação do profissional de saúde bucal. Este resultado
demonstra que as escolas não estão preparando seus profissionais para conduzir pacientes com
doenças infectocontagiosas de forma satisfatória, devido ao fato de a doença não ter cura e gerar
preconceitos. A prática clínica é na maior parte das vezes onde há ênfase para as questões de
biossegurança (ROSSI-BARBOSA et al., 2014).
Metade dos profissionais relataram que durante a graduação realizou o atendimento de
portadores do vírus HIV e estavam cientes da sorologia do paciente. Desse grupo, a maioria (75%)
não possuíam dúvidas em relação ao atendimento dos portadores de HIV. Porém, 66,7% apresentaram
alguma dúvida em relação às manifestações sistêmicas e orais do HIV.
Dez dentistas (50%) acreditam que o sistema público de saúde possui uma estrutura física
satisfatória para o atendimento de pacientes portadores de HIV, porém a outra metade dos
profissionais afirma que as condições de trabalho não são favoráveis ao trabalho com esse grupo de
pacientes, enquanto no estudo realizado por Maia et al. (2014), 57,6% dos cirurgiões-dentistas
afirmam que a infraestrutura física das unidades básicas é insatisfatória.
Oito dentistas (40%) relataram ter tido algum tipo de treinamento/capacitação sobre temas
relacionados ao controle do HIV/AIDS nos últimos cinco anos, já os outros 12 (60%) dentistas
afirmaram que não obtiveram esse tipo de aprimoramento, esses resultados são concordantes com as
pesquisas de Araújo (2010) e Gonçalves (2011).
Setenta por cento dos odontólogos entrevistados acreditam que o sistema único de saúde não
capacita seus profissionais de saúde bucal a atenderem pacientes portadores de HIV. No quesito
maiores dúvidas, quatro profissionais possuem dúvidas sobre o manejo desses paciente (como entrar
em contato com o paciente e lidar com problemas psicológicos dos paciente foram exemplos citados
pelos profissionais), 12,5% apresentaram dúvidas sobre a Identificação de portadores de HIV e as
manifestações sistêmicas e/ou orais do HIV, 8,3% se queixaram de dúvidas acerca da biossegurança
e dos exames pré-operatórios e 1% mantém seus questionamentos em como podem realizar testes
rápidos para HIV/AIDS e manter a Integralidade do atendimento de portadores de HIV/AIDS.

4. Conclusão
Contudo, torna-se premente a necessidade de elaboração de material informativo para expansão,
capacitação e qualificação do conhecimento dos cirurgiões-dentistas do município de Arcoverde, e
com isto, o aprimoramento da assistência aos pacientes com diagnóstico de AIDS. Através das
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principais dúvidas relatadas pelos profissionais da atenção básica à saúde bucal do município de
Arcoverde, foi construído um guia de boas práticas odontológicas humanizadas para pacientes com
diagnóstico de AIDS.
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1. Introdução
Para o comportamentalismo o comportamento é consequência da interação entre o ambiente e o
organismo (SKINNER, 1981). Skinner (1981) ainda explicita que existem três níveis que influência
da seleção comportamental: a filogênese, ontogênese e a cultura. Estes níveis envolvem
respectivamente as características biológicas (genéticas), o comportamento operante resultante da
aprendizagem e a cultura que, de acordo com Skinner (1981), “evolves when practices originating in
this way contribute to the success of the practicing group in solving its problems”.
A família, por sua vez, é uma instituição que permeia todos os níveis de seleção comportamental, ou
quase todos, para alguns. De acordo com Naves e Vasconscelos (2013), “a família está presente em
todos os grupos sociais e introduz o indivíduo nas práticas culturais que regulam a vida em
sociedade”. Nos voltando ao comportamentalismo temos que:
Na Análise do Comportamento, podemos identificar a família como um sistema de múltiplos
agentes, no qual um grupo de pessoas autônomas se comportam em conjunto de forma
complexa, resultando em produtos que não seriam produzidos caso essas pessoas se
comportassem individualmente. (NAVES; VASCONSCELOS, 2013).

A análise do comportamento traz em sua base a compreensão de que a história dos indivíduos deve
ser estudada respeitando suas complexas variáveis e ainda, nenhum comportamento surge do nada.
Por isso, através do olhar comportamental é que tal estudo se dá. A revisão bibliográfica que se segue
possui como objetivo analisar as consequências das interações familiares com o surgimento,
prevenção e cuidado para com os sintomas infantis decorrentes da ausência de habilidades sociais em
crianças, adotando o conceito de Habilidades Sociais (HS) proposto por Bolsoni-Silva e Carrara
(2010), que afirmam:
[...] entende-se habilidades sociais como uma qualificação que parece ter sido
consolidada na prática cultural. Tal consolidação parece estar presente no contexto da
comunidade científica, como repertório socialmente habilidoso (ou repertório socialmente
inábil), ou comportamento socialmente habilidoso (ou comportamento inábil ou não
habilidoso), como forma de rotular, de designar, de nomear, de adjetivar, de qualificar
comportamentos que sejam ou não compatíveis com as funções sociais aceitas dentro das
normas, regras do nosso grupo social. (BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2010).
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2. Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido através do método de revisão bibliográfica que, assim como
conceitua Gil (2003, p. 162), “não pode ser contruida apenas por referências ou sínteses dos estudos
feitos, mas por uma discussão crítica do “estado atual da questão”.” Onde, para contrução e discussão
acerca da literatura, foram coletados dados qualitativos através de consultas aos sites online do
SciELO e Bireme.

3. Discussão
A família está inserida geneticamente, culturalmente e historicamente na vida dos indivíduos e, por
esta razão, merece certa atenção em se tratando da análise sobre o desenvolvimento de habilidades
sociais em crianças. Pereira (2016) ainda afirma que:
A Análise do Comportamento, um referencial teórico e metodológico da psicologia
proposto por B. F Skinner, permite compreender os processos de aprendizagem presentes na
interação entre os membros familiares, bem como promover oportunidades para a
aprendizagem de habilidades sociais. (PEREIRA, 2016).

De maneira simplista, pode-se resumir afirmando que o comportamento operante é regido pelo
lema “eu opero no meio ao passo em que o meio opera em mim”. Ou seja, há uma interação constante
entre o ambiente e o nosso organismo que molda o nosso comportamento (SKINNER, 1981).
Buscando fazer uma conexão entre as HS e os conceitos do comportamentalismo pode-se
compreender que o repertório comportamental das habilidades sociais é uma expressão eficaz
culturalmente falando. A nível cultural as contingências que atingem os indivíduos em uma mesma
cultura são vivenciadas de maneira diferenciada, os reforçadores são singulares a cada um, todavia,
o comportamento eficaz é aquele que é selecionado pela cultura, fazendo com que o indivíduo haja
de acordo com os reforçadores culturais e ao mesmo tempo reforce a cultura na qual está inserido
(MAZZO; GONGORA, 2009).
As afetações do desenvolvimento infantil se dão pelo fato da necessidade de repertório em HS
e, de acordo com Fonseca e Rondina (2009), as deficiências em HS são preditoras de problemas de
problemas psicológicos em jovens e adolescentes.
Diante das consequências decorrentes dos deficientes repertórios comportamentais é cabível o
levantamento das propostas comportamentais para ampliação de repertórios. Como técnica para a
ampliação desejada os terapeutas comportamentais fazem uso dos reforços positivos e/ou negativos,
evitando punições, durante o processo terapêutico entre outras técnicas (MARRIANO; GUILHARDI,
2005). Dell Prett e Dell Prett (2005) compartilham de uma visão semelhante ao propor que o
treinamento em habilidades sociais deve ocorrer através do reforço dos comportamentos desejáveis e
não da punição daqueles que não se deseja. Em seu livro Dell Prett e Dell Prett (2005) citam diversos
exemplos de como deve ocorrer o treinamento em HS, assim como, disponibilizam diversas
atividades a serem trabalhadas durante o treinamento.

4. Conclusão
O desenvolvimento das habilidades sociais é essencial para o desenvolvimento integral
saudável das pessoas. Tomando a infância como fase crítica do desenvolvimento o treinamento em
habilidades sociais se faz necessário ainda cedo. A partir das questões levantadas pelos autores citados
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no presente artigo pode-se perceber ainda a complexidade de fatores envolvidos no desenvolvimento,
fatores ambientais (internos e externos).
Através do reconhecimento da família como núcleo social e cultural fundamental e da
percepção das diversas modificações socioculturais e tecnológicas que ocorrem dinamicamente no
presente século cabe questionar qual o papel que família contemporânea desenvolve atualmente, além
das diversas outras instituições que participam do processo de sociabilização infantil. Um outro ponto
a ser observado é como a Psicologia se implica diante do aumento dos sintomas infantis como a
depressão, ansiedade etc. Quais as práticas que podem ser adotadas para a melhor capacitação de pais
e filhos tornando assim o ambiente cada vez mais propício para o desenvolvimento infantil ideal.
A partir da presente revisão bibliográfica foi possível notar que as teorias citadas interagem de
maneira a se complementarem em suas propostas. E que diversos autores, a exemplo os já citados,
apresentam métodos para a exploração das potencialidades sociais na infância.
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1. Introdução
Pacientes com necessidades especiais (PNEs) são aqueles que apresentam uma alteração ou
condição, que são classificadas de acordo com sua etiologia, complexidade e duração, e por
consequência, requerem uma abordagem especial [Campos et. al., 2009]. Dessa forma, profissionais
de saúde devem estar capacitados para prestar a assistência adequada de acordo com suas
necessidades.
Os fármacos utilizados por alguns desses pacientes, como por exemplo, os
anticonvulsivantes são responsáveis por causar uma alteração na integridade bucal dos mesmos, além
disso, a sacarose presente na formulação de alguns medicamentos, atrelada à dificuldade de muitos
PNEs em manter uma higiene bucal adequada devido à limitação motora ou psíquica, acarreta
problemas dentários mais precoces [Florio et al., 2007; Resende et al., 2007 apud Jorge et al., 2017].
Por conseguinte, a atenção odontológica desses pacientes deve ser diferenciada, focada
principalmente na atenção em saúde multidisciplinar, na prevenção e no tratamento precoce.
Em função disso, o presente trabalho propôs-se a realizar uma revisão da literatura a
respeito da assistência odontológica precoce em portadores de necessidades especiais.

2. Metodologia
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a importância do atendimento odontológico precoce
em portadores de necessidades especiais. A busca foi realizada em periódicos eletrônicos,
principalmente os presentes nas seguintes bases de busca bibliográfica: Scielo, BVS (Biblioteca
virtual em saúde), MedLine e Google acadêmico. Foram utilizados os descritores de assunto:
Atendimento odontológico em crianças especiais; Intervenção médica precoce; Portadores de
necessidades especiais; Odontologia. Foram selecionados os artigos com intervalo de 10 anos (20072017) com exceção da OMS (2004) que foi usada para mostrar a classificação das necessidades
especiais (NEs).

3. Resultados e Discussão
A Organização Mundial da Saúde (OMS) com o intuito de categorizar as NEs, para universalizar a
linguagem, criou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A
CIF é baseada em uma abordagem biopsicossocial e foi modificada por alguns autores com fins
didáticos [OMS, 2004]. Assim, as NEs foram classificadas da seguinte forma: deficiência física,
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distúrbios comportamentais, condições e doenças sistêmicas, deficiência mental, distúrbios
sensoriais, transtornos psiquiátricos, doenças infectocontagiosas e síndromes e deformidades crâniofaciais [OMS, 2004; Campos et al., 2009].
Uma vez identificada a(s) condição(s), o profissional de saúde, incluindo o cirurgiãodentista deve identificar as peculiaridades que podem interferir no tratamento, direcionando sua
terapêutica para melhor atender a necessidades do paciente, visando um atendimento integral e
humanizado [Alves, 2012].
A qualidade da saúde bucal de um indivíduo está relacionada, dentre outros fatores
(culturais, socioeconômicos), à sua capacidade de realizar uma higienização adequada. Os pacientes
com necessidades especiais apresentam, por diferentes motivos, dificuldade de realizar essa limpeza
corretamente [Oliveira, 2011]. Alguns PNEs possuem características físico-químicas diferentes
daqueles pacientes considerados normais. Fatores locais associados às doenças como macroglossia,
maloclusão, bruxismo e forma dos dentes, atrelados ao uso de medicamentos sedativos, ansiolíticos
e anticonvulsivantes que alteram a integridade bucal, são condições que predispõem e agravam
problemas na cavidade bucal, fazendo com que esse grupo de pacientes apresente um maior risco de
desenvolvimento de cárie dentária, doença periodontal e maloclusão [Gonçalves, 2012].
Dada essa conjuntura, faz-se necessário que o tratamento odontológico do PNE seja
iniciado precocemente, com ações voltadas para a promoção de saúde e prevenção de agravos
[Martins et al., 2013]. A interação dos pacientes com o profissional, a família e a sociedade em geral
é importante para o sucesso do tratamento. Assim, primeiramente deve ser realizada uma boa
orientação aos pacientes e/ou responsáveis através de um programa de educação em saúde, com
escovação supervisionada, elucidando as possíveis causas dos agravos e quais medidas preventivas
devem ser tomadas [Oliveira, 2011; Gonçalves, 2012; Martins et al., 2013). As prevenções das
doenças cárie e periodontal podem ser feitas através de orientações para o controle de placa bacteriana
e dietética, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor [Oliveira, 2011; Alves, 2012].
Para que o atendimento em saúde se dê de modo satisfatório, é necessário que este
atendimento seja realizado visando a integralidade do cuidado. Além disso, prevê-se uma intervenção
que atua sobre os indivíduos, as famílias, os ambientes coletivos, os grupos sociais e o meio ambiente
[Castilho et al., 2013]. Um estudo realizado por Martins et al. (2013) demonstrou que os cuidados
com a saúde bucal não são considerados como importantes para os cuidadores dos PNEs e que apenas
38% entendem a saúde bucal como parte do bem estar geral, o que comprova a importância da
orientação aos familiares quanto à saúde bucal. Fato elucidado por Oliveira (2011), que citando Abreu
et al. (1999) constatou que um programa de controle mecânico/químico de placa bacteriana voltada
aos pais, é capaz de melhorar a saúde bucal de seus filhos, os quais conseguiram superar as
dificuldades para realizar ou auxiliar a escovação.

4. Considerações Finais
A intervenção odontológica precoce, através de medidas preventivas e curativas, atreladas ao
estabelecimento de um vínculo paciente-profissional-família, retarda a necessidade de realizar algum
procedimento nestes pacientes, além de poupá-los do desconforto e da dor que muitos dos problemas
da cavidade bucal apresentam. Dessa forma, é de suma importância a conscientização dos
responsáveis quanto ao cuidado da saúde bucal dos PNEs. Faz-se necessário, também, orientações e
capacitações para cirurgiões-dentistas e alunos de graduação quanto à importância da prevenção em
saúde e do respeito às peculiaridades de cada paciente.
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1. Introdução
A utilização de aulas práticas tem por objetivo instigar os alunos em cima de pesquisas científicas,
fazendo com que eles assimilem mais do assunto, tenham capacidade para resolução de problemas e
aumentem as habilidades científicas dos alunos, permitindo que utilizem e manipulem reagentes e
soluções, e observem organismos (RONQUI, 2009). Essas atividades contribuem para o interesse e a
aprendizagem dos alunos, especialmente instigando-os a investigação e principalmente com
atividades problematizadoras (ANDRADE, et al, 2011). Com isso, as aulas práticas auxiliam no
desenvolvimento de conceitos científicos pelos alunos, fazendo com que os alunos imaginem e
raciocinem, e assim objetivem seu mundo e criem resultados para problemas e trabalhos complexos
(LUNETTA, 1991). Porém, mesmo sendo essencial e de ótimo auxílio para as aulas teóricas e
aprendizagem dos alunos, nos cursos de graduação não são muito utilizadas como método de ensino.
É de fundamental importância que sejam utilizadas aulas práticas nas disciplinas de Genética
Básica, Citogenética e Genética Molecular para relacionar os conceitos teóricos ministrados em sala
de aula, isso faz com que os alunos participem mais ativamente do assunto, e tenha mais interesse em
buscar e pesquisar os temas estudados, além de facilitar unindo a teoria com a prática, onde ele ver e
participa fisicamente do processo previamente estudado.
As aulas práticas para formação dos cromossomos e organização do cariograma, visualização
dos cromossomos da cebola, extração de DNA, realização da PCR (Reação em Cadeia da
Polimerase), mapeamento gênico, têm por objetivos assessorar e facilitar o ensino-aprendizagem das
disciplinas de Citogenética (no 5° período de Licenciatura em Ciências Biológicas) e Genética
Molecular (no 6° período de Licenciatura em Ciências Biológicas e no 3° período de Medicina) na
UPE Campus Garanhuns.

2. Metodologia
Para realização das atividades deste projeto, foram preparadas algumas atividades práticas com as
seguintes turmas, Biologia molecular (medicina do 3° período), Citogenética (biologia do 5° período)
e Genética Molecular (Biologia do 6° período). Destas atividades algumas foram trabalhadas com
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alunos individuais e outras foram segregadas em grupos de até 5 pessoas, para assim permitir que
todos participem ativamente das atividades práticas. Estes trabalhos foram realizados nas datas
descritas na Tabela 1.
TABELA 1 – Agenda e distribuição das atividades práticas de Genética
Data

Turma

Atividade

Local

17/04/2018

5° período de Biologia

BioInformática: Mapeamento
Gênico

Laboratório de
Informática

27/04/2018

5° período de Biologia

Montagem de cromossomos e
organização do cariograma.

Laboratório de
Bioquímica

26/05/2018

5° período de Biologia

Preparo de lâminas de
citogenética de cebola

Laboratório de
Microscopia

11/06/2018

3° período de Biologia

Atividade sobre Heredrograma

Sala de Aula

26/09/2017

3° período de
Medicina

BioInformática: Mapeamento
Gênico

Laboratório de
Informática

Além destas atividades práticas, o projeto envolveu o preparo dos materiais a serem utilizados,
como reagentes, soluções, organização antes e após as práticas, limpeza, planejamento
teórico/prático, desenvolvimento e aplicação de exercícios de revisão para as turmas. Para a conclusão
do projeto com as disciplinas ainda serão realizadas atividades práticas nos laboratórios com as
turmas do 6° de Biologia em Biologia Molecular e no 3° período de Medicina também com Biologia
Molecular, abordando extração de DNA, purificação deste DNA, PCR e a eletroforese de DNA em
gel de agarose e por fim, análise de todos os resultados, além disso, as atividades de revisão doa
conteúdos para as disciplinas.

3. Resultados e Discussões
Para a realização da primeira aula prática da disciplina de Citogenética, a turma foi dividida em
duplas, onde cada qual ficou responsável pela confecção de um par cromossomico e posteriormente
a montagem de um cariograma (Figura 1). Para a aplicação dessa atividade foi necessário a utilização
de papel machê picotado e dissolvido em um recipiente com água. Em seguida os estudantes foram
instruídos a adicionar cola branca no recipiente e misturar todos os materiais até formar uma mistura
homogênea, o que garantiu a forma estrutural dos cromossomos, sendo possível montar um
cariograma humano.
Já a segunda atividade prática em citogenética, os estudantes buscaram identificar as
diferentes fases da divisão mitótica através das células de um vegetal. O método utilizado foi o
protocolo de Guerra (2002), que consiste em cortar as raízes antigas da cebola e deixa–la em um
recipiente com água cerca de três dias antes da realização da aula, de maneira que apenas a parte
inferior do bulbo desse vegetal toque a água, até que as raízes crescam cerca de 2cm de comprimento
(Figura 2A). As raízes foram fixadas em solução de Carnoy (3 etanol : 1 ácido acético) por 2 h. Após
a fixação foram realizadas lavagens em água destilada e posteriormente foi feita a hidrólise em HCl
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5N, as raízes foram então coradas com hematoxilina acética 1% por 30 min. Ao final da montagem
das lâminas, os grupos puderam observar os cromossomos (Figura 2B) e suas fases mitóticas no
microscópio óptico (Figura 2C ).
A aplicação dos exercícios de fixação do conhecimento foi realizado com os estudantes da
disciplina de genética básica referente ao estudo e identificação de heredogramas e da disciplina de
genética molecular referente aos conteúdos de replicação do DNA, transcrição, tradução, código
genético, regulação da expressão genica, mutação e reparo; estudados em aulas anteriores pelas
turmas. Com essa atividade foi possível avaliar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes sobre
os assuntos contidos nas disciplinas, bem como garantir que o conteúdo visto em sala de aula seja
consolidado pelos mesmos.
O mapeamento Gênico foi realizado com as turmas do 5° período de biologia e 3° de medicina,
onde foi dado uma aula teórica no próprio laboratório de informática, em seguida cada aluno em seu
devido computador foi resolvendo os casos de genética para mapeamento gênico (Figura 3).

FIGURA 1 – Montagem dos cromossomos e organização do cariograma

FIGURA 2 – Análise citogenética vegetal (A – crescimento das raízes de cebola; B – prepare de
lâminas; C – vizualização em microscópio)
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FIGURA 3 – Mapeamento gênico

4. Considerações Finais ou Conclusão
Por meio do exercício da monitoria é possível ao estudante licenciando desenvolver habilidades
inerentes à docência, aprofundar conhecimentos em sua área específica e contribuir com o processo
de ensino-aprendizagem dos alunos monitorados. Essa atividade assume uma importância relevante
na aplicação das disciplinas de Genética Básica, Citogenetica e Genética Molecular ofertada ao curso
de biologia da Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Garanhuns, que necessita aliar teoria e
atividades práticas, que tornem o conhecimento mais efetivo e significativo.

5. Órgãos de Fomento
Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA/UPE).

6. Referências
Andrade, M. L.; Massabni, V. G. O. (2011). Desenvolvimento de atividades práticas na escola: um
desafio para os professores de ciências. Ciência & Educação, V. 17, n. 4, p. 835-854.
Guerra M, Souza M. J. (2002). Como observar cromossomos: um guia de técnicas em citogenética
vegetal, animal e humana. Fundação de Pesquisas científicas de Ribeirão Preto. São Paulo.
Lunetta, V. N. (1991). Actividades práticas no ensino da ciência. Revista Portuguesa de Educação,
V. 2, n. 1, p. 81-90.
Ronqui, L.; Souza, M. R.; Freitas, F. J. C. A. (2009). Importância das atividades práticas na área de
Biologia. Revista científica da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal- FACIMEP. CacoalRO.

333
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Infância e desenho animado: entrelaçamentos entre a criança e o
personagem
Maria Letícia Pereira da Silva 1, João Ricard Pereira da Silva 2
1Estudante do Curso de Bacharelado de Psicologia – Campus Garanhuns
2Professor do Curso Bacharelado em Psicologia– Campus Garanhuns
{mleticiasil02@gmail.com}{joaoricard@yahoo.com.br}
Palavras-chave: Desenho animado, infância.

1. Introdução
A relação entre infância e mundo na contemporaneidade vai se moldando a partir de mudanças
sociais, culturais e econômicas. A presença da mídia televisiva, se consolidando ao longo das décadas,
dá um novo sentido a infância e ao brincar. Buscando seu espaço, a mídia dirigida a crianças utiliza
da fantasia e do imaginário com narrativas que vão desde contos de fadas à histórias de super-heróis,
como formas de preservar a lógica capitalista e conservar um mercado de consumo infantil.
Diante disso, o desenho animado se mostra como uma das principais formas de entretenimento
infantil. O sucesso da animação até os dias de hoje talvez se dê pela adaptação deste ao contexto
contemporâneo, fazendo com que embora constantemente atravessado pela fantasia, como afirmam
Dorfman & Matterlart (1980, p. 13) “Sempre há, entre os seres humanos, personagens que se parecem
ou assemelham àqueles das historietas de Disney.”
A partir disso, o presente trabalho tem por objetivo trazer para o centro das discussões a
influência da animação no comportamento infantil, tendo em vista os valores, padrões e discursos
ideológicos que estão presentes nessa categoria midiática e refletir sobre de que forma a criança
constrói significados a partir destes.

2. Metodologia
O percurso metodológico do seguinte trabalho constituiu-se a partir da pesquisa nas bases de dados
SCIELO e PEPSIC sobre a temática presente. A amostra foi composta por sete publicações em que
era abordado o tema animação e sua relação com a infância. Adiante, a partir do material encontrado,
foi realizada uma análise e elaboradas conclusões a partir da interpretação das informações obtidas.

3. Resultados e Discussões
A popularização da televisão no Brasil, durante a década de 1960, possibilitou à população a adição
de novos hábitos e modificação de comportamentos. Não se apoderando ainda de noções de
diversidade, a mídia televisiva estabelecia de forma clara padrões de consumo, estética e
comportamento.
A criança não “escapa” dessa perspectiva, sendo vista pela lógica capitalista como
consumidora ainda antes de nascer, programas de entretenimento infantil assim como publicidade
destinada a crianças, ganham espaço no mercado atual e remodelam a relação da criança com o
brincar. A influência desses meios exerce o poder de afastar-se das particularidades que compõem as
várias infâncias em prol de uma mesma infância consumidora, como afirma Volnovich (1995), a
criança se localiza na categoria de usuário e se configura como um corpo que consome ao mesmo
tempo em que é consumido pelo próprio mercado.
A partir desse contexto, Muniz Sodré (2001, p.20) fala em entrevista sobre o papel da mídia na
sociedade:
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A mídia também concorre sem dúvida nenhuma com a escola. Desde que o
homem é homem ele se relaciona com o exterior através de mediações. Cada
mediação dessas, a escola, a família, é como se fosse uma esfera com suas
regras próprias. [...] Nós nos educamos para a ética a partir dos princípios
fundadores da sociedade. No entanto, na mídia a ética, os valores, as normas
são comerciais. A mídia tem uma moralidade mercantil, moralidade de
vendedor, de comerciante.

Diante dessa cena, os desenhos animados ganham espaço a partir do século XX com uma
narrativa que na maioria das vezes incluía animais falantes ou seres imaginários e uma realidade
fantasiosa. A primeira animação com essas características surge em 1907, através de um animador
chamado Winsor McCay, primeiro a criar em suas animações situações fantasiosas e personagens
com personalidade, o que permitia ao público a identificação com a personagem. Essa nova
caracterização de desenho animado colocava o foco na trama e não mais na parte técnica (repetição
de imagens), passando a animação para a forma que é conhecida até os dias atuais.
Na interface entre as realidades exibidas nas animações e a vida cotidiana da criança, se
misturam conhecimentos assimilados a partir das experiências e vivência da própria criança e um
novo mundo fantasioso. De super-heróis à crianças aventureiras, o espectador é motivado a viajar
pelo universo virtual da televisão e trazer traços da ficção para a realidade de forma a não se opor a
brincadeira e sim alimentá-la, apropriando-se de conteúdos que se manifestam através do brincar.
(BROUGÈRE, 1995).
À vista disso, o brincar se torna uma atividade essencial, tendo em vista que a partir dela a
criança expressa sua própria forma de compreensão da realidade e começa a conhecer o mundo,
perceber regras e desenvolver habilidades sociais, configurando a brincadeira como uma experiência
social e cultural. Conforme Borba (2007, p.34):
A experiência do brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, presentes
e futuros, sendo marcada ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança.
[...] Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida, e sim recriada a
partir do que a criança traz de novo, com o seu poder de imaginar, criar,
reinventar e produzir cultura.

Nesse contexto, protagonismo da criança nos desenhos animados e a atribuição a esta de
habilidades e capacidade de resolução de questões complexas descaracteriza a compreensão da
criança enquanto ser inocente e com poucos conhecimentos. Essa concepção de criança com papel
ativo em seu próprio processo de aprendizado, caracteriza uma compreensão pedagógica que valoriza
a criança enquanto figura social de direitos, reconstrutora de seu lugar na sociedade. Criança
protagonista do seu desenvolvimento, realizado por meio de uma interlocução ativa com seus pares,
com os adultos que as rodeiam e com o ambiente no qual estão inseridas. (BARBOSA & HORN,
2008).
Diante disso, uma das categorias mais populares de desenho animado, criada em 1939, ganha
cada vez mais espaço nos dias de hoje: os desenhos de super-heróis. A divulgação desse gênero
acompanha transformações na sociedade e traz algumas problemáticas de forma simples e de fácil
compreensão para crianças. Grande exemplo disso, a primeira super-heroína pelas HQs da DC
Comics, a Mulher-Maravilha, surge em 1941, mesma época em que algumas reivindicações formais
do movimento feminista estavam sendo conquistadas.
Cinquenta e quatro anos depois, vai ao ar produzido pela Cartoon Network, a animação As
Meninas Super-Poderosas, o enredo conta a história do cotidiano de três garotas, Florzinha, Lindinha
e Docinho, que combatem o crime na cidade de Townsville. Com roteiro inovador, o desenho parece
ignorar alguns paradigmas de gênero. As protagonistas, estudam e tem outros afazeres quando não
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estão sendo heroínas de sua cidade, enquanto o seu pai e criador, o Professor Utônio, fica responsável
pelas atividades domésticas e pelo cuidado com as meninas.
A feminilidade, doçura, infância e delicadeza das meninas superpoderosas é combinada com
características de heroísmo, força e coragem, utilizando a animação como meio de atribuição de poder
às mulheres e crianças em geral, mostrando a possibilidade de coexistência de características do
estereótipo feminino com características associadas à virilidade (POTTS, 2004).
4. Considerações Finais
A criança, caracterizando-se como ser social e histórico, que reinventa a sua realidade, é
produtora de cultura e possui protagonismo em seu próprio desenvolvimento, se configura como
figura importante para o mercado capitalista. Diante disto, a animação, que se transforma com o
passar do tempo tentando atender às demandas dos avanços tecnológicos, é atualmente um dos
produtos midiáticos mais transmitido na contemporaneidade.
Os desenhos animados são constituídos a partir de conteúdos diversos que por meio da
conexão entre si, possibilitam que a criança origine uma rede de relações significantes a partir da
animação, permitindo a esta construir e reconstruir seu conhecimento a partir de realidades distintas
que compõem o mundo a sua volta. Entretanto, mesmo a animação tendo como principais
características a linguagem lúdica e a fantasia, os discursos ideológicos ainda são percebidos por meio
da fala de personagens.
A partir das transformações dos desenhos animados, tornando narrativas, efeitos e cores mais
atrativas, a criança tende a passar por um processo de identificação com os personagens,
desenvolvendo nestas, valores, padrões, concepções de mundo e a possibilidade de criação a partir da
animação transmitida, que vão se moldando a partir das singularidades de cada infância e que se
manifestam através do brincar.
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1. Indrodução
Segundo SILVA et. al (2017), aproximadamente 60% das mulheres em idade reprodutiva utilizam
algum método contraceptivo. Os ACO (anticoncepcional oral), quando utilizados correta e
continuamente, proporcionam à mulher controle efetivo e seguro da sua fecundidade, bem como
regularização do ciclo menstrual e a prevenção de alguns tipos de câncer.
Todavia, o uso de ACO na presença de algumas condições, como a hipertensão arterial, pode
aumentar o risco de acidente vascular encefálico (AVE) e infarto agudo do miocárdio (IAM). Somado
a isso, BRITO (2011) pontua que há demonstrações de uma associação clara entre o uso de
contraceptivos orais combinados (COC) e o aumento de risco para trombose venosa e arterial.
Os efeitos dos contraceptivos orais que afetam o sistema cardiovascular tendem a estar
relacionados com fatores variados, como a idade, o tipo de contraceptivo, a dose de estrogênio e
progestogênio e a predisposição individual. Ademais, sabe-se que, quando se associa o ACO com
fatores de risco, há uma maior predisposição ao desenvolvimento da aterosclerose, já que ele interfere
nos níveis lipidêmicos. (SOARES, 2007; XAVIER, 2013).
Nesse sentido, faz-se necessária a análise da relação entre o uso de anticoncepcional oral e o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a fim de que possam ser sanadas as principais dúvidas
sobre tal temática.

2. Metodologia
Foi realizado um estudo do tipo secundário, a partir da revisão descritiva e qualitativa da literatura
nas bases eletrônicas de dados Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (Scielo),
Redalyc e Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose. A consulta aos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) identificou as seguintes palavras-chave correspondentes à
pesquisa: anticoncepção, fenômenos fisiológicos cardiovasculares, hormônio. O critério de inclusão
adotado foi a abordagem do tema pesquisado, que incluiu seis artigos, entre os anos 2007 e 2017.
Somado a isso, foram excluídos artigos produzidos há mais de 15 anos e estudos financiados por
indústrias farmacêuticas.

3. Resultados e Discussão
337
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Sabe-se que contraceptivos hormonais são o método reversível mais utilizado pela população
feminina brasileira (± 25%) para planejamento familiar e consiste da associação entre um estrogênio
(em geral, etinilestradiol) e um progestagênio; ou em apresentações de progestagênio isolado sem o
componente estrogênico. As ações esperadas consistem em bloqueio da ovulação, ao inibir a secreção
dos hormônios folículo-estimulante e luteinizante; espessamento do muco cervical, dificultando a
passagem dos espermatozóides; conduzem o endométrio a não receptividade à implantação e há
alteração na secreção e peristalse das trompas de falópio. (BRITO, 2011).
No discurso de BRITO (2011), todavia, há a pormenorização , baseada em estudos recentes
cujas sugestões são a respeito da implicação de desenvolvimento de tromboembolismo venoso (TEV),
decorrente do emprego de contraceptivos orais combinados (COC), pois, embora as tromboses
venosas e arteriais possuam alguns fatores de riscos em comum para sua ocorrência, sabe-se que a
estase sanguínea e a hipercoagulabilidade representam os principais fatores etiopatogênicos para o
(TEV).
Essa conjectura é legitimada no entendimento de que a utilização de etinilestradiol (EE) induz
alterações significativas no sistema de coagulação, culminando com aumento da geração de trombina.
Ocorre também aumento dos fatores de coagulação (fibrinogênio, VII, VIII, IX, X, XII e XIII) e
redução dos inibidores naturais da coagulação (proteína S e antitrombina), ou seja, em análises
globais da hemostasia, há demonstração de resistência adquirida à proteína C, que tem ação
anticoagulante, e aumento de geração de trombina. Essas ações decorrem do forte impacto do
metabolismo de primeira passagem do estrogênio em proteínas hepáticas, pois o grupamento 17αetinil lentifica o metabolismo do fármaco, bem como prolonga a retenção tecidual. (BRITO, 2011;
FERREIRA, 2016; KATZUNG, 2012).
O etinilestradiol contido nos anticoncepcionais pode ter efeito cardioprotetor, na medida em
que aumenta a produção de HDL e de VLDL, enquanto diminui a síntese de LDL. Entretanto, a
presença de progestinas, um composto sintético com efeitos similares à progesterona, pode direcionar
o metabolismo lipídico para um perfil desfavorável, já que há receptores de estrogênio e progesterona
em todas as camadas constituintes dos vasos sanguíneos. (FERREIRA, 2016; BRITO, 2011)
Estudos de SANTOS (2007) demonstram que os contraceptivos são uma das principais classes
de fármacos envolvidas em deslipidemias secundárias, isto é, alterações metabólicas lipídicas que
cumulam no aumento sérico de lipoproteínas, sendo causadas por ações medicamentosas ou
consequências de doenças base. O acúmulo de lipoproteínas correlaciona-se à aterosclerose. Nesse
cenário, foi observado que o aumento dos níveis plasmáticos de colesterol, decorrentes da
administração de ACO, é significante em mulheres entre 30 e 39 anos.
De acordo com SILVA (2017) o uso prolongado de ACO pode aumentar em duas vezes a
chance de desenvolver hipertensão, já que ele aumenta em três vezes a chance de não controle da
pressão arterial. Ademais, em um estudo desenvolvido, percebeu-se que a suspensão do ACO em
mulheres hipertensas reduziu em 15 mmHg a pressão arterial sistólica e em 10 mmHg a pressão
arterial diastólica. Esses efeitos provavelmente se devem ao estrogênio contido nos ACO, o qual age
no sistema renina-angiotensina-aldosterona promovendo a retenção de sódio, com consequente
aumento do volume plasmático e elevação da pressão arterial. Em mulheres hipertensas, pois, o uso
de anticoncepcionais é contraindicado, uma vez que as vantagens encontram-se aquém dos riscos
para doenças cardiovasculares agudas, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral
isquêmico (FERREIRA, 2016).
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4. Conclusão
Percebe-se, então, a partir do exposto, a indissolubilidade da relação entre contraceptivos orais
hormonais em doenças cardiovasculares, de modo que indícios nas falas supracitadas tem conexões
e respaldo, sobretudo em relação à tromboembolia venosa, à aterosclerose e à hipertensão arterial
sistêmica. Entende-se, pois, que as variações na proporção estrógeno-progesterona induzem, em
maior ou menor grau, a suscetibilidade a tais disfunções.
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INTRODUÇÃO
Desde o início do desenvolvimento da psicologia do esporte, esforços têm sido despendidos
para o acúmulo de conhecimento das características psicológicas associadas ao desempenho
esportivo e à manutenção destas atividades ao longo da vida. No Brasil, poucos estudos empíricos
são realizados com objetivos de explicar essas associações. Dentre os principais motivos destacamse a falta de instrumentos objetivos válidos e confiáveis que possibilitem o acesso a esses construtos.
Diante desta lacuna, esta pesquisa tem como principal objetivo estimar as primeiras evidências de
validade com base na relação com variáveis externas para o Inventário Multidimensional de
Excelência Esportiva (MUSI), uma bateria de questionários que visa acessar características
psicológicas teoricamente relacionadas a excelência esportiva: Energia Mental, Atenção
Concentrada, Atenção Difusa, Atenção Externa e Atenção Interna. Para tanto, verificou-se a
associação entre os escores apresentados pelos participantes nas subescalas que compõem o MUSI
e o Inventário de Coping para Atletas em Situação de Competição (ICASC–40), sob a hipótese
de que pessoas com maiores níveis de atenção, energia mental e atenção tendem a apresentar níveis
mais adaptativos de enfrentamento no contexto esportivo.

METODOLOGIA
Essa foi uma pesquisa de base quantitativa, a qual objetiva "enfatizar o raciocínio dedutivo,
as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana" (SILVEIRA e
CÓRDOVA, 2009, p.33).
A amostra, por conveniência, foi composta por 92 praticantes de atividade esportiva, de
ambos os sexos, dos quais 84,8% eram homens e 15,2% era mulheres, com idade que variavam
entre 14 e 43 anos. Sendo estes praticantes das seguintes modalidades:
Basquete (83,7%) e Futsal (16,3%). Quanto ao nível competitivo 85,7% declararam
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participação em nível regional, 13,2% estadual e 1,1% nacional. Destes, 36,7% estavam em nível précompetitivo, 53,3% competitivo e 10% pós-competitivo.
Os participantes da presente pesquisa responderam a diferentes instrumentos: 1- Inventário
multidimensional de Excelência Esportiva (MUSI) (SINDIK, BOTICA, FIŠKUŠ, 2015), 2Inventário de Coping para Atletas em Situação de Competição (ICASC–40) (WIETHAEUPER,
BALBINOTTI, 2012); e 3- Questionário sócio demográﬁco, permitindo o acesso às principais
características dos participantes.
O contato com a amostra e, portanto, a aplicação dos instrumentos ocorreu apenas após
a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. Os instrumentos foram administrados de forma
coletiva, antecedido da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Quanto
a análise de dados, a associação entre o MUSI e o ICASC-40 foi estimada através de coeﬁcientes de
correlação de Pearson entre os fatores que compunham as escalas assumindo nível de signiﬁcância
de 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A correlação entre o MUSI e o ICASC-40 é apresentada na Tabela 1.
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A partir da tabela 1, observa-se correlações significativas positivas e moderadas entre as
habilidades avaliadas pelo MUSI e estratégias de coping empregadas pelos atletas em situações de
competição. Mais especificamente, atletas que apresentaram maiores níveis de Energia mental
tendem a apresentar maiores escores nas estratégias de Enfretamento da Escala de coping: Revaliação
Positiva (0,226), Ação Direta (0,209) e busca de Apoio Social (0,220). O mesmo fenômeno foi
observado para os atletas que apresentavam maiores níveis de Atenção Externa Difusa e
Velocidade Interna que tendiam a empregar estratégias de Reavaliação Positiva (0,416 e 0,317,
respectivamente), Ação Direta (0,351 e 2,96, respectivamente), Busca de Apoio Social
(0,348 e 0,224, respectivamente), e Autocontrole (0,293 e 0,225, respectivamente).
Ainda em relação às estratégias de aproximação, verificara-se que diferentes variáveis
que compuseram o MUSI se relacionavam positivamente e moderadamente com a dimensão geral
de Enfrentamento, como: Habilidade para manutenção da atenção (0,229), Atenção Externa Difusa
(0,348), Velocidade Interna (0,356) e Atenção Externa Concentrada (0,306). A Habilidade para
Manutenção da Atenção é uma variável que viabiliza o melhor desempenho das outras variáveis que
compõem o construto Atenção, portanto, quando determinada habilidade está automatizada a ponto
de que sua execução exija pouco esforço, o desempenho dessas variáveis torna-se contínuo e
inconsciente, proporcionando ao atleta a elaboração de melhores estratégias de enfrentamento
dos problemas (RODRIGUES et.al. [s.d.]). Tais resultados sugerem que atletas com maiores níveis
nestas variáveis tendem a apresentar habilidades mais adequadas como aproximação e
enfrentamento do estressores inerentes à prática esportiva.
Por fim, verificou-se que a variável Atenção Interna Difusa estava relacionada positivamente
com as estratégias de evitação do problema, indicando que pessoas com níveis altos em Atenção
Interna Difusa tendem a empregar estratégias para evitar o problema e, portanto, soluções
menos adequadas para resolução de estressores vivenciados na situação de competição, são
elas: Ação Agressiva (0,340), Negação (0,362), Distração (0,437) e inibição da ação (0,374).
Resultados que se refletem na relação como a dimensão geral de Evitação (0,491). Nessa direção,
atletas que se envolvem demasiadamente com pensamento e sentimento durante a prática
esportiva apresentaria queda de performance uma vez que estariam mais distraídos, não
apresentariam ações adequadas para a resolução do problema e, portanto, tenderia a ignorar os
eventos estressores.
Desta forma, os resultados respondem satisfatoriamente aos objetivos desta pesquisa em
estimar evidências de validade com base na relação com variáveis externas (AERA, APA & NCME,
2014) ao MUSI, uma vez que foram confirmadas as hipóteses iniciais quanto associação entre as
estratégias de Coping e as variáveis avaliadas pelo MUSI (Sindik et al., 2015) Nesta direção,
entende-se que a pesquisa em questão construiu para o acúmulo de evidências de validade da
versão brasileira do MUSI, fornecendo assim, as primeiras bases científicas de validade para a
interpretação dos escores deste instrumento frente à população alvo, atletas brasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados apresentados corroboram a perspectiva teórica que fundamentou o estudo e, portanto,
indicam as primeiras evidências de validade do MUSI com base na relação com outras variáveis.
Além disso, vão em direção aos resultados encontrados frente à versão original do instrumento,
desenvolvida por Sindik et.al. (2015) no contexto croata, demonstrando a potencialidade do MUSI
em sua versão brasileira. Ainda nesse contexto, os resultados sugerem correlações de moderada a
alta entre diferentes construtos do contexto psicológico, o que reafirma construções teóricas já
elencadas por alguns autores. Por fim, destaca-se algumas das limitações a serem superadas
em futuros estudos com a necessidade de amostras mais abrangentes/equilibradas quanto a sexo e
modalidade esportiva, e acesso a modalidades individuais. Sugere-se a realização de estudos de
evidências de validade com base na estrutura interna, em especial para as subescalas que contam
com mais de uma dimensão, haja vista a exigência de tais evidências para que o instrumento
seja disponibilizado a utilização prática.
FOMENTO
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE
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1. Introdução
A presente pesquisa teve como principal objetivo estimar as primeiras evidências de precisão da
versão brasileira do Inventário Multidimensional de Excelência Esportiva (MUSI), uma bateria de
instrumentos que avaliam diferentes habilidades teoricamente associadas ao desempenho esportivo:
energia mental, atenção concentrada, atenção difusa. Embora processos psicológicos como atenção e
energia mental sejam destacados na literatura como importantes para os praticantes de atividades
esportivas, há uma ausência nas associações teóricas com o desempenho esportivo.
Vale ressaltar que poucos estudos empíricos são realizados com objetivos de explicar essas
associações. Dentre os motivos, destaca-se a falta de instrumentos objetivos válidos e confiáveis que
possibilitem o acesso a esses construtos. Esse quadro denuncia ainda uma importante lacuna referente
à psicologia do esporte e do exercício, tal como a falta de instrumentos de medidas construídos ou
adaptados para avaliação da população envolvidas com atividades físicas e esportivas (PEIXOTO,
NAKANO, BALBINOTTI, 2016). Este reflete também a falta de teorias claras capazes de definir as
expressões comportamentais destes construtos no contexto esportivo (JONES, 2002). Das diferentes
dimensões avaliadas pelo MUSI, esse estudo foi direcionado para as dimensões Energia mental,
Atenção concentrada e Atenção difusa. Para alcançar um bom desempenho no esporte é necessário o
desenvolvimento de habilidades de atenção e ter energia mental suficiente para lidar com os desafios
ligados a esse contexto.
Considerando a escassez de instrumentos para avaliar esses construtos psicológicos de forma
eficaz no contexto esportivo brasileiro foram realizados os primeiros estudos com o objetivo de
adaptar o MUSI para o português brasileiro. Para tanto, pautou-se nos procedimentos de backtranslation, conforme comumente adotado na literatura especializada (BORSA; DAMASIO;
BANDEIRA, 2012).
Contar apenas com o procedimento de tradução e adaptação de um instrumento não garante a
adequação na avaliação desse construto frente a população brasileira, pois são necessárias as
evidências de precisão e validade do instrumento frente à população de interesse (PASQUALI, 2010).
A utilização de um instrumento de avaliação deve ser antecipada por informações referentes à
precisão da medida. Nessa direção foram estabelecidos os objetivos da presente pesquisa, estimar
evidências de precisão para as escalas e subescalas que compõem a versão brasileira do MUSI.

2. Metodologia
A amostra total, por conveniência, foi composta por 92 praticantes de atividade esportiva com idades
que variavam entre 14 e 43 anos (24,35±6,9, 84,8% homens). Dentre estes praticantes das
modalidades de basquete (83,7%) e futsal (16,3%). Para ter acesso a esses participantes, os praticantes
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de atividades esportivas foram abordados em parques e praças da cidade de Garanhuns, bem como
em clubes e escolas que mantenham equipes esportivas. Quanto ao nível competitivo 85,7%
declararam participação em nível regional, 13,2% estadual e 1,1% nacional. Destes, 36,7% estavam
em nível pré-competitivo, 53,3% competitivo e 10% pós-competitivo.
No intuito de interferir o mínimo possível na rotina dos participantes, as aplicações foram agendadas
para horas anteriores ou posteriores às práticas esportivas, e foram realizadas em espaços localizados
nos próprios centros de treinamentos, já que os mesmos apresentaram condições adequadas de
privacidade para a aplicação dos procedimentos propostos. Os quais responderam aos seguintes
instrumentos:
1- Instrumentos: Inventário multidimensional de Excelência Esportiva (MUSI) (SINDIK; BOTICA;
FIŠKUŠ, 2015), uma bateria de questionários desenvolvida para avaliação de diferentes
características psicológicas teoricamente ligadas a excelência esportiva: energia mental, atenção
concentrada, atenção difusa, atenção externa, atenção interna. Essas características contam com itens
respondidos em uma escala tipo Likert de cinco pontos que indica o nível de concordância com cada
uma das afirmações expressas nos itens, os quais variavam entre (1) discordo fortemente a (5)
concordo fortemente; 2- Questionário sóciodemográfico, que permitiu o acesso às principais
características dos participantes como sexo, idade, modalidade esportiva, nível competitivo, tempo
de experiência na modalidade e nível de escolaridade.
Para estimação da precisão do MUSI empregou-se as técnicas estatísticas para avaliação da
confiabilidade de uma escala encontram-se os coeficiente de Alfa de Cronbach (α) e Ômega de
Mcdonald (Ω), o qual varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Considerando como bons índices de
confiabilidade das medidas quando alcançado coeficientes (>0,70).

3. Resultados e discussões
Os indicadores de precisão da versão brasileira do MUSI são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Consistência interna alfa de Cronbach (α) e Omega de Mcdonald (Ω)

A partir da Tabela 1, pode-se verificar os indicadores de precisão para as escalas totais e
subescalas que compuseram o MUSI. Infere-se que as escalas Energia mental, Habilidade de
manutenção da atenção, atenção interna difusa, atenção externa difusa e Atenção externa restrita
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apresentaram indicadores considerados bom, iguais ou superiores a 0,7. Valores também observados
para as escalas totais: Escala de manutenção da atenção e Escala de Atenção externa concentrada.
Contudo, alguns indicadores apresentaram valores classificados como aceitáveis, entre 0,6 e 0,7, são
elas: a subescala Consciência sobre o estado de atenção, Velocidade interna e Consciência sobre
atenção durante a performance. De forma geral, os resultados indicam boa adequação dos níveis de
precisão das subescalas que compõem a versão brasileira o MUSI. Conforme apontado pelas
principais instituições que regulam a utilização dos testes no brasil e no mundo, SATEPSI, AERA,
APA e NCME tais resultados sustentam as primeiras evidências de precisão da versão brasileira do
MUSI e, portanto, níveis de erros aceitáveis em medidas psicológicas.
Além disso, os resultados são coerentes com os valores encontrados no estudo de precisão da versão
original do instrumento que junto a população de atletas croatas (N= 248), vale ressaltar que amostra
da presente pesquisa contou com número significativamente menor de participantes quando
comparada a pesquisa da versão original, o que aponta para potencialidade da versão brasileira do
MUSI. A partir dos resultados observados pode-se inferir a adequação do processo de tradução da
versão brasileira do MUSI, o que resultou numa versão com bons indicadores de precisão. Desta
forma, sugere-se que os objetivos da presente pesquisa foram satisfatoriamente alcançado: a obtenção
das primeiras evidências de precisão da MUSI em sua versão brasileira (AERA; APA; NCME, 2014).
4. Considerações Finais
Os resultados obtidos indicam boa adequação dos níveis de precisão das subescalas que compõem a
versão brasileira o MUSI. Conforme apontado pelas principais instituições que regulam a utilização
dos testes no brasil e no mundo, SATEPSI, AERA, APA e NCME tais resultados sustentam as
primeiras evidências de precisão da versão brasileira do MUSI e, portanto, níveis de erros aceitáveis
em medidas psicológicas.
Destaca-se que a amostra da presente pesquisa contou com número significativamente menor
de participantes comparada à pesquisa da versão original, o que aponta para potencialidade da versão
brasileira do MUSI, contudo novos estudos se fazem necessários. Para tanto, sugere-se o acesso a
amostras mais heterogêneas quanto a sexo e modalidade esportiva, e acesso a modalidades
individuais. Outrossim, a realização de estudos de evidências de validade com base na estrutura
interna, em especial para as subescalas que contam com mais de uma dimensão, haja vista a exigência
de tais evidências para que o instrumento seja disponibilizado a utilização prática.

Órgão de Fomento
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1. Introdução
As doenças parasitárias ainda constituem uma problemática na saúde pública, levando a óbito cerca
de 2 a 3 bilhões de indivíduos em todo o mundo. A sintomatologia está geralmente relacionada a
infecções intestinais, colites, anemia e desnutrição, entretanto muitos indivíduos são assintomáticos,
mantendo-se doentes e aptos a contaminar outras pessoas (SILVA et al, 2010). As infecções podem
trazer ainda comprometimento do desenvolvimento físico e intelectual, quando acometido em
crianças. Essas infecções estão entre as doenças mais negligenciadas do mundo (FERREIRA et al,
2007).
No Brasil, as enteroparasitoses acometem mais intensamente indivíduos com baixo nível
socioeconômico que convivem em condições precárias de saneamento básico, representando bem a
desigualdade social (PITTNER et al, 2006). Essas infecções são responsáveis pela diminuição da
qualidade de vida da população, causando grandes perdas econômicas com a diminuição da
produtividade do indivíduo doente (SILVA e MASSARA, 2005).
Diante dessa realidade, esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias e
ações que possibilitem a prevenção e combate das enteroparasitoses através do diagnóstico,
caracterização epidemiológica, desenvolvimento de palestras e capacitações em escolas, creches,
unidades de saúde da família e no próprio âmbito universitário.
Estas ações possibilitarão o estabelecimento de uma parceria entre o meio acadêmico, a
comunidade e a secretaria municipal de saúde de Garanhuns; tríade que poderá repensar as causas
desse problema: saneamento básico, custo de tratamento, medidas profiláticas, dificuldade para
realização de exames, deficiência de informações, entre outros. Pela sua natureza multidisciplinar,
este projeto tem permitido que acadêmicos de medicina e biologia, desenvolvam, sobretudo, uma
melhor compreensão das realidades locais, permitindo uma visão de saúde coletiva, especialmente na
comunidade onde a Universidade se insere.
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2. Metodologia
O presente trabalho de extensão está sendo conduzido em 2 Unidades Básicas de Saúde: Magano II e
Brasília I, e no Núcleo de Educação Integral Municipal Professor Marcos Diego Carneiro de Freitas,
na Cohab 2, todos situados no município de Garanhuns – PE, nos meses de setembro a dezembro de
2018. As etapas realizadas consistem em:
Educação em Saúde Para Comunidade
Realizada com os usuários que das unidades de saúde, e com as mães e alunos da escola. Tratase de uma apresentação sobre as parasitoses com maior incidência na região, sendo elas:
Tricomoníase, Giardíase, Amebíase, Teníase, Ascaridíase, Schistosomose e Oxiúrius. Foram
abordadas as medidas profiláticas e as formas de transmissão e sintomas das mesmas.
Capacitação em Parasitoses Para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Funcionários da
Escola
Aborda as parasitoses discutidas anteriormente com a população de forma mais aprofundados
tratando de ciclo biológico, patogenia, tratamento e formas de controle e prevenção das parasitoses.
Exames Parasitológicos de Fezes
São distribuídos nas unidades de saúde e na escola recipientes apropriados para coleta de fezes
para os ACS, nos postos, e para as mães, na escola, com a finalidade de se coletar amostras de fezes
dos usuários dos postos e das crianças da escola. As amostras recolhidas são analisadas pelos
integrantes do projeto, sob a supervisão da Professora Orientadora, no laboratório de análises, na
UPE. As amostras são processadas de acordo com a técnica de Hoffman e analisadas ao microscópio
para a presença de ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários.
Análise estatística
Os dados serão tabulados no programa Microsoft Excel e a análise descritiva dos dados
consiste em frequência absoluta e relativa das variáveis numéricas.

3. Resultados e Discussão
Este trabalho fará um levantamento epidemiológico e parasitológico, relacionando as condições
socioeconômicas com a prevalência de enteroparasitoses, o que proporcionará um melhoramento das
práticas de prevenção em saúde no local. Em ações anteriores realizadas pelo presente projeto, foram
encontrados casos de multiparasitismo, sendo os parasitos mais encontrados: Ascaris, Entamoeba,
Giardia e Ancylostoma.
Diversos autores citam que dentre os helmintos os que promovem mais quadros infecciosos
estão Ascaris lumbricoides, Ancilostomídeos e Trichuris trichiura, além de protozoários como a
Entamoeba
histolytica e Giardia lamblia, onde estes
podem contar com vetores mecânicos para contaminar alimentos como moscas e baratas, além do
consumo de água contaminada e ou alimentos mal higienizados (ROQUE et al, 2005, SILVA e
GOMES, 2005).
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O projeto também irá facilitar e promover o acesso aos exames clínicos e laboratoriais pela
população carente residente nas imediações da Universidade; os resultados das análises serão
entregues aos participantes do projeto, os quais poderão retornar aos postos de saúde para
encaminhamento do tratamento, quando necessário.
Além disso, o projeto promoverá ações de educação da comunidade e capacitação de
profissionais com o principal objetivo de promover maior visibilidade dessas doenças negligenciadas,
alertando para a sua importância e impacto na saúde.

4. Considerações Finais
Sendo as parasitoses um problema de saúde pública e negligenciado, observa-se a necessidade de se
discutir parasitoses na comunidade, alertando principalmente para a alta prevalência de
multiparasitismo em pessoas residentes em áreas carentes.
Este projeto aborda e dissemina conhecimentos sobre questões sociais relevantes para a
Universidade/Sociedade, sendo relevante para o desenvolvimento da região atendida, envolvendo
vários fatores: de saúde pública, saneamento básico, ambiental, cultural, político e econômico.
ÓRGÃOS DE FOMENTO: Programa de Fortalecimento Acadêmico - PFA / UPE
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1. Introdução
A Caatinga é um mosaico de arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas que cobre a maior
parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia e a parte nordeste de Minas Gerais, no vale do Jequitinhonha. Estendendo-se por cerca de
735.000km², a Caatinga é limitada a leste e a oeste pelas florestas Atlântica e Amazônica,
respectivamente, e ao sul pelo Cerrado (LEAL, 2005).
A Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com elevado número de
espécies e remanescentes de vegetação ainda bem preservada, que incluem um número expressivo de
táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al. 2003). Entretanto a Caatinga é um dos biomas mais
degradados, tanto pelo impacto do desmatamento, quanto pelas práticas agrícolas irracionais.
As abelhas sem ferrão nativas do Brasil pertencem à superfamília Apoidea, que segundo
Roig-Alsina e Michener (1993) e Alexander e Michener (1995) é subdividida nas seguintes famílias:
Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae, Apidae, Dasypodidae, Meganomiidae, Melittidae
e Stenotritidae. As últimas quatro famílias citadas não são representadas no Brasil. Os Apidae se
subdividem em quatro subfamílias: Apinae, Meliponinae, Bombinae e Euglossinae, sendo
os Meliponinae divididos em duas tribos: Meliponini e Trigonini (KERR et al. 1996).
Portanto, esse trabalho objetiva fazer um levantamento faunístico das abelhas sem ferrão
(Hymenoptera-Apidae), na área do Riacho do Vale do São José, Caetés-PE, buscando informações
sobre esses animais e servindo de base para estudos posteriores na área.

2. Metodologia
Para execução deste trabalho foram realizadas incursões mensais à campo no período de agosto de
2017 a agosto de 2018. As incursões ocorreram no período diurno, período de maior atividade desses
animais. Foram utilizados dois métodos de coleta, específicos para esse grupo de animais, a instalação
de armadilhas do tipo pantrap e busca ativa com uso de rede entomológica nas flores e na entrada
dos ninhos identificados previamente. Em cada incursão foram delimitados dois pontos de coleta para
a instalação das armadilhas um ponto fixo, chamado de ponto controle, e um ponto que variava a cada
incursão (Figura 1).
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Figura 1 – Pontos de coleta e rotas utilizadas para a busca ativa na área do vale do São José.
Elaborado por: Vieira, A.G.T. (2018).

A identificação dos exemplares foi realizada pela Prof.ª Drª Favízia Freitas de Oliveira
coordenadora do laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos (BIOSIS),
localizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na oportunidade foi realizado também um
treinamento em morfologia e taxonomia de insetos sob a supervisão da mesma.

3. Resultados e Discussão
Ao todo foram coletados 91 exemplares, distribuídos em 3 famílias, 11 tribos, e 20 espécies (Tabela
1). Vale salientar, que para uma maior abrangência de espécies existentes na área de estudo foram
também coletadas e identificadas abelhas pertencentes a outros grupos, como abelhas solitárias e
abelhas com ferrão. Logo a listagem abaixo consiste no levantamento de Apoidea em geral como foi
possível ao longo da pesquisa. Em relação as abelhas sem ferrão, foram catalogadas apenas três
espécies pertencentes a tribo Meliponini.
Tabela 1 – Check list de espécies de abelhas existentes no vale do riacho São José.

Família

Tribo

Espécie

Andrenidae

Protandrenini

Anthrenoides
1
rodrigoi Urban, 2005

Calliopsini

Exemplares
coletados

Psaenythia sp1

3

Callonychium
(Callonychium)

3
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brasiliensi
1907)
Apidae

(Ducke,

Apini

Apis
melífera 2
scutellata Lepeletier,
1836

Centridini

Centris
1
(Paracentris) hyptidis
Ducke, 1908

Emphorini

Diadasina
riparia 1
(Ducke, 1907)
Melitomella
1
murihirta (Cockerell,
1912)
Melitoma segmetaria 1
(Fabricius, 1804)

Exomalopsini

Exomalopsis analis 7
Spinola, 1853

Meliponini

Frieseomelitta varia 1
(Ducke,1907)
Frieseomelitta
meadewaldoi
(Cockerell, 1915)

5

Trigona
spinipes 8
(Fabricius, 1793)
Apis
mellifera 1
Linnaeus, 1758

Halictidae

Xylocopini

Xylocopa
1
(Neoxylocopa)
ordinária
Smith,
1874

Halictini

Dialictus
opacus 36
(Moure, 1940)

Augochlorini

Pseudaugochlora
1
pandora
(Smith,
1853)
Pseudaugochlora sp. 1
1
Augochlora sp1.
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Augochlora sp2
Rophitini

1

Ceblurgus
1
longipalpis Urban e
Moure,
1993

Dos táxons identificados a família mais representativa foi Apidae com 11 espécies
(55%), seguida por Halictidae com seis espécies (30%). A família com o menor número de espécies
foi a Andrenidae com três espécies (15%). Tendo sido, então, coletados exemplares de três das cinco
famílias pertencentes a fauna brasileira.

4. Considerações Finais
O presente trabalho mostra a importância de se conhecer a diversidade faunística de abelhas na área
de estudo, ainda mais se tratando de uma área onde se predomina o bioma Caatinga, que ainda é
subamostrado. No entanto, estudos mais aprofundados são necessários para uma melhor
caracterização da fauna da área, mas a partir desse estudo já é possível conhecer e entender um pouco
da fauna apícola da área.

Órgão de Fomento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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1. Introdução
Aprender a segunda Língua oficial do Brasil e ter como justificativa o modelo da acessibilidade
comunicacional não é apenas uma oportunidade acadêmica, profissionalizante, mas também de
qualidade de vida e dignidade em defesa da cidadania inclusiva e para todos.
A Língua Brasileira de Sinais – Libras está prevista como disciplina obrigatória e optativa em
vários cursos de saúde, dentro da Psicologia é fundamental na perspectiva da estruturação do sujeito
no diálogo com o outro, envolvendo a afetividade e a linguagem visuogestual.
A Universidade de Pernambuco (UPE) é a primeira instituição pública no Brasil a ter o ensino
de Libras na grade curricular do curso de Enfermagem ocorrida em 2004. A partir desta ação
inovadora e criativa, foi estruturado na extensão da UPE o Programa
Ciranda Auditiva e posteriormente, a nível de representação da sociedade, a Associação Brasileira de
Surdos Surdocegos Familiares e Amigos – ABRASSFAMI como entidades que estão comprometidas
com a qualidade de vida e do atendimento à população. Assim, várias ações são definidas como
objetivos do Programa, dentre elas, o curso de extensão de Libras no Campus Garanhuns. O mesmo
está sendo oferecido ininterruptamente desde 2015 com a participação de estudantes como alunos e
monitores, além da comunidade. (FALCÃO, 2017)
A capacitação em Libras de profissionais de diversas áreas, inclusive da saúde, almeja a
humanização dos serviços de assistência ambulatorial, urgência e emergência. Procura que o
estudante esteja apto ou tenha um mínimo conhecimento da Libras para atender diretamente o usuário
dos serviços de saúde em toda a região quando finaliza o curso com esse conhecimento agregado.
O Programa Ciranda Auditiva teve início com apoio da FACEPE em 2014 e desde então
permanece com atividades transdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente assume a
coordenação do Projeto Libras Livre para o Brasil com polos em Recife, Caruaru, Garanhuns, Serra
Talhada, Arcoverde, Araripina e Petrolina.
A surdez, segundo Solé (2005, 2013), acarreta numa falha instrumental que compromete a
comunicação dificultando o desenvolvimento da linguagem e dos sentimentos. Ela alerta que se o
indivíduo apresenta sua subjetividade comprometida,
"não aprende, não consegue acompanhar o raciocínio" (2005, p.183). E os profissionais das áreas de
saúde e educação não podem estar alheios às questões da afetividade e da comunicação.
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O Projeto do Curso de extensão sobre a educação da Libras consiste em uma ação
transformadora que tem como objetivo fortalecer a rede de apoio, acolhimento e formação
profissional para o atendimento a pessoas com deficiência sensorial auditiva e surdocegas no estado
de Pernambuco, incrementando a produção de material informativo e educacional por diferentes
meios com temas sobre a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência auditiva para a
população em geral.
Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de como foi
desenvolvido, durante o primeiro semestre do ano de 2018, o projeto de extensão “Libras aplicada à
Psicologia e Saúde”, aprovado pelo edital do Programa Institucional de Apoio à Extensão – PIAEXT
01/2018, a fim de se ter uma visão do trabalho produzido.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento da extensão, foram utilizadas vídeo aulas a nível básico, retiradas do moodle
do Ciranda Auditiva, todas ministradas pelo professor Luiz Albérico Falcão (fundador do projeto).
As mesmas têm duração variável, dependendo do assunto (foram abordados cerca de 17 temas) e
profundidade tratados. Combinadas a elas, monitoria durante um dia da semana com duração de 3
horas, no decorrer de oito encontros. Nas monitorias foram desenvolvidas dinâmicas e atividades
estimulando a prática, uso e memorização dos sinais da Libras, sendo realizadas intervenções sempre
que necessário. Apesar de nos semestres anteriores terem alunos da comunidade em geral, o perfil
dos alunos (em torno de 50) do semestre 2018.1 foi restrito aos estudantes da UPE, sendo esse critério
adotado devido ao limitante número de monitores e à grande quantidade de inscritos.

2.1 Seleção dos monitores
Após a conclusão de cada curso, são selecionados monitores a partir de critérios específicos, sendo
eles: ter interesse em realizar a monitoria, ter sido aprovado com nota maior que 8,0 e ter
disponibilidade para as ações formativas.

3. Resultados e Discussões
Segundo Gomes et al (2017, p. 391), a “acessibilidade no atendimento clínico dos surdos é um assunto
relevante para melhor compreensão de uma possível reestruturação na formação dos profissionais de
saúde”. De acordo com ele, os profissionais devem estar aptos para lidar com a demanda de
deficiência auditiva (que atualmente está entre as mais prevalentes) para poder oferecer um serviço
de qualidade, igualitário (como sugere o Sistema Único de Saúde) e com menos chance de
diagnósticos errôneos, o que em si prejudicam o tratamento do indivíduo. Esse atendimento deve
buscar compreender as necessidades e diferenças individuais e proporcionar um contexto de inclusão
àquela pessoa, onde ela estaria garantindo seus direitos como qualquer cidadão comum.
A experiência tanto de aprender Libras quanto de fazer iniciação à docência relacionada a esse
assunto se mostrou engrandecedora, pois como citado anteriormente, enquanto profissional de saúde
deve-se buscar esse enquadramento e adaptação para proporcionar uma melhor qualidade do serviço
e de vida do paciente.
Ainda Gomes et al (2017) argumenta que apesar de um tempo atrás ter se tornado obrigatória
a inclusão da Libras nas grades curriculares (mesmo sendo optativa em vários casos), o problema
ainda não foi resolvido. Isso se deve principalmente ao fato da Libras ser passada de forma superficial
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nas disciplinas, sem aprofundamento acerca de termos técnicos que ajudariam na articulação da
mesma e sem a fluidez necessária para o entendimento, o que diz sobre pouca carga horária e
dinamismo para a memorização e prática dos sinais.
A Libras deve ser incluída não somente no âmbito da saúde mas também da educação.
Segundo Silva e Silva (2016), a ausência de diálogo sobre a mesma pode resultar em uma relação
conflituosa entre deficientes auditivos e os demais, visto que ela atua na constituição do sujeito através
de aspectos como a cultura. Quando ocorre a privação dessa forma de expressão subjetiva,
dificuldades psicológicas, sociais e escolares podem manifestar-se, gerando muitas vezes uma
situação de fracasso escolar e um sentimento de silenciamento naquele ambiente. “O silêncio, na
verdade, representa o sentimento de vazio relatado por muitos surdos quando descrevem o resultado
insatisfatório que conseguiram após anos frequentando uma escola” (SILVA; SILVA, 2016. p. 35).
Pôde-se perceber que a turma em questão, composta em sua maioria por alunos de licenciatura,
se interessa em mudar essa situação no ambiente escolar. O simples fato de se propor a aprender uma
nova língua, se dedicar a ir aos encontros, estudar/praticar em casa e principalmente reproduzir esses
saberes, já evidencia o desejo de melhorar a situação tanto quanto possível.
Durante a monitoria, diversas atividades foram realizadas em sala de aula, desde o ensino
básico em datilologia, até a atividade em grupo em que os alunos tinham oportunidade de externalizar
o que aprenderam. Além das atividades práticas, foi interesse da monitoria se debruçar sobre a
discussão do ensino de Libras no país, inclusão e capacitação dos profissionais de educação e saúde.
Experienciar a vivência em monitoria foi desafiadora e gratificante, a prontidão do prof.
Albérico e os materiais utilizados para a realização dos encontros deram grande sustentação às
atividades. Pensar a formação profissional e o ensino de Libras é agora pensar numa melhor
qualificação técnica a fim de garantir o direito a inclusão da pessoa surda na sociedade (FALCÃO,
2017).

4. Considerações Finais
Tendo em vista as dificuldades de formação, atendimento e gestão de pessoas surdas em diversos
ambientes, o projeto se faz necessário ao ocupar essas esferas. O Ciranda Auditiva atualmente vai do
litoral ao sertão pernambucano contribuindo para que cada vez mais pessoas aprendam Libras e
entendam a importância de sua inclusão nos currículos acadêmicos e relações interpessoais. No
tocante a formação, o projeto incentiva a pesquisa, inventividade, iniciação à docência, humanização
dos serviços de atenção em saúde e contribui para discussões a respeito de melhores formas de
inclusão social e escolar da pessoa surda.
A experiência de monitoria se dá de forma bastante enriquecedora e importante para a
formação profissional, o que proporciona um olhar diferenciado à população surda e à educação em
geral por parte não somente das monitoras mas também dos alunos atingidos com o programa. Além
disso, oferece um contexto de maior acolhimento à comunidade que vai ter contato com os futuros
profissionais que buscaram tal vivência.
ÓRGÃO DE FOMENTO: EDITAL PIAEXT- 01/2018
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1. Introdução
Em 20 de junho de 2014 foi aprovada a lei 13.002 que obriga a realização do protocolo de avaliação
do frênulo da língua em bebes em todas as maternidades e hospitais do Brasil, fazendo-se valer 180
dias depois da sua homologação (BRASIL, 2015). Essa lei deixa em todo território brasileiro o dever
do diagnóstico precoce de alterações que acometem o frênulo lingual e consequentemente a
motricidade, elasticidade e capacidade de nutrição do neonatal (BRITO, 2008).
O Protocolo de avaliação do freio lingual ou o teste da linguinha como é conhecido é um
exame padronizado que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos
movimentos da língua causadas pela língua presa que podem comprometer as funções exercidas pela
língua: sugar, engolir, mastigar e falar (MARTINELI, 2014).
O teste da linguinha é um procedimento simples, indolor e rápido que visa o diagnóstico
precoce das alterações do freio lingual, porém esse protocolo deve ser realizado por um profissional
da área da saúde, dentista ou fonoaudiólogo devidamente treinado que irá elevar a língua do bebe e
mensurar o nível de inserção do freio e avaliar se há um comprometimento as funções normais ali
estabelecidas( SILVA, 2016).
Entretanto mesmo com o estabelecimento de uma legislação que assegure ao neonatal e a
puérpera um serviço de diagnóstico ainda na maternidade ou hospital essa realidade ainda não atingiu
todas as regiões do país, principalmente os estados menos desenvolvidos e com escassez de recursos
para a realização dessa nova adequação (MARTINELI, 2016). Se a maternidade ou hospital não
oferecer esse serviço, o pediatra ou profissional de saúde que estejam acompanhando o bebe na
primeira consulta deverão encaminha-lo para um local de referencia para este exame (MARTINELI,
2014).
Diante dessa perspectiva o presente projeto visa estabelecer na clínica Odontológica do curso
de odontologia da universidade de Pernambuco campus Arcoverde um serviço de referência para
realização Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês e de frenotomia em bebês diagnosticados
com frenectopatias.
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2. Metodologia
Trata-se de um estudo clínico descritivo do tipo seccional de abordagem quantitativa. O estudo propõe
a realização do Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês assim como o tratamento dos
pacientes que forem diagnosticados e tiverem indicação cirúrgica de frenotomia lingual. Serão
avaliadas por meio deste protejo crianças de 0 a 2 anos encaminhadas pelo serviço de atenção básica
do município de Arcoverde para a realização do protocolo de avaliação do frio lingual.
Como critério de inclusão serão avaliadas todas as crianças de 0 a 2 anos que os pais assinem
o termo de consentimento livre e esclarecido no período de outubro de 2018 a março de 2019. São
excluídos os as crianças que os pais se recusarem a participar da pesquisa. O estudo está em
apreciação ética pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco. Todos os
participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
Quanto aos riscos e desconfortos, os riscos desta pesquisa estão relacionados aos possíveis
constrangimentos em relação ao sigilo do participante, além da possibilidade do desconforto após o
procedimento se os responsáveis desejarem realiza-lo na universidade.
Os benefícios esperados com o resultado deste projeto são importantes tanto para os usuários
como para o município, pois realizando o procedimento mais cedo possível, preferencialmente no
primeiro mês de vida, haverá a descoberta com a maior antecedência, se a língua presa, o levará a ter
dificuldades na amamentação, perda de peso e, principalmente, o desmame precoce, com introdução
desnecessária da mamadeira, pois além de problemas fisiológicos, o frênulo curto pode gerar
transtorno psicológico entre a mãe e o bebê.
O presente projeto apresenta um desenho metodológico dividido em 3 etapas de execução
distintas e complementares entre si. Na primeira etapa haverá a coleta de dados sobre o diagnóstico
precoce das alterações que acometem o frênulo lingual e suas implicações na saúde estomatognática
dos bebes. Posteriormente em um segundo momento será realizada uma capacitação dos estudantes
para o diagnóstico das alterações do freio lingual com uma fonoaudióloga utilizando o Protocolo de
avaliação do frênulo da língua em bebês proposto por Martinelli (2013) e a calibração e dos
universitários que farão parte da equipe de trabalho. E por fim será haverá a Incorporação da
universidade de Pernambuco no serviço de saúde do município Arcoverde, Pernambuco na
implementação de uma rede de referencia para diagnostico de alterações de freio lingual em bebês.

3. Resultados e discussão
O presente projeto ainda não iniciou suas atividades por problemas no repasse de verba e aprovação
no comitê de ética em pesquisa, que está em fase de ajustes de pendencias, por isso não apresenta
resultados visto que para a iniciação das etapas do projeto o recurso financeiro deveria ter sido
entregue em tempo hábil para a realização dos testes de avaliação do freio lingual e também para a
compra do material necessário para o projeto. A fase de realização da capacitação dos alunos está
sendo agendada agora com uma equipe maior que conta com uma fonoaudióloga, uma cirurgiã
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dentista odontopediatrica do município de Arcoverde e outra profissional da mesma área que faz um
trabalho de “Teste da linguinha” nas instalações do IMIP no município de Recife, Pernambuco.
Na literatura são encontrados alguns estudos com propostas de avaliação do frênulo lingual
em bebes, A partir de 2004 houve uma maior conscientização com a possível relação entre a língua
presa e as dificuldades na amamentação então Coryllos, Genna e Salloum (2004) fizeram outro
instrumento de avaliação, porém nenhum instrumento usado até então unia a história clínica,
avaliação anatomo‐funcional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva.
O Protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês proposto por Martinelli (2013), tem
como finalidade diagnosticar as limitações dos movimentos da língua causadas pelo frênulo lingual
alterado, por meio da história clínica, da avaliação anatomofuncional e da avaliação da sucção
nutritiva e não nutritiva, indicando ou não a necessidade da frenotomia lingual e tem pontuações
independentes que podem ser aplicados por partes, até o 6º mês de vida.
Inicialmente o teste deve ser feito nas maternidades nas primeiras 48 horas após o nascimento
onde é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê, os casos onde houver dúvida, ou
não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê encaminhado para reteste com 30 dias de vida.
Para o reteste é necessário que o bebê esteja bem acordado e com fome, próximo à hora da mamada,
para que possa ser realizada a avaliação da sucção (MARTINELI, 2014).
Caso haja a necessidade de intervenção cirúrgica, o procedimento para liberação do frênulo
lingual pode ser realizado por Dentistas e Médicos, existem diversos tipos de procedimentos, porém
o mais indicado é a frenotomia que consiste no corte e divulsão do frênulo lingual (TELESSAÚDE,
2016).
Em um estudo feito por (ALMEIDA, 2017) as alterações mais percebidas durante a aplicação
do protocolo de avaliação do frênulo lingual proposto por Martinelli (2013) incluem dificuldades na
pega (incluindo sinais de frustração, como chacoalhar a cabeça), dor no peito materno (incluindo
hemorragias, mamilos rachados ou ulcerados) e sinais de insatisfação por parte do bebê, como
amamentação frequente ou contínua, geralmente com agitação, se assemelhando muito com os
resultados encontrados por (FRANCIS et al, 2015).
Nos dois estudos ficou evidenciado que após a cirurgia de frenotomia houve uma melhora
significativa na pega do mamilo durante a amamentação, minimizando a queixa de dor por parte da
mãe. Esses resultados vêm de encontro com o estudo de (MCCLELLAN et al, 2015) que relataram
que o movimento anormal da língua durante a sucção tem sido apontado como uma das causas de dor
persistente no mamilo, ferimentos e dificuldade em sustentar a pega durante a amamentação.

4. Conclusão
A partir dos dados encontrados na literatura pode-se observar a importância de um serviço local que
realize o protocolo de avaliação do freio lingual, por isso projetos como este são muito importantes
para conscientizar a população de um direito garantido mediante a lei 13.002, diante dessa perspectiva
há necessidade de uma maior abordagem informativa sobre o tema.
361
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Fundação Universidade de Pernambuco, edital Piaext 01/2018.
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1. Introdução
Em virtude da sua localização anatômica, a cavidade bucal tem se constituído como uma região
favorável a diversos traumatismos, dentre os quais os do tipo dentoalveolar. A frequência deste
agravo à saúde bucal em crianças vem se configurando como um problema de saúde pública. Estudos
têm demonstrado que os pais/responsáveis, professores como também crianças possuem pouco
conhecimento sobre traumas dentoalveolares (ANTUNES, et al. 2015; CAMPOS, et al. 2014;
CUNHA, et al. 2014; GRANVILLE-GARCIA, et al. 2014; JESUS, et al. 2014). Este trabalho tem
como objetivo proporcionar a construção de conhecimentos sobre prevenção e condutas em casos de
traumatismos dentários em estudantes, pais/responsáveis e professores do ensino fundamental do
município de Arcoverde – PE.

2. Metodologia
Consiste na realização de oficinas de formação para professores do ensino fundamental sobre
prevenção e conduta em casos de traumatismos dentários; assim como o desenvolvimento de ações
educativas sobre o tema tendo como público-alvo as crianças e adolescentes estudantes do ensino
fundamental, e seus pais/responsáveis.

3. Resultados
Espera-se que após as oficinas de formação e desenvolvimento de ações educativas para os
pais/responsáveis, professores e equipe escolar, presentes no momento de ocorrência do trauma
dentário com avulsão, tenham conhecimentos básicos a respeito das condutas de urgência para prestar
os primeiros atendimentos à criança traumatizada. O projeto ainda está em andamento.
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Imagem 1. Palestra em escola para alunos

Imagem 2. Encenação de caso com alunos.
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Imagem 3. Pôster fixado na parede da escola

4. Conclusão
Todo o esforço deve ser feito no restabelecimento da função biológica e estética do dente
traumatizado, proporcionando uma melhor qualidade de vida à criança A prevenção através da
educação e promoção de saúde desempenham um papel fundamental na redução de traumas dentários,
propiciando o sucesso do atendimento profissional e prognóstico do tratamento.
Financiamento: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEC Edital PIAEXT Nº 01/2018.
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Lúpus eritematoso sistêmico: um relato de caso
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a) Introdução
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune que pode acometer diversos sistemas
orgânicos, na qual as células sofrem algum dano inicialmente mediado por autoanticorpos e
imunocomplexos ligados aos tecidos. A prevalência do LES é estimada em aproximadamente 40 a
50 casos por 100 mil habitantes, tendo incidência quase triplicada nos últimos 40 anos devido ao
diagnóstico das formas mais leves da doença, de acordo com Cristina et al. (2014). Noventa por cento
da população afetada corresponde às mulheres em idade fértil, porém sendo válido ressaltar que
pessoas de todos os gêneros, idades e grupos étnicos são suscetíveis, segundo Anthony et al. (2017).
Um dos principais determinantes da morbimortalidade nos pacientes com LES, é o
acometimento do sistema renal, que manifesta-se clinicamente em 50%-70% dos pacientes, como
descrito por Cristina et al. (2014). A nefrite costuma ser a manifestação mais grave do LES, podendose ocorrer síndrome nefrítica, evidenciada pela presença de hematúria, bem como de hipertensão,
como também a síndrome nefrótica, com proteinúria (> 3,5 por 24 h), com concomitante hipertensão,
segundo Anthony et al. (2017).
Tendo em vista que o LES acomete diversos órgãos, levando a uma maior morbimortalidade
dos pacientes em comparação com a população em geral, é importante obter-se informações
esclarecedoras acerca dos sistemas afetados, visando-se a terapêutica mais adequada com a finalidade
de melhora da qualidade de vida dos pacientes.

b) Relato de caso
Paciente, sexo feminino, 21 anos, natural e procedente de Garanhuns, solteira, balconista de farmácia
e estudante, gestante de aproximadamente 18 semanas, deu entrada na emergência do Hospital
Regional Dom Moura, no dia 21/08/2018, queixando-se de edema generalizado progressivo há cerca
de 3 meses. O quadro de edema iniciou por MMII e progrediu para face. Negou febre e referiu também
urina espumosa e alaranjada. Ademais, relatou ganho de massa ponderal de aproximadamente 18kg
em 6 meses, sangramento gengival, aftas, visão turva e escotomas, lesões papulares em tronco após
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uso de antibioticoterapia - negando rash ou fotossensibilidade - dispneia aos moderados esforços com
tosse esporádica, bem como náuseas e vômitos no início da gestação. A paciente negou história de
doenças autoimunes ou doença renal, bem como afirmou estar em uso de ácido fólico, sulfato ferrosol
e macrodantina.
Quanto ao exame, a paciente apresentava-se com estado geral bom, consciente, orientada,
eupneica, afebril, hidratada, hipocorada (2+/4+), com boa perfusão tecidual periférica, edema de
MMII (3+/4+) e face (2+/2+), anictérica, acianótica, e com a presença de pápulas hipercrômicas em
tronco anteriormente. A ausculta cardíaca revelou ritmo cardíaco regular, BNF e ausência de sopros.
A ausculta respiratória indicou múrmurios vesiculares presentes em ambos hemitórax, contudo
diminuídos na base do hemitórax direito sem RA. O abdômen se encontrava globoso, simétrico,
doloroso difusamente, sem sinais de peritonite, útero palpável 15/16 acima da sínfise púbica, assim
como 148 batimentos cardiacofetais por minuto.
Tendo em vista o quadro descompensado da paciente, ela foi hospitalizada com o diagnóstico
de infecção do trato urináro (ITU) fazendo 2 cursos de antibioticoterapia com ciprofloxacino e
macrodantina. Os exames solicitados foram USG de rins e VVUU, proteinúria de 24h, EAS e
urocultura. Pediu-se também avaliação do obstetra, controle de peso e diurese para início de
diuréticos.
Os resultados dos exames laboratoriais realizados revelaram hipoalbuminemia, além da
elevação da ureia, CT/TG e da ferritina sérica. Além disso, indicaram hemoglobina sérica,
hematócrito, leucócitos, plaquetas, C3 e C4 abaixo dos valores de referência e elevação dos valores
de VHS e de PCR. O EAS evidenciou de proteinúria e hematúria.
Já acerca da USG, a impressão diagnóstica obtida foi a de urina com ecos em suspensão,
achado ecográfico usualmente relacionado a alto teor proteico, descamação uroepitelial ou processo
infeccioso/inflamatório.
No dia 22/03, a paciente foi para consulta no IMIP para investigação. Nos exames realizados
revelou-se FAN + 1:640 assim como Anti- DNA + 1:320. A terapia realizada foi com diurético IV e
posteriormente VO obtendo resultados satisfatórios com redução do edema generalizado, além de
pulsoterapia com 3g de metilprednisolona, sendo posteriormente feito uso de azatioprina 150mg/dia,
hidroxicloroquina 400mg/dia e prednisona 1mg/kg/dia, obtendo-se aumento na contagem das
plaquetas além da diminuição das escórias nitrogenadas (creatinina 0,82) .
Sendo assim, devido a essa boa evolução clínica e os resultados obtidos com o esquema
terapêutico realizado não houve necessidade de hemodiálise, ocorrendo alta permissiva no dia
05/09/2018. Entretanto, a paciente retornou para o IMIP dia 10/09/2018 com aumento das escórias
nitrogenadas (Creat 1,7 e Ureia 180), com intensificação do edema pregresso, confusão e ansiedade.
Foi internada na UTI obstétrica, aumentando-se a dose de azatioprina para 200mg/dia e abaixandose a dose da prednisona para 50mg, além de também ter sido realizada diálise no dia 11/09/2018. Por
fim, a paciente apresentou boa resposta ao tratamento evidenciando-se melhora dos sinais vitais,
redução do edema generalizado, apesar de algumas alterações nos exames laboratoriais persistirem.

c) Discussão
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Dos pacientes que sofrem de LES, 90% são mulheres, em geral em idade fértil, sendo mais comum
em negros que em brancos. A doença tem como característica apresentar periodos de exacerbação e
quiescência relativa. Além disso, pode acometer praticamente qualquer sistema orgânico possuindo,
também, variedade de gravidade da doença, de acordo com Anthony et al. (2013).
As mulheres gestantes que apresentam lúpus geralmente possuem preservação da fertilidade,
podendo ocorrer, porém, durante a gestação, complicações obstétricas, assim como o risco de
agravamento do LES, em especial no puerpério, sendo melhor o prognóstico, tanto para a mãe quanto
para o feto, quando a doença está em remissão pelo menos seis meses antes da concepção, assim
como descrito por Elvino (2013). Um meio de auxílio na diferenciação entre atividade de doença e
pré-eclâmpsia é a presença do anti-DNA nativo e/ou elevação dos seus títulos e consumo do
complemento, como descrito po Cristina et al. (2014). Ademais, é válido pontuar que durante a
gestação, há uma prevalência aumentada de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e morte fetal, principalmente
em mulheres que apresentam nefrite lúpica e anticorpos antifosfolipídeos, de acordo com Elvino
(2013).
Ainda não se conhece a etiologia do LES, mas provavelmente é multifatorial, envolvendo
fatores genéticos, imunológicos, hormonais e ambientais, que acarretam no reconhecimento anormal
de autoantígenos pelo sistema imune, com perda da tolerância imunológica, segundo Elvino (2013).
Isso explica o acometimento renal em pacientes com glomerulonefrite lúpica, bem como o
direcionamento dos autoanticorpos contra membranas celulares que contribuem para o
desenvolvimento de citopenias (anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia e trombocitopenia), além
de outras manifestações identificadas na doença, de acordo com Elvino (2013).
De acordo com Elvino (2013), para o diagnóstico da doença o indíviduo deve preencher pelo
menos quatro ou mais critérios na categoria clínica e um na imunológica, bem documentados em
qualquer período durante a história do indivíduo, torna provável que o paciente apresente LES. Os
critérios abrangem os diversos sistemas envolvidos, constituindo-se por exemplo, da presença de
úlceras orais, psicose, anemia hemolítica, cilindros hemáticos, valor negativo de referência de FAN,
dentre outros.
A nefrite lúpica (síndrome nefrítica aguda) tem como sinal clínico mais comum a proteinúria,
porém pode se observar a presença de hematúria, hipertensão, graus variáveis de insuficiência renal,
bem como sedimento urinário ativo com cilindros hemáticos, segundo Anthony et al. (2017). A
síndrome nefrótica ocorre com uma proteinúria maciça (>3,5 g/24 horas), além de também haver
hipertensão, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, edema/anasarca e hematúria microscópica,
conforme dito por Anthony et al. (2017).
Quanto ao tratamento, a escolha da terapia deve se basear no tipo e na gravidade das
manifestações presente, objetivando o controle das exacerbações agudas graves e o desenvolvimento
de estratégias de manutenção visando a supressão dos sintomas ou sua redução a um nível aceitável.
O tratamento conservador do LES consiste no uso de antiinflamatórios não estereodais, antimaláricos
ou de belimumambe, inibidor da estimulação de linfócitos B. Já para o LES grave usa-se ou
glicocorticoides sistêmicos isolados ou associados à agentes citotóxicos/imunossupressores, de
acordo com Anthony et al. (2013).

d) Conclusão
369
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica de caráter auto-imune que
afeta múltiplos órgãos, sendo considerada o protótipo das doenças por imune-complexos.
Caracteriza-se por períodos de exacerbações e remissões das suas manifestações clínicas. Por vezes,
a sua apresentação clínica é polimórfica, o que dificulta a sua suspeita na sua fase inicial, mas a torna
uma das doenças sistêmicas mais fascinantes do ponto de vista clínico.
É essencial a avaliação mais completa e adequada possível do paciente diagnosticado, pois a
correta modalidade de tratamento depende da gravidade da doença e dos sistemas afetados.
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1. Introdução
A proposta deste projeto surgiu a partir de intervenções clínicas no Serviço de Atenção Psicológica
Profa. Lindair Ferreira de Araújo – SAP/UPE, e de solicitações de Instituições Educacionais,
municipal e estadual, no município de Garanhuns/PE, que solicitaram uma intervenção pela presença
do fenômeno da automutilação no cotidiano escolar. Além disso, acompanhou-se no SAP/UPE o
pedido de “socorro” em muitas das escutas no Plantão Psicológico e na Oficina de Criatividade.
Paralelo a isso, vamos ouvindo e lendo na mídia a presença de jogos entre adolescentes e jovens,
como o da baleia azul que estimulam a automutilação e o suicídio, apontando para a importância de
debruçarmo-nos cientificamente sobre essa temática.
A automutilação tem sido um fenômeno presente na contemporaneidade, indicando a
necessidade de pesquisas acerca da temática. Por outro lado, a ação clínica no viver cotidiano, e a
práxis do psicólogo desencastelada do modelo consultorial ainda se configura como um tema pouco
debatido cientificamente, mas que vem ampliando sua discussão no meio acadêmico, principalmente
a partir de demandas sociais, indicando assim, que esta pesquisa privilegia a produção de
conhecimento em consonância com a realidade social.
Vale ressaltar que a proposta desta pesquisa se volta para investigar, a ação clínica extramuros
a Universidade, a partir de documentos que registram a prática psicológica de estagiários do
SAP/UPE, ampliando a intervenção dos psicólogos para além dos consultórios. Orientada pela
fenomenologia existencial, a investigação proposta pretende cartografar os modos do sofrimento se
desvelar no fenômeno da automutilação, a fim de propor uma ação clínica não consultorial em espaços
coletivamente habitados, apontado(s) pela cartografia clínica, ou seja, uma ação clínica no viver
cotidiano vinculada à demanda revelada nos documentos do SAP/UPE acerca do fenômeno da
automutilação.
Fica evidenciada a relevância de lançar um olhar de compreensão para o fenômeno da
automutilação e, então, propor uma ação clínica contextualizada, em constante diálogo com os
acontecimentos extramuros a Universidade, não apenas contribuindo para um melhor atendimento à
demanda da comunidade, mas também, para problematizar a práxis psicológica em sua diversidade
de olhares.

2. Metodologia
Esta é uma pesquisa qualitativa, documental, cartográfica, em diálogo com pressupostos
fenomenológicos existenciais, ao modo de Heidegger e aprovada pelo comitê de ética. Partimos da
seguinte questão norteadora: “Como o fenômeno da automutilação se revela a partir de prontuários
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do SAP/UPE para o acontecer de uma ação clínica no viver cotidiano na cidade de Garanhuns/PE?”,
visando compreender o objetivo desta pesquisa. A pesquisa documental encontra em diversas fontes
de registros documentais referentes a experiências e informações sobre determinado tema, as
contribuições relevantes a ser pesquisadas. Ou nas palavras de Sá-Silva; Almeida e Guindani (2009,
p. 05), os “documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que
trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo
com o interesse do pesquisador.”.
Utilizamos do método da cartografia clínica para recolher e construir as narrativas presentes
nos registros documentais e nos diários de bordo de estagiários do SAP/UPE. O discente pesquisador
fez a leitura dos prontuários dos atendimentos a partir da modalidade de Plantão Psicológico,
realizados no SAP/UPE e nas escolas que procuraram o serviço-escola. Todos os clientes atendidos
foram adolescentes, o que deve ter acontecido justamente pelos pedidos das intervenções terem sido
advindos de escolas de ensino fundamental e médio. Devido ao grande número de prontuários, o
discente pesquisador dividiu os documentos por localização, e foi construindo o seu diário de bordo,
pela via da narrativa.
Realizaremos um diálogo entre os fenômenos revelados nos depoimentos, e a compreensão
de alguns autores, procurando refletir o que eles poderão nos dizer sobre os modos do fenômeno da
automutilação se revelarem, bem como propor uma ação clínica não consultorial em espaços
coletivamente habitados. O método para interpretação/compreensão dos fenômenos desvelados foi a
“Analítica do Sentido” de Critelli (1996). Para a referida autora, a interpretação do real, acontece
através de cinco possibilidades de mostração do “movimento de realização”: Desvelamento,
revelação, testemunho, veracização e autenticação.

3. Resultados e Discussão
Os fenômenos discutidos aqui foram desvelados nas narrativas, possibilitando uma compreensão,
acerca da automutilação. Assim, iniciamos dizendo que os adolescentes que se automutilam apontam
esta atitude como um pedido de ajuda, apresentando-se como uma forma de comunicar e chamar
atenção para um sofrimento que solicita ser mostrado. Nesse sentido Le Breton (2010) destaca que a
autolesão pode mostrar-se como possibilidade de “salvação”. Foi abordado, também, nos
depoimentos, que a automutilação se daria na tentativa de amenizar a dor existencial, transferindo-a
para a dor física, advinda dos cortes. Esse sentido dado a automutilação se mostrou presente e parece
ser fator que chamava a curiosidade de outras pessoas, levando-as também, se automutilarem, assim
como veremos neste trecho do diário de um estagiário:
“Ela {[aluna]} tinha marcas de mutilação e quando perguntei ela disse que tinha começado
a se mutilar porque suas amigas disseram que cada vez que ela se cortava a queda do sangue
ajudava a sanar o sofrimento, e assim ela começou a testar até perceber que ela só estava
derramando seu sangue e o sofrimento aliviava mais não ia embora.”

Ao nos depararmos com a automutilação no sentido de comunicar, trazer a luz um sofrimento,
podemos compreender sua aproximação com a linguagem, que possibilita o desvelamento de algo
(GIACOIA Jr, 2013). Sendo assim, apontamos a possibilidade de compreender a automutilação como
linguagem que conta e desvela sofrimento. Nessa direção, uma questão segue de pé: a ação clinica
em situações de automutilação não seria uma atitude de inclinar-se a outros modos de linguagem?
Diante desse questionamento, recordamos de mais um depoimento:
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“E ao contrário do que dizem alguns textos que, a automutilação pode acontecer pela
incapacidade de comunicar-se, acredito que a automutilação por si só já é comunicação. É
linguagem marcada na pele. Mas me parece que na clínica estamos estagnados na linguagem
oralizada, e então quando diante de um cliente que se automutila nos sentimos impotente, e
então recorremos às diversas técnicas na intenção de dar significado para este fenômeno.”.

Se a automutilação foi trazida num sentido de uma tentativa de chamar atenção para
comunicar algum sofrimento, com quais sofrimentos os estagiários se depararam e revelaram em suas
narrativas? Ao falarem da automutilação, os clientes contavam seus sofrimentos. Estes sofrimentos,
compreendidos como caminho para a automutilação, diziam de conflitos nos vínculos familiares,
amorosos e de amizades; sofrimento no cotidiano escolar, provocado por cobranças por um bom
desempenho ou a vivência de bullying; o olhar de menos valia de um outro sobre o sofrimento para
com aquele que se automutila, muitas vezes desprezando suas dores; o sofrimento por conter
sentimentos, que numa tentativa de não agredir outras pessoas, se auto machucam; sofrimento
causado pela falta de escuta que faz com que os adolescentes sintam-se sós, como também o
sofrimento advindo do próprio contexto em que cada um está inserido. A partir desses fenômenos
revelados nas narrativas, podemos compreender que a automutilação desvela aspectos singulares,
próprios do modo de existir de cada um.
É importante atentar, ainda para a forma como a automutilação se mostra e comunica
sofrimento. Nos depoimentos dos prontuários, a automutilação revelou-se como um fenômeno que
em sua mostração vela e desvela-se por entre as roupas, quando alguns clientes escondiam seus cortes
ou optava por mostra-los como um pedido de socorro. As expressões corporais dos clientes chamaram
a atenção dos plantonistas. Essas expressões corporais reveladas na automutilação nos faz lançar olhar
um para o corpo mutilado e compreender que a partir dele as pessoas que se automutilam vão
circunscrevendo em seus corpos o seu próprio modo de existir, como aponta Melo (2015, p.52) ao
afirmar que “O modo como cada pessoa experimenta e recria seu corpo está inteiramente ligado ao
modo como se compreende, se sente e se dá um sentido a este corpo.”.
Outro fenômeno que nos chamou atenção nos diários de bordo, foi a amizade destacada como
um vínculo significativo que, muitas vezes, aparece como um modo de cuidado por preocupação,
manifestado tanto pela escuta, quanto pela atitude de comunicar a alguém sobre o sofrimento vivido
por um amigo. Destaca-se, então, a importância da escuta nos vínculos com pessoas significativas.
Diante disso, cabe o questionamento: a escuta psicológica pode ser uma possibilidade de cuidado?
Compreender que por via da preocupação, a amizade põe-se no lugar de cuidado, pensar uma escuta
da Psicologia aponta a importância da disposição afetiva diante de um outro que em sofrimento, narra
as suas dores.
Importa ainda assinalar que na leitura dos prontuários, o discente pesquisador encontrou certa
dificuldade de compreender o fenômeno da automutilação, ao se deparar com alguns diários de bordo
que tinham escritas descritivas e informativas, distanciando da narrativa da experiência no Plantão
Psicológico. Entretanto, os depoimentos presentes nos diários da cartografia clínica contavam
vividamente a experiência em transitar pelos contextos e dialogar com aqueles que direta e
indiretamente conviviam com estudantes/clientes que vivenciavam a automutilação. Diante desses
modos de expressão, compreendemos que a ação clínica no viver cotidiano em espaços coletivamente
habitados que convivem com o fenômeno da automutilação, solicita a narrativa da experiência e a
atitude cartográfica por parte do psicólogo, como possibilidade para acompanhar aqueles que contam
o seu sofrimento através da atitude de automutilar-se.
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4. Considerações Finais
Diante dos fenômenos revelados nos depoimentos, compreendemos que a ação clinica em
situações de automutilação se mostra numa atitude de inclinar-se a escutar outros modos de
linguagem. Ao compreender a automutilação como linguagem que se expressa na pele revelando
diversos sofrimentos em diferentes contextos, é importante refletir sobre a ação clínica no viver
cotidiano, de psicólogos que se dispõe a acompanhar aqueles que anunciam em seus corpos um
modo de contar suas experiências. Assim, a disposição afetiva se mostra como um indicativo
singular para recolher as narrativas que contam na fala, nos gestos, na ação os modos de ser-nomundo-com-outros, mas que demandam cuidados. A dificuldade de lidar com narrativas
descritivas e informativas, levou-nos a pensar que a ação clínica no viver cotidiano, evidencia e
solicita dos psicólogos que se encontram com aqueles que expressam seu sofrimento pela via da
automutilação, uma narrativa e uma atitude cartográfica a fim de acompanhar aqueles que narram
em seus corpos as experiências sofridas no conviver com-outros.
Projeto aprovado no Edital IC PFA UPE 2018.
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1. Introdução
A Doença de Huntington é um distúrbio neurodegenerativo progressivo, autossômico dominante.
Clinicamente caracteriza-se por anomalias motoras, psiquiátricas e deterioração cognitiva. A idade
média dos pacientes à apresentação das anomalias é de 35 a 44 anos (NUSSBAUM, 2008).
De acordo com Kumar, 2016, as proteínas erradamente dobradas podem surgir de mutações
nos genes que codificam estas proteínas ou devido a fatores extrínsecos, como a lesão causada por
radicais livres. O acúmulo excessivo dessas proteínas no RE leva a uma condição conhecida como
estresse do RE, que culmina em morte da célula por apoptose. Este processo tem sido considerado a
base de várias doenças degenerativas do sistema nervoso central como a Doença de Huntington.
A mutação responsável pela doença é constituída por uma expansão contínua de repetições
do tripleto CAG, que se localiza perto do terminal 5’ do éxon 1 do gene HD. Este gene contém 67
éxons e está localizado no braço curto do cromossomo 4. (COTRIN & ALCÂNTARA, 2016). A
idade do paciente no início da doença é inversamente proporcional ao número de repetições CAG no
gene HD. (NUSSBAUM, 2008).
A mutação resulta numa expansão de resíduos de glutamina localizados no terminal amínico
da proteína huntingtina. A huntingtina mutante recruta outras proteínas para a formação de agregados
proteicos que realizam inclusões neuronais intracelulares e, desse modo, afetam as funções de várias
células. A proteína Huntingtina expressa-se em todas as células humanas, embora com maior
concentração no tecido cerebra concentrações inferiores existem no fígado, coração e pulmões.
(COSTA et al., 2013; COTRIN & ALCÂNTARA, 2016).
Tendo em vista que os sintomas da Doença de Huntington são causados por alterações
neuronais em níveis bioquímicos, o conhecimento sobre estas torna-se relevante. Por isto, esta revisão
de literatura tem como objetivo analisar os mecanismos patológicos desencadeados pela proteína
Huntingtina mutante e agregados proteicos, que levam a alteração do funcionamento celular e
consequente morte neuronal na Doença de Huntington.

2. Metodologia
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Uma revisão sistemática foi realizada em setembro de 2018. Foram utilizadas as bases de dados online Google Acadêmico, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
PubMed, SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior). Em todas as bases de dados aplicou-se a estratégia de busca com as
palavras-chave: Doença de Huntington, Huntingtina, Proteína mal dobrada.
Foram encontrados 33.428 artigos, 21.807 na PubMed, 11.373 no Google Acadêmico, 84 no
CAPES, 40 na base de dados Scielo, e 134 na Lilacs. Após usar os critérios de seleção os idiomas
português e inglês e aplicar o como limitante de tempo o período entre 2010 e 2018, restaram 16.956
artigos. Utilizou-se então os seguintes critérios de seleção: conter informações sobre a huntingtina
mutante e sua relação com a Doença de Huntington. Para isso, foi feita a leitura dos títulos e análise
dos resumos dos artigos. Após esse processo, foram incluídos 7 artigos na revisão. Além disso, foi
feita a consulta de livros acadêmicos para complementação da pesquisa.

3. Resultados e discussão
A proteína huntingtina (Htt) tem múltiplos domínios e como tal com vários desempenhos dentro da
célula, que ainda não são completamente conhecidos. É uma proteína de localização preferencial
intracitoplasmática, associada a organelas como a mitocôndria, o aparelho de Golgi, o retículo
endoplasmático, as vesículas sinápticas e outros componentes do citoesqueleto. Em menor
concentração existe também no núcleo, onde tem por função a regulação transcricional e o transporte
núcleo citoplasma. Tem ainda uma importante função sináptica, no transporte intracelular de
vesículas e organelas e confirmada ação anti-apoptótica intracelular (JANUÁRIO, 2011).
A Htt mutante apresenta uma cauda de resíduos de glutamina que se alinham de forma
consecutiva no terminal amínico (NH2-) da huntingtina, 17 aminoácidos após a metionina iniciadora.
Essa expansão de poliglutaminas confere novas propriedades físicas à proteína que se traduzem em
numerosas anomalias no seu comportamento. A mutação parece assim conferir uma adicional e
deletéria função à proteína. Os mecanismos pelos quais a proteína mutada causa
neurodegenerescência incluem agregação proteica, anomalia na interação proteína/proteína, alteração
da expressão gênica, desregulação dos sistemas celulares lisossomais de autofagia e ubiquitinaproteossômico, e ainda disfunção mitocondrial com consequente acumulação de espécies reativas de
oxigênio e apoptose. (COTRIN & ALCÂNTARA, 2016; JANUÁRIO, 2011).
Gil-Mohapel & Rego, 2011 apontam que a agregação da huntingtina mutante pode ser um dos
fatores desencadeadores de lesão celular na Doença de Huntington, já que várias proteínas interagem
de forma anormal com a huntingtina mutante e são recrutadas para os agregados proteicos, causando
a desregulação de importantes vias intracelulares. Além disso, um aumento de afinidade da Htt
mutada para os canais de cálcio IP3R1 torna o canal hipersensível ao IP3, um segundo mensageiro
que resulta da ativação do receptor glutamato mGLUR5. Percebe-se que a excessiva estimulação
glutamatérgica dos neurónios estriatais conduza a um aumento de cálcio citosólico com consequente
aumento da excitoxicidade.
A huntingtina é fisiologicamente clivada por enzimas inespecíficas no citoplasma com o trato
PolyQ (poliglutamina) e o N-terminal. Fragmentos começam a coalescer e diferentes estruturas
surgem: oligômeros, fibrilas e agregados maiores que são encontrados como inclusões nucleares nos
tecidos cerebrais dos pacientes (BUBBICO, 2017).
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Como pontua Intrieri, 2015, também acredita-se que a Htt induz anomalias no DNA e
disfunções mitocondriais que afetam o metabolismo celular, tendo papel processo de apoptose devido
sua interação anômala com outras proteínas neurais, formando um complexo citotóxico. Gil-Mohapel
& Rego, 2011, descrevem que a huntingtina mutante é um substrato de enzimas proteolíticas, caspases
e calpaínas. As mitocôndrias desempenham um papel central durante o processo de ativação de
caspases e da apoptose. Fragmentos da huntingtina mutante podem induzir de forma direta a abertura
do poro de permeabilidade transitória mitocondrial, conduzindo à libertação de citocromo c. Uma vez
no citosol, o citocromo c medeia a ativação de caspases, que, por sua vez, podem clivar a huntingtina
mutante e promover desta forma a sua translocação para o núcleo. A Htt é, então, clivada no resíduo
de aminoácido 586 pela caspase-6. Esta proteólise tem papel importante nos processos de disfunção
neuronal e neurodegeneração.
Somado a isso, há algumas evidências como a acúmulo de lipofuscina, organelas
endossomais/lisossomais, e corpos multivesiculares em cérebros de Doença de Huntington sugerem
ainda que a autofagia pode mediar a morte celular. Vários estudos demonstraram também que a
expressão de huntingtina mutante induz a atividade endossomal/lisossomal. Este evento pode
conduzir à autofagia, promovendo a degradação da huntingtina e a remoção dos agregados proteicos.
Desta forma, o processo autofágico poderá representar uma tentativa inicial das células eliminarem a
proteína mutada que, ao longo da progressão da doença, se torna disfuncional, eventualmente
resultando na acumulação e agregação da proteína mutada e na degradação celular (GIL-MOHAPEL
& REGO, 2011).

4. Conclusões
Tomando por base o que foi elucidado, é possível inferir que mutação no gene responsável pela
codificação da proteína huntingtina, expressa pelas repetições de bases nitrogenadas, pode
desencadear uma série de mecanismos patológicos, nos quais culminam em respostas da proteína mal
dobrada. Isso se torna a origem dos sintomas associados ao distúrbio neurodegenerativo em questão,
o que afeta, de modo negativo, a qualidade de vida do paciente. A doença de Huntington surge como
uma síndrome séria, com perspectiva de vida bem menor que a esperada, além de atraso cognitivo
associado a alterações motoras e psíquicas.
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1. Introdução
Nosso projeto foi pensado e construído a partir de um olhar amplo, considerando nosso contexto da
universidade, nossa atuação enquanto futuros profissionais, momento político que vivenciamos, ou
seja, buscamos englobar nele a realidade social que estamos inseridos, tendo conhecimento de que
“os novos tempos exigem que se reestruturem os saberes e os conhecimentos para além das
fronteiras de disciplinas. Essa visão educacional exige redimensionar e flexibilizar os
currículos dos cursos de graduação para responder às mudanças sociais contemporâneas e
envolver alunos e professores com o ensino, a pesquisa e a extensão, socializando o
conhecimento por eles produzido” (Martins, p. 30; 2007)

Assim sabendo que o Curso de Psicologia visa uma formação superior de excelência, de modo
que o estudante possa contribuir para a melhoria contínua da qualidade de vida de pessoas e para
atender aos anseios da população e das instituições que procuram o suporte dos conhecimentos da
Psicologia, tanto no decorrer do curso, como depois de formado. Em consonância com o
desenvolvimento econômico, histórico, cultural e social da região de Garanhuns, o referido curso visa
proporcionar benefícios à comunidade, constituindo-se em mais um componente essencial para um
melhor suporte comunitário visando o desenvolvimento regional.
Dentro da matriz curricular do curso, existem duas importantes disciplinas: CIDADANIA E
REALIDADE BRASILEIRA e TEORIAS DA PERSONALIDADE, que visam trazer à tona para o
corpo discente diversas reflexões acerca da prática profissional do psicólogo em consonância com o
exercício da cidadania em meio a realidade em que vive nosso país em diversos âmbitos, buscando
discussões sobre a atuação do profissional dentro de temas que permeiam na sociedade, além das
diferentes teorias e fazeres psicológicos a respeito do homem moderno e as diversas formas de encarar
o que é e como podem ser interpretadas as diferentes maneiras de reconhecer o outro e a si mesmo,
dentro de diversas teorias psicológicas, como participante ativo da sociedade e agentes de mudança
da mesma.
Enquanto que CIDADANIA E REALIDADE BRASILEIRA busca proporcionar ao educando
uma análise crítico-reflexiva dos acontecimentos no cenário político/social do Brasil, trazendo noções
a respeito dos deveres e direitos que o mesmo tem como cidadão, tendo noção que os conhecimentos
de cidadania são de suma importância na formação do psicólogo. Já a disciplina TEORIAS DA
PERSONALIDADE tem como objetivo principal apresentar um leque de teorias que dizem respeito
sobre a construção e desenvolvimento do constructo conhecido como “personalidade”, buscando
assim as mais diversas formas de encarar e reconhecer o que seria personalidade e as diferentes
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perspectivas de como lidar com o tema, uma vez que, com isso, possibilita ao discente ter acesso a
uma gama de conhecimentos, em diferentes âmbitos, de um mesmo fenômeno de grande importância
dentro da Psicologia.
A realização deste projeto insere-se dentro da proposta contida no edital
PROGRAD/PFAUPE/UPE Nº 05/2017 – PROJETO DE MONITORIA, com o intuito de promover
no discente o interesse pela docência e estimulando o desenvolvimento das habilidades relacionadas
a este exercício, o que torna o projeto um importante recurso para a promoção e melhoria do ensino
superior.
As atividades propostas no projeto atenderão diretamente no primeiro semestre a disciplina
CIDADANIA E REALIDADE BRASILEIRA, cujo o objetivo é suscitar nos uma compreensão
ampliada dos acontecimentos do âmbito nacional e noções sobre cidadania que servirão como base
para disciplinas futuras. A disciplina TEORIAS DA PERSONALIDADE fará uma revisão das teorias
apresentadas nos semestres anteriores e será ofertada pelo curso no segundo semestre de 2018.
Visando a complexidade dos temas abordados nas disciplinas, torna-se necessária a
existência da monitoria para intermediar o processo de ensino-aprendizagem, auxiliando o docente
no referido processo, ao passo em que servirá como colaboração para o incentivo e aprofundamento
nas mesmas através do exercício de diversas atividades complementares buscando reforçar e a
profundar os conteúdos trazidos pelo docente. Assim como aponta Bianchi e Godoy (2017), “(...) a
monitoria assume três funções: 1) apoiar os professores titulares no processo que envolve
planejamento, ensino e feedback da disciplina; 2) apoiar o processo de aprendizagem dos estudantes;
e 3) contribuir para a formação de jovens professores na medida em que envolve ação-reflexão”
(Bianchi e Godoy, 2017). Como funções do mesmo, deverão constar: o esclarecimento de dúvidas,
indicação de bibliografias complementares, estimulo ao desenvolvimento de grupo de estudos com
os temas abordados nas referidas disciplinas, orientação na produção de trabalhos dentro e fora de
aula, auxílio na execução de atividades dinâmicas dentro de sala de aula, pesquisa sobre os afazeres
docente dentro das limitações permitidos pelo “fazer monitoria” e o estímulo para o engajamento
discente nos mais diversos projetos em consonância com as disciplinas. Logo as práticas propostas
favorecerão “a integração entre teoria e prática, a monitoria cria um espaço fértil para os
questionamentos e para a revisão de conteúdos, técnicas e procedimentos, em consonância com o
projeto pedagógico do curso de graduação”. (Andrade, Rodrigues, Nogueira e Souza; 2018)
1.1 Objetivo geral
Contribuir para a formação acadêmica dos estudantes do curso de graduação em Psicologia, através
da sua capacitação em estudos teóricos e práticos sobre o comportamento humano através das
disciplinas CIDADANIA E REALIDADE BRASILEIRA e TEORIAS DA PERSONALIDADE.
1.1.2 Objetivos específicos
• Formar e manter de grupo de estudos para discussão de aprofundamento dos temas abordados em
sala de aula pelo docente;
• Promover debates com os componentes do grupo de estudos, no intuito de fomentar a produção
acadêmica de estudantes através da elaboração de artigos científicos;
• Realizar atividades práticas sobre a elaboração de projetos de pesquisa na área da Psicologia;
• Desenvolver produções científicas para participação em eventos acadêmicos;
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• Acompanhar a dinâmica da atividade de docência para compreender seus fundamentos.

2. Metodologia
Por meio de partição as alunas monitoras pretendem contribuir para enriquecer as discussões em sala
de aula. O uso de recursos de mídias é de fundamental importância para tornar as aulas interativas e
gerar maior participação dos discentes no processo de aprendizagem, além disso foram acrescentadas
novas referências bibliográficas, visando alcançar os objetivos já expostos aqui. A iniciação à
docência visa dar a primeira experiencia como professor e a participação direta junto ao docente na
elaboração e correção de atividades avaliativas proposta para a turma.
3. Resultados e Discussão
Considerando nossa proposta, acreditamos que os resultados obtidos foram positivos, pois foi
possível junto com o professor proporcionar aos alunos novas experiências com as propostas de
monitoria, e a partir de alguns relatos dos mesmos percebemos que esses experimentos foram
profícuos para a aprendizagem das turmas.
Analisamos que dos objetivos expostos acima alguns obtiveram sucesso, outros necessitam
de um maior investimento, como exemplo citamos o grupo de estudo da Psicologia Jungiana que teve
início, no entanto não houve continuidade. Enquanto monitoras podemos afirmar que estar
participando de uma iniciação à docência foi momento de aprendizagem e troca, pois, consiste em
um processo complexo, dinâmico, contínuo e dialógico (Andrade, Rodrigues, Nogueira e Souza;
2018). As disciplinas são de importância singular para a formação do psicólogo, possibilitando um
olhar crítico sobre nossa realidade e a partir disso pensar no humano nesse contexto.

4. Considerações Finais
A partir do que foi até aqui exposto, consideramos que a monitoria é um espaço que permite ao aluno
vivenciar um pouco da docência, enxergar novos modos de ensino e, por conseguinte pensar e
repensar nessa prática, sendo assim temos a Monitoria como renovação do fazer docente.
Logo acreditamos que é um projeto viável e de grandes benefícios tanto para os monitores, os
professores, as turmas envolvidas, como também para a sociedade. Uma vez que “A monitoria
acadêmica é reconhecida, por docentes e discentes, como ferramenta facilitadora para o alcance de
um processo ensino-aprendizagem efetivo, tanto para aquele que exerce a função de monitor,
supervisionado por um docente orientador, quanto para o monitorado, a fim de que seus
conhecimentos e práticas sejam fortalecidos” (Andrade, Rodrigues, Nogueira e Souza; 2018). Assim
sendo esperamos que o programa continue trazendo novidades, aprimoramentos e sendo instrumento
para inovação, uma vez que este desperta no aluno a curiosidade para o exercício docente e
consequentemente aumentando o leque de opções para a inserção no mercado de trabalho.
Recomendamos para os próximos projetos de monitoria que assistirão essas disciplinas
(Cidadania e Realidade brasileira e Teorias da Personalidade), que sejam retomados os objetivos que
não foram concluídos e a ampliação dos mesmos.
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1. Introdução
Desde o início do curso, existe uma grande expectativa por parte dos estudantes de medicina em
ralação ao contado inicial com o paciente. Geralmente, é através da disciplina de Semiologia Médica
que este contato passa a ocorrer de maneira mais efetiva, estabelecendo a base da relação estudante
de medicina-paciente (Costa et al, 2018).
A disciplina de semiologia é o estudo dos sinais, sintomas, síndromes clínicas e sua
fisiopatologia, conhecimentos necessários para a prática da medicina. A formação do médico deve
ser constituída de forma humanista, generalista, reflexiva e crítica, com adequada aplicação dos
conhecimentos propedêuticos. Assim, a monitoria permite o contato do discente com o paciente e
demais profissionais de saúde, possibilitando a implementação das habilidades cognitivas, emotivas,
atitudinais, de comunicação e liderança necessárias as demandas da sociedade.
A semiologia é a base para a construção da relação medico paciente, é a arte, ciência
metodizada do diagnóstico clínico; requisito indispensável para a terapêutica e o prognóstico
(RODRIGUES, 2003). O exame semiológico bem feito torna desnecessária a solicitação de exames
complementares, vários deles dispendiosos e, outros, às vezes, inacessíveis. (BENSEÑOR, 2006).
Por conseguinte, aprofundar o estudo da disciplina é primordial para aprimoramento de habilidades
e competências necessários à prática clínica, sendo a monitoria um meio facilitador para esse
processo.
Dessa forma, na construção da monitoria os estudantes são estimulados a identificar as
condições de saúde do paciente e suas alterações, reconhecer a nomenclatura semiológica e avaliar a
clínica através da anamnese e do exame físico. Os alunos são incentivados também a respeitar a
autonomia do paciente, usar termos acessíveis durante a anamnese diferenciando suas etapas de forma
clara e compreensível, associando as correlações entre a teoria e a prática (Lima et al, 2017).
Esse trabalho visa descrever a experiência das atividades desenvolvidas na monitoria da
disciplina de Semiologia Médica, bem como sua importância como instrumento metodológico para o
incremento da prática clínica.
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2. Metodologia
Este trabalho baseou-se na aplicação de monitorias semanais para a turma do 4º período do curso de
Bacharelado em Medicina, sobre diversos aspectos relacionados à disciplina de Semiologia Médica,
sob orientação dos monitores e da docente.
A prática da monitoria de semiologia é realizada através de estudos de caso aonde os discentes
são divididos em grupos de quatro ou cinco participantes seguindo a ordem alfabética. Em um
primeiro momento são apresentados os pacientes com casos clínicos selecionados pelos monitores no
Hospital Regional Dom Moura. Os discentes realizam anamnese, história clínica, exame físico e
manobras semiotécnicas supervisionados. Em seguida são feitas discussões da semiotécnica e a
respeito dos sinais e sintomas apresentados, considerando os conhecimentos fisiopatológicos dos
mesmos, onde ocorre definição clara dos objetivos de aprendizagem do caso, delimitando o conteúdo
a ser apresentado, além da elaboração de hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais para os
casos vistos.
Cada aluno deve, após a realização da monitoria, de forma individual, redigir o exame clínico
realizado e entrega-lo no prazo ao monitor responsável, para que seja corrigido e esclarecidas
eventuais dúvidas que venham a surgir durante o processo de elaboração do mesmo. Além disso,
cada grupo fica responsável por selecionar um paciente visto durante as atividades para elaboração
de seminário com apresentação de caso clínico para ser discutido em sala de aula com os demais
discentes e supervisores.
Associado a isto, foi realizada revisão bibliográfica nas bases de dados de referência, com o
intuito de desenvolver o ensino da Medicina baseada em evidências.

3. Resultados e discussão
A Semiologia apresenta grande relevância para a formação médica, já que, para ser um bom clínico,
assim como um bom médico, se faz necessário também ser um bom semiota, ou seja, um bom
identificador de sintomas, sendo esta habilidade essencial para o raciocínio clínico (Midão e RuizMoreno, 2010). Fato que evidencia a importância da vivência promovida aos discentes a partir das
monitorias realizadas ao longo do curso, pois permite que esta habilidade seja desenvolvida de
maneira mais prática e eficiente estimulando o pensamento crítico.
A anamnese e o exame físico bem desenvolvido e estruturado permitem ao estudante
identificar sinais e sintomas apresentados pelo paciente, e a partir disso correlacionar com o estilo de
vida e fatores socioeconômicos e culturais que possam influenciar no processo saúde-doença, e com
base nessas informações elaborar as hipóteses diagnósticas e os diagnósticos diferenciais dos
pacientes abordados.
Além disso destaca-se o importante papel da monitoria em relação ao treinamento das
habilidades necessárias e o desenvolvimento da capacidade dos estudantes em distinguir no exame
físico o normal do patológico. Proporcionando aperfeiçoamento das técnicas para a realização de
exame físico de qualidade. Permitindo também que o estudante seja inserido de forma ativa na prática
clínica e dessa forma enfrente possíveis medos e/ou a vergonha de examinar o paciente (Costa et al,
2018).
Com a prática o estudante deixa de fazer uma entrevista rígida, mecânica e cansativa e adquire
a competência de realizar uma comunicação mais plena, fluente e empática refinando a história clínica
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e contribuindo para a promoção de uma prática médica mais humanizada e focada no paciente. (Costa
et al, 2018)
O projeto de monitoria também se mostrou importante ao impulsionar os monitores à busca
do conhecimento científico sobre temas relacionados à Semiologia, através da organização das
discussões de casos clínicos, levantamentos bibliográficos e planejamento de atividades;

4. Conclusões ou considerações finais
A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior extrapola o caráter de obtenção de um
título. Sua importância vai mais além, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja
na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos,
durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor. Dessa forma, o trabalho da monitoria
pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na
apreensão e produção do conhecimento (Silverthorn, 2006).
Devido as necessidades de ampliar os espaços de troca de saberes e experiências a monitoria
se mostra um instrumento útil como facilitador desse processo, ao proporcionar espaço para que as
competências adquiridas em sala de aula sejam colocadas em prática, além de proporcionar ambiente
ideal para identificar as dificuldades dos discentes em relação a prática clínica e sanar as dúvidas que
surgem no processo de aprendizagem.
Assim, é possível perceber que a monitoria em Semiologia Médica exerce fundamental
importância na formação acadêmica tanto dos monitores quanto dos discentes, pois contribui para o
aprimoramento do exercício da anamnese e exame físico com o paciente, assim como desenvolve o
próprio raciocínio clínico.
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1. INTRODUÇÃO
Desde a implantação do curso de Bacharelado em Psicologia na Universidade de Pernambuco os
profissionais têm buscado desbravar possibilidades de atuação e, os docentes da UPE vêm
promovendo diferentes estratégias metodológicas de ensino a fim de propiciar ao alunado um maior
conhecimento teórico e prático da ciência psicológica. Dentre esses recursos, a prática acadêmica de
monitoria configura-se como uma possibilidade benéfica para o curso, uma vez que esta atuação tem
contribuído para a formação do aluno monitor, além de gerar benefícios aos discentes que estão
cursando as disciplinas que contam com monitoria e ao próprio docente.
A monitoria também tem como finalidade cooperar com a docente, auxiliando-a com as
atribuições e exigências das disciplinas, além de fomentar sua constante revisão e ampliação a partir
de sugestões de estratégias para as mesmas. Além disso, beneficia aos discentes que estão cursando
as disciplinas que contam com monitoria, pois dispõem de um acompanhamento a mais nas atividades
que realizam na Universidade e fora dela, conforme reflete Schneider (2006).
Com isso, objetiva-se contribuir com a formação acadêmico-profissional de jovens discentes
que, através da monitoria, são incentivadas à produção de conhecimentos e à vivência das atividades
docentes por meio da prática da pesquisa, da escrita acadêmica e do ensino experimental e
supervisionado. Também visa a promoção de discussões e reflexões críticas referentes à construção
e desenvolvimento das disciplinas, o incentivo e desenvolvimento de competências relativas à prática
docente, favorecer o processo de ensino-aprendizagem das monitoras e dos alunos beneficiados com
a monitoria criando um espaço de cooperação acadêmica entre discentes e docente.
Nesse sentido, acompanhar a disciplina de ética profissional enquanto monitoria proporciona
uma série de implicações. Uma vez que questiona, reflete e desconstrói pressupostos cristalizados e
estabelecidos, propondo atenção e exercício de reflexões constantes, desafiando-nos a um novo modo
de existência. Como afirma Rolnick (1995)
O homem da ética que nos habita (mesmo que, quase sempre, muito
timidamente) é o vetor de nossa subjetividade que transita no
invisível: é ele que escuta as inquietantes reverberações das
diferenças que se engendram em nosso inconsciente e, a partir daí,
nos leva a tomar decisões que permitam a encarnação de tais
diferenças em um novo modo de existência, tanto no sentido de
fazer novas composições quanto no de desmanchar composições
vigentes. (p. 8)
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Desse modo, no presente trabalho objetiva-se discorrer sobre as implicações na construção
profissional das alunas monitoras proporcionadas a partir da disciplina de Ética Profissional.

2. METODOLOGIA
Objetivando alcançar o aprendizado e o acompanhamento de atividades teóricas, práticas e de
pesquisa na disciplina Ética Profissional. Essa opção tem como objetivo, simultaneamente, garantir
uma boa condução das disciplinas, especialmente na parte prática das mesmas, assim como tem foco
na formação de pessoas que apresentam vocação e desejo para exercer atividades docentes num futuro
próximo. É assim que esse projeto de monitoria visa atender a um dos requisitos do Ensino Superior,
que é contribuir na formação de futuros profissionais.
Para tanto, as atividades acima elencadas são criteriosamente realizadas pelas alunas, sob a
orientação e acompanhamento sistemático da professora-tutora. Para realização desse trabalho, foram
adotados alguns recursos metodológicos, como: Proposições e formulações de estratégias de trabalho;
construção das disciplinas como escolha de temáticas, conteúdos abordados, bibliografias;
acompanhamento e orientações de atividades e seminários dos discentes; participação e proposição
de aulas expositivas e debates; uso de técnicas de dinâmicas de grupo, vídeos, filmes e músicas.
Também foram realizadas oficinas temáticas e pesquisas de campo com o público-alvo da
disciplina; intercâmbio e diálogos com profissionais atuantes na área de interesse à disciplina, visitas
técnicas a instituições (Exemplo: abrigos, projetos sociais, instituições públicas de Saúde);
acompanhamento sistemático das monitoras, com encontros semanais para orientação, planejamento
e grupos de estudo, além de uma constante avaliação do processo de desenvolvimento das monitoras
em suas atividades cotidianas. Para realização do trabalho da monitoria, foram adotados alguns
recursos metodológicos, como por exemplo: Proposições e formulações de estratégias de trabalho;
construção das disciplinas como escolha de temáticas, conteúdos abordados, bibliografias;
acompanhamento e orientações de atividades e seminários dos discentes; participação e proposição
de aulas expositivas e debates em sala de aula; uso de técnicas de dinâmicas de grupo, vídeos, filmes
e músicas;

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o desenrolar da disciplina, inserção na sala de aula e desenvolvimento das atividades propostas
é possível apontar alguns dos resultados alcançados até o momento. A possibilidade de pensar a
organização prática e teórica das disciplinas foi de grande valia para as alunas, uma vez que foi
possível a ampliação de um repertório de habilidades necessárias para docência, como por exemplo,
pensar e construir o fio lógico condutor das discussões num diálogo entre a ementa estabelecida e
autoria almejada.
As discussões em sala de aula também são de suma importância para as monitoras, pois
agenciam a formação de profissionais éticas e embasadas nos estudos teóricos que circundam o
campo da ética profissional e pessoal. Deste modo, a participação nas aulas e a interação com os
alunos têm sido um bom motivador para a prática e manutenção da ética de modo que, do lugar da
monitoria, as alunas desenvolvem meios próprios de agir com os demais alunos, que os aproxima
tanto como identificação do lugar de aluno-aluno quanto pelo agenciamento de uma interação com a
professora orientadora. Nesse sentido, as relações desenvolvidas com a discente-orientadora também
ganham um novo viés, considerando que há uma maior aproximação e interação entre tais,
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respeitando os limites éticos das relações e se atentando para o compromisso de respeitar os limites
do convívio aluna monitora – aluno monitorado e aluna monitora – professora orientadora.
As experiências de orientação extraclasse e proposição de vivências em sala de aula ao passo
que contribuem para o desenvolvimento da autonomia das alunas-monitoras requerem um exercício
reflexivo sobre si e sua prática constante. Além disso, estimulam a flexibilidade e desconstroem o
papel negativo do erro paulatinamente difundido, visto que, ao se inserir em situações onde não se
tem total segurança errar é compreensível e possibilita a aprendizagem e a partir do acompanhamento
da orientadora esses saberes vão sendo solidificados constantemente.
O posicionamento ético também se faz presente nos momentos de avaliação auxiliando no
desenvolvimento de critérios avaliativos e correção de atividades em grupo. Tais experiências
possibilitaram compreender de forma prática o papel da docência, além de desenvolvimento de
habilidades como liderança, relações interpessoais com os alunos, responsabilidade e organização,
princípios fundamentais no desenvolvimento do trabalho do educador, que sem tal experiência não
seriam tão bem explanados e vivenciados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das discussões aqui explanadas pode-se compreender a importância da experiência de
monitoria para a formação em psicologia, a partir do que se propõe enquanto objetivo para as
atividades realizadas durante todo o ano. A relação entre aluno-aluno e aluno-professor passa a ser
vista e vivenciada de modo ampliado, promovendo troca de saberes relevantes tanto no aspecto de
preparação e experimentação do estudante ao universo da docência, quanto no aspecto de
contribuição, reflexão e renovação do docente em seu saber\fazer.
Outro ponto relevante e que se mostra enquanto resultado do trabalho de monitoria é o vínculo
construído a partir das experiências e atividades propostas, e que, a partir da monitoria e do
fortalecimento da formação das alunas monitoras, possibilita olhar para a formação acadêmica além
dos moldes pré-estabelecidos, mas sim a partir da vivência enquanto construções de saberes. Tais
experiências possibilitaram compreender de forma prática o trabalho da docência atravessado pelo
campo da ética, numa construção conjunta de saberes, primando pela transversalidade e cooperação.
ÓRGÃO DE FOMENTO: PROGRAD/PFAUPE/UPE 005/2018
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produtos naturais; inflamação.

1. Introdução
1.1. Fundamentação Teórica
A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas na qual há uma intensa resposta
inflamatória, hipersecreção de muco, aumento da reatividade (hiperresponsividade brônquica) das
vias aéreas inferiores a variados estímulos, com consequente obstrução ao fluxo aéreo, manifestandose clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse,
particularmente à noite e pela manhã ao despertar (ELIAS et al., 2003; BARRETO et al., 2014).
Nos processos fisiopatológicos das doenças alérgicas, podem ser observadas associações entre
diferentes tipos celulares, em especial os linfócitos T CD4+ que secretam preferencialmente citocinas
do tipo 2, como interleucinas (IL)-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (HOLGATE, 2008). Todas estas ILs
associadas a outros mediadores tais como prostanoides, citocinas/quimiocinas e espécies reativas de
oxigênio (ERO), são indutoras da migração de células Th2, eosinófilos e mastócitos, que
coletivamente alteram a fisiologia pulmonar e podem induzir o remodelamento pulmonar
caracterizado por alterações estruturais nas vias aéreas dos indivíduos asmáticos.
Não há cura efetiva para as alergias, sendo a proposta do tratamento controlar as
manifestações clínicas da doença. Por isso, substâncias que atuem nos eventos fisiopatológicos
iniciais garantem a supressão significativa das manifestações alérgicas (GINA, 2013).
Permanece como um desafio a busca por terapias mais eficazes, com menor custo e que
apresentem menores ou ausência de efeitos adversos. Assim, partindo do princípio que o Brasil é o
país de maior biodiversidade mundial e onde a grande maioria das plantas nativas ainda não tem
estudos farmacológicos e/ou fitoquímicos, há um vasto celeiro de moléculas a serem descobertas,
vislumbrando sua utilização como fonte de recursos terapêuticos (FOGLIO et al., 2006).
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Convolvulaceae é uma família que compreende cerca de 1930 espécies, distribuídas em 55
gêneros, entre eles o Evolvulus (JUDD et al., 1999). Tradicionalmente, suas raízes e caules têm sido
usados em uma ampla gama de doenças, incluindo distúrbios gastrointestinais, tosse, asma,
esplenomegalia, anemia, tumores, aumento dos níveis lipídicos e obesidade (KHARE, 2007).
O gênero Evolvulus inclui cerca de 100 espécies amplamente distribuído no continente
americano. A espécie E. linarioides apresenta-se como uma pequena erva de flores azuis,
ocorrendo nos estados Pernambuco, Bahia, Paraíba, Minas Gerais e Paraná.
Os terpenoides compreendem o maior grupo de produtos naturais conhecido, apresentando
grande diversidade estrutural (DEWICK, 2009). Estudos demonstraram que as lactonas
sesquiterpênicas inibiram a degranulação induzida por antígeno. A administração de dessas
substâncias diminuiu o número de células imunológicas, particularmente eosinófilos, e reduziu a
expressão e secreção de citocinas Th2 (IL-4 e IL-13) no lavado broncoalveolar e nos tecidos
pulmonares de camundongos com asma alérgica induzida por ovalbumina. (LEE, 2018).
1.2. Justificativa
A busca por novas substâncias que venham a ampliar o atual arsenal terapêutico para o alívio ou
controle da asma é de extrema importância, visto que a asma é responsável por um número
representativo de internações hospitalares em todo o mundo. No estado de Pernambuco, só em 2015,
o número de internações foi de 4.276 (FOLHA DE PERNAMBUCO, 2016). Ademais, a formação
de recursos humanos inserido na pesquisa científica pode ser considerada uma mobilização
econômica e social, ou seja, quando o pesquisador reinserido na sociedade como um profissional da
saúde qualificado existirá grandes movimentos e ações na tentativa de melhorar a qualidade de vida
e do estado geral de saúde da comunidade no município de Garanhuns.
1.3. Objetivos
Avaliar o possível efeito anti-inflamatório do sesquiterpeno 13α-acetoxi-4,5-epoxi-cariofilan-8β-ol
isolado da espécie Evolvulus linarioides, utilizando o modelo experimental de asma alérgica induzida
por ovalbumina (OVA) em camundongos Swiss sobre:
- o infiltrado leucocitário nas vias áreas induzidos por estímulo alérgico no lavado
broncoalveolar (LBA);
- a celularidade no tecido pulmonar.

2. Metodologia
Foi utilizado um sesquiterpeno isolado da espécie Evolvulus linarioides, cedido pelo Prof. Dr. Vicente
Carlos de Oliveira Costa, membro do Setor de Fitoquímica do Programa de Pós-Graduação em
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (PPgPNSB) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Foram utilizados camundongos da linhagem Swiss, provenientes do Biotério da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL). Todos os procedimentos experimentais realizados seguiram os
princípios e diretrizes da Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório (SBCAL),
sendo previamente submetidos e aprovados por uma Comissão de Ética no Uso de Animal (CEUA)
da UFAL, tendo como número de protocolo: 20/2017.
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A indução asma alérgica nos camundongos seguiu o protocolo descrito por Conrad e
colaboradores (2009) com algumas modificações. Os animais foram sensibilizados nos dias 1, 7, e 14
por via subcutânea com mistura contendo 50 µg de ovalbumina (OVA) e 5 mg hidróxido de alumínio
diluídos em salina (NaCl, 0,9%). Os tratamentos foram realizados 1 hora antes do desafio antigênico
com OVA (50 µg/25 µL) ou salina por via intranasal nos dias 21, 22 e 23 após sensibilização inicial.
O tratamento com o sesquiterpeno de Evolvulus linarioides, nas concentrações de 50 ou 100 μM, ou
com 7,5 mg/kg de budesonida (fármaco de referência) ocorreram simultaneamente ao desafio
antigênico.
. A avaliação dos parâmetros biológicos foi realizada 48 h após o último desafio de acordo
com o protocolo experimental. Para a análise das células e fluidos recuperados do lavado
broncoalveolar (BAL), os animais foram eutanasiados e o BAL foi retirado com o auxílio de uma
seringa contendo 1 mL de tampão fosfato salina (PBS)/EDTA (10 mM). Os leucócitos totais foram
avaliados sob microscopia óptica com o auxílio da câmara de Neubauer, a avaliação da contagem
diferencial das células foi obtida com a contagem de 100 células em campos aleatórios para
determinação da frequência de cada tipo celular em microscopia óptico com a objetiva de imersão
(100X).

3. Resultados e Discussões
O BAL dos animais desafiados com OVA apresentou um acúmulo leucocitário, representado por
aumento nas contagens de eosinófilos e células monocucleares. O tratamento com evolfileno reduziu
todos os parâmetros avaliados. Estes achados indicam que esse sequiterpeno pode ser um candidato
ao tratamento da inflamação alérgica. Entretanto, são necessários mais estudos para concluir a sua
real eficácia.

Figura. 1 – Efeito do tratamento com evolfileno sobre a inflamação nas vias aéreas de
camundongos asmáticos estimulados com OVA. Os animais foram tratados com evolfileno
(50 ou 100 μM) ou salina por via intranasal 60 minutos antes de cada desafio intranasal com
OVA. As barras representam a média ± E.P.M. dos níveis dos mediadores pró-inflamatórios
no lavado broncoalveolar de camundongos alérgicos. As diferenças estatísticas foram
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detectadas com ANOVA one-way seguido do pós-teste de Newman-Keuls, ##p < 0,05
(comparados com o grupo desafiado com salina), *p < 0,05 e **p < 0,01 (comparados com o
grupo desafiado com OVA), (n = 4).

Estes achados indicam que esse sequiterpeno pode ser um candidato ao tratamento da inflamação
alérgica, com resultados semelhantes ao fármaco de referência.
Entretanto, seriam necessários mais estudos para concluir a sua real eficácia. Além disso,
testes de toxicidade seriam imprescindíveis antes de afirmar a segurança da substância em questão.

4. Considerações Finais
Tendo em vista o desafio de buscar por terapias para doenças alérgicas mais eficazes, com menor
custo e que apresentem menores ou ausência de efeitos adversos, os resultados obtidos devem ser
vistos como um grande êxito.
O próximo passo deve ser o incentivo a mais pesquisas que possam por ventura corroborar
com os resultados encontrados, além de análises de toxicidade em especial em órgãos
metabolizadores, como fígado e pulmão, com o intuito de demonstrar a segurança da substância.

6. Referências Bibliográficas
Boulic, R. e Renault, O. (1991) “3D Hierarchies for Animation”, Em: New Trends in Animation and
Visualization, Editado por Nadia Magnenat-Thalmann e Daniel Thalmann, John Wiley & Sons
ltd., England.
Austin, D. F. (2008) Evolvulus alsinoides (Convolvulaceae): an American herb in the Old World.
Journal of Ethnopharmacology, v. 117, n.2, p.185-198.
Aikawa, T. S. H. M. T. et al. (1992) CHEST Journal, v. 101, n. 4, p. 916-921.
Lee, B., Park, S., Nam, S., Kang, S., Hwang, J., Lee, S. and Im, D. (2018). Anti-allergic effects of
sesquiterpene lactones from Saussurea costus (Falc.) Lipsch. determined using in vivo and in vitro
experiments.
Conrad M. L. et al. (2009) Clin. Exp. Allergy., v.39, n.8, p. 1246–1254.
Dewick, P. M. (2009) Medicinal natural products: a biosynthetic approach. 3. ed. Chichester: John
Wiley & Sons. 550p.
Elias, J. A. et al. (1999) Journal of Clinical Investigation, v. 104, n. 8, p. 1001.
Elias, J.A. et al. (2003) The Journal of Clinical Investigation. v.111, p. 291–297.
Foglio, M. A. et al. (2006) MultiCiências: construindo a história dos produtos naturais, v. 7.
Global initiative for Asthma (GINA)/NHLBI/WHO <http://ginasthma.org/> disponível em: agosto
de 2013.

392
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Mortalidade materna na V Geres de Pernambuco: análise do acesso
Régia Maria Batista Leite 1, Thaysa Monteiro Sobreira2
1Professora do Curso de Medicina – Campus Garanhuns
2Estudante do Curso de Medicina – Campus Garanhuns
thaysamonteiros@gmail.com, regialeite@yahoo.com.br

Palavras-chave: mortalidade materna, acesso, serviços de saúde

1 - Introdução
O óbito materno se configura na mais grave violação dos direitos humanos das mulheres, uma vez
que é evitável em 92% dos casos, sendo um importante problema de saúde pública. Este tipo de morte
é significativamente mais presente em países em desenvolvimento, estando muitas vezes relacionado
a condições econômicas e sociais desfavoráveis. A busca pela redução deste tipo de óbito é uma das
prioridades mundiais, descrita nos objetivos do Milênio instituído pela ONU (BRASIL, 2009).
Visando o aperfeiçoamento do SUS e o cumprimento dos objetivos do milênio diversas
estratégias foram criadas, entre elas a Rede de Atenção e Saúde através da portaria MS nº 4.279 de
30 de dezembro de 2010 e posteriormente a Rede Cegonha através da portaria nº 1.459, de 24 de
junho de 2011, específica para a saúde materna-infantil. Ambas convergem para superação da
fragmentação da atenção e da gestão nas regiões de saúde, buscando a garantia de acesso e
continuidade do cuidado pela articulação entre os serviços de saúde para a melhor assistência, de
forma integral e com otimização de recursos.
Enfatiza-se o acesso como a forma de se garantir a assistência aos usuários, visto que, se não
tiver acesso não se segue os demais caminhos da assistência no serviço de saúde. Entretanto, se faz
necessário entender que o acesso é mais abrangente do que a simples disponibilidade de serviços de
saúde para determinada população. Para (Aday e Andersen, 1974), esse se relaciona com
características tanto da população como sistema de saúde, e na forma que se possibilita o ingresso
aos serviços de saúde.
Considerando a magnitude deste tema e a sua relevância para prevenção do óbito materno,
este estudo teve como objetivo analisar o acesso de uma mulher que foi a óbito por causa obstétrica
na V Gerência Regional de Saúde (GERES) do estado de Pernambuco, em 2017.

2 - Metodologia
Foi realizado um estudo descritivo de natureza qualitativa com abordagem fenomenológica que
utiliza como desenho o estudo de caso em profundidade. Foi estudado um caso de óbito materno
obstétrico de uma mulher residente em um município da V GERES do estado de Pernambuco,
ocorrido em 2017.
O critério de seleção do caso foi aleatório, visto que o interesse da pesquisa foi analisar o
acesso aos serviços de saúde por meio da história de uma mulher que foi a óbito por causa obstétrica.
Para participar da entrevista foram escolhidos: um sujeito-ativo, que é a pessoa que esteve mais
próximo da mulher durante todo o processo que culminou no óbito, profissionais que atenderam a
mulher em cada nível de complexidade do sistema de saúde. Foram realizadas entrevistas individuais
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em profundidade, guiadas por roteiros semiestruturada. As entrevistas foram realizadas entre os
meses de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, sendo gravadas e posteriormente transcritas.
O processo de análise consistiu inicialmente na fase de descoberta e pré-análise que se refere
à leitura sucessiva das entrevistas com a finalidade de se obter a geração de categorias mistas:
categorias temáticas derivadas do quadro conceitual refletidas nos roteiros de entrevista ou
emergentes da análise de dados.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Aggeu Magalhães da
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ/PE, conforme preconizado na Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde com o CAAE nº: 63796717.4.0000.5190.

3 - Resultados e Discussão
3.1 - Descrição do Caso
Como ponto de partida deste estudo, o casos selecionado é contado aqui para a compreensão de todo
contexto da análise do acesso considerando o percurso feito pela mulher que foi a óbito por causa
materna na V GERES de Pernambuco.
3.1.1 – Rosa (nome fictício)
Rosa, 30 anos, branca, dona de casa, casada, católica e estudou até a 2ª série do ensino fundamental.
Gesta: 02, parto: 01 (cesariano), aborto: 0. Segundo a família, tinha um histórico de doença mental
porém não fazia acompanhamento médico e seu companheiro era alcoolista, não estando muito
presente na gestação.
Ela era residente de um município que fica a quase 49 km da sede da regional, entretanto, não
tinha residência fixa – transitava em entre a casa do avô na zona rural e a casa de familiares na cidade.
Embora não fosse acompanhada por equipe de atenção básica, Rosa possuía uma prima que
era Agente Comunitária de Saúde no município e que lhe dava suporte no caso de alguma necessidade
quanto ao uso do serviço de saúde – uma rede paralela de saúde.
No dia anterior ao parto Rosa foi internada no hospital municipal para realização de sua
cesariana. Durante o parto, após a retirada da placenta, Rosa teve atonia uterina e com isto um
sangramento intenso. O obstetra que a operava, juntamente com toda a equipe – anestesista e
enfermeiro – tentaram conter este sangramento com administração de medicações, porém não
dispunham de todas as drogas indicadas. Faltava misoprostol na unidade, e o útero não respondia.
Sendo assim, o obstetra decidiu fazer uma histerectomia, mas, pela perda de sangue, precisava com
urgência de hemotransfusão, sendo que o hemocentro mais próximo ficava há cerca de 49 km e seria
necessário uma ambulância com estrutura adequada para transportar Rosa que estava grave e instável.
As causas da morte descritas na declaração de óbito foram: a) Atonia uterina (O62.2); b)
Anemia aguda; c) Parada cardiorrespiratória.
3.2 - Tecendo reflexões acerca do acesso
A análise do acesso teve como base o referencial teórico proposto por (Thaddeus & Maine, 1994).
Sendo assim, as falhas de acesso identificadas nas histórias anteriormente contadas são destacadas a
seguir através da demarcação dos três momentos ou fases denominadas de “atrasos”, proposto pelos
autores. Esse modelo busca compreender os vários fatores que influenciam na decisão de procurar o
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cuidado médico – Primeiro atraso; e em conseguir chegar onde o cuidado está disponível – Segundo
atraso; e no recebimento do cuidado adequado na unidade de saúde – Terceiro atraso.
3.2.1 -Primeiro atraso - Por Rosa ter uma prima que era Agente Comunitária de Saúde no município,
ela não teve problemas em relação à procura de cuidados.
3.2.2 - Segundo atraso - Na descrição do caso de Rosa não foram relatadas dificuldades de chegar
ao serviço, a gestante muitas vezes ia com sua prima ou de carro de linha para a unidade de saúde.
Quando questionada sobre se havia alguma dificuldade quanto ao custo para o transporte o
informante, afirmou que a mulher tinha condição financeira de custear a passagem.
O fato do usuário morar próximo a um serviço de saúde não indica necessariamente que ele o
utilize, ou o inverso. Isso porque a natureza da condição de saúde e a qualidade dos cuidados que se
quer ter são, muitas vezes, mais importantes do que a distância, fazendo que o indivíduo supere estas
dificuldades e busque o cuidado médico (THADDEUS e MAINE, 1974).
3.2.3 - Terceiro atraso - No caso de Rosa, houve uma emergência obstétrica pós-parto – atonia
uterina – dentro do hospital do seu município. Durante esta emergência três dificuldades (atrasos)
foram destacadas: 1) Falta de medicação (misoprostol) – que ajudaria na contração uterina; 2) Sangue
para hemotransfusão disponível a quase 50 km; 3) Indisponibilidade de transporte adequado para
paciente em estado crítico ao serviço de referência. As falas dos profissionais deixam claras estas
dificuldades e dão subsidio para acreditar que estes três pontos poderiam ser cruciais para evitar este
óbito.
O primeiro entrave foi a falta de misoprostol (600mg) que é recomentado pela Organização
Mundial de Saúde na prevenção da hemorragia pós parto (HPP) em localidades onde não há ocitocina
disponível. (OMS, 2014). A disponibilidade do misoprostol ou da ergonetrina poderiam aumentar as
chances de Rosa ter resposta favorável ao sangramento, reduzindo o volume de sangue perdido.
Rosa, então, enfrenta a segunda dificuldade (atraso) que foi a indisponibilidade de sangue para
tratar toda a perda sanguínea demandada pela hemorragia.
Pernambuco, além do hemocentro da cidade do Recife, possui mais 10 unidades hemoterapias
no interior do estado, estas distribuídas em 10 GERES, localizadas nas sedes das respectivas regionais
(PERNAMBUCO, 2018). A regionalização dos hemocentros é um avanço para garantia de sangue
em tempo oportuno, porém ainda não é suficiente, pois existem municípios que ficam distantes da
sede da GERES e podem demorar até mais de uma hora para chegar a unidade de referência. Outra
dificuldade é que mesmo com a existência de hemocentros, nem todos os hemoderivados necessários
para situações de emergência como esta, estão disponíveis. Tais dificuldades atrasam o atendimento
adequado, sendo esta demora decisiva para sobrevivência de mulheres que precisa de cuidados.
O terceiro problema enfrentado por Rosa foi a dificuldade de transporte adequado para
unidade de referência em situação de complicação obstétrica. Isto porque seu município não tinha
ambulância equipada para realizar o transporte de Rosa e a equipe resolveu solicitar uma ambulância
do SAMU, sem sucesso, tendo transferido em condições precárias, sem suporte necessário e chegando
a u unidade de referência em estado gravíssimo.

4 - Conclusões
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Os achados deste estudo revelam que os principais elementos que influenciaram o acesso a saúde das
mulheres que morreram por causa obstétrica estiveram presentes na terceira fase do atraso segundo o
referencial teórico utilizado.
Sendo assim, as principais falhas estiverem dentro dos serviços de saúde e se referiram a
indisponibilidade ou dificuldades de acesso a sangue e derivados, medicamentos, transporte
adequado, bem como quantidade de profissionais, além da qualificação profissional. As questões
sociais das mulheres aqui estudadas também foram consideradas, porém estas são mais difíceis de
interferir, exigindo um esforço ainda maior dos serviços de saúde e da sociedade como um todo para
superar as dificuldades sociais e garantir a saúde materna.
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Atualmente o mercado de trabalho estar muito competitivo. Estas mudanças contribuem para o
entendimento do papel que a motivação nas organizações exerce dentro do contexto empresarial do
século XXI. Na época da revolução industrial, por exemplo, Bergamini (2006) afirma que o
tratamento entre patrão e funcionário ocorria basicamente por meio de coerção. No século passado,
o ambiente econômico apresentava uma estabilidade que não ocorre no presente século, onde as
constantes mudanças são um marco representativo que direciona o mercado competitivo. Neste
cenário de mudanças, os serviços padronizados acabam perdendo espaço para os serviços
personalizados, onde o foco está na satisfação do cliente. Todas as organizações diferem em seus
objetivos, em seus propósitos, mas são semelhantes quando se trata de alcançar os resultados com
eficácia. Para isso, necessitam desenvolver mecanismos para alcançar seus objetivos e esses
dependem diretamente do comprometimento dos colaboradores.
Hoje vivemos em uma sociedade a qual se traduz em uma sociedade de organizações, com sistemas
complexos, que dependem da força motivacional de seus colaboradores para que o sucesso aconteça.
O primeiro passa para entender o conceito de motivação é atentar para as mudanças que ocorreram
de uma forma geral no mundo e que causaram relevante impacto no mundo corporativo.
A atividade profissional constitui fonte de satisfação especial, se for livremente escolhida, isto é, se,
por meio da psicanálise, tornar possível o uso de inclinações existentes, de impulsos instintivos
persistentes ou constitucionalmente reforçados. No entanto, como caminho para a felicidade, o
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trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se esforçam em relação a ele como o fazem em
relação a outras possibilidades de satisfação.
A grande maioria das pessoas só trabalha sob a pressão da necessidade, e essa natural aversão humana
ao trabalho suscita problemas sociais extremamente difíceis explica (Freud 1996). Dessa forma, as
organizações devem locar pessoas para desenvolver a liderança e gerar motivação, uma vez que,
colaboradores motivados no âmbito organizacional lidam melhor com os clientes internos e externos,
obtêm resultados satisfatórios e mantém um ambiente de trabalho agradável. Assim, é importante que
as organizações ofereçam condições satisfatórias para que o ambiente de trabalho seja motivador.
Segundo Maslow o ser humano como eternamente insatisfeito e possuidor de uma série de
necessidades, que se relacionam entre si por uma escala hierárquica na qual uma necessidade deve
estar razoavelmente satisfeita, antes que outra se manifeste como prioritária. Nesta hierarquia, o
indivíduo procura satisfazer suas necessidades fisiológicas, fundamentais à existência, e necessidades
de segurança, antes de procurar satisfazer as necessidades sociais, as necessidades de estima e auto
realização. A motivação dos colaboradores se torna um fator determinante para a sobrevivência da
organização e é um desafio enfrentado diariamente pelos gestores. Os colaboradores são motivados
acima de tudo pela exaltação da qualidade de seu trabalho e pelas relações da equipe que dão o suporte
necessário.
Segundo Chiavenato (2003), “as necessidades humanas ou motivos são forças internas que
impulsionam e influenciam cada pessoa, determinando seus pensamentos e direcionando o seu
comportamento frente às diversas situações da vida”. Essa Motivação na organização por parte do
colaborador nada mas é do que, um impulso ou sentimento. ou seja, um motivo para determinada
ação. Esse impulso faz com que as pessoas tenham atitude e assim, alcancem seus objetivos. Segundo
Chiavenato (2003), “as necessidades humanas ou motivos são forças internas que impulsionam e
influenciam cada pessoa, determinando seus pensamentos e direcionando o seu comportamento frente
às diversas situações da vida”. Essa Motivação na organização por parte do colaborador nada mas
é do que, um impulso ou sentimento. ou seja, um motivo para determinada ação. Esse impulso faz
com que as pessoas tenham atitude e assim, alcancem seus objetivos.
De acordo com a teoria de Maslow, o homem se motiva quando suas necessidades são supridas, como
a auto realização, autoestima, necessidades sociais, segurança e necessidades fisiológicas. Ainda hoje
em dia algumas organizações não usam essa ferramenta que é tão importante, motivar cada
colaborador é essencial. É algo imprescindível no desenvolvimento humano, cada pessoa tem a sua
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capacidade de se motivar ou desmotivar. Sabemos que a motivação e a liderança andam de mãos
dadas, ter líderes e liderados motivados na organização, faz com que os resultados finais sejam
positivos. A pessoa motivada fica mais fácil e prazeroso realizar atividades na empresa, estudar, fazer
exercício físico e etc. Motivação nada mas é do que, um impulso ou sentimento. ou seja, um motivo
para determinada ação. Esse impulso faz com que as pessoas tenham atitude e assim, alcancem seus
objetivos.
As empresas perceberam que, para se manter no mercado tão competitivo e acirrado nos dias atuais,
é necessário conhecer as necessidades humanas, e assim manter uma relação sucedida com seus
colaboradores.
No processo de motivação no ambiente de trabalho é importante identificar quais são funcionários
exercem melhor desempenho em suas atividades. É estratégico dialogar com os líderes de cada
equipe, buscando impedir que os profissionais que merecem motivação passem despercebidos.
Estabelecendo as estratégias e checando seus resultados, os líderes reconhecem as oportunidades
para promover a motivação no ambiente de trabalho, obtendo mais segurança e habilidades na prática
das ações. Seja o reconhecimento feito por feedback premiações , vale ressaltar que um liderado
motivado entrega bons resultados se trabalha com mais alegria. As empresas perceberam que, para
se manter

no mercado tão competitivo e acirrado nos dias atuais, é necessário conhecer as

necessidades humanas, e assim manter uma relação sucedida com seus colaboradores.
O principal objetivo deste trabalho é identificar a motivação dentro das organizações e ate que ponto
os funcionários estão motivados para exercer o seu papel. O procedimento metodológico utilizado
nesse trabalho será a pesquisa bibliográfica, com o objetivo de recolher, selecionar, analisar e
interpretar as contribuições já existentes sobre o assunto por diversos autores. Conforme aborda
Chiavenato (2005) a presente pesquisa tem por objetivo mostrar a importância de um colaborador
motivado, da sua influência e o estimulo à motivação de sua equipe no ambiente organizacional, de
modo a contribuir para uma melhor produtividade ao mesmo tempo compreender como o
comportamento do líder podem interferir na motivação das pessoas no ambiente organizacional.
Então serão adotados autores e livros que discutem sobre motivação, para que se possa analisar o que
ocorre nas organizações.
Atualmente o mercado de trabalho está muito competitivo, exigindo que as pessoas estejam em
constante inovação as empresas têm procurado várias formas de se manter no mercado. Neste cenário
altamente competitivo, as organizações começaram a estudar algumas estratégias e assim alcançarem
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resultados positivos dentro de suas organizações. Segundo (Chiavenato, 2001) “a motivação é a
tensão persistente que leva o individuo a alguma forma de comportamento visando à satisfação de
uma ou mais necessidades” Por esse motivo a busca por profissionais que saibam liderar uma equipe
tem se tornado mais frequente. A liderança exerce uma forte influência no comportamento humano e
na tomada de decisões.
Diante do conteúdo apresentado, ficou evidente a importância do líder dentro das organizações eles
são responsáveis por motivar, direcionar e coordenar as tarefas desenvolvidas por sua equipe. Os
Colaboradores são motivados acima de tudo pela exaltação da qualidade de seu trabalho. Uma vez
motivado, o colaborador é capaz de dar o melhor de si para o alcance das metas da empresa. É
importante conhecer as necessidades de cada membro de sua equipe, isso fica evidente na hierarquia
das necessidades de Maslow. Portanto ser comunicativo, ter atitudes positivas e criatividade são
características importantes em um líder.
Após a análise do conteúdo apresentado, podemos concluir que o líder tem papel fundamental dentro
da organização e tem forte influência na motivação dos colaboradores. Compreende-se que a
motivação no trabalho é importante porque proporciona à empresa um aumento significativo na
satisfação da organização com relação ao trabalho de seus funcionários, gerando maior qualidade de
vida aos colaboradores e o relacionamento com a organização se torna mais saudável.
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1. Introdução
E comum no âmbito da Universidade uma ausência do uso do espaço acadêmico fora da sala de aula,
fortalecendo o modelo tradicional de aprendizagem como sendo, para muitos, o único modo de
vivenciar esse lugar. Percebendo isso como uma forma de segregação entre diferentes cursos, o
Movimenta Campus surge como um projeto de extensão que busca ser uma maneira de ir de encontro
a essa configuração, apresentando novas possibilidades. Possibilidades essas que não se restringem a
esse contexto, também dizem de uma tentativa de aproximação entre o âmbito acadêmico e a
Comunidade.
Diante disso, através de inspirações que não se limitam a área da Psicologia, o projeto parte
de diferentes disparadores como o cinema, a música, performances e exercícios estéticos que visam
promover um diálogo que não é restrito ao campo racional, mas é permeado pela dimensão do
sensível, produzindo afetações, ao mesmo tempo que abre espaço para reflexão crítica frente a temas
como gênero, sexualidade, poder, saúde mental, sociedade e micropolíticas.
Nesse sentido, o Movimenta Campus propõe rodas de conversa sobre os temas suscitados na
exibição dos filmes, performances e atividades interventivas, bem como os suscitados pelos
acontecimentos do nosso contexto macro e micropolítico. Além de promover oficinas para alunos da
Universidade e produção de artigos científicos para o compartilhamento da experiência nos contextos
acadêmico e profissional.
Nossa proposta também visa a realização de atividades com frequência semanal, que suscite
a construção de modos de existências inclinados numa dimensão ético-politico-estética. Atividade
essa referente ao cineclube fixo, que está acontecendo na Universidade, intitulado de “Cineclube Um
Olhar a Mais”. Se trata de um momento gratuito e aberto a comunidade onde são exibidos filmes que
escapam de uma roupagem comercial. São filmes vistos como alternativos por trabalharem com
propostas de roteiro, fotografia, direção, fora do convencional. Além de serem produções de países
que não estão no cerne da indústria cinematográfica.
Ademais, o Movimenta Campus também realizou o Cineclube itinerante, usado como um
recurso para discutir gênero e sexualidade na Universidade (em sala de aula e em espaço de trânsito)
como também junto a Comunidade em um Parque da cidade. Outro tema proposto a partir do
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cineclube diz respeito à política, tratando especificamente da ditadura, simbolizando os cinquenta
anos de maio de 68.

2. Metodologia
Partimos do conceito de cartografia posto por Deleuze e Guattari como referencial teórico (1995). A
cartografia exclui a necessidade de um distanciamento ou neutralidade frente aos fenômenos e
subjetividades. Nesse sentido, os autores partem da ideia de um rizoma, onde não há uma linearidade
ou estrutura fixa, o que existe são ramificações que traçam diversos caminhos, se encontram e
desencontram: “Não existem pontos ou posições num rizoma, como se encontra numa estrutura, numa
árvore, numa raíz, onde existem somente linhas” (DELEUZE;GUATTARI; 1995, p.25).
Tal qual o rizoma, a partir da cartografia somos levados a traçar diferentes caminhos a partir
daquilo que surge como emergente. Na ausência de uma necessidade em permanecer com o préestabelecido, somos tomados pelos acontecimentos de modo que as possibilidades não se fecham,
permanecem em aberto. Nesse contexto, nasce a oportunidade dos extensionistas se posicionarem
enquanto autores e protagonistas frente às nossas ações.
O Movimenta Campus é isso, uma rede de encontros buscando desterritorializações,
mudanças de olhares, possibilitando um diálogo que não se estrutura de forma impositiva entre aquele
que detém o saber e aquele que escuta passivamente. Por meio de afetações e da micropolítica, são
traçados mapas a partir dos fluxos clínicos e sociais que nos direcionam e impulsionam a trabalhar
marcadores sociais como política, saúde mental, poder e gênero, por meio do audiovisual, da
corporeidade e ações interventivas. Os encontros antes das sessões de filmes, os debates depois das
sessões e dialogos suscitados provocam descentramentos indo de encontro ao trabalho de mistura tão
presente já na proposta da extensão.

3. Resultados e Discussão
As nossas ações se configuraram em dois momentos, no primeiro semestre realizamos o Cineclube
itinerante com discussões acerca dos temas de gênero e ditadura no Brasil. Nossa proposta foi de
provocar diálogos sem ficarmos presos a conceitos ou uma racionalização dos temas. Nesse sentido,
levamos curtas e documentários que trazem fortes e provocantes narrativas, no intuito de ao final,
abrirmos uma roda de conversa onde a fala corre livremente e as experiências podem ser
compartilhadas. Ainda sobre o primeiro semestre, escolhemos locais onde existe uma movimentação
de pessoas, tanto na Universidade quanto no espaço público da cidade. Além de atendermos uma
demanda específica para discutir o tema de gênero junto a um curso da UPE em sala de aula.
No segundo semestre iniciamos o Cineclube Um Olhar A Mais funcionando semanalmente
para toda a comunidade da cidade de Garanhuns. Também foi realizada uma oficina “práticas
corpóreas na Universidade” onde podemos através de referências do esquizodrama colocar corpos
em movimento e promover linhas de fuga, na I Jornada de Psicologia. Além da exibição de filmes
alternativos, também realizamos uma sessão onde foi exibido um filme produzido por estudantes do
curso de Psicologia em que a intolerância religiosa é posta em questão através de narrativas de adeptos
à religiões de matrizes africanas da cidade de Garanhuns.

403
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

4. Considerações Finais
Em resumo, o Movimenta Campus se trata de um projeto idealizado e posto em prática na tentativa
de promover interações e trocas entre os diferentes cursos da nossa Universidade, como também,
entre ela e a comunidade, entendendo a importância de agregar conhecimentos e experiências. Para
isso, o projeto usa a arte como recurso disparador de rodas de conversa, possibilitando assim,
reflexões críticas, através de um espaço de escuta e fala, de compartilhamentos. Além disso, nos
provoca a tocarmos e sermos tocados pela dimensão do corpo e do sensível, fugindo um pouco do
campo racional tão presente em nós, especialmente no âmbito acadêmico. O Movimenta Campus, em
tudo o que se propõe a fazer, tenta fugir um pouco da tendência que temos de lidar com o que está
diante de nós racionalizando tudo. O cinema é o principal recurso disparador desse projeto.
Projeto Aprovado pelo Edital: PIAEXT No 01/2018
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1. Introdução
O projeto “Musicoterapia: uma canção no cuidar” tem como sua premissa intervir diretamente na
melhoria da qualidade de vida de pacientes hospitalizados, promovendo uma maior humanização
desse ambiente que, de acordo com sua realidade histórica e prática, apesar do nome, pode ser
considerado ainda pouco hospitaleiro.
Nesse sentido, a musicoterapia vem demonstrando contribuir na mudança dessa perspectiva,
o que, segundo estudos recentes, vem se mostrando bastante promissor. Pois, é visto que a música
pode reduzir a tensão e a ansiedade ocasionadas por situações estressantes, como a hospitalização,
além de contribuir para o alívio da dor (“entre a dor e a música, o cérebro prefere a música”, afirma
Marly Chagas, psicóloga e supervisora do Projeto Musicoterapia em Oncologia, no Instituto Nacional
do câncer – INCA) e para a melhoria da qualidade do sono, sendo um valioso método de distração e
fuga de sensações como medo e desesperança, tão vivenciados no ambiente hospitalar. Durante as
sessões de musicoterapia, os pacientes podem entrar em contato com suas próprias histórias de vida,
expressar suas emoções, sendo assim estimulados nos níveis físico, mental e social, o que pode
promover expectativa de vidas mais saudáveis e produtivas e, assim, bem-estar.
Segundo Souza, Assumpção e Landrino (2006), a função da musicoterapia é criar, manter e
fomentar a comunicação, resgatando a espontaneidade perdida pelo homem ao longo de sua
existência. Desse modo, a musicoterapia auxilia diretamente no resgate da identidade sonora, tendo
por consequência a elevação da autoestima e da autoconfiança do paciente. Nas últimas décadas vem
se demonstrando os efeitos fisiológicos que a música produz no organismo do ser humano e seu uso
pode ser considerado como uma abordagem não farmacológica efetiva no controle da dor. Gonçalez
(2008), cita que esta atua de forma direta sobre as células e os órgãos que o constituem, e
indiretamente mobilizando as emoções e influenciando em numerosos processos corporais que, por
sua vez, propiciam relaxamento e bem-estar.
Assim, tomando como base que a temática da humanização dos serviços em saúde vem sendo
levada em consideração pelas políticas governamentais na atualidade, sendo a humanização definida
como a busca pelo resgate do respeito à vida humana, mostra-se claro a relevância do projeto
“Musicoterapia: uma canção no cuidar”, no que cerne à promoção da humanização no atendimento
hospitalar. Ademais, de acordo Marques (2011) a musicoterapia torna possível o resgate da identidade
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dos pacientes hospitalizados, que se encontram quase sempre aprisionados no cárcere emocional dos
tratamentos e prognósticos, ao tornar o espaço mais lúdico, com seus gostos musicais, reflexo de suas
personalidades, singularidades e lembranças em evidência, possibilitando um ambiente mais familiar.
O que reforça ainda mais a importância do projeto em questão, seja na instância social, lúdica, afetiva
e terapêutica.
Por fim, é valido ressaltar que as ações que estão sendo desenvolvidas de acordo com o projeto
de extensão, podem ainda transpor os limites da relação paciente e estudante de medicina, atuando na
melhoria de toda uma relação da equipe hospitalar, ao tornar o ambiente mais lúdico, criativo e
emocional. Outrossim, as vivencias e o conhecimento que estão sendo possibilitado aos estudantes
mostra-se de inegável importância para a promoção da saúde de uma forma mais humanizada, estando
integradas ao ensino das práticas de extensão. Esse presente trabalho tem como objetivo dar ênfase
nas ações vivenciadas durante o segundo ano de atuação projeto de extensão em questão, bem como
reafirmar a importância terapêutica e social da musicoterapia no âmbito hospitalar, afim de que seja
esta uma iniciativa mais incentivada e difundida por profissionais e estudantes de saúde.

2. Metodologia
2.1. Local e população
O presente projeto “Musicoterapia: uma canção no cuidar” tem como campo de ação a enfermaria
pediátrica do Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns-PE, referência para os 21 municípios que
compõem a V Gerência Regional de Saúde (Geres), com seus mais de 500 mil habitantes.
2.2. Estratégias
A priori, durante o primeiro ano do projeto, foi realizado o processo seletivo com 16 vagas para
estudantes de Medicina da Universidade de Pernambuco, para a composição de duas equipes: a
primeira, responsável pela ida aos locais de atuação, e, por conseguinte, pelo primeiro contato com o
público alvo do projeto, com o objetivo de realizar a coleta prévia dos dados necessários ao
desenvolvimento das atividades, como nome, idade, gosto musical e personalidade de cada criança
no HRDM (ou idosa no Abrigo São Vicente de Paula) e a segunda equipe, constituindo o corpo
musical do projeto, para o qual foram selecionados candidatos com aptidão musical. Após essa etapa
de seleção, seguiram-se reuniões para divisão em subgrupos de cada equipe, resultando em dois
subgrupos de três integrantes cada, para a equipe de coleta de dados e dois subgrupos de cinco
integrantes cada para a equipe musical, com o intuito de possibilitar uma maior rotatividade das ações
e, pois, a maior quantidade possível de atividades, sendo duas ações por mês para cada subgrupo de
coleta de dados, assim como para cada subgrupo musical. Desse modo, o projeto teve seu seguimento,
após ser realizada a compra de instrumentos musicais como pandeirolas, triângulos e chocalho,
realização de frequentes reuniões entre cada grupo, ensaios dos grupos musicais e concretização das
ações propostas seguindo o cronograma das ações quinzenais. No segundo ano de atividades do
projeto, o número de integrantes foi reduzido para oito alunos de medicina, sendo divididos em um
grupo de coleta de dados, composto por quatro alunos e um grupo musical, com mais quatro alunos.
Desse modo a estratégia de ação do projeto foi mantida, porém a frequência das ações passou a ser
mensal.
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3. Resultados e Discussões
A primeira etapa do projeto, durante o ano de 2017 consistiu na formação da equipe para execução,
composta por dezesseis integrantes acadêmicos do curso de Medicina do campus Garanhuns-PE.
Nesse período, o projeto consistiu em formação técnica, pós-seleção dos acadêmicos, devido a
necessidade de elaboração de repertório e, também, de ensaio do conteúdo musical e em seguida,
tiverem início as atividades no Hospital Regional Dom Moura. Como forma de manutenção e
aprimoramento dos benefícios alcançados através do projeto e devido a excelente receptividade dos
integrantes na ala pediátrica do hospital, o projeto “musicoterapia: uma canção no cuidar” segue em
2018, com uma constante evolução em suas atividades, alcançando e superando expectativas e
paradigmas.
Nas atividades desenvolvidas, houve interação das crianças e dos acompanhantes para com a
ação musical, havendo boa receptividade e reciprocidade, visto que os componentes se viram
cercados por harmonia e alegria ao cantar com os integrantes do projeto, embora alguns momentos
de choro e de fragilidade por parte dos acompanhantes e das crianças tenham sido presenciados, o
que mostra o quão dinâmicas precisam ser essas visitas, muitas das vezes entrando em caráter de
improviso, visto que o ensaio é mais válido para harmonização do grupo do que para apenas decorar
as canções; também, como os integrantes devem estar preparados para lidar e aprender com cada
situação, tendo em vista que a música tem ação transformadora e uma mudança de ritmo ou tonalidade
da canção tem ação direta na resposta do paciente que está interagindo.

4. Considerações Finais
Tendo em vista todas as questões abordadas, constata-se que as atividades musicais contribuem para
amenizar o sofrimento do hospitalizado/confinado e acompanhante, oferecendo, por conseguinte,
uma atenção diferenciada e mais humanizada à criança, no período citado.
Através da extensão os acadêmicos são capazes de se inserir nessa prestação de serviço à
comunidade necessitada, desenvolver os conceitos aplicando-os na prática e obtendo habilidades
inerentes a sua formação profissional.
O Projeto “Musicoterapia: uma canção no cuidar” surgiu nesse cenário para somar e agregar
valores promissores ao se determinar a intervenção de maneira sociorresponsável visando a
humanização do processo de cuidado médico, em que a necessidade de aprender na prática
proporciona aos indivíduos integrantes desse projeto o desenvolvimento de habilidades específicas e
gerais que não podem ser contempladas se o tripé ensino, pesquisa e extensão não estiver bem
sedimentado.

Órgão de fomento
Programa Institucional de Apoio à Extensão - PIAEXT.
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1. INTRODUÇÃO
A biossegurança tem sido definida como um conjunto de ações voltadas para a prevenção,
minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino,
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem e dos animais, à
preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados (TEXEIRA & VALLE, 1996). No campo
da saúde bucal, as condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal expõem
estes profissionais e seus pacientes a uma variedade de microrganismos patogênicos presentes
especialmente no sangue, na saliva e nas vias aéreas respiratórias (GARCIA; BLANK, 2006)
Várias são as formas de infecção desses profissionais e pacientes, tais quais: contato
direto com sangue, fluídos orais e outros materiais do paciente; contato indireto com objetos
contaminados, como instrumentais e equipamentos; contato da mucosa conjuntival, nasal ou oral com
gotículas contendo microrganismos gerados a partir de uma pessoa infectada e lançados à curta
distância por meio de tosse, espirro e fala; inalação de microrganismos aére0os que podem
permanecer suspensos no ar por longos períodos (BOLYARD et al., 1998).
Durante os procedimentos odontológicos, os profissionais devem prevenir e evitar o
risco de infecção cruzada por meio de protocolos de biossegurança (PIMENTEL et al., 2012).
Portanto, é necessário que a equipe tenha conhecimento nesse campo, adotando as medidas de
precauções-padrão. (ANVISA, 2006). Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o
nível de conhecimento dos cirurgiões-dentistas e assistentes em saúde bucal no município de
Arcoverde – PE, buscando averiguar a compreensão da necessidade e da importância dos protocolos
de biossegurança.

2. METODOLOGIA
A população deste estudo constituiu-se de 28 cirurgiões-dentistas (CDs) e 28 assistentes em saúde
bucal (ASBs) das Unidades de Saúde da Família (USBF), 07 cirurgiões-dentistas especialistas e 07
assistentes em saúde bucal do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no município de
Arcoverde – Pernambuco. Deste total, 29 profissionais, sendo 09 CDs e 20 ASBs, responderam ao
questionário mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
aplicado
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durante palestra realizada na cidade sobre biossegurança para profissionais da área odontológica
vinculados ao Sistema único de Saúde (SUS).
Os dados foram coletados por meio de
questionário objetivo, intitulado “Estágio Atual
da Biossegurança no Consultório Odontológico”, o qual continha 28 perguntas, sendo duas destas
destinadas apenas aos cirurgiões-dentistas, cinco destinadas apenas aos auxiliares e as demais
destinadas a ambos. Os profissionais puderam responder sim ou não a cada questão. Perguntas acerca
do conhecimento sobre a imunização necessária aos dentistas e aos auxiliares, da utilização dos
equipamentos de proteção individuais (EPI) disponíveis para os profissionais e pacientes, da limpeza
do consultório e lavagem de instrumentais e do descarte de consumíveis são exemplos da composição
do questionário.
As informações coletadas foram transferidas e tabeladas em Excel 2010. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco (CEP-PE) CAAE
39582714.6.00005207.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados os 29 questionários respondidos. A frequência de gênero entre os CDs foi de
55,56% mulheres e 44,44% homens. Entre os ASBs, 90% eram mulheres e 10% homens. A média de
idade entre os CDs foi de 32,12 anos, com o tempo de formação variando entre 4 e 17 anos. Já a
média de idade entre os ASBs foi de 30,05 anos, com tempo de capacitado variando entre 4 e 23 anos.
Quando perguntados sobre o protocolo de lavar as mãos antes e após os procedimentos,
100% dos CDs e dos ASBs afirmaram fazê-lo nos dois momentos. Quanto ao uso do EPI, 100% dos
CDs e dos ASBs usam gorros; 52,63% dos ASBs e 62,6% dos CDs não usam luvas estéreis quando
o procedimento exige; 75% dos CDs e 50% dos ASBs não usam sobreluvas quando há necessidade;
100% dos profissionais usam máscaras descartáveis; 57,90% dos ASBs e 88,89% dos CDs usam os
óculos de proteção; 100% dos ASBs afiram não disponibilizarem óculos de proteção para o paciente,
enquanto 12,5% dos CDs disponibilizam esse EPI para o paciente; 15% dos ASBs e 25% dos CDs
declaram disponibilizarem ao paciente avental descartável; 1,11% dos CDs 15% dos ASBs dizem
disponibilizarem gorro ou touca ao paciente; 100% dos profissionais disponibilizam ao paciente o
uso do sugador; 87,5% dos CDs e 68,42% dos ASBs usam jalecos de mangas compridas e com “golade-padre”; 66,66% dos CDs e 50% dos ASBs não utilizam campo cirúrgico quando necessário;
89,47% dos ASBs usam luvas grossas de borracha para limpeza do consultório e manuseio de
instrumentais ao lavá-los, desinfeccioná-los e/ou enxugá-los.
No que diz respeito à proteção de superfícies com barreiras impermeáveis no consultório,
77,78% dos CDs e 85% dos ASBs usam papel filme em PVC para proteger os equipamentos
odontológicos que poderão ser tocados por esses profissionais ou pelos pacientes; 87,5% dos CDs e
75% dos ASBs não costumam trocar a barreira de proteção de papel filme em PVC a cada paciente;
66,66% dos CDs e 75% dos ASBs costumam utilizar plásticos descartáveis para a proteção dos
equipamentos acoplados ao equipo/cárter.
Com relação ao lixo proveniente do consultório odontológico, 100% dos profissionais
afirmaram que separam o lixo comum do lixo contaminado. Referente às recomendações de
biossegurança, 77,77% dos CDs fazem a antissepsia do paciente quando necessário; apenas 20% dos
ASBs lavam o instrumental em pia foa do consultório; 90% dos ASBs costumam fazer a assepsia da
cadeira odontológica após cada atendimento; 95% costumam fazer a assepsia da cuspideira e do
410
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

equipo/cárter após cada atendimento; 66,66% dos CDs e 42,10% dos ASBs fazem controle da limpeza
do ar-condicionado; 88,89% dos CDs e 80% dos ASBs consideram a temperatura do consultório
adequada.
Quando perguntados se sabem quais são as vacinas indicadas aos profissionais de Odontologia pelo
Ministério da Saúde, 87,5% dos CDs e 94,73% dos ASBs afirmaram saber e 100% desses
profissionais alegam estarem com as vacinas em dias. Quanto à anamnese, 100% dos CDs fazem esse
registro do paciente.

Figura 1. Porcentagem do uso de luvas estéreis por CDs e por ASBs em procedimentos
necessários nas UBSF e no CEO do município de Arcoverde-PE.

4. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste estudo evidenciam a necessidade de maior adequação aos protocolos
de biossegurança por parte dos profissionais que atuam no campo da saúde bucal nas Unidades de
Saúde da Família e no Centro de Especialidades Odontológicas do município de Arcoverde-PE,
principalmente quanto ao uso de luvas estéreis em procedimentos necessários, à disponibilidade de
EPI aos pacientes, à troca de barreiras de proteção em papel filme PVC a cada atendimento, ao uso
de campo cirúrgico quando necessário e à lavagem de instrumentais em pia fora do consultório
odontológico. A adequação a esses protocolos visa minimizar os riscos de infecções cruzadas para
pacientes, cirurgiões-dentistas e assistentes de saúde bucal.
Esta pesquisa recebeu financiamento por meio da IC UPE PFA 2018.
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1.

Introdução

Na década de 80 houve uma grande inserção de Psicólogos no serviço público brasileiro de saúde,
bem como, na área da Assistência Social. Todavia, essa inserção se deu com solicitações de novas
formas de intervenção, e a consequência é que boa parte dos Psicólogos que fazem parte desse
contexto possuem a tendência de reproduzirem modelos de práticas consultoriais e psicoterápicas, o
que pode reforçar um distanciamento entre o profissional e o público atendido, ao mesmo tempo em
que a prática entra em dissonância com a proposta para os dispositivos de saúde e assistência social.
Essa reprodução de um modelo de atendimento clínico-psicológico tem raízes na formação
de Psicólogos nos cursos de graduação pelo país. Acontece que, mesmo havendo uma tentativa de se
pensar em grades curriculares generalistas existe um modelo técnico-científico que, ao longo da
história da Psicologia foi se constituindo enquanto legítimo à medida que, também. se fez hegemônico
e se sobrepôs nas matrizes curriculares, onde há a perspectiva do aluno criar um “saber-fazer”.
Nesse sentido, a partir da formação, muitas vezes, os profissionais em Psicologia encontram
dificuldades quando se vêem em espaços que não solicitam um fazer a partir de uma prática
consultorial, convocando-os a saírem da zona de conforto, tanto no que diz respeito à práxis
profissional, quanto a metodologias de pesquisa. Outro ponto importante para a configuração dessa
problemática, dia respeito ao modo de lidar com a técnica moderna, que segundo Prado (2009, p.10)
pode ser vista como: “[...] os modos como vivemos e pensamos vinculados à perspectiva de verdade
à luz do pensamento técnico-científico, racionalista, à ordem da produção e do consumo”. Ou seja,
trazendo para a realidade acadêmica isso se reflete nesse modo em que os discentes vivem esse
espaço: grande competitividade, uma sede por teorias, técnicas e instrumentos.
Diante desse cenário, e também a partir de questões que surgiram por meio da tese de
doutorado da professora preponente do projeto (SANTOS, 2016) e através de ações clínicas
realizados no espaço público da rua, onde foram observadas demandas por um atendimento
psicológico, nossa pesquisa partiu da seguinte questão bússola: Como a ação clínica de psicólogos
pode ser experienciada para além de um modelo consultorial, em especial, em espaços coletivamente
habitados, no município de Garanhuns/PE.
Essa pesquisa foi aprovada pelo EDITAL IC MULTICAMPI 2017/2018, e pelo comitê de
ética. A partir da cartografia clínica fomos buscando os espaços coletivamente habitados em
Garanhuns, esses que compreendemos como sendo espaços de convívio cotidiano da população como
parques, praças, quadras de esportes, dentre outros (SANTOS, 2016).
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2.

Metodologia

Nossa pesquisa foi qualitativa-interventiva, realizada à luz da fenomenologia existencial ao modo de
Heidegger. A pesquisa qualitativa busca uma compreensão acerca do que foi levantado sem promover
uma generalização ou universalização, considerando as questões singulares (Minayo, 1994). De
acordo com a referida autora, a pesquisa qualitativa busca uma compreensão de questões singulares,
lidando com inquietações que não podem ser quantificadas, controladas ou universalizadas a partir
dos resultados encontrados. Buscando compreender nosso objetivo, partimos da questão norteadora:
“Como a ação clínica de psicólogos pode ser experienciada para além de um modelo consultorial, em
especial, em espaços coletivamente habitados, no município de Garanhuns/PE?”,
É importante ressaltar que a pesquisa se desenvolveu através da cartografia clínica. De acordo
com Andrade, Morato e Schmidt (2007, p. 203) cartografar é: “dar voz, aquela que parte da
reflexividade de nosso olhar com muitos outros”, ou seja, construir em co-participação com o outro.
Foram utilizadas duas modalidades de intervenção/investigação para recolher as narrativas dos
participantes-colaboradores da pesquisa: o diário de bordo e a roda de conversação. A primeira
modalidade segundo Biselli e Barreto (2013, p.246) “são narrativas em forma de escrita, feitas por
protagonista a próprio punho, disposto a compartilhar uma experiência”. As rodas de conversação
para Santos (2016) é uma maneira para se reunir e compreender os depoimentos e experiências dos
participantes-colaboradores, possibilitando uma abertura para construção do sentido.
Os participantes-colaboradores da pesquisa foram artistas de Garanhuns que desenvolvem sua
arte nas ruas. Importa ressaltar que, devido a este estudo ser construído numa perspectiva
fenomenológica existencial, não há pretensão de generalizar dados através de uma “amostra”
estudada, de um número de participantes colaboradores pré-determinado, mas, sim, considerar a
singularidade dos depoimentos e suas ressonâncias nesta pesquisa interventiva (THIOLLENT, 1986).
Quanto ao procedimento técnico, realizamos contato com articuladores locais, para
escolhermos as modalidades de arte e/ou esporte de rua e construirmos o modo como adentramos os
espaços. Posteriormente, contatamos os participantes-colaboradores visando apresentar o objetivo da
pesquisa através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido afirmar sua colaboração,
a fim de realizaremos duas rodas de conversação que foram gravadas em áudio. Essas aconteceram
com data, horário e local definidos, considerando a disponibilidade dos participantes-colaboradores
da pesquisa.
Em relação ao procedimento metodológico, iniciamos a pesquisa a partir do mês de agosto de
2017, realizando contato com articuladores locais e escolhendo os espaços onde iniciamos a
cartografia clínica em conjunto com o projeto de extensão universitária. Em seguida, contatamos os
participantes-colaboradores e através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) contamos com as suas participações nas rodas de conversação. Vale ressaltar que, também,
utilizamos os diários de bordo das participantes do projeto de extensão vinculado a esta pesquisa,
uma vez que foi autorizado por meio da assinatura do TCLE, a fim de um maior enriquecimento da
compreensão proporcionada pelos caminhos apontados pela cartografia clínica.
Por fim, através da cartografia clínica encontramos dois espaços coletivamente habitados onde
foi percebido uma demanda: os lugares habitados pelo grupo de malabares em Garanhuns e o Projeto
Batuque. Todavia, por conta de desencontros e após algumas tentativas de agendamento, na roda de
conversação só estiveram presentes participantes do Projeto Batuque. O método utilizado para
interpretação/compreensão dos fenômenos desvelados foi a “Analítica do Sentido” de Critelli (1996).
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Para a referida autora, a interpretação do real, acontece através de cinco possibilidades de mostração
do “movimento de realização”, apresentadas separadamente, por uma questão didática. São eles:
1. Desvelamento – modo como se dará a afetação pelos depoimentos dos sujeitos/narradores
2. Revelação – vem do impacto que o desvelamento do fenômeno provoca. (O momento da
compreensibilidade).
3. Testemunho – é a literalização (dizer a partir das palavras dos sujeitos/narradores).
4. Veracização– Nesse momento, será dado o depoimento acerca dos passos anteriores,
articulando-os com os conhecimentos prévios encontrados durante essa produção.
5. Autenticação – é o momento que, por fim, a pesquisa será levada a público, autenticando-a.
(SANTOS, 2005, p.92 e 93, grifos da autora).

3.

Discussão

Através da roda de conversação alguns fenômenos foram desvelados como: um estigma sobre o
profissional de Psicologia, um desconhecimento acerca da função/prática do psicólogo que não seja
psicoterápica, e uma demanda para uma escuta clínica no espaço do batuque, como também, a
importância de um trabalho multiprofissional.
Diante disso, podemos pensar a ação clínica no viver cotidiano em espaços coletivamente
habitados, especialmente no Batuque, como possibilidade de promoção a saúde, uma vez que há uma
demanda para uma escuta clínica, como também, o cotidiano pode abrir portas para uma quebra do
estigma da figura do psicólogo enquanto o “doutor” que apenas trata psicopatologias e que precisa
estar anônimo no espaço para não encontrar resistências. Por fim, é uma forma de práxis profissional
que além de permitir uma ação do psicólogo junto a uma população da qual se viu afastado
historicamente, abre-se para acontecer no cotidiano do espaço, no dia a dia, na vida.

4.

Considerações Finais

Através da realização dessa pesquisa foi possível compreender a importância de se discutir a práxis
profissional em Psicologia, desencastelada do “modelo” consultorial, desde a graduação. A falta dessa
discussão reverbera não só na formação profissional, mas também serve para reforçar um estigma da
população sobre o fazer de ofício do Psicólogo.
Outro ponto que fica claro a partir da realização dessa pesquisa é a importância do trabalho
multiprofissional nesses espaços. Como foi dito pelos participantes-colaboradores, existe uma
demanda não só para Psicólogos e Assistentes Sociais, mas também para outros profissionais da área
da saúde e assistência social. Compreendemos, então, que tanto a cartografia clínica quanto a ação
clínica no viver cotidiano se apresentam como possibilidade para romper com o tradicionalismo na
Psicologia, se mostrando também como uma práxis profissional que possui um espaço potencial,
principalmente em espaços coletivamente habitados como o do projeto Batuque.
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1. Introdução
As Coleções Zoológicas são recursos didáticos imprescindíveis para o processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que auxiliam o desenvolvimento de metodologias que possibilitam aos
discentes analisar os espécimes de forma mais concreta (AZEVEDO et al. 2012). De acordo com
Rocha (2009), um espécime morto, proveniente de fatores naturais ou de ações antrópicas, pode ser
utilizado para fins didáticos, despertando a consciência ecológica, além de contribuir no
desenvolvimento de práticas e manejo da fauna.
A Coleção de Didática de Zoologia da Universidade de Pernambuco (CDZ/UPE) Campus
Garanhuns, foi fundada em 2014, com a finalidade de auxiliar o ensino da Zoologia, além de
contemplar a pesquisa e extensão (FERREIRA, 2014). A CDZ dispõe de um rico acervo, possuindo
espécimes dos principais filos do reino animal, conservados em álcool, formol e taxidermizados.
No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE/Campus Garanhuns, a CDZ é
utilizada continuamente em aulas práticas das disciplinas de Zoologia. O contato dos discentes com
os espécimes, possibilita uma análise concreta quanto à diversidade morfológica e ecológica.
Destacando que se torna imprescindível a revisão sistemática de todo o acervo, bem como o
desenvolvimento de ações de educação ambiental.
Este trabalho objetivou integrar a monitoria acadêmica com o desenvolvimento de atividades
de ensino, pesquisa e extensão dos componentes curriculares de Zoologia, através da CDZ/UPE
Campus Garanhuns, contribuindo significativamente no processo de ensino e aprendizagem da
Zoologia.

2. Metodologia
A princípio, foi realizada a organização do acervo: revisão sistemática para preservar os espécimes
já tombados. A revisão foi realizada através da análise de cada exemplar, bem como: estado da
etiqueta de identificação, estado do líquido (formol a 10% e álcool a 70%) utilizado para fixação e
conservação, troca de potes e líquidos conservantes, e entre outros aspectos. Foi feita a etiquetagem
dos armários e confecção de placas informativas, tais como: indicando o descarte de formol,
manutenção de equipamentos, entre outros.
A monitoria através da CDZ propiciou trabalhar os principais filos do reino animal: Porifera,
Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Echinodermata e Chordata, bem como
outros filos menores. No ensino da Zoologia, a execução de aulas práticas promove maior aquisição
do conhecimento teorizado em sala de aula. As aulas práticas portam a seguinte metodologia e
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recursos: exibição de documentários e observação de espécimes pertencentes à CDZ, que foram
realizadas nos dias: 14/04 e 23/06.
A monitoria presencial para os alunos foi realizada em horários contrários das aulas regulares
do curso, acontecendo semanalmente com uma duração de três horas. O que permitiu aos alunos
esclarecer eventuais dúvidas e aprofundar os conhecimentos. Constituída de uma metodologia
teórico-prática, com realização de atividades através da CDZ. As atividades empregues: explanação
teórica do conteúdo, quiz, análise prática da anatomia dos espécimes e etc. Tendo em vista a dimensão
de conteúdos vivenciados na Zoologia, os discentes foram instigados à produção e escrita científica,
incluindo a produção de trabalhos para apresentação na Semana do Biólogo 2018, sobre anelídeos
oligoquetos, escorpiões, dentre outros.
Já a monitoria online foi realizada com a finalidade de facilitar o contato entre professor,
alunos e monitores de forma mais acessível, a partir da criação de um grupo no aplicativo WhatsApp,
sendo possível disponibilizar links de sites e material didático para auxiliar os alunos nos estudos da
Zoologia, bem como na troca mútua de conhecimento.

3. Resultados e Discussão
Através da revisão dos lotes, foi possível identificar espécimes em estado avançado de decomposição.
Dos 1000 exemplares analisados, cerca de 25 lotes perderam a etiqueta de identificação, devido a
decomposição do espécime. E aproximadamente 10 lotes foram descartados devido ao alto grau de
decomposição.
Muitos espécimes tombados encontram-se danificados devido ao uso contínuo em aulas
práticas e visitas técnicas. Entre os grupos que mais apresentaram espécimes danificados, destacamse: Miriápodes, Hexápodes, Crustáceos, Quelicerados e Répteis.
Vale ressaltar que a divulgação da CDZ através de panfletos e redes sociais, resultou em
solicitações semanais de empréstimo de material zoológico para fins didáticos em instituições de
ensino, além do aumento de visitas técnicas ao acervo. Segundo Franco (2002), as coleções sempre
subsidiam geração de conhecimento, contribuindo de forma contínua na capacitação pessoal. Partindo
deste viés, podemos enfatizar a importância da Coleção Didática de Zoologia, da Universidade de
Pernambuco, como instrumento efetivo e instigador no processo de ensinagem da Zoologia.
Com a monitoria presencial foi possível constatar maior aquisição e flexibilidade ao
aprendizado, devido a realização das atividades propostas, sobretudo a utilização de material
zoológico como recurso didático. A utilização de espécimes nas atividades da monitoria foi de
fundamental importância, uma vez que os alunos puderam analisar anatomicamente as estruturas
estudadas em sala.
A aplicação do quiz propiciou aos discentes verificar o nível de aprendizagem dos conteúdos
vivenciados e identificar as dificuldades encontradas no conteúdo. Portanto, é perceptível uma
aprendizagem significativa quanto aos conteúdos específicos do componente curricular em questão.

4. Conclusões
É imprescindível refinar as metodologias tradicionais com o uso de ferramentas didáticometodológicas inovadoras, com intuito de facilitar e auxiliar o processo ensino-aprendizagem.
Portanto, o ensino da Zoologia através da CDZ se torna mais significativo e produtivo, instigando os
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discentes à produção científica em pesquisa e extensão através do vínculo e vivência dos componentes
curriculares.

5. Órgão de fomento
Bolsa de monitoria – PFAUPE
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1. Introdução
Os escorpiões podem ser encontrados no grupo dos artrópodes mais antigos. De acordo com POLIS
(1990), para a ciência, o mais aceito é que eles tenham evoluído a partir da ordem dos Eurypterida
(comumente conhecidos como escorpiões aquáticos) há cerca de 450 milhões de anos no Silúrico
(período da Era Paleozoica que está compreendido entre 443 milhões e 700 mil e 416 milhões de
anos atrás). Seu arranjo geográfico se caracteriza por sua distribuição em quase todo o mundo (com
exceção na Antártida). Apesar dessa distribuição exacerbada, esses seres vêm cada vez mais perdendo
seu habitat natural devido ao avanço da urbanização, tendo assim que passar por uma fase de
adaptação a novos ambientes.
Em nível mundial, de aproximadamente 1.600 espécies descritas desses artrópodes, apenas
25 delas apresentam alguma importância médica. Os escorpiões são animais fantásticos e complexos
de serem estudados, mas na maioria das vezes são recordados como “assassinos de outros animais e
dos seres humanos”. Dá-se a este fator um caráter de sinantropia que os artrópodes (escorpiões e
aranhas) têm apresentado em conjunto com o alto índice de evolução da urbanização. Vale lembrar
que, de cerca de 86 espécies válidas atualmente no Brasil, poucas dessas são consideravelmente
importantes no que diz respeito à medicina (CARDOSO et al. 2009).
Os artrópodes podem desenvolver um importante papel ecológico no ecossistema por
ocuparem grande diversidade de nichos ecológicos e microhabitats
(LONGCORE, 2003, apud ROCHA, et al, 2005). Podem ser considerados como bons bioindicadores
da interferência humana na qualidade do ambiente, graças a alta diversidade de espécies e suas
ligações químicas e biológicas que indicam o nível de alteração daquela determinada região em
questão (LEWINSOHN et al 2005 e FREITAS et al 2006 apud LEIVAS; FISCHER, 2007).
De um modo geral, matas e florestas fornecem uma grande variedade de condições diversas
para uma maior diversidade de espécies, em decorrência da sua complexidade estrutural, tal como o
número de espécies vegetais (ELTON, 1973 apud FERREIRA; MARQUES, 1998).
A presença de artrópodes no fragmento de mata e na pastagem evidencia que estas áreas
oferecem estrutura e formação de diversos microhabitats favoráveis a sua manutenção (LEIVAS;
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FISCHER, 2007). Este trabalho tem como principais objetivos realizar um levantamento de
informações acerca da espécie Tityus stigmurus – vulgarmente conhecida como Escorpião-doNordeste; analisar bibliograficamente a ação do Tityus stigmurus como indicador ambiental;
apresentar os aspectos positivos e negativos da espécie; averiguar a distribuição demográfica dessa
espécie no Brasil e correlacionar as informações obtidas com as características físico-ambientais de
determinadas regiões.

2. Metodologia
Este trabalho comprometeu-se em realizar uma revisão bibliográfica acerca do assunto e apresentar
as diversas características gerais sobre o Tityus stigmurus . Desse modo a metodologia utilizada foi
a pesquisa de artigos e livros que falam a respeito do assunto em sites de pesquisa; a discussão em
grupo sobre os mais variados aspectos da espécie e análise dos resultados encontrados por meio de
leituras e também discussões em grupo.

3. Resultados e Discussão
Com base nos dados apresentados, retirados através de revisão dos artigos
“Levantamento da artropodofauna de um fragmento de mata e de uma pastagem, localizados próximo
ao campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, Tangará da Serra – MT”, produzido por Cíntia
Graciele da Silva e Simone Santos de Oliveira, e “Escorpianismo no Brasil”, produzido por Josieli
Dahse da Silva, foi possível observar-se que, apesar dos seus efeitos negativos no que diz respeito à
saúde pública, a ação desses artrópodes como bioindicadores ambientais é de grande auxílio para o
estudo de impactos ambientais. Pôde-se analisar também que o fato de sua distribuição ser feita de
forma ampla auxilia no estudo desses impactos, quando ocorridos em um intervalo curto de tempo,
em mais de uma localidade, de forma gradual.

4. Considerações finais
Portanto, fica claro que o estudo dos escorpiões como bioindicadores ambientais é de suma
importância nos dias atuais, como referência no processo de análise das mudanças em ambientes
naturais, decorrentes do processo de urbanização.
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1. Introdução
A presente pesquisa foi realizada como critério de avaliação da disciplina de Psicologia da Infância,
do 3º período de Psicologia, no semestre 2018.1. Tem como objetivo principal estudar o fenômeno
bullying, suas ocorrências, consequências, possíveis prevenções e necessárias intervenções. A partir
disso, objetivou-se também pesquisar mais a fundo sobre como o psicólogo pode atuar nesses
espaços.
A violência é um problema recorrente em todas as idades da vida humana, sendo o mais
retratado nos meios de comunicação midiáticos. Por causa da grande ocorrência, entende-se que se
trata de um fenômeno multifatorial, precisando assim de um estudo mais elaborado de diversos
profissionais (BOTELHO; SOUZA, 2007).
É fato que com a atuação desses profissionais ou até com o modo de educar as crianças dentro
do ambiente familiar, a violência pode ser muitas vezes evitada, os fatores influenciantes diminuídos
e impactos minimizados. A presença dessa violência no ambiente escolar se mostra a mais ocorrente,
revelando-se um problema grave e complexo, visto que pode tomar proporções inimagináveis ao
longo de toda a vida. Sendo a escola uma das principais instituições formadoras da identidade social
(assim como a família e a comunidade), espera-se que seja espaço de acolhimento, cooperação,
segurança, amizade e características afins, porém com a presença do comportamento violento acaba
se tornando reflexo do mundo exterior, criando sentimentos de sofrimento e medo (LOPES NETO,
2005).

2. Metodologia
O estudo foi realizado utilizando como principal recurso de busca a plataforma Bireme (que integra
outras plataformas como a Scielo e LILACS). Foram utilizados 8 artigos, usando como critérios de
inclusão ter sido publicado entre 2007 e 2018, estar na língua portuguesa, no contexto brasileiro e
aparecer como resultado da busca por “bullying” ou “bullying and escola”. Foram excluídos os artigos
repetidos, que fugiam do tema e não trouxessem novas discussões a partir do que estava sendo escrito.

3. Resultados e discussão
Dentro do ambiente escolar diversas manifestações de violência podem ser encontradas, dentre elas:
perseguição; exclusão; apelidos pejorativos direcionados aos próprios colegas de turma. A essas
situações e muitas outras dá-se o nome de bullying (BOTELHO; SOUZA, 2007). Segundo Isolan
(2014), trata-se de um fenômeno bastante antigo, tanto quanto a própria escola, que apesar da
seriedade necessária só veio começar a ser dado importância há pouco tempo, “[...] sendo encontrado
em toda e qualquer escola, não estando restrito a nenhuma instituição: primária ou secundária; pública
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ou privada; rural ou urbana; católica, metodista, evangélica, espírita ou demais religiões.”
(BOTELHO; SOUZA, 2007, p. 59).
Além das manifestações citadas anteriormente, há uma definição comum a vários autores,
entre eles Almeida, Silva e Campos (2008). Elas caracterizam o bullying como qualquer agressão
física ou psicológica que envolve relações desiguais de poder entre o praticante e a vítima, praticada
principalmente por crianças e adolescentes com notória intenção de causar dor e sofrimento repetidas
vezes e, na maioria delas, por um longo período de tempo. Existem dois tipos de bullying: direto e
indireto. O direto acontece na presença da vítima, como agressão física, insultos, pregação de apelidos
ou roubos. O indireto acontece na ausência da mesma, como propagação de boatos e exclusão.
3.1 Fatores influenciantes e pessoas envolvidas
Grossi e Santos (2009) apresentam quatro fatores que contribuem para que o bullying ocorra: uma
conduta negativa pelos pais ou cuidadores da criança, como uso de insultos ou agressão física por
parte deles; uma posição permissiva quanto a comportamentos agressivos, como não repreender
quando o mesmo acontece; um estilo de educação que utiliza o poder e a violência como estratégias
de controle, como o exemplo clássico da agressão física em caso de desobediência; e, por fim, uma
tendência natural de ser arrogante, como é o caso das crianças que têm responsáveis extremamente
respeitosos e afáveis mas mesmo assim agem com agressividade para com outras. É certo que esses
não são os únicos determinantes do comportamento agressivo, porém frequentemente percebidos.
Isolan (2014) divide os personagens do bullying em três grupos: agressores, vítimas e
agressores-vítimas.
Os agressores são aqueles que praticam o bullying, apresentando pouca ou nenhuma empatia
com a vítima, possuindo um sentimento de superioridade à mesma. Sentem prazer em vê-la sofrer,
sem ver negatividade no próprio comportamento e ocasionalmente convocam seguidores para agir
em conjunto e dividir a responsabilidade em caso de punição.
As vítimas são aquelas que sofrem o bullying. Em geral, possuem características contrárias
às do agressor como quase nenhuma popularidade, baixa autoestima, poucas habilidades sociais
(incluindo poucos amigos), o que, por falta de apoio, colabora para o pensamento de que são
merecedoras do sofrimento que lhes é causado.
“Os agressores-vítimas são aqueles que ora sofrem e ora praticam o bullying, mudando de
papel de acordo com o momento e o contexto em que estão inseridos.” (ISOLAN, 2014, p. 72, grifo
meu). Possuem tanto as características dos agressores quanto das vítimas e apresentam os maiores
prejuízos. Muitas vezes apresentam depressão, insegurança, emocional instável, impulsividade e
hiperatividade. Além disso, têm mais altos índices de rejeição do que as vítimas normais
(possivelmente pela carga de causar sofrimento e ele lhe ser causado ao mesmo tempo).
3.2 Possíveis consequências
De acordo com Aguiar e Barrera (2017), inicialmente o bullying pode causar problemas de
desempenho escolar para a vítima, já que a mesma passa a se sentir desmotivada, evita as aulas e
perde a capacidade de manter o foco nelas. Além de não realizar mais tarefas e ter sua socialização
arruinada, fatores esses contribuintes para a reprovação ou, em muitos casos, abandono escolar. Nas
fases posteriores da vida, elas podem também manifestar tendências de baixa autoestima, depressão,
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suicídio e até mesmo homicídio. Problemas também relacionados à aprendizagem podem acontecer
com testemunhas, que perdem o foco das aulas e do próprio desenvolvimento escolar quando passam
a mantê-lo nos episódios que presenciam. Os agressores podem apresentar posteriormente padrões
agressivos de comportamento, não só na infância como também na fase adulta, assim como problemas
antissociais.
Conforme Isolan (2014) traz em seu estudo, todos os envolvidos têm perfis de sintomas e
transtornos psiquiátricos. Em sua perspectiva (que condiz com a de outros autores) o grupo das
vítimas está mais suscetível a desenvolver problemas internalizantes como ansiedade, depressão,
solidão, isolamento social e sintomas psicossomáticos que indivíduos não envolvidos diretamente. O
grupo dos agressores está mais suscetível a desenvolver problemas externalizantes como conduta
agressiva, desatenção, hiperatividade, falta de autocontrole, de empatia, comportamento antissocial,
abuso/dependência de substâncias como álcool e outras drogas. O grupo dos agressores-vítimas é o
mais vulnerável a esses e outros problemas psiquiátricos, apresentando tanto os internalizantes,
quanto os externalizantes.
3.3 Possíveis intervenções e prevenções
Segundo uma revisão sistemática de literatura realizada por Pureza, Marin e Lisboa (2016), pôde-se
perceber que a maioria das intervenções publicadas foram realizadas com foco nos participantes
diretamente envolvidos. São mais comuns intervenções que trabalham as habilidades sociais,
realizadas na própria escola, visualizando minimizar as consequências até para os que não estão
envolvidos. A intervenção em grupo funciona gerando repertórios sociais para os participantes por
meio de processos de modelagem baseados na observação dos outros integrantes. Isso traz um melhor
custo-benefício pois permite que haja maior alcance de pacientes e menor número de profissionais
envolvidos, além de não necessitar de uma grande infraestrutura para ser realizada.
Melhor que intervir numa situação de bullying é fazer com que ela nem mesmo chegue a
acontecer. Visto as inúmeras consequências que pode gerar, é necessário primeiramente o
desenvolvimento de ações que desestimulem essa prática. Caso espaços de reflexão acerca do
bullying sejam fortalecidos no ambiente escolar, será desenvolvida uma resistência aos impulsos da
sociedade e, assim, a violência deixará de atuar como regulador social (SILVA et. al, 2017).
A inserção de psicólogos no ambiente escolar é de fundamental importância para que fatores
como esses sejam notados com mais facilidade, não só porque todos os envolvidos poderiam procurar
ajuda diretamente mas também porque podem instruir os outros funcionários a como identificar esse
tipo de situação e realizar uma intervenção ou acompanhamento, quando for o caso. A “simples”
presença de um psicólogo na instituição pode transmitir sensação de conforto e proteção aos alunos,
diminuindo a possibilidade do fenômeno acontecer às escondidas. No entanto, como são poucas as
escolas que possuem esse serviço e até quando têm, podem não conseguir atender à demanda, cabe
aos pais redobrar a atenção e o diálogo com os filhos, à escola a promover palestras e campanhas de
conscientização e aos professores ficarem atentos a qualquer indício de que o bullying possa vir a
acontecer.

4. Considerações finais
A violência é um problema universal cada vez mais frequente, recorrente em todo lugar, abrangendo
quaisquer idades, gêneros, classes sociais, etc. Uma das formas mais encontradas de violência é a
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escolar, dentro dela, o bullying. Ele caracteriza-se por qualquer ato de agressão física ou psicológica,
geralmente praticada por crianças e adolescentes, em que estão envolvidas relações de poder. Existem
fatores de risco para o aparecimento do bullying, um exemplo deles é a falta de repreensão que deveria
ser feita por pais ou professores ao presenciarem comportamentos violentos por parte de seus
filhos/alunos, o que pode estimular a continuidade da prática do bullying. Com a repreensão de
comportamentos como esse, diversas consequências podem ser evitadas como baixa autoestima,
pensamentos suicidas, ansiedade e depressão. Na ausência de impedimento e continuação da prática
de bullying, é necessário que haja intervenção profissional para minimizar os efeitos dela.
Profissionais como psicólogos e professores podem e devem fazer com que a escola seja
espaço de promoção de afetividade, companheirismo e segurança para todos, conscientizando não só
os alunos como também os próprios professores sobre maneiras de como lidar com esse problema e
principalmente evitar que ele aconteça. Apesar da vasta literatura sobre o assunto, ainda são
necessárias pesquisas que apresentem formas de intervenção e prevenção mais elaboradas, difundidas
e abrangentes nas escolas, servindo consequentemente para evitar ao máximo a ocorrência desse
fenômeno e suas consequências.
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1. Introdução
A Anomalocardia brasiliana é uma espécie de marisco comumente encontrado em regiões marinhas,
especificamente, em ambientes estuarinos e regiões de marés. Este molusco distribuiu-se desde a
Índia ocidental até o Uruguai, estando presente em toda costa brasileira, habituando-se bem a
ambientes protegidos da ação de ondas e correntes, na faixa entremarés e no infralitoral raso, onde se
enterram a pequenas profundidades no substrato areno-lodoso. Esta espécie é vulgarmente conhecida
por vários nomes, variando de acordo com a região, como por exemplo, de ”berbigão”, “papa-fumo”,
“samanguaiá” e “maçunin”. (RIOS, 2009 apud PINTO, 2012). O berbigão Anomalocardia brasiliana
é um molusco bivalve com a seguinte classificação sistemática: Filo Mollusca; Classe bivalvia;
Subclasse Lamellibranchia; Família Veneridae; Gênero Anomalocardia; Espécie Anomalocardia
brasiliana. (GMELIN, 1791 apud ALMEIDA, 2015).
Moluscos bivalves caracterizam-se pela presença de uma concha carbonatada formada por
duas valvas. Sua concha com formato trigonal, inflada, sólida, com uma forte carena radial
delimitando a região dorsal posterior de sua concha. Apresenta umbos no terço anterior, angulosos,
lúnula cordiforme, delimitada por sulco sutil. Esta espécie é dióica, com reprodução externa sexuada
e com um ciclo de vida complexo, caracterizado por um estágio planctônico larval relativamente
curto, de 11 a 30 dias (Righetti 2006 apud Rodrigues, 2010). De acordo com Andrade et al. (2014) os
moluscos bivalves possuem hábito alimentar filtrador, portanto se alimentam de partículas em
suspensão na água.
A. brasiliana pode se apresentar dominante sobre outras espécies bênticas, formando muitas
vezes, bancos com elevada densidade de indivíduos, devido a esta alta proliferação este molusco tem
importante papel socioeconômico para as comunidades ribeirinhas, dando-os uma forma de
subsistência. Além dessa relevante função econômica, a Anomalocardia brasiliana tem grande papel
nutricional porque são fontes alimentares de proteínas e minerais. (PEDROSA, 2001 apud
ALMEIDA, 2010). As composições nutricionais dos mariscos compreendem 80,3% de água, 3,4%
de carboidratos, 12,8% de proteínas, 1,4% de gordura e 2,1% de cinzas, o que indica um alimento
saudável. (JAY, 2005 apud ALMEIDA, 2010). A forma mais usual de consumo dessa espécie é em
molho, preparado com folhas e vegetais, leite de coco, dendê, e outros produtos regionais. Além disso,
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dependendo da comunidade, são preparados outros produtos como marisco na palha do coqueiro,
dentre outros produtos. No entanto, muitas outras opções de preparo podem ser elaboradas com esse
molusco e que diversificam a forma de consumo.
Entretanto, Anomalocardia brasiliana pode ser facilmente contaminada, pois eles são
eficientes para capturar partículas de alimentos pelo fluxo de água, que passa através das cavidades
do manto, pelas brânquias, e também acumular substâncias tóxicas associadas a partículas ou a
organismos patogênicos que podem ocorrer na água. Os moluscos bivalves filtram de 19 a 50 litros
de água por hora em seu processo fisiológico de alimentação e acumulam na massa visceral, lúmen
do intestino e hepatopâncreas, todos os agentes biológicos e abióticos que se encontram na água onde
vivem. Uma vez ingeridos crus, mal cozidos ou manipulados sob péssimas condições de higiene,
esses moluscos podem ser vetores de doenças transmissíveis pela água tais como febre tifóide,
salmonelose, cólera e hepatite viral do tipo A. (AVEIRO, 2007 apud ALMEIDA, 2010).
Outra característica já enunciada é a bioacumulação nestes animais, devido a impactos
ambientais, em zonas urbanas fortemente impactadas, apresenta condições ambientais favoráveis à
presença de vários tipos de matérias orgânica e inorgânicas no ambiente e por consequência a
possibilidade de haver bioacumulação nas partes moles dos moluscos bivalves. Alguns dos principais
componentes orgânicos são: Alumínio, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre e Manganês, Cromo,
cobalto. Estes metais tóxicos em grandes quantidades se acumulam nos tecidos e terminando por
afetar os predadores de topo da teia trófica, podendo a atingir seres humanos.
Em uma pesquisa realizada no estuário do rio Ipojuca-PE foi registrado alto índices de metais
como Alumínio, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre e Manganês em A. brasiliana e concentrações de
oxigênio dissolvido apresentaram variações bastante significativas dentro do período estudado.
(SILVA, 2013). Ainda levando em consideração a quantidade de poluentes orgânicos jogados em
estuários, consideremos o nível de salinidade do ambiente, que pode vir a ser modificado, devido a
influências em grande parte antrópicas, que está diretamente relacionada com a distribuição e
abundância destas espécies, havendo um limite a ser considerado de salinidade entre 15 a 45 mg L-1.
Portanto, levando em consideração tais informações dispostas, o presente trabalho tem o
objetivo de compreender a importância ecológica do molusco Anomalocardia brasiliana, sendo
importantes aliados no monitoramento e controle da qualidade da água dos oceanos e outros
mananciais hídricos em que estejam presentes e alertar quanto aos perigos acarretados de seu
consumo em ambientes fragilizados pela poluição.

2. Metodologia
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada sobre a Anomalocardia brasiliana,
se utilizando da participação no minicurso: Introdução ao Estudo dos Bioindicadores
Ambientais,realizada nos mês de setembro, analisando periódicos, artigos, resumos expandidos,
Trabalhos de conclusão de curso (TCC) e alguns sites disponíveis relacionadas ao assunto. Buscando
sempre compreender as características morfológicas do molusco bivalve correlacionando com a
capacidade de bioacumulação de substâncias tóxicas em seus tecidos e suas possíveis consequências
à saúde humana.
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3. Resultados e discussões
Foram encontrados artigos nas bases de dados consultadas sobre a Anomalocardia brasiliana que
visam revisar e testar a capacidade desde marisco como bioindicador e bioacumulador ambiental.
Tais estudos demonstraram a capacidade da A. brasiliana como bioacumulante de materiais tóxicos
ao homem. Silva et al. (2013) obtiveram como resultado de suas pesquisas índices elevados de
oxigênio dissolvido e materiais inorgânicos como, cádmio, alumínio, Chumbo, Cobalto, Cobre e
Manganês dentro do estuário do Rio Ipojuca,em Pernambuco. Corroborando com este resultado Pinto
(2012), confirmou a alta contaminação bacteriológica provenientes de impactos causados por
efluentes não tratados, comprovando que as A. brasilianas são contaminadas por via hídrica,
bioacumulam, funcionando como hospedeiro intermediário de bactérias e as exportam para o
ambiente.
Maia (2017), também colabora com tais dados, exemplificando que as diferenças de salinidade
encontradas em estuários são importantes para a abundância de organismos bivalves, indicando uma
faixa de salinidade ideal entre 15 a 45 mg L-1 para o desenvolvimento correto destes organismos.
Levando em consideração os efeitos relacionados à saúde humana Almeida (2010) destaca que o
excesso de Manganês, no organismo pode causar problemas neurológicos, como a síndrome
conhecida como “manganismo” que é caracterizada por fraqueza, anorexia, dores musculares, apatia,
fala lenta, tom monótono de voz, expressão de voz sem emotividade, movimentos desajeitados de
pernas e braços, sendo que em geral esses efeitos são irreversíveis. Além disso, em pequenas
quantidades é um elemento essencial ao crescimento das plantas, daí sua aplicação em fertilizantes.
Os hábitos de higiene e conservação da Anomalocardia brasiliana como fonte de alimento é
importantíssimo para inibir possíveis contaminações pós coleta que podem a vir a gerar infecções,
intoxicações e toxinfecções.

4. Considerações finais
A Anomalocardia brasiliana nestes recentes estudos é considerada um bioindicador em potencial
para contaminação por metais pesados, bem como bioacumuladores de organismos orgânicos vindo
a ser caracterizado como vetor de diversos microorganismos patógenos ao homem. Portanto,
utilização destes animais como fonte de alimentação não é recomendada em ambientes com teores
altos destas substâncias. Acarretando em um problema social, econômico, ambiental e de saúde, se
fazendo assim necessárias medidas de remediação ambiental nestes ambientes afetados para que haja
uma boa interação ecológica entre espécies e sem danos à saúde humana.
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1. Introdução
O presente trabalho tem como propósito apresentar os principais aspectos realizados e avaliados pelos
participantes do Seminário “O nacionalismo na obra Iracema de José de Alencar”. A obra foi escrita
e publicada em 1965, narra a história de amor proibido entre Iracema e Martín, faz parte da primeira
geração romancista, suas principais características são a comparação da mulher com a natureza, a
exaltação do índio e o final trágico.
O Brasil vivia o auge do nacionalismo logo após a independência de 1822, havia uma busca
dos escritores para apresentar características particulares do Brasil, Alencar foi considerado por
muitos o mediador para o início dessa geração.
A necessidade de intervenção gerada no grupo ocorreu devido as problemáticas encontradas
na obra analisada, visto que silenciamentos de assuntos relacionados aos indígenas se propagam do
século XVII até os dias de hoje, fazendo-se entender que a atual defasagem das condições das tribos
não passa de um reflexo do passado, desta forma, através da consciência de que a voz do estudante
está na posição de dizer o que se cala, iniciou-se essa pesquisa.

2. Metodologia
A pesquisa foi realizada através de explorações bibliográficas, tomou-se como embasamento teórico
autores como Guyton (2005), Coutinho (2004), Navarro (2013), entre outros. O trabalho tem a
seguinte proposta:
1. Apresentação da introdução sobre o autor José de Alencar, relatando de maneira rápida a sua
vida e obra, em seguida foi exposta uma sinopse do escrito analisado e a cadeia literária que
ele ocupa.
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2. No segundo momento se inicia as partes analíticas, expondo os simbolismos presentes na
obra, especificamente em três dos seus personagens, são eles, Iracema, Martín e Moacir.
3. Seguidamente se realiza uma análise do nacionalismo presente na obra, que se dá a partir da
exaltação dos valores nacionais descritos pela riqueza e valorização da natureza, trazendo
Iracema como o mito romântico fundador da nacionalidade pois ela gera o primeiro filho
mestiço brasileiro
4.

No fechamento de ideias têm-se a conclusão e uma exposição dos atuais problemas
enfrentados pelos indígenas no Brasil.

3. Resultados e Discussão
A simbologia presente no personagem Martín é apresentada, expondo que para o Brasil ele foi o
primeiro agente do processo de corrosão lenta e às vezes violenta que se denominou de
colonização/catequese e se maquiou chamando de progresso e desenvolvimento, a ideologia em torno
da relação do colonizador com o índio legitimava um sistema de tutela em que o Estado assumia o
papel de “protetor” da população indígena, sendo que essa está longe de promover o respeito para
com os povos indígenas.
A personagem de Iracema aparece com a intenção de representar a América, o nativo
indígena, embora a figura da personagem seja idealizada a partir de um padrão de beleza da mulher
branca, um cruzamento da tradição ocidental cristã com o exótico inovador americano (nosso), ela
será o modelo de mulher que encarna as qualidades da desejada “pátria brasileira” pois o Brasil que
buscava a sua “cor local” vê em Iracema a união perfeita e eugênica entre o homem branco
cavalheiresco e uma bela mulher devidamente “equipada” para a perpetuação de uma espécie em
favor do “aprimoramento” do sangue local e consecutivamente taxando de ineficiente os já originados
naquela terra.
Em seguida, relata-se a romanização apresentada na relação entre Martim e Iracema, algo que
certamente não ocorria nesses relacionamentos entre colonos e as nativas, há relatos, inclusive, de
muitos abusos sexuais ocorridos (vale lembrar que é uma obra Romântica, ou seja, as relações de
tratamento dos personagens precisam ser completamente romantizadas).
Por fim, é exposta através da fusão entre o pai estrangeiro e a mãe nativa, a geração de um novo
ser, Moacir, que leva consigo a simbologia da nova cara do Brasil. A morte de Iracema é mostrada
como a perfeita simbologia da derrota de todo um povo perante a colonização branca, simbolizando
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a futura extinção (ou quase) da raça indígena, fechando-se no limite da floresta, representa a morte, a
perda, a solidão de uma raça.

4. Considerações Finais
Conclui-se então que a construção da identidade nacional se deu pela nação nascida do sangue de
dois guerreiros (Iracema e Martin), de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) o Brasil tem 209.117.243 habitantes (2018), desses 896.917 (2010) se declararam
indígenas. Porém a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) considera apenas os que habitam em
reservas, então esses números decaem para aproximadamente 400.000. Relata-se que as perdas
indígenas não pararam na época do Brasil colonial, hoje o número de mortes ainda são alarmantes,
principalmente dos seus caciques e líderes, trazendo para mais perto, à 98km da cidade de Garanhuns,
Francisco de Assis Araújo (mais conhecido como cacique Chicão) líder e cacique escolhido pelo seu
povo da etnia Xucuru do Ororubá, com reserva dividida entre 23 aldeias e localizada em Pesqueira
– Pernambuco, foi morto a tiros em 20 de maio de 1998, a mando de ricos fazendeiros na Aldeia de
Pedra D’água. Infere-se, portanto, que todos os problemas atuais das comunidades indígenas estão
interligados e que são consequência do descaso do governo com os indígenas durante centenas de
anos.
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1. Introdução
Os maus-tratos na infância e na adolescência são entendidos como toda ação ou omissão que
prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno
desenvolvimento (BRASIL, 2002). Os tipos de violência podem ser divididos em violência física,
sexual, psicológica e negligência (MASSONI et al., 2010).
No Brasil, a violência é considerada a primeira causa externa responsável pelos óbitos na
faixa-etária de 0 a 19 anos (GARBIN et al., 2012). Em 2011, foram registrados no Brasil, 39.281
casos de violência contra crianças e adolescentes na faixa de 0 a 19 anos, segundo o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo registrados 12.825 casos de violência física
e 10.425 casos de violência sexual (WAISELFISZ, 2012). A violência se tornou um problema social
e de saúde pública brasileira, sendo incorporada pelo governo em uma agenda de políticas e
programas de enfretamento do fenômeno, nas diferentes áreas de atuação (MOREIRA et al., 2015).
Os maus-tratos podem ser consumados no ambiente doméstico, geralmente por algum
membro da família, principalmente aqueles que passam a assumir a função parental, ainda que não
possua laços de consanguinidade com a criança (SILVEIRA; MAYRINK; NÉTTO, 2005).
As repercussões comportamentais envolvem ausência excessiva à escola, baixo rendimento
escolar e dificuldade de concentração, poucos amigos, distúrbios do sono, depressão, submissão
excessiva, problemas de aprendizagem, resistência em voltar para casa, fugas repetidas de casa e
atitudes ou condutas eróticas inadequadas para as idades. As repercussões físicas abrangem aparência
descuidada e suja, alterações dos padrões normais de crescimento e desenvolvimento, desnutrição,
marcas ou sinais corporais, acidentes recorrentes e inexplicáveis e autoflagelação (SOUZA et al.,
2017).
Considerando que 50% das lesões decorrentes de violência estão na área orofacial, o
cirurgião-dentista é o profissional que possui maior contato com pacientes vítimas de maus-tratos
(COSTA et al., 2010). Portanto, o cirurgião-dentista está numa posição privilegiada, pois as
manifestações clínicas envolvem sua área de atuação, como estruturas da face (região de cabeça e
pescoço) e cavidade bucal (SIVEIRA; MAYRINK; NÉTTO, 2005). Em razão disso, este trabalho
possui o objetivo de verificar a percepção do cirurgião-dentista a respeito do seu papel diante da
violência física contra crianças e adolescentes no município de Arcoverde, PE.
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2. Metodologia
Trata-se de um estudo observacional descritivo do tipo seccional de abordagem quantitativa. O estudo
propõe verificar a percepção do cirurgião-dentista a respeito de maus-tratos entre crianças e
adolescentes por meio da aplicação de um questionário.
O estudo envolve as Unidades de Saúde da Família do município de Arcoverde, PE. O
município está localizado na mesorregião do Sertão e na microrregião do Sertão do Moxotó do Estado
de Pernambuco, possuindo 22 Unidades de Saúde da Família distribuídas entre as zonas urbana e
rural. Arcoverde possui uma população de habitantes em torno de sessenta e nove mil pessoas
distribuídas na zuna rural e urbana (IBGE, 2010).
A população do estudo é constituída por cirurgiões-dentistas atuantes nas Unidades de Saúde
da Família (USF), da zona urbana e rural do município de Arcoverde. A coleta de dados será
conduzida por meio de aplicação de questionários aos 22 cirurgiões-dentistas integrantes da Atenção
Básica do município de Arcoverde.
Como critérios de inclusão e exclusão, estão sendo incluídos no estudo os cirurgiões-dentistas
que exerçam atividade profissional nas Unidades de Saúde da Família (USF) do município de
Arcoverde – PE no período em que o trabalho de campo da pesquisa está sendo desenvolvido e que
se disponham voluntariamente a participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), ratificando a sua participação. São excluídos os cirurgiões-dentistas que se
recusarem a participar da pesquisa.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco, com
o número de parecer 2.504.158. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido.
O risco apresentado pelo estudo refere-se a possíveis constrangimentos relacionados ao
desconhecimento dos cirurgiões-dentistas em relação às perguntas abordadas no questionário.
Visando minimizar estes riscos, os questionários foram aplicados aos indivíduos de maneira
respeitosa, fazendo uso de linguagem de fácil compreensão. Não existem riscos de identificação
nominal dos indivíduos em nenhum momento do desenvolvimento da pesquisa, havendo total
garantia da preservação de sua identidade.
Quanto aos benefícios do estudo, além dos cirurgiões-dentistas participantes do estudo serem
informados sobre a relevância da temática maus-tratos a crianças e adolescentes, os mesmos
receberam o Manual técnico de orientação ao dentista sobre violência física contra crianças e
adolescentes (VIDAL et al., 2017) que os apoiará na elucidação de dúvidas sobre o assunto. Os
resultados verificados pelo estudo também permitem que se conheça as fragilidades do grupo
participante e desse modo tornar possível o desenvolvimento de trabalhos específicos na superação
das mesmas.
Os dados coletados por meio dos questionários foram processados utilizando-se o programa
IBM® SPSS® statistics 20.
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3. Resultados e discussão
Até o momento foram entrevistados 15 profissionais, entre os meses de maio a julho de 2018. Não
houve uma diferença significativa em relação ao sexo dos entrevistados, 7 (46,7%) são do sexo
feminino e 8 (53,3%) do sexo masculino. A idade média dos cirurgiões-dentistas foi de 35 anos. No
que diz respeito a raça/cor, 9 (60%) dos odontólogos referiam-se como pardos e 6 (40%) brancos. Os
entrevistados quando perguntados em relação ao estado civil, 10 responderam que estavam casados
(66,7%), seguido por 4 solteiros (26,7%) e apenas 1 relatou ser divorciado (6,7%). 7 indivíduos
possuem filhos, com média de dois filhos por profissional.
Em relação a graduação destes profissionais, 9 (60%) são oriundos de graduações públicas e
6 (40%) privadas. Com tempo de graduação médio de aproximadamente 12 anos. A esmagadora
maioria dos profissionais possuem pós-graduação (93,7%), apenas um profissional relatou não
possuir pós-graduação. Entre o tipo de pós-graduação relatada, 9 (52,9%) são especialização e 8
(47,1%) aperfeiçoamento, nenhum profissional possui mestrado ou doutorado. As áreas citadas são:
Endodontia e ortodontia (15% cada); Gestão em saúde pública, implantodontia, preceptoria, prótese,
odontopediatria (10% cada); Dentística, periodontia e radiologia (5% cada).
Durante a formação dos profissionais, 10 (66,7%) tiveram algum componente curricular que
aborda conteúdos relacionados a abuso de crianças e adolescentes. Embora a maioria dos
odontólogos tiveram contato com informações relacionadas a esse tipo de violência, 86,7% (13) dos
entrevistados necessitam receber mais informações sobre a temática.
Todos os profissionais atuam na área pública, porém apenas 6 (40%) profissionais atuam
exclusivamente nesta área e 9 (60%) profissionais possuem vínculo com alguma instituição privada,
com média aproximada de 10 anos de serviço. Nenhum profissional trabalha há menos de dois anos
na Estratégia de Saúde da Família (ESF), 4 (26,7%) trabalham cerca de dois a quatro anos, 7 (46,7%)
indivíduos trabalham quatro a oito anos e 4 (26,7%) trabalham na ESF há mais de 10 anos. A maioria
dos entrevistados (53,3%) realizam de 10 a 20 atendimentos semanais de crianças e adolescentes,
nenhum destes relatou atender menos que seis jovens por semana.
Quando indagados sobre o cirurgião-dentista ser um profissional de saúde privilegiados em
relação ao diagnóstico de abuso físicos em crianças, 11 (73,3%) dos entrevistados consideram que
estes profissionais são privilegiados e 4 (26,7%) acreditam que não são. Este resultado é idêntico
sobre o conhecimento das responsabilidades legais do profissional de saúde em relação à denúncia
destes abusos, 11 (73,3%) afirmam possuir conhecimento sobre a temática e 4 (26,7%) desconhecem
estas responsabilidades, embora apenas um dos entrevistados assinalou não para as duas perguntas.
A minoria dos odontólogos (20%) suspeitou sobre algum caso de abuso físico contra crianças
e adolescentes em sua prática clínica. Todo os casos foram identificados através de sinais de violência
física contra os sujeitos e em um dos casos, além da violência, foi relatado sinais de negligência
familiar. Apenas um dos entrevistados não denunciou a suspeita de agressão às autoridades,
justificando não ter certeza se houve ou não alguma violência contra a criança ou não possuía
confiança no diagnóstico realizado.
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4. Conclusão
A partir dos dados coletados, pode-se observar inicialmente que informações ao longo da graduação
dos cirurgiões-dentistas a respeito da identificação notificação da violência física contra crianças e
adolescentes foram razoavelmente abordadas, entretanto há necessidade de uma maior abordagem
informativa sobre o tema.
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1. Introdução
As concepções sobre o homem, sua saúde e seu adoecimento mental vêm passando por diversas
transformações durante a história da humanidade. Após a revolução industrial, que modificou o modo
vida para um modelo capitalista, os anseios humanos se adequaram às necessidades (COSTA, 2002).
Assim, o homem tornou-se refém da lógica produtiva, na qual estar disponível e produzir lucros é
mais importante do que estar satisfeito ou sentir-se bem.
Essa realidade é uma das consequências do amplo processo de transformações sociais
ocorridas na modernidade. Quando a saída do sagrado do centro das discussões direcionou o foco da
busca de conhecimento, do mundo para o homem, neste momento ocorreu o advento da
racionalização e da ciência (ROCHA, 2014). A constituição de subjetividade, então, situa-se nas
revoluções científicas e descobertas sobre o homem.
Nesta mesma direção, nas últimas décadas, o ensino superior tem sofrido mudanças que
exigem um novo modo de organização (CUNHA, CARRILHO; 2005). Uma das mudanças mais
marcantes é a ampliação do acesso à Universidade, antes considerada elitista, proporcionando mais
oportunidades a uma maior diversidade de estudantes. De acordo com Accorsi (2015, p. 26): “as
políticas de expansão do ensino superior na última década vêm propiciando uma forte democratização
do campus brasileiro, ao permitirem a inclusão de grupos historicamente excluídos desse nível
educacional”.
No entanto, entre as principais implicações dessa realidade, encontram-se as dificuldades
vivenciadas pelos estudantes na transição entre a escola e a Universidade, sendo a falta de preparação
de muitos alunos para o ensino superior um dos fatores influenciadores dessas dificuldades. A
Universidade, por tantos estudantes desconhecida e por outros idealizada, se apresenta para eles como
um ambiente de cobranças, desafios e demandas diferentes do que estavam habituados na escola, o
que os provoca à comparação entre suas expectativas, possivelmente positivas, e a realidade
encontrada. Se o resultado dessa comparação não for a compatibilidade, isso pode gerar dificuldades
que repercutem na adaptação e no sucesso acadêmico (ALMEIDA, 2007; CUNHA, CARRILHO;
2005).
É nesse contexto que surgem indagações a respeito das possibilidades de construção e
expressão de saúde mental no ambiente acadêmico, sabendo que o próprio conceito é amplo e
necessita ser compreendido em suas especificidades. De acordo com Fonseca (apud MARTINS,
2004, p. 255), “podemos considerar a saúde mental como um equilíbrio dinâmico que resulta da
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interação do indivíduo com os seus vários ecossistemas: o seu meio interno e externo; as suas
características orgânicas e os seus antecedentes pessoais e familiares”.
Nesse sentido, a própria portaria de instituição da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
menciona a expressão “saúde mental” sem, no entanto, atribuir definição alguma. O artigo primeiro
estabelece que a RAPS é voltada “para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
A partir de tal afirmação, pode-se questionar se a ausência das situações citadas seria considerada
saúde mental, sendo esta sinônimo de falta de adoecimento, ou se a saúde mental transcende uma
definição limitada de contraposição entre doença versus falta de doença.
Assim, partindo de tais indagações e do contexto observado atualmente nas instituições de
ensino superior, esta pesquisa visou compreender o que os estudantes universitários, especificamente
os acadêmicos do curso de Psicologia, entendem por saúde mental. Busca-se, também, investigar se,
para esses estudantes, a saúde mental é um conceito abstrato ou contextualizado, se apontam fatores
capazes de promover ou prejudicar a saúde mental, e se percebem um ou mais desses fatores presentes
no ambiente acadêmico, particularmente vinculado ao curso de Psicologia.

2. Metodologia
Tratou-se de um projeto específico de Iniciação Científica, vinculado ao projeto principal intitulado
“Saúde/Adoecimento mental no contexto educacional: problematizando sentidos, experiências,
fatores intervenientes”. A presente pesquisa buscou conhecer compreensões de saúde/adoecimento
mental junto a discentes de graduação em Psicologia da Universidade de Pernambuco - campus
Garanhuns, por meio de estudo de campo, de cunho qualitativo e exploratório, que permitiu conhecer
parte da realidade social enquanto fenômeno, que não pode ser quantificado, viabilizando investigar
aspectos particulares, assim como análises profundas (PIOVESAN, TEMPORINI, 1995; MINAYO,
1993).
Na tentativa de responder às questões levantadas, foram realizadas seis entrevistas focais com
12 alunos, divididos em três grupos, sendo duas entrevistas com cada grupo; a divisão destes alunos
ocorreu de acordo com o período letivo, por acreditarmos que a vinculação e tempo na Universidade
poderiam provocar diferenças nas experiências construídas no contexto acadêmico. A seleção dos
participantes foi através de sorteio simples, a partir do interesse e disponibilidade em contribuir,
demonstrado anteriormente numa pesquisa complementar do projeto. Na exploração e interpretação
dos dados está sendo utilizada a análise do discurso, para acessar as dimensões de sentido dos sujeitos,
com base em um conhecimento histórico em que as narrativas circulam (SPINK; GIMENES, 1994).
O projeto principal foi submetido ao Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 466/2012.
Como precaução e garantia de segurança dos dados obtidos na pesquisa, além do resguardo dos
sujeitos da pesquisa, todos os membros da equipe assinaram um termo de confidencialidade,
responsabilizando-se pelo sigilo de todas as informações concernentes à pesquisa, e pela destruição
dos dados obtidos após sua construção.

3. Resultados e Discussões
Esta pesquisa ainda está em andamento, mas já considerando os dados achados na literatura, observase que as buscas e registros sobre adoecimento mental nas Universidades cresce gradativamente, mas
as políticas e intervenções não seguem o mesmo ritmo. Verifica-se nos registros de arquivos na
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Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) em março de 2018, entre os anos 1997 e 2008,
a busca pelos descritores saúde mental mais Universidade gerou 2089 resultados, já a busca referente
ao período entre 2008 e 2018, gerou 9847, um aumento maior que 470%.
No Brasil ainda não há políticas públicas pontuais voltadas para promoção de saúde mental e
bem-estar de estudantes universitários, tampouco mapeamentos que indiquem quais os principais
interventores que podem gerar o mal-estar acadêmico. A Universidade de Brasília (UNB) atualmente
está em processo de implantação do programa Universidade Promotora de Saúde (UPS). Este
programa faz parte de uma rede mundial de Universidades que realizam pesquisas e desenvolvem
práticas de cuidado entre alunos.
Nos materiais desta pesquisa explorados até o momento, percebe-se que os estudantes de
psicologia da UPE, constroem sentidos diferentes sobre saúde mental com o decorrer do curso, e que
apesar de acharem o discurso do cuidado distante da prática observada na Universidade, quando
investigados mais afundo através de perguntas transversais, surgem outros fatores, como família,
relacionamentos e autocuidado presentes com maior ênfase nestes discursos.

4. Considerações Finais
Sabemos que ainda vivemos sob a égide da pátria educadora. Nesse contexto, as práticas educacionais
não estão convencidas da premência da discussão de saúde mental e bem-estar, assim os estudantes,
sobretudo os universitários, tendem a naturalizar o sofrimento acadêmico, pensando adoecimento
apenas como oposição à saúde. Sendo assim, reconhecemos a necessidade de práticas de promoção
de discussões e reflexões que motivem o cuidado entre os corpos discentes, docentes e administrativo.
Dessa maneira, coma propositura de entender as variáveis que compõem a compreensão de
qualidade de vida dos estudantes universitários, do curso de psicologia, nos propomos a pensar
estratégias de ação ao cuidado de si e do outro. É preciso repensar a Universidade enquanto lugar de
construção de conhecimento A finalização da pesquisa nos subsidiará na construção de reflexões e
intervenções possíveis.
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1. Introdução
Segundo Rasera (2005, p. 23), “a manutenção de determinadas tradições depende do processo
contínuo de produção de sentido”, podendo ser modificado ou propagado de acordo com as
construções feitas do momento atual em diante. Portanto, são levados em consideração fatores
históricos, sociais, culturais, econômicos, ideológicos, geográficos e linguísticos.
A ideia da mulher como submissa, enraizada no imaginário social, foi construída ao longo do
tempo. No Brasil colonial, por exemplo, “as mulheres eram estereotipadas como fracas, submissas,
passivas e sem poder na área pública. Em vez de receber uma educação formal, elas eram treinadas
para o casamento” (DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000, p. 486).
Com o passar das décadas, as mulheres lutam para estarem em outros lugares na sociedade e
garantirem seus direitos. Nota-se, portanto, que a batalha travada pelas brasileiras, apesar de atual,
não é recente, tendo percorrido um processo histórico complexo para chegar à configuração em que
se encontra. Apesar das conquistas provindas das lutas femininas, construções sociais acerca do ser
mulher ainda são fortemente ligadas a concepções antigas e comumente reproduzidas em nossa
cultura, como a divisão de atividade baseada em estereótipos de gênero.
Atualmente, o imaginário construído sobre a inferioridade da mulher em relação ao homem é
concebida como sexismo. A intenção do presente trabalho foi pesquisar e propor discussões sobre os
sentidos de ser mulher e da feminilidade, utilizando o viés do Construcionismo Social para
fundamentar como esses conceitos foram construídos e estabelecidos ao longo da história, tornando
possível uma abertura para a reflexão e a desconstrução de tais conceitos, a fim de possibilitar um
novo olhar acerca da temática.

2. Metodologia
Para a construção deste trabalho foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com quatro pessoas,
utilizando uma imagem disparadora para direcionar a discussão. Os critérios utilizados pela equipe
para a escolha das participantes foram: estar cursando licenciatura em Computação e ser do sexo
feminino. Tais critérios foram adotados partindo da constatação de que é um curso
predominantemente ocupado por homens. Todas as participantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a gravação de voz e uso dos dados coletados para a
posterior apresentação dos mesmos. Após essa primeira etapa, foi feita uma revisão bibliográfica a
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partir de artigos pesquisados em plataformas digitais (dentre eles, Bireme e Scielo) que tratavam dos
temas abordados por elas e enviesados pelo Construcionismo Social. Os resultados são apresentados
qualitativamente e direcionam a atenção para discussões a respeito do tema.

3. Resultados e Discussões
3.1. Educação e trabalho para mulheres no Brasil
Em meados de 1897, a legislação brasileira já pedia a incorporação de escolas nas maiores cidades
do Império, entretanto era notável que o acesso à alfabetização, por exemplo, caracterizava um
privilégio que geralmente não estava ao alcance dos arranjos sociais populares (especialmente as
mulheres). Contudo, existiam escolas, fundadas principalmente por ordens religiosas cristãs e por
leigos, que se ocupavam do ensino da leitura, da escrita e das quatro operações matemáticas básicas
para ambos os sexos nos primeiros anos de escolarização. Posteriormente, ao ocorrer uma
diferenciação de ensino, os meninos recebiam aulas sobre geometria e as meninas lições de corte e
costura. Assim, fatores como divisão de classe, raça, e sexo se mostram como fatores influenciadores
no tipo de escolarização que os sujeitos têm acesso, evidenciando que papéis sociais podem ser
instituídos a partir de construções sociais e culturais enveredadas ao redor dos sujeitos.
A idéia de que as meninas têm mais propensão às artes e à literatura, disciplinas articuladas
à sensibilidade, enquanto os meninos apresentariam mais aptidão para as ciências, devido à
maior racionalidade, permeia o imaginário coletivo dos espaços escolares. (GUEDES, 2008,
p. 120).

Desse modo, a educação sempre desempenhou um papel na naturalização e no reforço de
papéis e habilidades socialmente construídas como femininas ou masculinas. A mesma apresenta uma
notável repercussão no campo universitário, como trazido na fala de uma das entrevistadas quando
questionada se para ela é um desafio ser mulher no curso:
[...] você vê que pras mulheres é mais diferente. As mulheres, vamos dizer que, não se
identificam muito talvez por ter essa, essa, vamos dizer que limitação mais, entendesse? Ela
pode gostar da tecnologia, só que tem essa coisa ‘não, é coisa mais de menininho...’ e num
sei o quê... Essas coisas.

Mediante avanços que as mulheres conseguiam, as vozes femininas começavam a ficar mais
altas dentro das indústrias, lutando por melhores condições de trabalhos e direitos. Mas “apesar das
muitas greves e mobilizações políticas que realizaram contra a exploração do trabalho nos
estabelecimentos fabris entre 1890 e 1930, as operárias foram, na grande maioria das vezes, descritas
como “mocinhas infelizes e frágeis”. (RAGO, 2004, p. 484). É interessante pontuar que é no governo
de Getúlio Vargas, em 1943, que surge a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fato que pode
ser considerado consequência da baixa do número de mulheres dentro das indústrias, visto que
“enquanto em 1872 as mulheres constituíam 76% da força de trabalho nas fábricas, em 1950,
passaram a representar apenas 23%” (RAGO, 2004. p. 486).
Associado a isso, é possível considerar na sociedade a consolidação das noções de público e
privado. A mulher que sai de casa para trabalhar é associada a mulher que não liga para família, que
os filhos não serão bons cidadãos, que a rua não é um lugar para mulheres, pois seria lugar de
violência e prostituição. Sendo assim, as mulheres são cada vez mais direcionadas à esfera particular
e às atividades associadas ao cuidado, já que a esfera pública torna-se um lugar de ameaça à
moralidade feminina e a figura masculina passa a ocupar esses locais. (RAGO, 2004).
444
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

3.2. Mulheres na ciência e tecnologia
Visto essa construção do ser mulher na história, na qual a mesma é colocada em espaços ditos “de
mulher” pois envolve o cuidado e a subjetividade, as construções sociais continuam a permear neste
mesmo âmbito. É possível verificar isto em cursos de ciências exatas e tecnologia, nos quais se
encaixam a objetividade e a racionalidade que, socialmente, são vistas como pertencentes aos
homens. Com isso, os cursos que os envolvem têm uma quantidade pequena de mulheres ingressantes,
além de apresentarem uma exigência simbólica em que as estudantes necessitam demonstrar sua
capacidade equiparada aos homens e lutar por reconhecimento. Um exemplo disso está expresso na
fala de outra entrevistada do curso de licenciatura em Computação ao ser perguntada se ela vê algum
tipo de preconceito em sala de aula:
Ah, muito, principalmente no nosso curso, que é um curso que tem poucas mulheres, a
maioria é homem, e a gente vê no nosso próprio curso. Assim...diferenciação, homem é mais
capaz nessa área, mulher nem tanto, mas na realidade não.
[...] Tipo, das nossas professoras da área mesmo de Computação, eu só tenho uma.

A reprodução do que foi construído socialmente perpassa até hoje o contexto da ciência,
espaço que ainda é bastante excludente de mulheres, e mais ainda, dentro da área da tecnologia. De
acordo com Lima (2013, p. 801),
[...] a suposta alienação das mulheres à tecnologia é um produto da construção histórica e
cultural da tecnologia como masculina. A masculinidade é parcialmente construída através
de noções de competência técnica. A dominação masculina permanece principalmente pela
duradoura associação simbólica entre masculinidade e tecnologia, imagens culturais e
representações de tecnologia, que convergem com a imagem de masculinidade e poder.

Portanto, nota-se a dificuldade das mulheres serem reconhecidas em espaços ditos
masculinos, pois há um preconceito de que as mulheres não detém tais habilidades e competências,
preconceito este que mesmo não destacado, pode ser observado na vivência do ser mulher dentro de
tal ambiente.
3.3. Sexismo ambivalente
Atualmente, o imaginário construído da mulher em uma posição menor é concebido pelo sexismo, e
se concretiza na sociedade a partir dele. O sexismo caracteriza-se, segundo Formiga (2006), como
um conjunto de estereótipos criados para “definirem” o papel social de determinado indivíduo de
acordo com o sexo. Sendo assim, o sexismo ambivalente se mostra como esses estereótipos,
resultando em um tratamento diferenciado (geralmente ao sexo feminino) dividido em duas formas
principais: hostil e benévolo.
O sexismo hostil caracteriza-se como aquele mais conhecido e repercutido, onde há um
flagrante imediato de preconceito contra as mulheres, ações intolerantes, antipáticas e consideração
do sexo masculino como superior ao feminino. Já o sexismo benévolo tem os mesmos ideais, no
entanto se manifesta por meio de atitudes positivas em relação às mulheres, com um tratamento
diferenciado no sentido da mulher enquanto alguém que é frágil e necessita de maior atenção
(FORMIGA, 2006).

4. Considerações Finais
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Pôde-se concluir, a partir desta pesquisa, que a concepção de gênero feminino enquanto inferior ao
masculino ainda é reforçada atualmente, mesmo que de forma disfarçada. Houve a intenção de
problematizar a existência dessa concepção universal acerca da posição da mulher na sociedade. Para
tanto, foram apresentados alguns cenários processuais existentes por trás do imaginário social
dominante sobre o sentido de ser mulher e feminilidade, fenômenos que são construídos, reproduzidos
e modificados na medida em que os indivíduos são construídos através da complexidade do discurso
e da efetivação das práticas cotidianas. Devido à importância do tema, é necessário que haja mais
pesquisas a respeito, abrangendo um maior público e literatura. O psicólogo deve estar inserido nessa
sociedade para desmistificar não só de onde vem essas concepções como também para implicar-se
em suas desconstrucões, empenhando-se para que as mulheres possam ser vistas como as pessoas
fortes que sempre mostraram ser e não mais como sinônimo de fragilidade.
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1. INTRODUÇÃO
A pesquisa se inclinou para a investigação da religiosidade enquanto sentimento de conexão entre o
ego individual e a totalidade da existência, salientando que esta não passa necessariamente pela
organização religiosa. Este sentimento de religação geralmente se apresenta para o sujeito em forma
de inquietação existencial ou mesmo dúvida sobre os cânones institucionais, socialmente aceitos,
assim, a religiosidade não tem que se prender a qualquer objeto ou vinculação externas, mas pode se
manifestar através de impactos existenciais, crises emocionais que levam o indivíduo a mudanças
graduais ou radicais na sua forma de perceber o mundo.
O grande obstáculo no sentido de se amplificar a percepção e as conexões do sujeito com o
universo é o próprio ego. Sendo este, o imaginário fantasmagórico que está vinculado ao processo de
identificação do indivíduo com a cultura e a sociedade estabelecida. Neste contexto, a religiosidade
se instaura como um sentimento de universalidade no qual aponta através de símbolos, mitos, contos
de fadas e lendas para um sentido existencial além de sua percepção egoíca, separatista e dogmática.
Portanto, foram realizadas revisões bibliográficas e discussões que nortearam o caminho da
pesquisa objetivando-se refletir sobre o campo no qual se inscrevem o sentido e o significado
existencial permeado pelo sentimento de religiosidade, podendo ser decodificado no contexto do
processo terapêutico. Adotando o método da Mitanálise Arquetípica, a pesquisa se insere numa forma
de colher informações concentrando o olhar na narrativa, das formas existenciais humanas que
revelam os mitos arquetípicos e os sonhos que envolvem o significado arquetípico da religiosidade.

2. METODOLOGIA
A partir do cronograma proposto no plano de pesquisa, é possível verificar que o trimestre da pesquisa
foi dedicado ao levantamento e sistematização da literatura no que concerne a temática a ser analisada,
a revisão bibliográfica que proporciona um debruçar-se sobre o campo de estudo teórico dessa
pesquisa, a Transcendência e Espiritualidade e suas influências no campo psicológico.
No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, paralelamente as revisões iniciais do aporte
teórico, aconteceram reuniões do pesquisador com outros pesquisadores do grupo de pesquisa
Consciência e Espiritualidade da Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, contando com
a presença e liderança do coordenador desta pesquisa. Nos encontros foram pontos de discussão, as
metodologias de pesquisa, visto que um dos principais objetivos do bolsista de Iniciação Científica é
entrar em contato com a academia e desvendar os instrumentos necessários para a construção de
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pesquisas com caráter científico, promovendo uma compreensão acerca do que constitui a carreira
acadêmica.
Vale salientar que, esses encontros periódicos foram imprescindíveis no desenrolar da
pesquisa, pois, as dúvidas e questionamentos surgidos anteriormente às reuniões foram sanados e
discutidos com a colaboração não só do orientador, mas dos outros pesquisadores do grupo de
pesquisa, que a partir dessa integração promovida por um grupo de estudo que fomentam discussões
teóricas e sobre o caminho das pesquisas científicas, em uma relação de pares, é possível considerar
que estes encontros caracterizavam os debates em nível de iniciação científica e de mestrado
contribuindo assim, para o enriquecimento da pesquisa e da ampliação do tema no âmbito grupal e
das produções cientificas.
No que concerne a fase de busca e realização das entrevistas, foi compreendido a necessidade
de prorrogar para outro momento, pois, a bolsista e orientador compreendeu a necessidade de uma
conceitualização teórica consistente sobre os símbolos e o método adotado, na visa de investigar a
partir disso, a busca do significado especificamente no âmbito da religiosidade e suas influências,
para assim, identificar com mais precisão os seus fenômenos na análise dos dados.
O caminho da pesquisa no segundo trimestre, foi se moldando de acordo com as necessidades
que foram sendo encontradas, como por exemplo a divulgação e escolha dos participantes que
estavam previstas para o mês de Outubro/2017 e, devido a mudanças no cronograma inicial ocorreram
apenas nos meses de Janeiro e Fevereiro/2018.
Após estudos teóricos acerca dos fenômenos arquétipos, símbolos e o campo no qual se
inscrevem o sentido e o significado existencial permeado pelo sentimento de religiosidade, optou-se
pela utilização da técnica de Amplificação proposta por C. G. Jung que é compreendida como uma
investigação que remete
o símbolo emergente a um material da cultura com conteúdo análogo, pode ser entendida
como um tipo de focalização no qual a imagem é o centro de onde saem e para onde
novamente convergirão todos os movimentos da consciência (FREITAS, 2005, p. 64).

A escolha dos participantes se deu de forma voluntária após a divulgação da pesquisa, sendo
a amostra de 2 (dois) voluntários de faixa etária e escolaridade distintas: A.C.R.F., 21 anos, 2º grau
completo e M.G.R.M., 26 anos, superior incompleto. O registro das discussões, estratégias utilizadas
para levantamento bibliográfico, aprendizagem e utilização da técnica de amplificação, assim como
a análise do conteúdo pela mitanálise arquetípica e os mecanismos para a escolha dos sujeitos
pesquisados, caracterizarão os resultados da pesquisa que serão explanados nos eventos científicos
que dialoguem com a temática.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Compreendendo que as reflexões suscitadas pelos estudos de C.G.Jung nos proporciona um terreno
fértil de discussões sobre a consciência e principalmente sobre o inconsciente coletivo, o cerne das
suas teorizações, que aponta para a compreensão sobre as percepções e ações que o homem apresenta
na contemporaneidade. No momento do encontro do pesquisador com os indivíduos a serem
pesquisados, foi explanado de modo geral o tema da pesquisa e colocado de modo claro, por meio de
duas vias do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE e do Termo de Confidencialidade,
as questões éticas envolvidas.
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Como dito, a técnica de amplificação favoreceu um diálogo sobre situações oníricas, onde os
participantes estavam engajados na busca do significado. A entrevista se deu de forma fluída, e
iniciada após a explanação da pesquisa e como as entrevistadas se afetaram com o tema, trazendo a
tona suas experiências pessoais, a partir de sonhos.
A.C: tenho um sonho que é bastante recorrente, e parece que é cada vez que tenho é uma
continuação, uma história sem fim mas que não entendo muita coisa...
M.G: Me sinto estranha... só tive esse sonho uma vez, mas ele me marcou muito
principalmente pela riqueza de detalhes

A partir das narrativas, foi possível perceber como o arquetípico se constitui como um elemento
oco, mas que denota uma possibilidade da forma de sua representação, logo, o que reverbera entre o
inconsciente coletivo não são ideias mas formas que não pode ser deduzido apenas dele, mas
dependente de outros fatores (Jung, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível considerar a partir dos resultados, que a religiosidade se apresenta como uma experiência
de despertar calcada nos conflitos e que o espaço terapêutico se constitui como uma abertura para o
desvelamento do sentido existencial. Os conteúdos oníricos são a base para a manifestação dos
símbolos e que evocam o contraponto entre o arquétipo do imaginário coletivo e a experiência
pessoal.
Os resultados da pesquisa indicam que as representações simbólicas que reside o arquétipo, remetem
a uma imagem que faz parte de um imaginário coletivo, que consideramos como possibilidade de um
retorno aos mitos. A busca do significado se apresenta como uma tentativa de religar-se a algo, e as
experiências pessoais são tangenciadas por imagens compartilhadas culturamente por meio do
inconsciente coletivo. Desse modo, a pesquisa revela a importância de compreender como o mito é
diretor da realidade, ao se apresentar como uma rede de relações que se complementam
dialogicamente e que nos faz compreender os horizontes compreensivos de cada cultura, bem como
as visões de mundo do sujeito, o que reverbera nas suas ações.
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O uso da tecnologia para auxiliar no aprendizado da biologia
Luiza Rayanna Amorim de Lima1, Maria Isabel Jéssica da Silva Dantas2, Givaldo Gabriel
Alves da Silva2, Hérikles Vinícyus França Cordeiro3, Ramon Emanuel Marques da Silva3
1Professora

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Garanhuns
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - Campus Garanhuns
2Aluno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Garanhuns
3 Aluno do Curso de Licenciatura em Computação – Campus Garanhuns
3Aluno do Curso de Licenciatura em Computação – Campus Garanhuns
2Aluna

{isabeljessica1313, givaldogabriel76, herikles.vin,
ramon11.vasconselos}@gmail.com
(luiza.amorim)@upe.br

Palavras-chave: Aplicativo; biologia; ensino; dificuldade
1. Introdução
Através de pesquisas bibliográficas foi possível notar que jovens sentem cada vez mais dificuldade
no aprendizado, em especial, da biologia, em diversas áreas, tais como citologia e genética, em alguns
estados do Brasil. Um estudo realizado em uma escola estadual na cidade de Goiânia comprovou a
importância da tecnologia como ferramenta auxiliar para o ensino da Biologia nas escolas de nível
médio. Além disso professores da rede pública de ensino no Brasil, apresentam os impasses da
docência na biologia em um outro trabalho realizado com professores de Biologia do Ceará.
Contudo, um trabalho apresentado no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias,
mostrou como o uso de tecnologias aplicadas no ensino da Biologia são de extrema importância.
Portanto, este trabalho teve como objetivo desenvolver um aplicativo chamado “Bio
Universe”, com a intenção de ajudar estudantes de escolas de nível médio, do município de
Garanhuns.
Os objetivos prévios são: 1) Investigar a dificuldade no aprendizado da biologia/citologia em
estudantes do ensino médio e averiguar se isso possui alguma relação com o curso superior que os
estudantes pretendem fazer; 2) Auxiliar os estudantes do nível médio a aprenderem de forma mais
dinâmica; 3) Incentivar o uso da tecnologia em prol do desenvolvimento acadêmico dos estudantes.
2. Metodologia
Inicialmente os pesquisadores irão nas escolas escolhidas para a aplicação de questionários impressos,
questionários esses que serão aplicados com os estudantes, solicitando informações como: nome,
idade, série, curso superior que pretende fazer, principais matérias que sentem dificuldades e assim
por diante. Essas informações serão de extrema importância quando formos analisar suas principais
dificuldades e em como o aplicativo desenvolvido pode ser útil para eles. Em seguida pretende-se
realizar uma atividade prática que permita os estudantes utilizarem o aplicativo por um tempo, o
incluindo em seus métodos de estudos.
Posteriormente será feito um novo levantamento de dados para analisar o impacto do
aplicativo, uma vez incluído na rotina de estudos dos alunos, e a análise desses novos dados.
451
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

3.

Resultados e discussões

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, encontramos dados que comprovam a dificuldade de
aprendizado e, também dificuldade na docência em Biologia.
Além disso, já desenvolvemos parte do aplicativo ‘Bio Universe’ a ser aplicado nas escolas.
O aplicativo consiste em um quiz de perguntas e respostas, especificamente sobre o tema de citologia,
que possui atualmente 160 perguntas de autoria dos desenvolvedores do aplicativo, e perguntas dos
processos seletivos mais conceituados no país. Além disso, dispõe de modelos de célula em formato
3D, resumos práticos sobre os assuntos disponíveis no aplicativo e Quebra-cabeças. Após os
estudantes utilizarem o aplicativo em seus estudos será realizado um novo levantamento com novos
questionários, na intenção de averiguar se houve melhoria no aprendizado da disciplina e o efeito no
desempenho escolar, visto que o trabalho dispõe de pesquisa em campo, será necessário a aprovação
do Comitê de ética da UPE – Campus Garanhuns
As imagens a seguir mostram o aplicativo desenvolvido.

Figuras 1 e 2. Interfaces iniciais do aplicativo.
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Figuras 3 e 4. Funcionalidade do jogo.

4. Conclusões
Visto que o projeto se encontra em fase inicial, pois ainda necessitamos da aprovação do Comitê de
Ética da UPE, as considerações até aqui apresentadas são bem primárias por ainda não termos
realizado a pesquisa em campo.
Ainda assim, observamos que a falta de recursos e a complexidade em determinados assuntos
são os principais contribuintes para que os estudantes sintam cada vez mais dificuldade. Sendo assim,
espera-se que com essa pesquisa seja possível ajudar estudantes do Ensino Médio das escolas de
Garanhuns a terem um melhor rendimento na disciplina de Biologia.
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1. Introdução
Sabendo que o glaucoma e a catarata estão entre as causas mais comuns de cegueira irreversível no
mundo, a importância do diagnóstico precoce dessas enfermidades revela-se crucial na manutenção
da qualidade de vida dos indivíduos. Entretanto, o viés assintomático de ambas torna-se um impasse
perene para que se diagnostique um portador de glaucoma ou catarata e, assim, direcione-o para o
serviço especializado, a fim de evitar possíveis complicações. Nesse sentido, investigar fatores de
risco tem se mostrado uma alternativa viável na conscientização acerca das doenças oculares
supracitadas. (ARAUJO, 2007; CASTAGNO, 2009; SILVA, 2004).
Nos casos de glaucoma e catarata já confirmados, é salutar que haja direcionamento no que
cerne ao abrandamento de complicações secundárias, sobretudo a cegueira. Para tal, recursos como
palestras, banners e panfletos, objetivados pelo projeto, garantem concretude no repasse de
informações aos pacientes, os quais podem utilizar os conhecimentos adquiridos para fundamentar
modificações no estilo de vida, com o intuito de evitar a progressão patológica das enfermidades.
(ARAUJO, 2007; CASTAGNO, 2009; SILVA, 2004).

2. Metodologia
Um grupo de nove alunos, estudantes do 1º e 3º períodos de Medicina, foi subdivido em equipes de
três integrantes, a fim de frequentar mensalmente Unidades Básicas de Saúde na cidade de
Garanhuns. Foram contempladas pelo projeto as unidades Indiano II, Heliópolis I e II e Bela Vista I.
Durante as visitas, realizam-se palestras abordando assuntos como exames, sintomas e
tratamentos do glaucoma e da catarata, bem como orientações acerca do processo de referência para
os usuários que desejam realizar consultas oftálmicas. Familiares de pacientes acometidos também
receberam direcionamentos para garantir o apoio instrutivo ao paciente.
A fim de consolidar a temática explicada durante as palestras, realizamos entrega de panfletos
e rodadas de perguntas ao início e ao término da exposição do tema. Pretendemos, ainda, elaborar
banners para exposição nas unidades de saúde e idealizar oficinas que assegurem uma maior interação
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entre os participantes dos seminários e a dinâmica das unidades, promovendo, assim, o destaque da
educação em saúde de maneira integral.

3. Resultados e discussão
Até o atual momento, foram realizadas duas intervenções nas unidades Bela Vista I e Heliópolis I e
II. Nesta última, foi aproveitada a ocasião da Primeira Feira de Saúde da USF, onde, além das
atividades do projeto, foram ofertados aos usuários outros serviços de promoção à saúde. Devido ao
grande contingente de pessoas, foi possível a abordagem das temáticas propostas com uma quantidade
considerável de pacientes que apresentavam glaucoma e catarata, os quais nos procuravam após a
realização do exame de vista, fornecido gratuitamente por uma ótica local.
As atividades na unidade Bela Vista I contaram com a presença de cerca de 10 usuários, cuja
captação foi efetuada na recepção do posto, durante a espera para exames de triagem. A maior parte
dos espectadores da palestra era idosa, de forma que a troca de informações se mostrou bastante
produtiva, tendo em vista que tal faixa etária constitui o público-alvo das doenças. Após a exposição
do tema, muitos tiraram dúvidas e se mostraram interessados em realizar exames oftalmológicos
regularmente.
Apesar da adesão e do interesse dos usuários das unidades, observamos dificuldades no que
diz respeito ao processo de referência para oftalmologistas e à ausência de fármacos para tratamento
das doenças. Ademais, algumas atividades previstas pelo projeto não foram viabilizadas devido à
privação de recursos.

Figura 1. Integrante do projeto durante palestra na Unidade Bela Vista I.
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Figura 1. Integrante do projeto conversando com usuária da UBS Heliópolis I.

4. Conclusão
Percebemos a importância da conscientização acerca do acometimento de glaucoma e catarata nos
usuários de Unidades de Saúde. A maior parte dos pacientes desconhecia a gravidade das doenças e,
portanto, não despertava interesse na busca por exames médicos de prevenção. Mesmo aqueles que
já apresentavam grau avançado de alguma das enfermidades, não entendia a necessidade do uso
contínuo de medicamentos, bem como de modificações no estilo de vida. Sendo assim, reforça-se a
relevância da atenção ao cuidado de pacientes com disfunções oculares.
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1. Introdução
O homem contemporâneo encontra-se vivendo em sociedades capitalistas (COSTA, GODOY, 2008),
as consequências desse mundo neoliberalista controlado pelos burgueses são as desigualdades sociais
(CORSI,2002). Essas políticas de interesses adubam os terrenos férteis das zonas periféricas
marginalizadas e aumentam as taxas de criminalidade (SILVA, 2007). Os indesejados são expulsos
para os guetos, varridos para distante e escondidos dos olhos (BAUMAN, 1998).
São aproxidamente 727 mil encarcerados no território nacional. Segundo os dados do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) divulgada em 2016, revelou o
Brasil sendo o terceiro país do mundo com mais pessoas privadas de liberdade. No entanto, cerca de
91 por cento das unidades não souberem informar sobre o quantitativo de filhos dos pais aprisionados,
evidenciando o descaso com as constelações familiares e com a relevância social da discussão.
Nesse panorama que se encontra as crianças separadas de um dos seus genitores que estão
atrás das grades (TAVARES, 2011). Analisar o perfil da população carcerária faz-se necessário, pois
são explícitas as questões sociais ligadas com criminalidade (SANTOS, 2006). As crianças cujos
genitores são apenados pelo Estado, convivem em situação de pobreza em sua maioria, antes, durante
e após o encarceramento (KOSMINSKY,2003).
Em virtude da importância do panorama complexo da paternidade no regime fechado, esta
pesquisa busca fomentar o debate público nessa área emergente de politicas no Brasil, visto que o
país se encontra escasso de pesquisas empíricas, um dos motivos é o alto risco de aventura-se no
ambiente prisional para obtenção de dados.
Assim, o presente estudo procura investigar a relação
entre pais e filhos. Discutindo-se a relevância da manutenção das relações familiares dos presos para
diminuição de reincidência, por fim analisando como as formas de políticas sociais e práticas
administrativas dificultam ou apoiam a manutenção da família.

2. Metodologia
O resumo derivado do ensaio teórico redigido para disciplina de Psicologia da Infância I para
exigências avaliativas da nota total. Em suma divide-se em duas vertentes: a produção bibliográfica
dos textos acadêmicos utilizou-se as bases de dados nacionais e internacionais. Por se tratar de
políticas públicas vinculadas ao sistema penitenciário, os achados não se restringiram à produção
nacional e internacional, considerou-se observação assistemática, na qual o pesquisador tem função
narradora observadora. Na seleção de literatura, com poucos textos em português Na base SciELO,
o sistema selecionou 20 textos, sendo maioria pertinentes à maternidade, evidenciando o descaso
acadêmico com a figura paterna. Na base BIREME, revelou-se, entre 9.036 achados, após o filtro de
redundâncias, 17 texto se encaixam no módulo “paternidade and cárcere”. E no Google encontrouse algumas teses entre elas duas teses foram selecionadas. Através da empiria, o ensaio teórico
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validou-se de conteúdos disponíveis ampliando para observação numa cadeia pública de CapoeirasPE as experiências foram incorporados ao corpo do texto.

3. Resultados e Discussão
O contato exterior mais importante é o familiar (SILVA, 2007). A dinâmica familiar é alterada após
o aprisionamento do genitor. Os estudos na área evidenciam importância da manutenção das relações
familiares para os presos e para o governo pela diminuição reincidência devido a ressocialização após
o cumprimento de pena (HAIRSTON, 2001)
As cartas podem ser uma alternativa, visto que após a prisão do genitor, o segundo os estudos
Daniel e Barrett (1981) as famílias são afetadas negativamente nos problemas financeiros, orçamento
estava disponível para as necessidades primárias e as visitas se tornam enviáveis, assim sendo
considerados luxos. As consequências mais recorrentes, é sobrecarga da mãe no árduo desempenho
de continuar mantendo a educação dos filhos, conciliando com o impacto emocional atrelado,
sobretudo quebra do rendimento familiar (FERREIRA, 2013). As crianças cujos genitores são
apenados pelo Estado, convivem em situação de pobreza em sua maioria, antes, durante e após o
encarceramento (KOSMINSKY,2003). A importância das relações familiares e das práticas parentais
no desenvolvimento infantil e na prevenção da criminalidade é uma constatação recorrente nos
estudos (TOLAN, GUERRA E KENDALL, 1995).
Segundo Bowlby (2001) muitos dos distúrbios psiconeuróticos e de personalidades
apresentados na idade adulta é um reflexo de uma incapacidade de estabelecer vínculos afetivos,
decorrente de uma falha no desenvolvimento na infância, em consequência da ausência de
oportunidade para estabelecer esse elo ou repetidas quebras ou uma descontinuidade prolongada
desse vínculo afetivo. Sendo assim, o grupo das crianças filhos de presidiários são mais vulneráveis
por estarem muitas vezes sujeitados a ligação emocional. Refutando o imaginário popular do senso
comum de que os detentos não se interação com relação pai-filho (MIRANDA, 2016).
As crianças, filhos de aprisionados experienciam consequências negativas, essencialmente
emocionais, podendo apresentar variantes de emoções como medo, ansiedade, raiva, tristeza, solidão
e culpa, desenvolvendo comportamentos descontrolados em ambientes sociais ou até mesmo
transtornos antissociais, diminuindo seu rendimento escolar, muitas vezes pelo partilhando dos
estigmas sociais do progenitor (FERREIRA, 2013)

4. Considerações Finais
Devemos considerar o grande quantitativo de homens aprisionados no Brasil, em contraposição com
escassez literária nacional sobre relação pai-filho dentro do regime fechado. A pesquisa bibliográfica
e observações narradas sobre as condições precárias que rodeiam essa relação, evidenciando o
descaso social com o ambiente penitenciário e as implicações dessa problemática. Devido deficiência
na coleta de dados DEPEN não é possível afirmar quantas crianças vivem nessas condições hoje.
Sem locais adequados para visitação infantil faz com que o desenvolvimento da criança e
relação paternal seja prejudicada, ou seja, os pais são aprisionados da liberdade e os filhos privados
de um pai. A realidade do sistema carcerário brasileiro é preocupante, faz-se necessária criação de
programas que viabilizem locais propícios para ocorrem às visitações, e também programas sociais
de reeducação parental.
Esse presente estudo buscou ir à além das constatações literárias, relatando fragmentos
experienciais de visitações ao ambiente penitenciário, detalhando vivências subjetivas e buscando
contribuir através desse ensaio-teórico para futuras pesquisas nessa área.
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1. Introdução
Quando se trata do desenvolvimento cognitivo, comportamental e social de uma criança, diversos
fatores estão envolvidos como influências nesse processo. Entre eles, sendo um dos principais fatores,
está a influência parental. A maneira que os pais - ou cuidadores que representem essa função de
autoridade e segurança na vida da criança - educam seus filhos está diretamente relacionada com os
comportamentos, sejam eles saudáveis ou problemáticos, que serão percebidos no futuro, pois “os
pais ou cuidadores representam a parcela mais significativa do ambiente social nas contingências de
socialização de crianças pequenas.” (DE OLIVEIRA; ALVARENGA, 2015, p. 18).
O objetivo deste trabalho é discutir sobre a relação entre a forma que os pais criam um filho e
seu desenvolvimento de habilidades sociais em questões mais específicas: como a superproteção
parental, tida como uma maneira intrusiva e revestida de excessos relacionados ao controle dos filhos,
pode gerar comportamentos/problemas internalizantes no repertório comportamental das crianças.
Conceitualizando, tem-se que
Os transtornos internalizantes são os que se expressam em relação ao próprio indivíduo.
Caracterizam-se pela tristeza, retraimento, queixas somáticas e medo. Geralmente estão
relacionados aos transtornos de humor (depressão) e ansiedade. (Achenbach & Howell, 1993;
APA, 2002 apud HESS; FALCKE, 2013, p. 264).

Segundo Del Prette, Rocha e Del Prette (2011, p. 48) “Habilidades sociais são as classes de
comportamentos sociais que, quando emitidas, contribuem para um relacionamento saudável e
produtivo com as demais pessoas, aumentando a probabilidade de consequências reforçadoras”,
sendo assim, tendo as habilidades sociais desenvolvidas de maneira eficiente, as relações
interpessoais das crianças tendem a ser positivas e vantajosas, reforçando essa sociabilização e
fazendo com que este comportamento seja repetido em situações semelhantes.

2. Metodologia
No que compete à metodologia utilizada neste trabalho, trata-se de um método qualitativo pautado na
pesquisa bibliográfica. O conceito desse tipo de pesquisa considerado aqui é com base nos escritos
de Marconi e Lakatos (2003, p. 183) que dizem que “Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”, dessa forma
possibilitando uma discussão a partir de textos já existentes e as ampliando.

3. Resultados e Discussão
“A infância é [...] um período em que são vividas diversas transformações desenvolvimentistas. Dada
toda a sua complexidade, por vezes não se torna clara a diferenciação entre aquilo que é normal e
aquilo que é patológico”. (RAMOS, 2015, p. 2). Devido a essa confusão entre o normal e o patológico
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durante a infância, o modo que os pais criam os seus filhos pode, muitas vezes, ser considerado o
mais adequado e eficiente no meio cultural em que está inserido e gerar nos filhos comportamentos
que são patológicos, porém, disfarçados na forma abstrata de perceber as expressões da criança.
3.1. Comportamento parental negativo e superprotetor
A superproteção parental sobre a criança é um modelo negativo de criação dos filhos, pois implica,
entre outras consequências, na incapacidade do filho de lidar com problemas, desfavorecendo a
formação da autonomia da criança. Sendo assim, por exemplo, o pai que protege em excesso seu filho
tende a resolver todo e qualquer problema/situação em que a criança esteja envolvida, reforçando o
comportamento dela de se retrair e deixar que outra pessoa faça em seu lugar o que precisa ser feito.
Dessa forma,
[...] as crianças não desenvolveriam habilidades de resolução de problemas, não apresentando
recursos comportamentais para se contrapor às tentativas dos pais de reduzir sua autonomia.
(BAYER; SANSON; HEMPHILL, 2006 apud DE OLIVEIRA; ALVARENGA, 2015).

Levando em consideração que “os cuidadores detêm o poder sobre a liberação dos principais
reforçadores aos quais a criança é suscetível no início da vida” (COELHO; MURTA, 2007 apud DE
OLIVEIRA; ALVARENGA, 2015), a forma que o filho é tratado pelos pais e como é instruído a lidar
com situações, sejam elas agradáveis ou adversas, moldam a forma como essa criança irá se
comportar no futuro, em novas situações que demandem os comportamentos aprendidos
anteriormente. Sendo assim,
Quando os pais não proporcionam aos seus filhos oportunidades de lidarem com situações
adequadas ao seu nível de desenvolvimento, com o intuito de os proteger de possíveis
ameaças, muito provavelmente estão a aumentar a percepção da criança de ameaça e a reduzir
os seus sentimentos e eficácia e controlo sobre as situações. (MACEDO, 2011, p. 27)

Ampliando a percepção de ameaça e diminuindo a possibilidade de controle sobre a situação,
pode haver para a criança, dentre tantas consequências, o impasse no desenvolvimento promissor das
habilidades sociais. A partir da deficiência desse desenvolvimento, desenvolvem-se transtornos em
seus relacionamentos interpessoais, tanto na sociabilização com adultos, como professores, quanto
com outras crianças.
3.2. Implicações da superproteção nas habilidades sociais da criança
O comportamento superprotetor dos pais ou cuidadores costuma ser respaldado por boas intenções e
validado pela sociedade, pois a proteção e o controle são considerados como táticas de disciplina e
educação. Existe, portanto, uma falta de informação ou de conscientização quanto às consequências
que podem ser causadas na vida e no futuro da criança, principalmente se tratando de sua autonomia
e suas relações sociais. Sabendo que “Os principais agentes de socialização na infância são pais,
professores e colegas” (DEL PRETTE; ROCHA; DEL PRETTE, 2011, p. 49) e que os primeiros são
a primeira zona de interação social e com o mundo como um todo que a criança possui, se há falhas
no reforçamento de comportamentos construtores de uma independência da criança, levando-a a se
prender e a depender dos pais de maneira exacerbada, consequentemente esses comportamentos
internalizados se ramificam para outros âmbitos e se propaga para além da infância.
Um bom repertório de habilidades sociais na infância, assim como em momentos posteriores,
depende das condições de aprendizagem e das oportunidades de desempenho e
aperfeiçoamento, encontradas ao longo da vida. Quando as condições ambientais (familiar e

461
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

escolar) são restritivas ou inadequadas à aprendizagem e/ou ao desempenho socialmente
competente, podem ocorrer déficits de habilidades sociais que comprometem a competência
social. (DEL PRETTE; ROCHA; DEL PRETTE, 2011, p. 49).

Dessa falta de competência e dificuldade de se adaptar em situações de socialização podem
surgir sintomas de depressão, ansiedade, entre outros transtornos. Distúrbios emocionais na criança
e, consequentemente, no adulto que essa criança se tornará são, portanto, riscos gerados pela
parentalidade cercada pelos excessos da superproteção, pois “Os estudos que incidiram sobre os
efeitos dos comportamentos de superproteção dos pais, sugerem uma associação positiva entre a
superproteção parental e a ansiedade [...]” (CHORPITA; BARLOW, 1998; GINSBURG;
SCHLOSSBERG, 2002; HUDSON; RAPPE, 2002; RAPPE, 1997; RAPEE, 2009 apud MACEDO,
2011, p. 29).
Tais comportamentos prejudiciais às habilidades sociais podem ter diferentes impactos na
vida das crianças, entre eles a dificuldade de fazer amigos e de se enturmar, ou de se defender em
situações de ameaça. Torna-se clara, dessa forma, a íntima relação e influência entre esses três
fatores: parentalidade superprotetora, habilidades sociais e transtornos emocionais.

4. Considerações Finais
A parentalidade voltada a uma proteção excessiva e cercada de controle, seja ele psicológico ou
comportamental, está diretamente relacionada com as habilidades sociais a serem desenvolvidas pela
criança e podem gerar danos em seu desenvolvimento, pois reforça comportamentos que favorecem
a dependência enquanto reprime comportamentos que levam à autonomia.
Sabe-se que “a tendência de certos padrões de resposta serem reforçados ou não também
depende das regras e práticas sociais reforçadas pela comunidade verbal na qual a família está
inserida” (DE OLIVEIRA; ALVARENGA, 2015, p. 19), portanto, sendo a proteção dos pais sobre
os filhos aplaudida e reforçada pela sociedade, pois a superproteção é tida como método disciplinador,
torna mais forte essa prática e, além disso, os efeitos sobre a vida da criança.
Tendo em vista a influência dos pais e da sociedade no desenvolvimento de habilidades sociais
da criança e na formação dela de um senso de autonomia, faz-se necessária uma intervenção de
informação e conscientização quanto a práticas positivas de parentalidade, nas quais está envolvido
[...] complexo conjunto de responsabilidades para os pais e pressupõe atividades quotidianas
que previnam comportamentos de risco, fomentem comportamentos desejados e respondam
às necessidades da criança. (LOPES; DIXE, 2012, p. 2).

A adoção de práticas positivas de educação pelos pais ou cuidadores pode gerar um ambiente
de aprendizado mais eficaz para a criança, levando-a em direção à autonomia e a comportamentos
compatíveis com sua idade e capacidade. Este trabalho traz, portanto, a possibilidade de discussão
acerca da necessidade de divulgação de informações e conscientização sobre os danos causados pela
proteção e pelo controle excessivo dos pais, bem como a apresentação das práticas positivas de
educação como uma alternativa a estes comportamentos, levando a pensar num modelo de educação
mais voltado ao desenvolvimento das habilidades sociais.
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1. Introdução
A síndrome metabólica (SM) é um transtorno representado por um conjunto de fatores de risco
cardiovasculares, tais como hipertensão arterial, deposição central de gordura, dislipidemia (LDLcolesterol e triglicerideos elevados e HDL-colesterol reduzido) e resistência à insulina, segundo
Moraes et al. (2009).
Para a Organização Mundial de Saúde, para se considerar uma SM, necessita-se averiguação
de presença de resistência à insulina ou do distúrbio do metabolismo da glicose. Segundo definição
da National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III), por outro
lado, para diagnóstico é suficiente a combinação de pelo menos 3 dos seguintes fatores: deposição
central de gordura, triglicerideos elevados, baixos níveis de HDL colesterol, pressão arterial elevada
e glicemia em jejum elevada.
Para a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (I-DBSM),
a definição da NCEP-ATP III é mais recomendada por sua praticidade e simplicidade, de acordo com
a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005). Entretanto, é válido ressaltar que a faixa etária de um
indivíduo influi no diagnóstico, de maneira que os critérios utilizados para adultos diferem dos
utilizados para crianças e adolescentes, por exemplo, assim como dito por Milech et al. (2015).
Vários estudos apontam que a obesidade, já na infância e na adolescência, encontra-se
associada a complicações metabólicas que compreendem principalmente a obesidade abdominal,
hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensão arterial que, em conjunto, caracterizam a síndrome
metabólica, podendo permanecer na vida adulta, de acordo com Gontijo et al. (2017).
Visto que a adolescência, período da vida que se estende dos 10 anos aos 19 anos, é a fase de
oportunidades para realizar atividades de educação nutricional que auxiliem na formação de hábitos
de vida saudáveis, prevenindo as doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares.
Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a prevalência de síndrome metabólica e de seus fatores
de risco na população de adolescentes atendidos no Programa de Atenção à Saúde do Adolescente do
município de Garanhuns-PE.

2. Metodologia
Trata-se de um estudo do tipo qualitativo e descritivo, por meio de levantamento das avaliações
antropométricas dos adolescentes, de 10 anos a 19 anos, atendidos no Programa de Atenção à Saúde
do Adolescente do município de Garanhuns-PE no período de julho de 2017 a junho de 2018.
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O levantamento junto à Unidade de Saúde da Família do bairro São José da cidade de
Garanhuns proporcionou amostra do estudo de 15 adolescentes, de 10 anos a 19 anos, atendidos no
Programa de Atenção à Saúde do Adolescente do município de Garanhuns-PE no período de julho de
2017 a junho de 2018.
Na coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado contendo informações pessoais,
assim como as seguintes variáveis seguintes variáveis: Faixa etária; peso, estatura, sexo; nível de
escolaridade, circunferência da cintura (CC) e do quadril (CQ), relação cintura/quadril (RCQ),
cintura/estatura (RCE) e pressão arterial sistólica/diastólica. Para avaliação bioquímica, seriam
utilizados o resultado encontrado nos prontuários dos adolescentes do primeiro exame bioquímico de
colesterol total, HDL, LDL (low density lipoprotein), triglicerídeos e glicemia de jejum e para
dislipidemias, seriam considerados os seguintes pontos de corte: colesterol total: > 150mg/dL;
triglicerídeos: > 150mg/dL; HDL< 40mg/dL; LDL > 100mg/dL. Para glicemia de jejum alterada
seriam utilizados a glicemia de jejum > 100mg/dL. Porém, os dados foram insuficientes para
possibilitar a análise mais abrangente de todos componentes da síndrome metabólica.
Todas as etapas da pesquisa, revisão de prontuários, preenchimento das tabelas e análise de
resultados, seguiram as diretrizes do Código de Ética, tomando-se cuidado para que fossem omitidas
quaisquer informações que pudessem identificar os sujeitos da pesquisa, assegurando sua
confidencialidade. A pesquisa contou com a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.

3. Resultados e Discussão
A pesquisa proporcionou amostra de estudo de 15 adolescentes. A faixa etária variou de 10 a 19
anos, teve a média de idade para o sexo masculino de 13,56 ± 0,9734 (n=9). Já para o feminino de
13,67 ± 1,116 (n=6). Não houve, nesse sentido, diferença estatística entre os sexos.
Tabela 1. Dados obtidos em participantes da pesquisa de sexo masculino.
IDADE
14
15
14
19
10
16
12
10
12

PESO
(kg)
47,6
93
98
33
65
38
27
39

IMC
ALTURA
(cm)

(kg/m²)

163
178
162
176
140
172
145
135
150

17,9
29,4
31,6
16,8
22
18,1
14,8
17,3

CC
(cm)
69
105
71
118
60
74
55
56
68

CQ
(cm)
81
108
79
120
68
83
71
70
81

RCQ

0,85
0,97
0,89
0,98
0,88
0,89
0,77
0,8
0,83

PA
GLICEMIA
AO ACASO
(mg/dl)
103
77
130
92
70
85
107
95
122

(mmHg)
120/80
110/70
110/60
160/100
100/70
110/70
100/70
100/80
-

Tabela 2. Dados obtidos em participantes da pesquisa de sexo feminino.
IDADE

12
12
18

PESO
(kg)
41,6
30,9
62

ALTURA
(cm)
154
149
167

IMC
(kg/m²)
17,5
13,9
22,2

CC
(cm)
66
56
85

CQ
(cm)
74
69
95
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11
13
16

53
39
47

153
137
158

22,6
20,8
18,8

79
75
62

93
83
89

0,84
0,9
0,69

169
92
81

140/80
100/80
110/80

Segundo a International Diabetes Federation, a síndrome seria definida pela presença de
obesidade abdominal ≥ percentil 90 associada a dois ou mais critérios clínicos descritos a seguir:
pressão arterial sistólica/diastólica ≥ 130 ou ≥ 85 mmmHg; triglicerídeos > 150mg/ dL; HDL <
40mg/dl; glicemia de jejum alterada >100mg/dL. Entretanto, pela ausência de dados disponíveis, não
se pode fazer a análise ideal de todos os fatores presentes para diagnóstico.
Porém, é válido ressaltar que dos dados encontrados, 100% dos pacientes apresentaram
glicemia medida ao acaso em níveis adequados. Foi encontrada pressão arterial com níveis alterados
em 14,29% da amostra. Já o índice de massa corpórea foi o parâmetro que apresentou alterações mais
presentes, com 28,57% dos casos em níveis inadequados para a faixa etária.
Tabela 3. Distribuição da prevalência de alterações nos parâmetros analisados

A discussão fundamental a ser estabelecida para essa população com valores inadequados dos
parâmetros, se dá no que tange ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Sabendo
que a síndrome metabólica é um conjunto de fatores irregulares, modificações nos estilos de vida são
essenciais quando se há alguma das alterações metabólicas estabelecidas como fatores constituintes
da síndrome. O estado nutricional, intrinsicamente relacionada à alimentação e prática de exercícios
regulares, e o ganho ponderal são determinantes para o surgimento da síndrome.
Portanto, como preconizado pela I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome Metabólica, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005), deve-se enfatizar a
adoção de dieta balanceada objetivando a normalização dos níveis pressóricos e a perda de peso assim
como a realização de atividades físicas. O tratamento terapêutico seria recomendado apenas se não
obtidos resultados por tais meios. Esse se daria visando à correção dos parâmetros alterados
especificamente em cada paciente e da condição metabólica alvo, tomando como exemplo o uso de
anti-hipertensivos em quadros de hipertensão arterial sistêmica.
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4. Conclusões ou Considerações finais
Tendo em vista que a síndrome metabólica é uma concatenação de diversas patologias, vários são os
agravos que podem ocorrer que levam ao aumento do risco de doença cardiovascular nos pacientes
portadores da síndrome. Por isso, o estudo de sua prevalência com faixa etária entre 10 e 19 anos foi
enriquecedor. Ainda mais, levando-se em conta que o público-alvo da pesquisa representa o futuro
da saúde. Portanto, obtendo-se as informações acerca da realidade da saúde atual, visando a mudança
de estilos de vida inadequados, com reeducações alimentares assim como a promoção de exercícios
físicos, corrobora-se para a construção de uma sociedade mais saudável.
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1. Introdução
O programa de extensão “Um Pé de Saúde: um estudo interdisciplinar sobre a cultura das
Comunidades Quilombolas no município de Garanhuns/PE.” vem sendo desenvolvido com cursos de
graduação na UPE – Campus Garanhuns, sendo estes Ciências Biológicas, Medicina e Psicologia, e
a Residência Multiprofissional em Saúde Mental. A metodologia geral do programa é baseada no
encontro de conhecimentos entre as comunidades e a universidade, porém, mais especificamente em
Psicologia, trata-se da Ação Clínica no Viver Cotidiano proposta por Santos (2016), inspirada na
perspectiva fenomenológica existencial, cuja atitude clínica do psicólogo se dá na cotidianidade do
conviver humano, expandindo as possibilidades de intervenção do profissional.
Assim, foram feitas andanças pela comunidade, com o objetivo de cartografar as paisagens e
os modos de conviver na comunidade, a fim de conhecer as demandas da comunidade visando criar
em coparticipação, possibilidades de intervenção. Nessa vertente, após alguns dias de caminhada em
diálogo com a população moradora, escutamos o pedido por uma escuta clínica, o que nos levou a
realizar uma ação em saúde multi e interprofissional com os cursos envolvidos no Programa.
Durante a ação em saúde os extensionistas do curso de Psicologia trabalharam com as
modalidades de prática do Plantão Psicológico e das Oficinas de Criatividade, lançando mão dos
diários de bordo para narrarem as suas experiências, o que nos levou ao encontro de depoimentos
referentes a formação acadêmica do Psicólogo. A partir dessa revelação, surge o propósito de refletir
sobre essa temática, sendo, então, o objetivo deste trabalho, refletir sobre a formação, tomando como
direção as experiências nos encontros durante a ação extensionista em saúde.

2. Metodologia
O trabalho se baseia num relato de experiência em diálogo com autores que refletem acerca dos
fenômenos que surgiram nas narrativas dos diários de bordo sobre a cartografia clínica e a ação em
saúde.
Segundo Aun e Morato (2009, p. 123) “[...] a cartografia atravessa o tempo, nasce dos
movimentos geográficos da terra, acompanha e se faz nas transformações da paisagem, criando
história”, se mostrando, assim, como possibilidade de se fazer em conjunto com o cotidiano. Para o
cartógrafo clínico, não seria possível fazer uma “viagem” em territórios não conhecidos, sem realizar
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o registro da experiência, a contação de histórias compartilhadas. Para isso, lançamos mão do diário
de bordo, onde as narrativas da experiência escritas, pois “a narrativa é necessária, é história, e
história, para ser história, precisa ser contada, compartilhada. E o compartilhar, o dizer, e a própria
condição do existir do ser homem” (AUN; MORATO, 2009, p. 123).

3. Resultados e Discussões
A Ação Clínica, compreendida como a atitude de inclinar-se do psicólogo, ao acontecer no Viver
Cotidiano, possibilita novos encontros e oportuniza conversas e movimentos em cenários antes
desconhecidos. Nessa direção, a cartografia clínica mostra-se como abertura para adentrar esses
novos cenários e é interessante ver nas narrativas, que antes mesmo de “pousar” em terras novas, já
se desvela afetações em quem espera por ela, já sendo possível visualizar o terreno, suas cores e
paisagens, sentir os cheiros e a penetração da temperatura na pele, como nos mostra o extensionista:
Creio que a cartografia começou – e se fez importante – a partir do momento em que o ônibus
entrou nas mediações das comunidades (primeiramente Castainho). O motivo:
estranhamento. É difícil me pôr num lugar de aceitação de estranheza, mas esse foi o fato.
Estranhei três coisas logo no início. A primeira foi como as comunidades são estruturadas
fisicamente, jamais pensei que seria daquela forma, mas essa estranheza pode ser considerada
comum, visto que nunca conheci uma comunidade quilombola. (Diário de Bordo de Júlio).

A cartografia se mostrou como Aun e Morato (2009) a apresentaram: como movimento de
entrega para descobrir e inventar. Ela possibilitou um encontro com um contexto outrora
desconhecido, um encontro atravessado pela afetabilidade e compreensão de que ainda estava sendo
um estranho em terras quilombolas. Essa estranheza revela modos como o extensionista se sente
tocado com essa experiência de “pouso” em um “espaço coletivamente habitado” (Santos, 2016).
Mas, talvez, possamos pensar em “pousos”, visto que cada encontro, narrativa ou conversação é
considerado como único, singular como conta a extensionista:
[...] as coisas pareciam mais familiares e eu achei que não haveria coisas novas e inusitadas
para vivenciar […] Mas a verdade é que eu não imaginava que estar na mesma ‘fonte’ me
faria beber aquela água como se fosse a primeira vez. (Diário de Bordo de Gisele).

Esse depoimento nos faz refletir que, o inusitado é próprio da ação clínica no viver cotidiano
e que mesmo que a caminhada pareça conhecida, segura, a experiência no encontro com-o-outro é
sempre singular. Assim, como apontado por Santos (2016), as vivências proporcionadas pela Ação
Clínica no Viver Cotidiano atentam para a Form(a)ção, cuja preocupação se situa no âmbito da produção (desvelamento), da inventividade, do criar e do acompanhar. Porém, nem sempre esse
desencobrir-se é possível e algumas vezes, o extensionista em seu momento de abertura, também é
fechamento ao novo: “Como se não bastasse de coisas novas no dia, meu temor: crianças. Ao mesmo
tempo tão espontâneas e tão fechadas, não fazia ideia do que fazer” (Diário de Bordo de Júlio). Nessa
direção, Prado (2018) aponta que viver a angústia é viver o vazio de sentido, e como o sentido orienta
o ser, ao estar na angústia, estamos parados, sem ter o que nos mover. O autor diz que a partir daí se
tem duas possibilidades: buscar novos modos de ser ou procurar modelos e técnicas para dirigir nosso
fazer.
Ximenes (2018) traz sua experiência com supervisão clínica, onde a situação pode ser
utilizada para iluminar a nossa. Ela narra que nem sempre os estagiários estão apropriados dos modos
de ser do homem e retornam àquela Psicologia que captura o ser e o coloca em moldes e modelos
técnicos de avaliação e clínica, apontando para o fato em que às vezes, a tarefa do supervisor é de
desalojar o psicólogo em formação, trazendo ele para assumir a atitude de acolhimento aos modos de
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ser do homem. Talvez essa também venha a ser a tarefa do Viver Cotidiano na formação na
graduação: desalojar os graduandos que estão tão acostumados com modelos prontos e cortes préestabelecidos.
Essa tentativa de sentir-se seguro, retrata a angústia do encontro clínico, mais especificamente
o primeiro atendimento: “[...] quando comecei a ver os colegas indo atender as pessoas que chegavam
e esperando a minha vez de ir, estava muito insegura e apreensiva em como iria reagir na minha vez”
(Diário de Bordo de Jaci). A espera sem uma direção preestabelecida, lança a extensionista no
apropriar-se de sua afetabilidade diante do acontecer clínico. Escutar-se seria um caminho para essa
apropriação? A escuta clínica iluminada pela fenomenologia existencial de Heidegger convida a
psicóloga ao pensamento meditativo (Heidegger, 2000), aquele que reflete, questiona, busca
possibilidades. Esse convite não é confortável, a insegurança causada pela estranheza dos territórios
e novos encontros lançam aos questionamentos de controle sobre o outro, assim, buscando
ferramentas outras para manejar o momento clínico (XIMENES, 2018).
Dessa forma, a supervisão quando necessária nos momentos de atendimento, as conversas
entre o grupo e o pensamento meditativo, também trazem momentos de apropriação:
Foi angustiante esse momento, e pensar que não estava me fazendo entender foi o mais
complicado em ter que lidar. Depois de conversas, supervisão e muito pensar no que
aconteceu ali, pude olhar para o silêncio das meninas na comunidade. Pouco falavam, se
comparado aos meninos, mas foi a partir daí que percebi que dos diversos tipos de linguagem
e comunicação, a fala é apenas uma delas. Voltar-me para outro lugar de escuta foi desafiador
dentro daquele contexto. (Diário de Bordo de Gisele).

Assim, o movimento de espera não se dá mais pela estranheza, pelo sentir cheiros e cores e
esperar por eles com a ânsia de recorrer ou não a técnicas e modelos, mas como demonstrado por
Silva (2018), na atitude de serenidade, pelo pensamento heideggeriano, no dizer sim e não à técnica,
de despir-se do uniforme que a técnica moderna nos dá, e a partir disso, possibilitar novos
enraizamentos e um novo modo de – não mais esperar – e sim aguardar o mistério – o que está por
vir, o que não foi desvelado, ainda. Por fim, o aguardar seria diferente do esperar, seria um aguardar
sem expectativas, um aguardar diante do pensamento meditativo, cuja atitude de serenidade estaria
presente.
Neste ponto, cabe trazer a reflexão de Luiz Cláudio Figueiredo (2011) sobre o conhecimento
tácito, o saber cujo autor fala que não tem ainda a separação de sujeito-objeto, é o conhecimento
silencioso, das experiências.

4. Considerações Finais
Foi possível observar na caminhada dos extensionistas, experienciando a Ação Clínica no Viver
Cotidiano como possibilitadora de cuidado, o pôr em movimento o existir no mundo com-outros e a
form(a)ção. A existência no que diz respeito ao estranhar, angustiar, apropriar-se e desapropriar-se
dentre as modalidades de prática propostas pela fenomenologia existencial, e a prática modeladora
clássica/tradicional da Psicologia; movimento importante na formação do profissional que se
preocupa com a existência, pondo a própria em movimento, assim, pondo a form(a)ção em campo.
Por fim, pelo olhar de Santos (2016, p. 156), experienciar a form(a)ção é ser
chamado/a “para formar/produzir ação”, como podemos ver no depoimento:
Após de certa forma percorrer esse espaço, me sinto mais apropriado do local de extensionista
no Quilombo, porém não mais como alguém que conhece a comunidade – muito longe disso
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– mas sim como alguém que agora sabe que não conhece a comunidade! E é justamente esse
saber do não saber que gera mais inquietações, e não necessariamente para saber, mas para o
escutar daquela comunidade, dos relatos e do cotidiano que elas se remetem. (Diário de Bordo
de Júlio)

Assim, a form(a)ção é contínua, é um desvelar-se diariamente, são pousos e decolagens feitas
cotidianamente. Desta forma é possível considerar o fazer-saber dessa caminhada.
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1. Introdução
Análises, contestações e reflexões acerca do ensino da linguagem têm adquirido distintos espaços no
campo da linguística. Em vários questionamentos teórico– metodológicos abordados nessa área, as
habilidades de escrita, no contexto do ensino fundamental II, têm representado um importante papel
nos exercícios interdisciplinares, uma vez que escrever corretamente é uma prática que faz parte do
crescimento de qualquer sociedade letrada. Sendo assim, tratar de escrita é procurar entender o papel
que essa exerce nos diferentes âmbitos sociais do mundo contemporâneo. Nessa perspectiva, o
ensino-aprendizagem da escrita, quando acrescido de habilidades específicas, deve permanecer ligado
a métodos formativos nos quais a apreensão da linguagem seja inscrita em uma relação com o social.
Em tese, as práticas sociais de escrita que se cumprem entre os indivíduos por intermédio da
linguagem estão decisivamente fundamentadas no letramento, que segundo Bazerman (2007, p. 46)
refere-se aos “usos estratégicos da língua escrita”. De uma maneira geral, o termo letramento
denomina os vários usos sociais em que as pessoas se inserem por viverem numa tradição em que a
escrita tem papel central.
Espera-se, portanto, que esta pesquisa possa contribuir para apontar as dificuldades no que
concerne às práticas de escrita dos estudantes do nono ano do ensino fundamental II, considerando
que esses “dominem” a modalidade padrão da Língua Portuguesa. Em suma, olhar para os fenômenos
que ocorrem com curiosidade científica, transformando-os em pesquisa, e não em preconceito,
buscando dessa maneira explicá-los, em vez de simplesmente estigmatizá-los.
A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar as práticas de escrita dos alunos no
nono ano do ensino fundamental II, especificamente as relacionadas ao gênero carta de reclamação.
Temos como objetivos específicos (1) analisar a percepção dos alunos em relação á preparação que
tiveram durante o Ensino fundamental referente a produção textual. (2) conhecer as dificuldades que
os estudantes têm em produzir o gênero discursivo carta de reclamação. (3) examinar o modo como
o professor contribui para o processo de letramento dos alunos. (4) investigar quais são os gêneros
mais requisitados nas práticas de escrita no âmbito escolar, bem como a contribuição da prova do
SAEPE no letramento desses estudantes.
De acordo com KOCH (2010, p.31) a escrita faz parte da nossa vida, seja porque somos
constantemente solicitados a produzir textos escritos (bilhetes, e-mail, listas de compras, entre outros)
seja porque somos solicitados a ler textos escritos em diversas situações do dia-a-dia (placas, letreiros,
anúncios, embalagens, e-mail, etc). Nesse sentido, a escrita situa-se no interior das relações sociais
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mantidas pelos indivíduos e configura-se como prática social bastante recorrente e prestigiada em
nosso meio social.
A escrita no âmbito escolar têm sido objeto de pesquisa sob variados enfoques. Nessa
perspectiva, a assimilação do sistema de escrita é uma exigência para que o estudante leia com
discernimento e de forma autônoma. Essa apropriação vem sendo o foco do trabalho docente no
Ensino Fundamental, essencialmente, no nono ano, em que ao longo deste as práticas são voltadas ao
avanço em suas hipóteses sobre a língua, pois é neste ano que os estudantes são avaliados em larga
escala pelo Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), prova que irá medir seu
nível de conhecimento referente aos anos anteriores de estudo.
Ademais, as atividades de escrita são praticadas em sala de aula de modo organizado e
sistemático. Por esse motivo, é dever do professor reconhecer parte desse universo, para que possa
orientar seu aluno de modo seguro pelo universo dos gêneros argumentativos que solicitados para
produção e interpretação através do livro didático. A exemplo disso podemos citar a carta de
reclamação tem como característica argumentar sobre determinado problema social, com a intenção
de resolvê-lo.

2. Metodologia
Os métodos a serem desenvolvidos em nossa pesquisa são os seguintes. Nossapesquisa, de natureza
predominantemente qualitativa, será realizada com base na análise de uma coleção de livros didáticos
do nono ano do Ensino Fundamental II. . Esse estudo tem o intuito de mostrar como é feita a
abordagem do gênero argumentativo no livro didático da respectiva série. Por fim, será feita a revisão
da literatura existente sobre a produção de gêneros discursivos na perspectiva dos letramentos no
âmbito escolar do ensino fundamental II.
Dessa maneira, a investigação estará deliberada por suas características sociorretóricas e
funcionais, isto é, pelas atuações que os textos do gênero argumentativo de fato realizam
linguisticamente na formação dos alunos.
Ainda na mesma serão discutidas artefatos argumentativos como carta de reclamação como
possível ferramenta de ampliação da aprendizagem, pois a mesma tem como característica
argumentar sobre determinado problema social, com a intenção de resolvê-lo. A mesma é utilizada
em situações nas quais o destinatário deseja revelar algo que julga como errado, uma insatisfação,
uma injustiça, buscando um meio de resolução para o seu problema. A carta é composta de estruturas
discursivas diferenciadas no momento em que se trata de assuntos referentes à esfera pública e
privada.
Espera-se que no final desta pesquisa, tenhamos os dados esperados, observando as falha
existentes e também as ferramentas essenciais para que possamos ter um trabalho de grande valor na
construção do saber, através dos gêneros argumentativos.

3. Resultados e Discussões
Assim como colocamos no cronograma especificado no projeto de pesquisa estamos no período de
revisão da literatura e de seleção de livros para leitura e produção do fichamento do material
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bibliográfico. Fizemos estudos voltados para o conceito de argumentação. Logo, o projeto estará
desenvolvendo-se dentro dos prazos estabelecidos no cronograma.
A coleção de livros para ser analisada já foi escolhida, analisaremos a coleção de livros do
escritor William Roberto Cereja e Thereza Cochar os livros das respectivas séries 6º, 7º, 8º e 9º ano
das séries finais do ensino fundamental.

4. Conclusões
Podemos concluir que a prática da escrita sempre foi uma das preocupações presentes no contexto
escolar e isso é resultado do desinteresse pela leitura que os alunos apresentam. Por conta disso,
buscamos mostrar nesta pesquisa como ocorre o processo de escrita dos gêneros argumentativos dos
alunos do nono ano do ensino fundamental II e, também como esse gênero contribui para a formação
desses alunos.
Espera-se, portanto, que esta pesquisa possa contribuir para apontar propostas de trabalho com
os gêneros argumentativos no espaço escolar, entendendo-se esse trabalho como uma forma de
oportunizar ao aluno uma maior compreensão sobre o uso desse tipo de gênero em sua aprendizagem.

Órgão de Fomento: Voluntário do PBIC (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
Científica/CNPq 2017/2018)
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1. Introdução
A queilite actínica é uma lesão de natureza inflamatória que afeta o vermelhão do lábio inferior. É
classificada como uma lesão potencialmente maligna. Nas etapas iniciais é assintomática, possui
evolução lenta associada a fatores como a exposição solar, etilismo, tabagismo e fatores
socioeconômicos (CREMONESL et al, 2017).
Esta condição, frequentemente, acomete indivíduos que se expõem à luz do sol regularmente
e excessivamente, do sexo masculino, da quarta a oitava década de vida e de pele clara (OSÓRIO et
al, 2016). É clinicamente caracterizada por atrofia da parte vermelha do lábio inferior, com a perda
de elasticidade; exibe placas esbranquiçadas que variam em espessura, possuem superfície áspera e
escamosa, e podem apresentar sobreposição irregular de áreas eritematosas, além de úlceras e
fissuras. Um aspecto relevante é a perda da delimitação entre a semimucosa labial e a pele (LUCENA
et al, 2012; SARMENTO et al, 2014).
Os cânceres de cavidade oral são considerados um importante problema de saúde pública.
Grande parte dessas neoplasias decorre de lesões potencialmente malignas de longa duração que
evoluem pela falta de conhecimento sobre o assunto e fatores etiológicos associados. (MAIA et al,
2016; CARTAXO et al, 2017). Sendo assim, o diagnóstico destas lesões e intervenção em estágios
precoces são essenciais para a redução da mortalidade e morbidade, causadas pelas lesões malignas
(DA SILVA et al, 2006; MIRANDA et al, 2011).
Em cidades do sertão nordestino, onde a incidência da radiação solar é maior e a economia
está baseada em atividades nas quais os indivíduos ficam expostos de forma continuada ao sol, a
incidência da queilite actínica é provavelmente alta.
Diante do exposto, é justificável a realização de estudos de prevalência que comprovem os
fatores de risco associados ao desenvolvimento da queilite actínica. Além disso, é necessário avaliar
o conhecimento e a percepção dos indivíduos expostos aos fatores de risco sobre esta lesão. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência da queilite actínica em agricultores do
município de Arcoverde, analisar a percepção e o conhecimento dos participantes sobre esta lesão e
identificar os fatores de risco associados ao seu desenvolvimento.
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2. Metodologia
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco (parecer
n. 2.265.018 – anexo 1), seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Resolução 466/12. Todos
os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O presente estudo foi realizado nas áreas rurais e feiras livres do município de Arcoverde-PE,
tendo como população alvo indivíduos que exercem suas atividades laborais como agricultores e que
residem no município de Arcoverde-PE.
Foram incluídos na pesquisa: 1) indivíduos de ambos os sexos; 2) com idade superior a 18
anos; 3) agricultores que trabalham expostos ao sol (sem discriminação em relação ao tempo); 4) que
no momento da pesquisa estivessem presentes na reunião da associação de agricultores ou nas feiras
livres do município; e 5) que aceitassem participar de todas as etapas da pesquisa.
Um questionário foi aplicado previamente a uma palestra educativa sobre o tema, que avaliou
a percepção e o conhecimento dos participantes sobre a queilite acrílica.
Após o preenchimento do questionário, os participantes foram submetidos ao exame, que foi
realizado por alunos e professores do curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco, campus
Arcoverde. As informações do exame foram registradas em uma ficha, juntamente com dados
pessoais, tempo de exposição solar diária (em horas) e total (em anos), hábitos e antecedentes
familiares com câncer.
Os critérios para determinação da presença ou não da queilite actínica foram definidos
seguindo a classificação proposta por Silva et al.9: ausência de manifestação; queilite actínica discreta
(presença de descamação e edema leves); queilite actínica moderada (presença de eritema, fissuração,
áreas vermelhas/brancas leves, junto com edema e descamação mais acentuados); queilite actínica
intensa (além das características da leve e moderada, presença de erosão, crosta, áreas
vermelhas/brancas mais acentuadas, leucoplasia e atrofia).
Depois de concluído o exame, aqueles que apresentaram queilite actínica clinicamente leve
foram orientados quanto a medidas de prevenção e retornos periódicos (trimestral) para
acompanhamento da lesão. Enquanto aqueles que apresentarem queilite actínica clinicamente
moderada ou severa foram encaminhados à clínica escola de Odontologia da Universidade de
Pernambuco, no município de Arcoverde, para realização da biópsia e serão acompanhados
trimestralmente.
Os dados obtidos foram armazenados em planilhas do Microsoft excel e posteriormente
transferidos para o software estatístico Sigmastat conjugado ao sigmaplot (versão 11.0). A avaliação
da percepção foi feita por meio de perguntas que avaliaram os sinais e sintomas.

3. Resultados e discussão
Dos 219 agrilcutores que comporam a amostra, 67 (30,6%) foram diagnosticados com queilite
actínica. Deste total de 67 pacientes, 62 (91,1%) apresentaram queilite actínica leve; 58 (86,6%) eram
homens; 39 (58,2%) eram leucodermas; 43 (64,2%) tinham mais que 60 anos; 19 (28,4) eram
analfabetos; 34 (50,7) relataram que já fumaram ou ainda fumam; 42 (62,7%) já tiverem ou ainda têm
o hábito de beber; 44 (65,7%) se expunha ao sol há mais de 30 anos; 49 (73,1%) se expunham por
mais de 6h por dia; 63 (94%) não se protegiam do sol ou não sabia a forma correta de proteção. Estes
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achados são coincidentes com o de outros estudos que encontraram o mesmo perfil epidemiológico
em indivíduos com queilite actínica (OSÓRIO et al, 2016; LUCENA et al, 2012; SARMENTO et al,
2014; DA SILVA et al, 2006; MARTINS-FILHO et al, 2011; MIRANDA et al, 2011; FREDDO et
al, 2009; CINTRA et al 2013).
A maior frequência da lesão em indivíduos do sexo masculino é explicada pelo predomínio
dos homens em atividades laborais expostas ao sol. Além disso, os homens têm uma menor
preocupação com os cuidados referentes à proteção solar. Em relação à idade, os pacientes com mais
de 60 anos, são mais acometidos. Já o baixo nível de escolaridade é um achado comum no grupo
estudado (agricultores) e pode ter refletido na ausência de cuidado e proteção, aumentando a
frequência da queilite.
42 pacientes diagnosticados com lesão (62,7%) tiveram ou ainda têm o hábito de beber. O
estudo mostrou uma correlação estatisticamente significante entre a presença da lesão e este hábito.
Este resultado contrasta os achados de Barreto (2017) que não mostrou nenhuma associação da
presença da lesão com o consumo de álcool.
Quanto ao tempo de exposição solar em anos, a pesquisa mostrou que 44 (65,7%) se
expunham há mais de 30 anos e 49 (73,1%) tinham mais de 6 horas diárias de exposição. Foi
observada uma correlação estatisticamente significante entre exposição solar e queilite actínica
concordando com o estudo de Miranda et al. (2011) que também observou uma correlação positiva
entre o tempo de exposição solar e a severidade da lesão ao estudar um grupo de indivíduos cortadores
de cana.
Na análise da percepção, 51 (76,1%) não percebiam nenhum sinal da doença; quanto aos
sintomas, 41 (61,2%) dos diagnosticados não referiram nenhum incômodo. Isso pode ser explicado
pelo perfil da amostra ser predominantemente masculina e pela desatenção dos homens com a saúde.
Na análise do conhecimento, pode-se observar que ambos os grupos tiveram um baixo
conhecimento sobre o assunto (com queilite – 97%; sem queilite – 96,7%). Este achado pode ser
reflexo do nível de escolaridade dos indivíduos que participaram da pesquisa e pode ter refletido na
não utilização de proteção e na baixa percepção dos sinais e sintomas. Além disso, esse dado merece
destaque por demonstrar a necessidade de campanhas educativas de saúde que inclua o tema “queilite
actínica” para este grupo de risco.

4. Considerações finais
A prevalência da queilite actínica entre os agricultores da cidade de Arcoverde-PE foi alta, sendo a
lesão mais frequente no sexo masculino, em leucodermas, com idade acima de 60 anos, que se
expunham ao sol por mais de 6 horas por dia há mais de 30 anos. Os indivíduos diagnosticados com
queilite actínica não percebiam os seus sinais e sintomas e tiveram um baixo conhecimento sobre a
lesão.

5. Referências
Cartaxo, A.C., Silva, D.N.A., Costa, K.C.A.D., Souza, G.C.A., e Martins, A.R.L.A. (2017)
"Conhecimento de trabalhadores rurais de um município do nordeste brasileiro acerca da
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca”. Rev. Ciênc. Plur; 3(1): 51-62.
477
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Cintra, J.S., Torres, S.C.M., Silva, M.B.F., Manhães Júnior, L.R.C., da Silva Filho, J.P., e
Junqueira, J.L.C. (2013) “Queilite actínica: estudo epidemiológico entre trabalhadores rurais
do município de piracaia – SP”. Rev assoc paul cir dent 2013; 67(2): 118-21
Cremonesl, A.L., Quispe, R.A., Garcia, A.S., e Santos, P.G.S. (2017) “Queilite actínica: um estudo
retrospectivo das características clinicas e histopatológicas”. Arq Med Hosp Fac Cienc Med
Santa Casa São Paulo; 62(1): 7-11.
Maia, H.C.M., Pinto, N.A.S., Pereira, J.S., Medeiros, A.M.C., da Silveira, E.J.D., e Miguel,
M.C.C. (2016) “Potentially malignant oral lesions: clinicopathological correlations”. Rev.
Einstein; 14(1): 35-40.
Martins-Filho, P.R.S., Silva, L.C.F., e Piva, M.R. (2011) “The prevalence of actinic cheilitis in
farmers in a semi-arid northeastern region of brazil”. Int. j. dermatol; 50(9): 1109-14.
Miranda, A.M., Ferrari, T.M., e Calandro, T.L.L. (2011) “Queilite actínica: Prevalência e aspectos
clínicos encontrados em uma população rural do interior do brasil”. Rev. Saúde pesquisa; 4(1):
67-72.
Freddo, A.L. Vogt, B.F., Torriani, M.A., e Hosni, E.S,. (2009). “Vermilionectomy: a treatment
alternative for actinic cheilitis”. Rev. odonto ciênc; 24(3): 319-22.
Osório, C.H., Palmas, B.F., e Cartes-Velásquez, R. (2016). “Queilitis actínica: aspectos
histológicos, clínicos y epidemiológicos”. Rev Cubana Estomatol 2016; 53(2): 45-55.
Da Silva, F.D., Daniel, F.I., Grando, L.J., Calvo, M.C., Rath, I.B.S., e Fabro, S.M.L. (2006) Estudo
da prevalência de alterações lábias em pescadores da ilha de Santa Catarina. Rev. odonto ciênc
– fac. odonto/pucrs; 21(51): 37-42.
Barreto, A.C.R. (2017). “The clinical prevalence of actinic cheilitis among community health
agents from the regional V subprefecture of Fortaleza”. Rev Gaúch Odontol; 65(2): 128-133.
Lucena, E.E.S., Costa, D.C.B., da Silveira, E.J.D., Lima, e K.C. (2012). “Prevalence and factors
associated to actinic cheilitis in beach workers”. Oral Diseases; 18(1): 575-579.
Sarmento, D.J.S., Miguel, M.C.C., Queiroz, L.M.G., Godoy, G.P., e da Silveira, E.J.D. (2014).
“Actinic cheilitis: clinicopathologic profile and association with degree of dysplasia”. Int. j.
dermatol; 53(1): 466-472.

478
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Prevenção da queilite actínica em indivíduos que trabalham expostos
ao sol em municípios do sertão do Moxotó
Adriano Referino da Silva Sobrinho1, Israel Luís Diniz Carvalho1, Izabelly Germinia Gomes
de Melo2, Marianne de Vasconcelos Carvalho3, Stefânia Jeronimo Ferreira3.
1 Aluno

do Curso de Bacharelado em Odontologia – Campus Arcoverde
2 Cirurgiã-dentista.
3 Professora do Curso de Bacharelado em Odontologia – Campus Arcoverde
nanorssobrinho@gmail.com, raeldinizcarvalho@gmail.com,
izabellyodonto13@gmail.com, Marianne.carvalho@upe.br, Stefania.jeronimo@upe.br

Palavras-chave: Queilite actinica; Exposição ao sol; Câncer de lábio.

1. INTRODUÇÃO
A queilite actínica é considerada uma desordem potencialmente maligna, e estima-se que 95% dos
cânceres em lábio sejam precedidos por esta lesão. Afeta o vermelhão dos lábios, e é definida como
uma condição degenerativa do epitélio de revestimento, causada pela exposição crônica à radiação
solar (Lopes et al., 2015). Clinicamente, tem um espectro bastante variável, podendo exibir áreas
brancas associadas ou não a áreas eritematosas, eventualmente erosadas, ulceradas e com crostas na
superfície da lesão (de Oliveira Ribeiro et al., 2014). Microscopicamente, pode-se observar elastose
solar e graus variados de displasia, que irá nortear o tratamento desta condição. Diante dessa
variedade de aspectos clínicos e histopatológicos, o diagnóstico definitivo é baseado na soma dessas
características e as condutas terapêuticas visam prevenir a transformação maligna.
No Brasil, a queilite actínica e o câncer de lábio assumem importância especial, por se tratar
de um país tropical. Um maior destaque deve ser dado às cidades do sertão nordestino, onde a
incidência da radiação solar é maior e a economia é baseada em atividades nas quais os trabalhadores
ficam expostos de forma continuada ao sol, como agricultores e trabalhadores da construção civil
(Silveira et al., 2009). Pretende-se, com o presente estudo, promover a conscientização dos indivíduos
que possuem risco ocupacional de desenvolver queilite actínica, em relação a prevenção e a
possibilidade de transformação maligna dessa lesão.
Este trabalho tem como objetivos: 1) avaliar a prevalência de queilites actínicas entre os
indivíduos que trabalham expostos ao sol em municípios do sertão pernambucano; 2) observar se
variáveis como tempo de exposição solar e proteção podem estar relacionados com o surgimento
desta alteração; e 3) determinar o conhecimento dos participantes sobre a queilite actínica.

2. METODOLOGIA
O presente trabalho foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (Número do Parecer:
2.265.018).
As ações foram realizadas no município de Arcoverde-PE. Foram incluídos trabalhadores que
exerçam atividades laborais expostos ao sol.
Na primeira etapa, os participantes responderam um questionário. Este instrumento visou
avaliar o conhecimento dos participantes e foi dividido em duas partes: na primeira foram coletados
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dados gerais como gênero, idade, ocupação e nível de escolaridade; na segunda foram feitos
questionamentos específicos sobre o tema.
Na segunda etapa da pesquisa foi realizada uma palestra, cujo objetivo foi abordar assuntos
referentes à definição, causas, prevenção, características epidemiológicas, clínicas e complicações da
queilite actínica.
Na terceira etapa foi realizado um exame com o objetivo de detectar alterações no vermelhão
do lábio com diagnóstico clínico de queilite actínica. As anotações foram feitas em uma ficha de
coleta de dados, onde foram registrados dados gerais como gênero, idade, cor da pele, naturalidade,
ocupação, nível de escolaridade, tempo de exposição solar diária (em horas) e total (em anos), uso de
proteção e dados referentes a antecedentes familiares. Depois de concluído o exame, os pacientes
foram orientados de acordo com a severidade da queilite actínica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 11 ações, tanto em comunidades rurais quanto em feiras livres na zona urbana
(figura 1), com uma média de 20 indivíduos participantes por ação. O principal objetivo dessas ações
foi realizar uma busca ativa da população de risco, com o intuito de verificar como era o conhecimento
desta sobre a queilite actínica, levantando informações sobre métodos de prevenção adotados e
hábitos de risco daquela população. Além disso, essas ações também objetivaram rastrear as lesões
de queilite na população de estudo e disseminar um maior conhecimento nessa população sobre a
queilite actinica.
Nestas ações, foram examinados 219 indivíduos, dos quais 67 (30,6%) foram diagnosticados
com queilite actínica, dado preocupante que evidencia uma alta prevalência desta lesão em
agricultores, que perfizeram a maioria da amostra (figura 2). Foi observado que os indivíduos com
queilite actínica eram, em sua maioria, homens (86,6%), leucodermas (31,3%), e com idade média
de 64 anos.
O tempo de exposição solar em anos e horas esteve associado com uma maior prevalência da
queilite actínica. Já o uso de proteção não esteve associado ao desenvolvimento desta lesão.
Os indivíduos diagnosticados com queilite actínica não percebiam os seus sinais e sintomas e
apresentaram um baixo conhecimento sobre a lesão. O nível do conhecimento sobre queilite actínica
esteve fortemente associado a presença desta lesão. Constatou-se que os pacientes com menos
conhecimento possuíam maior predisposição a desenvolver a lesão. Este dado reforça a importância
de ações que promovam conhecimento sobre a prevenção desse tipo de lesão, evitando o aumento do
número de casos.
Após as ações, materiais educativos sobre a queilite actínica foram distribuidos para a
população de estudo e demais interessados em conhecer mais sobre a lesão. Além disso, instruções
foram dadas quanto às medidas de prevenção da doença.
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Figura 1: Realização das ações nas comunidades rurais e feira livre – Arcoverde –PE.

Figura 2: Indivíduos diagnosticados com queilite actínica discreta

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos neste estudo sugerem que os indivíduos que trabalham expostos ao sol nesta região
semiárida do Nordeste brasileiro apresentam alto risco de desenvolver queilite actínica e,
consequentemente, câncer de lábio.
Estes resultados indicam a necessidade de programas públicos de saúde para prevenção e
detecção precoce da queilite actínica.
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1. Introdução
O processo de envelhecimento vem acompanhado por problemas de saúde físicos/mentais
provocados, frequentemente, por doenças crônicas-degenerativas e quedas. A queda é um evento
acidental e sua origem pode ser associada a fatores intrínsecos decorrentes de alterações fisiológicas
do envelhecimento, doenças e efeitos de medicamentos, e a fatores extrínsecos relacionados a
conjunturas sociais e ambientais que oferecem desafios ao idoso. Além dos processos de senescência
e senilidade pertencentes a realidade desses, o aumento da expectativa de vida e consequente
crescimento da população têm gerado modificações em seu perfil demográfico e de morbimortalidade
no Brasil.
Atrelado as consequências diretas da queda, os idosos restringem suas atividades devido a dores,
incapacidades, medo de cair, atitudes protetoras de familiares e cuidadores ou até mesmo por
aconselhamento de profissionais de saúde. Outras consequências em virtude das quedas são os gastos
com hospitalização, institucionalização e serviços sociais e de saúde.
Com relação ao perfil de morbimortalidade decorrente estima-se que cerca de 35 a 40 % das
pessoas acima de 65 anos sofrem pelo menos uma queda por ano e metade destas chegam a sofrer
mais de uma queda. A prevalência aumenta com a idade, chegando a 50 % acima dos 80 anos. Tais
pacientes sempre necessitam de atendimento, cuja complexidade depende do impacto da queda. Nesta
perspectiva, as quedas na população idosa são atualmente uma das preocupações, pela frequência e
pelas consequências em relação à qualidade de vida. A prevenção é importante no sentido de
minimizar problemas secundários decorrente das quedas.
Embora seja evidente o aumento do número de quedas entre a população idosa, a literatura
gerontológica e geriátrica brasileira tem efetuado poucos estudos sobre esse assunto. Diante disso
surgiu o interesse em analisar o perfil epidemiológico das quedas em idosos, a influência da
prevenção e os desafios ainda existentes nesse cenário.
2. Metodologia
O presente estudo é uma revisão de literatura integrativa, interagindo o conhecimento cientifico com
a prática. A busca nos bancos de dados foi feita a partir de informações extraídas na InterScience
Place, no site do IBGE, da Secretaria Especial De Direitos Humanos, Portal Brasil, Estatuto do Idoso,
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na base de dados da MEDLINE (Pubmed). Destas plataformas
foram retiradas 8 referências do total de 85.510 resultados, que, entre eles 1 estava disponível na
língua inglesa e 7 na língua portuguesa.
3. Resultados
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Após os 85.510 resultados encontrados, 8 foram escolhidos e usados como referência. Na base de
dados da revista internacional InterScience Place foram encontrados 4 resultados e 1 enquadrou-se
nos critérios - utilizando como descritor o “envelhecimento”. Na busca com o descritor “Estatísticas
do envelhecimento”, no site da Secretaria de Direitos Humanos, foram encontrados cerca de 600
resultados e utilizados 1 artigo. No Portal Brasil, com filtro “população idosa”, foram encontrados 91
resultados e utilizados 1 artigo. No site da SBGG, pesquisado o descritor “quedas”, foi encontrado
41 resultados e 1 artigo utilizado. Na Biblioteca Virtual da Saúde / Ministério da Saúde usou-se o
descritor “quedas de idosos”, onde foram encontrados 9 resultados e escolhido 1 artigo.
4. Discussão
As causas das quedas em idosos podem ser variadas, os fatores responsáveis por elas têm sido
classificados na literatura como intrínsecos e/ou extrínsecos. Geralmente, problemas com ambiente
são causados por eventos ocasionais que trazem risco aos idosos, principalmente àquele que já
apresenta alguma deficiência de equilíbrio e marcha. Devem ser consideradas situações que
propiciem escorregar, tropeçar, pisar em falso, trombar (em objetos ou pessoas e animais). Os
problemas com o ambiente são mais perigosos quanto maior for o grau de vulnerabilidade do idoso e
a instabilidade que este problema poderá causar.
Uma das medidas utilizadas por profissionais da área de saúde para evitar a queda em idosos é a
avaliação de risco de queda, está pode ser feita por meio de escalas, questionários e mini-exames que
tendem a classificar o idoso de maneira individualizada e tem por objetivo traçar um perfil e
posteriores medidas de promoção e prevenção. Há medidas preventivas básicas que podem ser
adotadas posteriormente a avaliação de risco, com base nas carências e necessidades de cada idoso,
são elas: evitar tapetes e objetos pelo chão, usar barras de apoio em locais estratégicos, como banheiro
e ao lado da cama, manter uma boa iluminação na casa, dormir em uma cama na qual seja possível
subir e descer facilmente (cerca de 55 a 65 cm de altura), organizar as roupas no armário em lugares
que seja fácil de alcançá-las, caso tenha degraus pela casa, se possível, substituir por rampas; além
disso outros cuidados com as vestimentas e sapatos são imprescindíveis, por exemplo, não usar roupa
comprida ou larga para evitar tropeçar, usar preferencialmente sapatos fechados, bem adaptados ao
pé e com sola antiderrapante, evitando andar descalço ou com chinelos. Tais medidas tem por
finalidade minimizar ou evitar que os eventos de queda aconteçam, entretanto existem alguns entraves
quanto a realização dessas e outras medidas preventivas.
O envolvimento do paciente, o apoio familiar e o engajamento dos profissionais são “peças”
fundamentais na prevenção de quedas, entretanto, são esses mesmos elementos, que quando não
articulados entre si, geram uma defasagem no processo de promoção e prevenção dos eventos de
queda na população idosa. Somando-se as medidas preventivas básicas já citadas anteriormente, fazse necessário o desenvolvimento de uma relação profissional/paciente mais amistosa e humanizada,
além de uma melhor orientação familiar a despeito das dificuldades que envolve o processo de
envelhecimento e seus possíveis riscos no ambiente em que residem e aos redores.
5. Considerações Finais
As quedas na população idosa são frequentes e determinam complicações que alteram negativamente
a qualidade de vida dessas pessoas. Sua ocorrência pode ser evitada com medidas preventivas
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adequadas, identificando causas e desenvolvendo métodos para reduzir sua ocorrência. Dessa forma,
a manutenção da pessoa idosa em seu ambiente familiar e com capacidade funcional preservada, além
da conscientização da sociedade e dos próprios idosos sobre medidas que diminuam os riscos para a
queda é imprescindível, urgente e ainda, um desafio.
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1. Introdução
A Epidemiologia é uma disciplina científica integrante do campo da Saúde Coletiva que estuda
quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde/doença e seus fatores condicionantes e
determinantes nas populações humanas (CARVALHO, 2006).
O ensino da Epidemiologia no Curso de Graduação Bacharelado em Odontologia envolve o
desafio de produzir conhecimento pari passu às transformações da sociedade, com o uso de recursos
pedagógicos atuais e adequados às necessidades de trabalho com conceitos estatísticos, que por vezes
não se apresentam interessantes para o discente da área de saúde. O domínio deste conteúdo
apresenta-se fundamental, pois seu conhecimento permite não só identificar o padrão de ocorrência
de doenças e agravos, mas também melhor compreender os processos de saúde e doença em sua
dimensão biopsicossocial.
A presença do monitor nas atividades práticas do componente apoia o domínio teórico e
prático do conteúdo por parte dos discentes, assim como a operacionalização de práticas inovadoras
no processo de ensino-aprendizagem.
Os programas institucionais de monitoria são estratégias já bem consolidadas de
aprendizagem profissional da docência e seus saberes. A integração de um discente ao Projeto
Docente para Monitoria dá início a um processo contínuo de profissionalização docente,
possibilitando a construção de um pertencimento profissional.
Neste contexto, o professor orientador é um ator especial, agente principal das decisões. É
quem concretiza a definição pedagógica e quem pode ultrapassar a perspectiva burocrática deste
processo de formação, assumindo uma postura mais solidária e comprometida com o discente.
O presente projeto propôs utilizar recursos pedagógicos atuais e adequados às necessidades
de trabalho com conceitos estatísticos, juntamente com o aprofundamento do conhecimento
epidemiológico integrante do componente curricular ao qual o projeto está vinculado, tendo como
objetivo estimular o discente a engajar-se nas práticas docentes integradas à pesquisa, ensino e
extensão
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2. Metodologia
A metodologia do projeto está disposta em duas linhas de trabalho: uma ligada às atividades próprias
do componente curricular “Saúde Coletiva IV”, e outra ao desenvolvimento de produção científica
referente ao trabalho desenvolvido.
Na linha de trabalho vinculada ao componente curricular, os discentes participaram das
seguintes atividades:
1. Planejamento e execução do plano de curso de Saúde Coletiva IV, de modo que permitiu
total integração da monitora com o componente;
2. Desenvolvimento de atividades de estudo de material bibliográfico definido pelos
professores. Inicialmente os monitores realizaram o estudo do material recomendado, e
posteriormente sanaram as dúvidas em um momento de debate com os professores referente ao
material previamente definido. Nos momentos de debate, o diálogo com os professores permitiu o
aprofundamento do conteúdo, assim como a elucidação de possíveis dúvidas despertadas no processo
de estudo;
3. Edição nos vídeos tutoriais por meio do programa Windows Movie Maker, que foram
utilizados como material de apoio ao discentes matriculados no componente, com a vantagem da
possibilidade de uso pelos discentes fora do ambiente de sala de aula.
4. Organização de grupo de estudos dirigidos, caracterizado por encontros presenciais,
coordenados pelos monitores, com participação dos demais discentes matriculados no componente
curricular. Os momentos de encontro do grupo foram direcionados para sanar as dúvidas
despertadas entre os participantes nos momentos de atividades práticas. O contato mais próximo com
demais estudantes permitiu aos monitores a aquisição de atitudes e competências docentes.
Na segunda linha de trabalho, os discentes participaram das atividades relacionadas ao
desenvolvimento de produção científica:
1. Elaboração de produtos científicos, aproximando os monitores da competência da escrita
científica;
2. Divulgação dos produtos elaborados em eventos acadêmicos/científicos, possibilitando que
os estudantes visualizem os resultados obtidos pelo desenvolvimento do projeto e tenha a
oportunidade de estabelecer a troca de saberes e experiências com seus pares.
Ressalta-se que as atividades presentes nas duas linhas de atuação não ultrapassam as 12 horas
semanais de trabalho. Faz-se importante destacar que todas as atividades respeitaram os limites de
atuação dos monitores, evitando-se o exercício de tarefas de caráter estritamente burocrático e
administrativo.
A estratégia de acompanhamento e avaliação das atividades foi pactuada com os monitores na
primeira reunião de planejamento das atividades a serem desenvolvidas na vigência do Projeto de
Monitoria. A proposta feita aos alunos consistiu no estabelecimento dos seguintes critérios de
acompanhamento e avaliação: responsabilidade, assiduidade, pontualidade, competência nas tarefas
desenvolvidas, iniciativa na superação de obstáculos e transparência na relação com o docente.
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Os critérios mencionados foram aferidos por meio dos seguintes instrumentos:
1. Acompanhamento do formulário de frequência dos monitores, que permitiu acompanhar a
carga horária semanal de trabalho dos discentes;
2. Acompanhamento do Diário de Aprendizagem, preenchido pelos discentes matriculados no
componente curricular, no qual os mesmos opinaram sobre o desempenho da monitora.
Todas essas iniciativas foram estabelecidas com o propósito de que o monitoramento
ocorresse de forma processual, possibilitando que possíveis problemas pudessem ser corrigidos antes
que se avançasse para a atividade seguinte.

3. Resultados e discussão
O trabalho envolveu a realização de aulas práticas realizadas pelos monitores com auxílio dos
professores, fundamentadas no conteúdo teórico ministrado, nas quais os discentes puderam
processar dados coletados em levantamento epidemiológico executado no componente curricular
Saúde Coletiva IV no semestre 2018.1 e, por meio do pacote estatístico SPSS (Statistical Package
for Social Sciences), que permitiu diagnosticar a condição de saúde bucal da população participante
do levantamento.
Os discentes tiveram que criar as bases de dados (figura 1), unificá-las e em seguida elaborar
os gráficos e tabelas/quadros com os resultados, para serem apresentados como produto das aulas
práticas.

Figura 2. Banco de dados elaborado por alunos matriculados no componente curricular

Saúde Coletiva IV (Elaboração própria, 2018).
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Os tutoriais desenvolvidos em 2015 foram editados e encaminhados virtualmente aos
discentes, proporcionando uma melhor visualização para os discentes matriculados no componente
em questão. Foram encaminhados 3 tutoriais em formato de vídeo com duração entre 4 a 7 minutos,
apresentando aos discentes as funções básicas do software e funções complexas, desta forma,
permitindo que os discentes consigam construir um diagnóstico preciso sobre à Saúde Bucal dos
participantes do levantamento, através da análise e cruzamento de variáveis, produzindo gráficos e
tabelas/quadros.
Ao fim do Plano de Trabalho, todas as atividades teóricas e práticas de desenvolvimento do
componente curricular foram bem-sucedidas e seus resultados apresentam viabilidade para serem
divulgados por meio da publicação de um artigo científico e por meio da participação de monitores e
professora em um evento cientifico.

4. Conclusão
A metodologia proposta permitiu a conexão do conteúdo teórico e prático do componente curricular,
vinculando atividades e produtos trabalhados em diferentes momentos do Curso. A habilidade na
operacionalização de software estatístico também capacita o discente para atuar na área de pesquisa.

6. Referências Bibliográficas
Carvalho, D.M. (2006). “Epidemiologia: história e fundamentos” In: MEDRONHO, R.A.
Epidemiologia. São Paulo: Editora Atheneu. p.3-13.
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1. Introdução
A comunidade acadêmica vinculada ao Curso de Graduação Bacharelado em Odontologia da
Universidade de Pernambuco campus Arcoverde preocupa-se com a realização de atividades
extramuros da Universidade que reafirmem o compromisso universitário com a transformação social.
Assim, propõe-se anualmente a realização do Programa de Extensão Sorriso na Escola, intencionando
abordar conteúdo interdisciplinar em benefício da saúde bucal de escolares do município de
Arcoverde – PE, por meio de atividades de extensão.
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O ambiente escolar caracteriza-se por ser um importante espaço de atenção à saúde. O
desenvolvimento de programas de saúde nas escolas e creches é capaz promover a incorporação de
hábitos para toda a vida (BRASIL, 2008; PAULETO, PEREIRA e CYRINO, 2004). Neste sentido, a
saúde bucal no Brasil vem desde a década de 50 utilizando o espaço escolar para ações educativas,
preventivas e assistenciais. A faixa etária escolar foi eleita como prioridade para a atenção
odontológica na década de 50 pelo fato de possuir uma maior incidência de cárie com lesões em fase
inicial e por dispor de um grupo, na maioria das vezes, constante para atendimento. Assim, foi
implementado nesse período o denominado Sistema Incremental, um marco para o serviço público
odontológico. Mais de 60 anos depois, em muito evoluiu a saúde bucal no Brasil. Atualmente, a
Política Nacional de Saúde Bucal - PNSB já não limita mais suas ações à faixa etária escolar.
Entretanto, o espaço escolar continua sendo fundamental para o cuidado em saúde bucal (BRASIL,
2008; NICKEL, LIMA e SILVA, 2007). Nesses espaços, educadores são agentes multiplicadores de
informações e conhecimento, capazes de formar opiniões e apoiar a assimilação de hábitos e atitudes
saudáveis dos escolares (BRASIL, 2008; PAULETO, PEREIRA e CYRINO, 2004).
O Curso de Graduação Bacharelado em Odontologia da Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde vem estabelecendo ao longo de sua atuação uma parceria de extrema relevância
com a Escola Municipal Alfabeto, localizada em Arcoverde – PE. A escola caracteriza-se por ofertar
ensino fundamental a 1020 crianças, na faixa etária de 6 a 13 anos.
Nessa
perspectiva, a Universidade se propôs a
apoiar o controle da cárie entre os escolares por meio da realização da 3ª edição do Programa de
Extensão Sorriso na Escola, envolvendo a aplicação do conteúdo trabalhado no Curso de Graduação
em Odontologia no 2º e 4º períodos, por meio dos componentes curriculares Saúde Coletiva II, Saúde
Coletiva IV e Atenção à Saúde Bucal I e seus respectivos docentes e discentes.
O programa tem como objetivo geral promover uma melhor condição de saúde bucal para
alunos matriculados no ano de 2018 na Escola Municipal Alfabeto, localizada em Arcoverde – PE.

2. Metodologia
A metodologia do trabalho desenvolvida no semestre 2018.1 foi organizada em 5 etapas, a saber: (1)
levantamento epidemiológico; (2) orientação de práticas de higiene bucal; (3) escovação
supervisionada; (4) Tratamento Restaurador Atraumático; (5) aplicação de flúor.
O levantamento epidemiológico teve a participação de todas as crianças matriculadas na
Escola Municipal Alfabeto. As atividades do levantamento epidemiológico ocorreram em 4 turnos de
trabalho. A partir da consolidação dos resultados do levantamento, foi possível identificar as crianças
com pior condição de saúde bucal por meio do cálculo do Índice CPO-D, e selecioná-las para
participar das etapas seguintes.
As etapas subsequentes foram realizadas em 4 turnos de trabalho previamente programados
com o calendário acadêmico 2018.1. As crianças selecionadas precisaram apresentar um documento
com autorização de seu responsável para participar das atividades. Elas envolveram-se em atividades
lúdicas de orientação de higiene bucal, receberam kits de higiene bucal fornecidos por meio de
parceria com a Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.
Posteriormente, foram realizadas atividades de escovação supervisionada para então dar seguimento
ao Tratamento Restaurador Atraumático e à aplicação de Flúor. Todo o material necessário utilizado
nessas práticas já compõe a relação de materiais integrantes do desenvolvimento do Curso de
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Odontologia. A carga horária para a realização das atividades do Programa é de 40 horas, incluindo
um período necessário para organização, lavagem e esterilização dos instrumentais.
A equipe de trabalho do Programa é composta por 3 docentes do Curso, coordenadores dos 3
componentes curriculares associados, além dos 40 discentes participantes (estudantes do 2º e 4º
período de Odontologia), sendo apoiados diretamente por 2 discentes voluntários do Programa.

3. Resultados e Discussão
A realização do Programa Sorriso na Escola no ano de 2018 possibilitou que 1.000 estudantes da
Escola Municipal Alfabeto, Arcoverde - PE fossem envolvidos nas atividades de educação, prevenção
e tratamento da saúde oral. Além desses resultados quantitativos, percebeu-se a sensibilização de
alunos, pais/responsáveis e professores a respeito dos cuidados em saúde bucal.
Diante da verificação de algumas situações de urgência odontológica entre os participantes,
foram realizados encaminhamentos para atendimento odontológico na Clínica Odontológica da
Universidade. Este tipo de procedimento também possibilita o estreitamento do vínculo entre a
Universidade e a comunidade escolar.

Figura 3. Equipe constituinte do Programa Sorriso na Escola com alguns escolares no
segundo dia de ações na Escola Municipal Alfabeto.
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Figura 2. Escolar participando das atividades lúdicas de orientação em higiene oral.

4. Considerações Finais
O Programa de Extensão Sorriso na Escola do Curso de Graduação Bacharelado em Odontologia da
Universidade de Pernambuco campus Arcoverde possui como intuito a interação social entre
acadêmicos, professores, profissionais da rede pública municipal de educação e escolares, além do
fortalecimento do conteúdo trabalhado no ambiente acadêmico e da promoção de uma melhor
condição de saúde bucal para as crianças envolvidas. A troca de experiências entre toda essa rede
comunitária humaniza a formação acadêmica e fortalece as práticas de saúde bucal entre as crianças
e seus familiares.

5. Referências
Brasil, M. S. (2008) “Saúde Bucal – Série A. Normas e Manuais Técnicos” em Caderno de Atenção
Básica nº 17, 1a edição.
Nickel, D.A., Lima, F.G., Silva, B.B. (2008) “Modelos assistenciais em saúde bucal no Brasil” em
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 24(2):241-246.
Pauleto, A.R.C.
, PEREIRA, M.L.T., Cyrino, E.G (2004) “Saúde bucal: uma revisão crítica
sobre programações educativas para escolares” em Ciência & Saúde Coletiva, 9(1):121-130.
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Introdução
A cárie dentária é um agravo de saúde de alta prevalência na população. De acordo com dados do
SBBrasil 2010, levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em todo o Território Nacional,
aos 5 anos de idade as crianças brasileiras possuem em média mais de 2 elementos dentários com
experiência de cárie (Brasil, 2008 e Brasil, 2010). Fatores como presença de higiene oral noturna e
escolaridade materna acima de 8 anos (do responsável) apresentam-se como fatores de proteção para
a cárie dentaria. Já a presença de dieta cariogênica e aleitamento noturno, apresentam-se como
determinantes para o adoecimento (Lemos et al., 2014 e Cangussu et al., 2016).
A condição socioeconômica também é determinante no contexto da saúde bucal. Em estudo
realizado por Coimbra et al. (2012), indivíduos de baixo nível socioeconômico apresentaram-se mais
predispostos a possuir índices mais elevados de cárie dentária, em comparação a indivíduo com
melhores condições socioeconômicas. Nesse mesmo estudo, um grupo populacional foi avaliado nos
anos de 2003 e 2010, e pode-se observar aumento do índice CPO-D nessa população, tanto associado
à condição socioeconômica como também ao acesso aos serviços de saúde (Coimbra et al., 2012)
A distribuição da cárie na população brasileira é compreendida atualmente como um
fenômeno de polarização, que consiste na concentração da maior parte das doenças e das necessidades
de tratamento em uma pequena parcela da população. Estudo realizado por Cardoso et al. (2003), em
todas as escolas pertencentes ao município de Pareci Novo, Rio Grande do Sul, demostrou que a
polarização é uma realidade. Entre as crianças de 6 a 12 anos examinadas, 37% do grupo apresentava
70% do número total de dentes decíduos e permanentes cariados, perdidos ou restaurados (Cardoso
et al., 2003).
O componente raça/cor também precisa ser considerado na compreensão do fenômeno da
cárie. Cangussu et al. (2016) constataram que crianças com cor de pele preta ou parda, menor renda
per capita, com pais de baixa escolaridade e ocupação com menor nível de qualificação/escolaridade,
com aleitamento artificial, uso frequente de açúcar, uso de aleitamento materno durante o sono,
higienização oral tardia, apresentaram maior risco de doença cárie (Cangussu et al., 2016).
Nesse contexto complexo, com a presença de diferentes fatores de risco, intervenções nos
hábitos de higiene oral das crianças podem fazer muita diferença na sua condição de saúde bucal. A
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aplicação de atividades lúdicas na educação em saúde bucal tem se mostrado efetivo quando
comparado aos métodos tradicionais (Sigaud et al., 2017).
Estudo realizado na Índia, envolveu 100 crianças na fase pré-escolar e comparou os resultados
aplicados por 4 diferentes estratégias de educação em saúde bucal. As estratégias foram executadas
por dentistas, pelo professor da escola treinado pelos dentistas, por residentes em Odontologia
caracterizados por personagens já conhecidos e por um grupo controle. Com um intervalo de 3 meses
após a realização do experimento, as crianças foram reavaliadas, sendo verificado que a estratégia
que utilizou personagens obteve melhores resultados (John; Asokan; Shankar, 2013).
Diante dos resultados positivos apontados pela literatura científica a respeito da aplicação de
atividades lúdicas na educação em saúde bucal, este projeto se propôs a desenvolvê-las entre escolares
do município de Arcoverde – PE.

Metodologia
O Projeto foi aprovado no Edital PIAEXT 01/2018 na Unidade Arcoverde, com numeração 18187,
com recurso financeiro de 250,00 reais, entretanto, a equipe abriu mão do recurso financeiro.
A metodologia proposta no projeto de extensão será desenvolvida no semestre 2018.2. Ela
envolverá uma equipe de trabalho composta por 3 docentes do Curso, além dos 20 discentes
participantes (estudantes do 2º período de Odontologia), sendo apoiados diretamente por 3 discentes
voluntários do Projeto.
As atividades serão realizadas na Escola Municipal Alfabeto, localizada em Arcoverde – PE.
A escola caracteriza-se por ofertar ensino fundamental a 1020 crianças, na faixa etária de 6 a 13 anos.
Os escolares serão divididos em 2 grupos, de forma aleatória, nos quais o primeiro grupo receberá
atividades de educação em saúde bucal em formato tradicional e o segundo grupo receberá atividades
de educação em saúde bucal em formato lúdico.
Antes de serem realizadas as atividades, as crianças serão submetidas a evidenciação de placa
por meio de marcadores específicos. Após 1 mês de realização das atividades, a evidenciação de placa
será repetida, possibilitando a comparação com os primeiros resultados obtidos.
Como forma de preparação para o desenvolvimento deste projeto de extensão, apresenta-se
aqui uma revisão de literatura sobre o assunto, que permite à equipe envolvida aprofundar-se no tema.

Resultados e Discussão
Métodos utilizados como alternativos, que sejam feitos por meio de brincadeira, histórias, jogos ou
métodos semelhantes que possam ser utilizados com finalidade educativa podem ser caracterizados
como métodos lúdicos (Sant’Anna e Nascimento, 2011).
Já podemos perceber que os métodos lúdicos são reiterados pela literatura como em vários
estudos já realizados. (John B.J., Asokan S., Shankar S., 2013, Sigaud et al., 2017 e Carvalho,
Pinheiro, Santos et al., 2013).
Jogos de computador, foram utilizados como métodos de promoção, prevenção de saúde em
grupos de crianças e adolescente, se mostrando eficazes nesse aspecto, ajudando a melhorar os
conhecimentos e práticas de saúde desse público alvo (Coscrato, Pina e Mello, 2010).
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Sabendo da importância da dentição, tanto do ponto de vista estético, funcional e biológico,
podemos citar como métodos de preservação dessas, os métodos lúdicos, para as crianças, afinal eles
se mostram cada dia mais eficientes, se usados de forma adequada de acordo com a idade dos
pacientes (Carvalho, Pinheiro, Santos et al., 2013 e Venâncio et al., 2011).
Um estudo realizado usando métodos lúdicos aliados aos métodos tradicionais de transmissão
de conhecimento, com diálogos entre os profissionais e crianças/país, se mostrou muito eficiente no
combate ao acumulo de biofilme dental. Foram utilizados, de forma geral, fantoches, variam a
quantidade de personagens de forma aritmética variando com o aumento da idade das crianças
(Venâncio et al., 2011).
Também se pode perceber o uso de métodos lúdicos de brincadeira como blocos de montar e
pinturas (menores de 1 ano); blocos de montar, fantoches, exibição de desenhos animados de curta
duração (idade entre 2 e 3 anos); teatros, fantoches, pinturas, bonecos, exibição de desenhos animados
de curta duração (4 anos), teatros, fantoches, “amarelinha”, quebra-cabeças, bonecos, exibição de
desenhos animados, blocos de montar (5 anos), teatros, fantoches, quebra-cabeças, amarelinhas,
bonecos, blocos de montar, exibição de desenhos animados (6 anos) (Venâncio et al., 2011).
Quando utilizado métodos lúdicos feitos em braile (folhetos e macromodelos) para paciente
divididos em dois grupos, os totalmente cegos e os com visão subnormal, observou-se uma diferença
pouco significativa entre as avaliações finais desses dois grupos (IG e IHOS). Tal estudo mostra uma
limitação dos métodos lúdicos, sendo ineficientes, com pacientes que possuem algum tipo de
deficiência (Scopel et al., 2011).
Em contrapartida, pode-se ver na literatura que para esse público, deficientes visuais, métodos
verbais e programas que envolvam métodos adaptados são mais eficientes do que métodos lúdicos,
sejam eles de qualquer forma. Além disso, esses métodos podem ajudar os familiares dos pacientes
com deficiência visual, ajudando-os a melhorar a condição de saúde bucal dos seus familiares
(Silveira et al., 2015).

Considerações Finais
De acordo com os estudos analisados, a aplicação de métodos lúdicos nas atividades de educação em
saúde bucal tem se mostrado muito eficiente. Poucas foram as limitações do método descritas na
literatura, podendo as mesmas serem contornadas com adaptações de métodos e público alvo.
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1. Introdução
O envelhecimento é um processo natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos
indivíduos. Segundo projeções a partir dos dados do IBGE, a população idosa do Brasil (60 anos e
mais) está aumentando consideravelmente, passando de 14 milhões, em 2010, para 70,5 milhões, em
2060. Essa transição demográfica deve-se à queda da fecundidade, ao aumento da expectativa de vida
tanto nos países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento, graças às melhores condições sociais e
de saneamento, uso de antibióticos e vacinas com aumento da longevidade, resultando em
significativas alterações na estrutura etária da população. Essa mudança demográfica, denominada
envelhecimento da população, demandará a necessidade de formulação de ações para seguimentos
específicos da população (FLORES, 2015). No Brasil, observa-se que o envelhecimento da sociedade
coloca o país em uma situação de necessidade de criação de políticas que garantam aos idosos um
envelhecimento saudável sem segregação social.
Visto que o envelhecimento populacional acarreta em maior carga de doenças, mais
incapacidades e aumento do uso dos serviços de saúde, são necessários modelos de atenção à saúde
do idoso e profissionais preparados para lidar com essa população. Contudo, a formação dos
profissionais de saúde é falha no seguinte aspecto: pouca atenção é destinada ao entendimento do
envelhecimento como processo fisiológico. Geralmente, os profissionais são formados para tratar as
doenças da senilidade. Por isso, há a necessidade de formar profissionais para lidar com os aspectos
da senescência e senilidade, sendo o primeiro mais importante que o segundo, pois ajudará na
promoção de saúde da população idosa.
Visando atender às necessidades vigentes de formação de profissionais para o cuidado integral
ao idoso, surgiu na UPE Garanhuns, em 2016, o “Projeto Neto: aprendendo a cuidar dos nossos
idosos” com o objetivo de promover a melhoria na saúde física e mental de idosos do Abrigo São
Vicente de Paulo, localizado em Garanhuns-PE, além de educar sobre hábitos de vida saudável e
acompanhar sua evolução ao longo do desenvolvimento do projeto. Nos dois primeiros anos de ações
foram desenvolvidas ações integradas com a população-alvo aplicando conceitos aprendidos na sala
de aula em um compromisso social, possibilitando a criação de um espaço de interlocução da
Universidade com a sociedade, com aprimoramento profissional e cultural, bem como a troca de
saberes pedagógicos e sociais. Durante o ano de 2018, foram desenvolvidas ações integrando alunos
regulares do primeiro período do curso de Medicina com a população-alvo de idosos do mesmo abrigo
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com o objetivo de estreitar ainda mais essa relação dialógica entre universidade e comunidade, além
de formar profissionais competentes para lidar com os problemas atuais da sociedade brasileira, o
envelhecimento.
A partir do que foi exposto, este trabalho tem como objetivo relatar a vivência dos estudantes
de Medicina ao desenvolver tal projeto, bem como os benefícios das ações realizadas na populaçãoalvo.

2. Metodologia
Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, das atividades vivenciadas durante a
execução do “Projeto Neto: Cuidando dos nossos idosos”, com duração da experiência de
aproximadamente dez meses, no período de março a outubro de 2018. Todas as ações foram
realizadas no Abrigo São Vicente de Paulo, no bairro de Heliopólis, em Garanhuns-PE. A instituição,
que é uma entidade de fins filantrópicos, fundada em 1959 e hoje conta com cerca de 70 idosas, das
quais 30 são acamadas. O Abrigo tem como finalidade acolher pessoas idosas em caráter permanente
e atende, exclusivamente, a mulheres. As atividades desenvolvidas fora foram aprovadas pelo Comitê
de Ética e Pesquisa (CEP) da UPE (CAAE: 68586217.9.0000.5207). A metodologia contou
atividades desenvolvidas com 3 grupos de 12 alunos do primeiro período do curso de Medicina que
realizavam visitas semanais monitorados por integrantes do grupo de extensão (5 alunos) e supervisão
da professora orientadora. As atividades desenvolvidas foram: (i) conversas com coleta de narrativas
sobre a história de vida das idosas; (ii) atividades com música e dança para o trabalho da percepção,
motricidade e criação de vínculo. Após cada visita, os grupos de estudantes refletiam sobre a visita e
relatavam em narrativa a experiência vivida.

3. Resultados e Discussão
Após os dois anos de experiência com o projeto no abrigo, e visando iniciar a curricularização da
extensão, que tem esse projeto como protagonista, os primeiros meses foram dedicados à realização
de pesquisas literárias sobre saúde do idoso, e assim melhorar a preparação das atividades a serem
realizadas, ampliando o embasamento teórico para interação com os idosos de forma agradável. Um
grupo de cinco estudantes realizaram essas pesquisas e também algumas visitas teste ao Abrigo São
Vicente de Paulo, Garanhuns-PE, sob supervisão da enfermeira responsável da instituição. Nas
visitas, desenvolveram-se dinâmicas de cognição, como conversas (Figura 1) e leituras de livros.
Além disso, buscou-se também a estimulação e o desenvolvimento da percepção neuromotora e da
memória, através de atividades culturais, seja com músicas conhecidas pelas idosas como também
por meio da dança, buscando esses dois aspectos: motricidade e memória. Ainda na área de
motricidade, outras atividades foram desenvolvidas, principalmente dança que serviram de momento
lúdico e de conhecimento das individualidades de cada idosa. A experiência prévia por meio do
contato com as idosas, permitiu identificar que a música e a dança têm caráter terapêutico e promovem
descontração e alegria. Além disso, a distância ou ausência de familiares fazem com que as moradoras
do abrigo tenham necessidade de conversar com alguém, buscando também quebrar a rotina do
abrigo. Por isso, foram desenvolvidas atividades de conversa e momentos com música e dança com
os estudantes do primeiro período do curso de Medicina e as idosas da população-alvo.
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Figura 1. Atividades de rotina (conversa) realizadas no Abrigo São Vicente de Paulo

Foram realizadas 6 visitas com os grupos de estudantes, no período de agosto a outubro de
2018 com um rodízio com alternância entre atividade prática e reflexão teórico-prática, associando o
que é aprendido em sala de aula e por meio de leituras de artigos com as atividades realizadas no
abrigo. Na discussão dessa experiência, abrangendo tanto o relato novo dos estudantes quanto a
experiência gerada pelos antigos membros do projeto foi possível verificar a sensibilização dos
estudantes para o cuidado com o idoso, escuta qualificada, noção da irreversibilidade de perdas
funcionais decorrentes do processo de envelhecimento e compromisso social com populações
fragilizadas, como é o caso da população-alvo. Alguns estudantes integrantes mostraram engajamento
além do requisitado, com pedido para visitas adicionais. Ou seja, o contato com atividades de
extensão proporcionou uma adição ao estímulo do estudo teórico sobre envelhecimento, a promoção
do bem-estar, e uma melhora da saúde do idoso como um todo; além da agregação de novas
experiências no aprendizado e crescimento do futuro profissional médico, visando sua reflexão sobre
a integralidade do paciente. Com relação às idosas, foi possível perceber abertura para conversa e
desenvolvimento das atividades propostas com alegria.

4. Conclusão
Esse foi o terceiro ano de atividades do projeto no abrigo, assim, as atividades desenvolvidas ao longo
deste ano permitiram a consolidação do vínculo já existente, permitindo uma melhor adesão das
idosas as atividades propostas. Esse vínculo tornou-se cada vez mais forte, associado a uma intensa
interação com o grupo, interesse para que as atividades continuassem a serem desenvolvidas e sinais
de melhor saúde mental. Notou-se que a presença dos novos estudantes foi estimulante para atividade
de vida diária das idosas e que no contexto biopsicossocial os estudantes evoluem em cada visita.
Ficou evidente, portanto, que atividades propostas no Projeto Neto devem ser continuadas e
aprimoradas, visto que os resultados esperados são obtidos a longo prazo.

5. Órgão de Fomento
Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE – EDITAL PIAEXT - 01/2018
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1. Introdução
O projeto de extensão PRO MENTE (Promovendo saúde mental ao nosso redor) desde o ano de 2017
vem capacitando discentes do curso de Bacharelado em Psicologia a serem facilitadores de grupos de
apoio a pessoas com sintomas ansiosos (GAPSA) na Universidade de Pernambuco/Campus
Garanhuns (UPE/GUS). Inicialmente, no ano de 2017 tivemos como público alvo estudantes
vinculados à universidade e maiores de 17 anos, por conseguinte nesse ano de 2018 o projeto tem
como público alvo tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa. Para o alcance dos
possíveis participantes se buscou fazer a divulgação em algumas unidades de saúde e em outras
instituições de ensino técnico e superior, além das redes sociais.
O presente trabalho surge a partir de nossa motivação de partilhar afetações enquanto
integrantes do PRO-MENTE e futuras profissionais psicólogas, no qual podemos englobar as
possibilidades de cada encontro e como esse trabalho repercute em nossa formação acadêmica sendo
possível, a partir dele, deixar registrado um rascunho das nossas vivências com pessoas nas quais nos
permitem momentos únicos de troca de saberes, confiança, respeito e narrativas pessoais, formando
um ambiente pautado no cuidado de si e dos outros. Entretanto, aqui devemos elucidar que não
necessariamente os inscritos possuem transtorno de ansiedade, pois no Brasil a construção de
diagnóstico é um ato médico, concomitante deixamos claro desde o início que a ansiedade é uma
condição fisiológica, inclusive a maioria das pessoas passam por alguns de seus episódios no dia a
dia em meio às obrigações, cobranças, preocupações futuras, dentre outros. Para (Beck e Clark, 2012)
A ansiedade é universal à condição humana, chamando a atenção de diversos estudiosos que tentam
descobrir o que compõe sua face oculta e assim desenvolverem as intervenções eficazes, eles ainda
afirmam que o crime, a violência e as situações de impacto negativo desestabilizam a saúde mental
fazendo desencadear sintomas de ansiedade, estresse e medo.
Mas o que caracterizará o transtorno de fato é o empobrecimento no repertório de vida do
sujeito proveniente da ansiedade, se comparada às vivências anteriores ao acometimento da mesma.
Logo, avisamos aos participantes do grupo que não deveriam se sentir diagnosticados pelo fato de
estarem como membros do grupo de apoio, pois nossa função seria discutir abertamente sobre a
ansiedade através da psicoeducação que além de diferir da psicoterapia é constituinte de um dos
pilares do cuidado da saúde mental, buscando através do compartilhamento de informações tanto
compreender melhor o fenômeno da ansiedade, quanto ensinar técnicas de relaxamento e estratégias
para os mesmos gradualmente irem inserindo em seu cotidiano, tendo o grupo a função de mola
propulsora de ricas aprendizagens ajudando-os posteriormente a terem um melhor repertório de vida.
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A psicoeducação da ansiedade é trabalhada em nossos grupos inter-relacionando os conceitos
da Terapia Cognitivo - Comportamental (TCC), mostrando sua atuação na aprendizagem e
interpretação do mundo, levando em consideração os fatores cognitivos, emocionais, fisiológicos,
comportamentais e interpessoais. Outro ponto imprescindível foi o contrato construído junto a todos
os participantes, ou seja, todos tiveram o direito de pensar e falar sobre as normas que gostariam de
debater para direcionar os próximos encontros, sendo cada um coautor e autônomo nesse processo. É
preciso elucidar o quanto cada componente acrescenta às reuniões, visto que são representantes de
uma subjetividade singular e ao seu modo de ser no mundo deixam em nós significativas marcas,
além de ampliar nosso olhar sobre como é multifacetado o que compõe o universo afetivo do ser
humano. Nosso objetivo geral é contribuir para a construção de um diálogo reflexivo e crítico sobre
as nuances obtidas enquanto facilitadoras do GAPSA. Como objetivos específicos: descrever a
assiduidade dos participantes durante os encontros e os feedbacks recebidos; ilustrar as implicações
da psicoeducação atrelada à Terapia Cognitivo– Comportamental para a qualidade de vida de pessoas
portadoras de sintomas ansiosos; e por fim, incentivar graduandos e profissionais de psicologia a
investir em mais trabalhos que vislumbrem a promoção de saúde mental aos sujeitos das diferentes
comunidades.

2. Metodologia
Esse estudo é de natureza qualitativa do tipo relato de experiência procurando tecer os fenômenos
subjetivos que emergem no decorrer das vivências em grupo, valorizando a gama de sentimentos,
comportamentos e eventos enquanto facilitadoras das reuniões. Para (Turato, 2005) o estudo
qualitativo tem como características a busca de significados pelo pesquisador não havendo controle
de variáveis, esse também faz parte da experiência apreendendo os objetos de estudo
fenomenologicamente para posterior interpretação.
Levando em consideração que os encontros do GAPSA 2018 estão em vigência, tendo
previsão de término para uma data posterior a publicação desse trabalho, apresentaremos os
resultados parciais. Os grupos são compostos por no máximo 10 participantes e 2 facilitadores,
ocorrendo uma vez por semana com duração de 1h e 30 min até 2h. Ao total foi elaborado dez
encontros, com os seguintes assuntos norteadores: 1. Apresentação; 2. O que é ansiedade e sua
diferenciação de medo e estresse; 3. O modelo cognitivo de ansiedade; 4. Técnicas de relaxamento;
5. Técnicas cognitivas; 6. Foco e atenção; 7. Mindfulness; 8. Importância das mudanças no estilo de
vida: alimentação e atividades físicas; 9. Um tema de escolha do grupo e 10. Fechamento. Oferecemos
também a eles lanches que podem ser servidos no início ou no final de cada encontro dependendo da
vontade dos participantes.
Quanto à coleta de dados fazemos uso da observação participante de maneira a integrar nessa
análise todas as informações em suas múltiplas vias de acesso. Para (Godoy, 1995) muitos dados são
relevantes nesse tipo de observação como: forma e conteúdo das integrações verbais entre os
membros do grupo, desenhos, comportamentos não verbais, por exemplo. Devemos ao mesmo tempo
pontuar que para serem inseridos nos grupos os participantes passaram anteriormente por uma triagem
para armazenarmos as informações iniciais e realizarmos um mapeamento sintomatológico através
da aplicação da Escala de Depressão Ansiedade e Estresse – 21 (DASS-21) que foi desenvolvida por
Lovibond e Lovibond, 1995 com o objetivo de medir e diferenciar, ao máximo, os sintomas de
ansiedade e depressão, no qual após as dez semanas que consolidarão a realização do GAPSA 2018,
faremos uma reaplicação dos questionários para avaliarmos se houve diminuição dos sintomas de
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ansiedade. Vale ressaltar que no ano passado aplicamos os questionários BAI (Inventário de
Depressão de Beck) e o BDI (Inventário de Ansiedade de Beck) ao invés do DASS-21.
Em relação às técnicas e materiais utilizados nossas atividades envolvem acolhimento,
aquecimento, atividades centrais, discussões, feedbacks, dentre outros. Em alguns encontros
entregamos aos participantes, atividades para que possam realizar no decorrer dos seus dias antes do
próximo encontro configurando um plano de ação para posterior discussão em grupo. O plano de ação
é uma forma de inter-relacionar os conteúdos trabalhados nos encontros com as vivências pessoais
desses participantes no cotidiano. Alguns materiais necessários para a condução das atividades são:
computador, data show, papéis, lápis de cor, recursos audiovisuais.

3. Resultados e Discussão
Nesse ano de 2018 obtivemos um total de 104 inscritos, sendo esses participantes divididos em 10
grupos de apoio, esses grupos ocorrem em horários diferenciados ao longo da semana. No ano de
2017 além de haver um quantitativo de grupos menor que o desse ano é perceptível que a quantidade
de estudantes de graduação ainda é predominante, principalmente do curso de psicologia, mesmo
após a abertura para a participação da comunidade externa. Assim como no ano passado, o foco dos
grupos é a psicoeducação se utilizando dos temas já citados acima com relação à ansiedade e suas
variantes, de acordo com (Colon e Vieta, 2014), ela é uma ferramenta muito importante para auxiliar
aos participantes a melhorarem seus respectivos desfechos e administrarem seus medos, estigmas e
baixa autoestima, e atualmente vem sido identificada por muitas diretrizes de tratamento. A
psicoeducação é considerada uma intervenção-chave para o aumento da adesão ao tratamento e
também no progresso do desfecho em longo prazo.
Mesmo que os encontros grupais ainda estejam ocorrendo, o interesse dos participantes em
entender o que sentem e porque sentem é positivo, podemos perceber isso através da assiduidade das
pessoas, da troca de experiências e informações com relação ao tema, além da criação dos laços entre
os participantes. Nos primeiros dias foi possível analisar as expectativas com relação a esse processo
em andamento que são os nossos 10 encontros, e a maioria dos participantes afirmaram que querem
se conhecer e conhecer o que se passa consigo quando se sentem ansiosos, sendo importante lembrar
que não é possível especificar como cada grupo impactou diretamente cada indivíduo, porém
podemos trazer um esboço geral, onde percebemos um aumento na autonomia dos participantes, pois
os mesmos passam a entender melhor seu mundo subjetivo e usam o aprendizado de novas técnicas
para identificar os momentos de ansiedade e como buscar reduzi-la.

4. Considerações Finais
Depreende-se que as vivências nesse projeto estão sendo um marcador em nossas vidas possibilitando
amadurecimento na formação acadêmica além de carregarmos antes de tudo a certeza do quanto é
importante a sensibilidade, o não julgamento e o acompanhar do outro usando junto a ele suas lentes
para enxergar o mundo. No que concerne ao impacto dos sintomas de ansiedade no dia a dia do sujeito
há muitos rótulos a serem superados, pois ela ainda não é compreendida como causadora de
sofrimento pela sociedade. Acreditamos que os grupos de apoio ajudam a desmistificar muitos
conceitos arraigados sobre ansiedade e que contruibuem para a transformação dos participantes
envolvidos, os quais levarão na sua caminhada ensinamentos que subsidiarão como suporte para uma
vida onde haja a priorização do seu bem-estar. Podemos enfatizar a partir das práticas e envolvimento
dos participantes a potencialidade da abordagem TCC no sistema disfuncional de crenças do
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indíviduo podendo promover a redução dos sintomas ansiosos. Por fim, vale frizar que as informações
trazidas até aqui são frutos de um projeto em andamento até a presente data da publicação desse
trabalho, no qual o término do mesmo possibilitará discussões acadêmicas mais aprofundadas.
ÓRGÃOS DE FOMENTO
Agradecemos à Universidade de Pernambuco, por meio da Pró - Reitoria de Extensão e
Cultura pelo fomento no Edital PIAEXT: 01/ 2018.
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1. Introdução
A formação acadêmica visa propiciar uma formação íntegra e comprometida com o fazer profissional
dos discentes. Dessa forma, são estabelecidas estratégias para esse objetivo, favorecendo assim
obtenção de conhecimentos teóricos e práticos ao aluno. Dentre elas, a monitoria se torna
imprescindível para esse contexto, proporcionando assim, melhor aproveitamento dos discentes na
iniciativa de fornecer maior suporte dentro e fora da universidade. Ademais, o aluno inserido nesse
lugar, de experiência de monitoria, adquire muitos aprendizados no que diz respeito a iniciação à
docência e uma formação mais ampla que contempla o exercício profissional. E não apenas isso,
Fernandes et.al (2016) traz a experiência de monitoria voltada para o aluno como agente de
transformação na qual o ele no lugar de monitor apanhará a reponsabilidade, não apenas de aprender
o conteúdo com o professor, mas também de apreender as demandas e auxiliar no conteúdo trazido
pelos estudantes.
O compromisso com a formação discente inclui o investimento na construção de diferentes
estratégias metodológicas de ensino, uma vez que tal ação pode propiciar ao alunado maiores
conhecimentos teóricos e práticos em sua formação profissional. Dentre os investimentos possíveis,
a prática acadêmica de monitoria é um dos caminhos, uma vez que esta atuação tem contribuído para
a formação ampliada do aluno monitor, além de gerar benefícios aos discentes que estão cursando as
disciplinas que contam com monitoria - tendo um acompanhamento a mais nas atividades que
realizam na Universidade e fora dela -, além de ser de grande valia ao próprio docente, que tem a
oportunidade de partilhar saberes e renovar ideias na condução de seu exercício professoral.
Essa modalidade tem permitido um aperfeiçoamento no ensino de graduação, ampliando-o a
partir de novos olhares e práticas pedagógicas dos monitores - orientados por seus professores tutores
- promovendo medidas que melhor qualificam o ensino-aprendizado e facilitam esse processo entre
os discentes, conforme reflete Schneider (2006). São ações e estratégias que proporcionam um maior
acompanhamento dos alunos, articulação com saberes anteriormente produzidos, proposição de
debates e reflexões críticas, interconexões entre a teoria e prática, produção de conhecimento, além
de estimular uma maior identificação dos alunos com as disciplinas e o curso em foco.
Sob um olhar contemporâneo promoveu-se, junto aos discentes, reflexões voltadas à realidade
brasileira, favorecendo a construção de um saber-fazer do psicólogo junto às diversas realidades
sociais encontradas, preparando-os também para o atuar profissional e a implicação política de
transformação de realidades. Esta disciplina contou com atividades práticas, como pesquisas de
campo e elaboração/aplicação de entrevistas. Nestas ocasiões, os discentes foram estimulados a
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realizar seus exercícios junto a determinados públicos previamente estabelecidos (a partir de faixas
etárias, crenças religiosas, orientações sexuais, identificação de raças distintas). Para tanto, contaram
com o apoio das alunas monitoras que atuaram em co-orientações nos trabalhos desenvolvidos,
estimulando reflexões e articulações com a teoria e com os fenômenos encontrados em campo.
Além disso, visou-se contribuir com formação acadêmico-profissional de discentes que,
através da monitoria, foram incentivados à produção de conhecimentos e à vivência das atividades
docentes por meio da prática da pesquisa, da escrita acadêmica e do ensino experimental e
supervisionado; Promover discussões e reflexões críticas referentes à construção e desenvolvimento
das disciplinas, fortalecendo a formação das monitoras; Incentivar e desenvolver competências
relativas à prática docente junto às monitoras; Favorecer o processo de ensino-aprendizagem das
monitoras e dos alunos beneficiados com a monitoria; Promover a cooperação acadêmica entre
discentes e docente; Incentivar atividades de produção científica e participação em eventos
acadêmicos junto aos discentes e às monitoras.

2. Relato de experiência
Para alcançar os objetivos previstos neste projeto, houve a participação de quatro monitoras, que
realizam atividades distribuídas entre si, objetivando alcançar o aprendizado e o acompanhamento de
atividades teóricas, práticas e de pesquisa, levando em conta que cada sala de aula conta com uma
média de cinquenta (50) alunos. Essa opção por quatro monitoras tem como objetivo,
simultaneamente, garantir uma boa condução das disciplinas, especialmente na parte prática das
mesmas, uma vez que está articulada ao estágio básico III, de intervenção Psicossocial e nas outras
atividades relacionadas às disciplinas como a elaboração de experimentos sociais e construções de
“revistas acadêmicas” no segundo semestre, assim como tem foco na formação de três pessoas que
apresentam vocação e desejo para exercer atividades docentes num futuro próximo. É assim que esse
projeto de monitoria visou atender a um dos requisitos do Ensino Superior, que é contribuir na
formação de futuros profissionais.
Para tanto, as atividades acima elencadas foram criteriosamente realizadas pelas alunas, sob
a orientação e acompanhamento sistemático da professora orientadora. As atividades realizadas
utilizadas na condução dos componentes curriculares beneficiados pela monitoria, em síntese, foram
os seguintes:
- Aulas expositivas e debates em sala de aula;
- Uso de técnicas de dinâmicas de grupo, vídeos, filmes e músicas;
- Utilização de episódios, cenas de filmes e documentários que explanem sobre os temas trabalhados;
- Apresentação de seminários teóricos;
- Visitas técnicas a instituições (Exemplo: empresas, abrigos, projetos sociais, instituições públicas
de Saúde);
- Realização de oficinas temáticas e pesquisas de campo com o público-alvo das disciplinas
Psicologia Social I e Estágio em Intervenção Psicossocial (voltados para distintos grupos sociais,
principalmente aqueles chamados “minorias sociais”);
- Apresentação de seminários com partilhas das vivências das oficinas e/ou pesquisas de campo
realizadas;
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- Realização de trabalhos elaborados a partir das vivências, interesses e fenômenos observados no
primeiro semestre, elaborados na disciplina de Psicologia Social II, e a construção de uma “revista
acadêmica” contemplando assuntos discutidos na disciplina
- Acompanhamento sistemático das monitoras, com encontros semanais para orientação,
planejamento e grupos de estudo, além de uma constante avaliação do processo de desenvolvimento
das monitoras em suas atividades cotidianas.
Assim, todas essas experiências nesse universo de ensino-aprendizagem contribuem
significativamente para um contato inicial com a docência. As alunas puderam visualizar um campo
de atuação de muitos desafios, mas decisivo para a formação dos profissionais de Psicologia, onde a
monitoria se faz como recurso relevante tanto para a formação das alunas monitoras e dos outros
alunos que recorrem a ela, quanto para a docente, já que a monitoria se configura como uma agregação
que enriquece os conhecimentos e experiências novas.

3. Discussão
A partir da vivência da monitoria pode-se perceber grandes benefícios na formação das alunas
monitoras, tendo em vista as experiências vivenciadas, como elaboração e participação nas aulas junto
à docente-orientadora, vivências em sala de aula com as turmas beneficiadas pela monitoria, debates
em sala e nas reuniões de orientação, orientações de grupos de trabalhos em horários extraclasse, bem
como participação nos momentos de avaliação, auxiliando no desenvolvimento de critérios
avaliativos e na correção das atividades propostas às turmas. Tais experiências possibilitaram
compreender, de forma prática, o papel da docência, além de agenciar o desenvolvimento de
habilidades como responsabilidade e organização, liderança e relações interpessoais para com os
alunos e os funcionários da Universidade, que são princípios fundamentais no desenvolvimento do
trabalho do educador. Deste modo, entende-se que sem tal experiência, as habilidades supracitadas
não teriam sido efetivamente explanadas e vivenciadas.
Outro ponto que merece destaque foi a quebra da timidez com o exercício de estar à frente de
grupos, um ponto crucial na experiência, uma vez que tem repercussões em diversas esferas da vida
das alunas monitoras. Também foi possível a construção de um vínculo entre o grupo de monitoras e
as turmas, tecendo uma relação de cumplicidade e conhecimento, potencializando ainda mais o
aproveitamento das disciplinas para ambos os lados.
Durante a monitoria pode-se perceber o desenvolvimento do vínculo aluno-aluno, pois a
monitoria torna-se uma ponte de intermediação entre alunos monitorados, que se mostraram mais à
vontade em compartilhar as dúvidas e reflexões com as alunas monitoras que, por sua vez, mediam a
relação com o professor.

4. Considerações Finais
A partir das discussões aqui explanadas pode-se compreender a importância da experiência de
monitoria para a formação em Psicologia, a partir do que se propõe enquanto objetivo para as
atividades realizadas durante todo o ano. A relação entre aluno-aluno e aluno-professor passa a ser
vista e vivenciada de modo ampliado, promovendo troca de saberes relevantes tanto no aspecto de
preparação e experimentação do estudante ao universo da docência, quanto no aspecto de
contribuição, reflexão e renovação do docente em seu saber\fazer.
Deste modo, é a partir do vínculo construído a partir das experiências e atividades propostas
que a formação das alunas monitoras, perpassa uma esfera da formação acadêmica que vai além de
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moldes pré-estabelecidos e engessados, permitindo que as mesmas tenham vivências no âmbito da
construção ativa de saberes.
Órgão de fomento: PROGRAD/CAE/PFAUPE/UPE n° 5/2017
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1.Introdução
As mulheres são maioria da população mundial, e no Brasil representa aproximadamente 51% da
população. No estado de Pernambuco, segundo o Censo do (IBGE, 2018, b), tinha em torno de
4.565.67 mulheres e na cidade de Garanhuns 68.432. O câncer do colo do útero representa um sério
problema de saúde pública, devido aos altos índices de casos novos por ano e da alta mortalidade. As
estimativas da incidência do câncer de colo de útero no Brasil para 2018 é de 16.370 casos (BRASIL,
2018, a). O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de
revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma) e podendo invadir estruturas e
órgãos contíguos ou a distância. Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do
útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais
incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% dos casos), e o
adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular (10% dos casos). O câncer do colo
do útero é um câncer muito agressivo, com aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo,
é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excetuando-se os casos de pele não
melanoma. Sendo responsável por 265 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de
morte por câncer em mulheres (BRASIL, 2011; 2016). Junto a mortalidade elevada, observou-se
com base nas informações disponibilizadas pelos os registros hospitalares de câncer, que o
diagnóstico desse câncer é realizado nas fases avançadas da doença (estagio III e IV) em cerca de 50
% dos casos. (INCA, 2004). Diante disto o objetivo do projeto é aumentar à adesão das mulheres,
vinculadas a Estratégia de Saúde da Família (de Garanhuns- PE), entre a faixa etária de 25 a 65 anos,
ao exame citopatológico do colo do útero.

2.Metodologia
O Projeto de Extensão Quebrando o tabu: promoção e prevenção do câncer de colo útero em UBS no
município de Garanhuns, será realizado por acadêmicos de medicina, da Universidade de
Pernambuco – PE, em algumas Unidades Básicas de Saúde do município. Este projeto beneficiará
mulheres, moradoras no município de Garanhuns. A proposta do projeto parte da necessidade
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de estimular educação em saúde tendo como finalidade motivar, fortalecer e quebrar os tabus
envolvidos na saúde da mulher.
As atividades serão desenvolvidas em seis Unidades Básicas de Saúde do município de
Garanhuns- PE a serem selecionadas conforme população feminina em idade propícia para a
realização do Papanicolau (De 25 a 65 anos), estes locais contatados serão realizados dinâmicas,
palestras e roda de conversas. As visitas ocorrerão de acordo com o grau de interesse demonstrado
pela comunidade em viabilizarem o acesso a tais. O trabalho será desenvolvido em parceria com as
Secretaria Municipal de Saúde e Universidade de Pernambuco. Todos os acadêmicos de Medicina ao
integrarem no projeto passarão por uma capacitação que envolve o estudo da literatura sobre o Câncer
do Colo do Útero, aprofundando os conhecimentos sobre a saúde íntima da mulher, elaboração da
dinâmica de convívio com o público e encorajamento para realização do Papanicolau. Essa
capacitação é de fundamental importância para que os extensionistas possam transmitir as
informações de forma coesa e de fácil assimilação.
Etapa 1 – capacitação dos extensionistas que envolve o estudo da literatura sobre o câncer do
colo do últero, higiene íntima da mulher, importância do exame preventivo para a saúde da mulher e
principais desafios para realizar o exame. Isso com a realização de revisões de literatura,
aprofundamento dos conhecimentos das disciplinas: fisiologia, semiologia, atenção primária à saúde
e trabalho médico e compromisso social; e assim concretização do aprendizado. Essa capacitação é
de fundamental importância para que os extensionistas possam transmitir as informações de forma
coesa e de fácil assimilação.
Etapa 2 – consiste no envio do ofício para a secretaria municipal de Saúde, a fim de que se
tenha a autorização para a realização das ações em Unidades Básicas de Saúde.
Etapa 3 – serão realizadas ações quinzenais /ou mensais em Unidades Básicas de Saúde do
município, em forma de debates, de palestras, roda de conversas e de entrega de material (como
panfletos produzidos pelas acadêmicas). Nesses encontros terão ênfase na promoção e prevenção do
Câncer do Colo do Útero, além de informações sobre a importância da realização do preventivo e
detecção precoce, encorajamento para a procura do exame, bem como a abordagem de outros aspectos
pertinentes ao tema e às dúvidas que irão surgindo no decorrer da palestra. A opção por realizar as
rodas de conversa parte da premissa de que os profissionais da saúde e usuários dos serviços precisam
estabelecer uma relação dialógica mais intimista, com base na escuta, no respeito e na valorização
das experiências, das histórias de vida e da visão de mundo de cada um e de que a educação em saúde
é um processo capaz de desenvolver a reflexão e a consciência crítica das pessoas sobre as causas de
seus problemas de saúde, por meio do diálogo. Abrir espaços de produção de conversas, reflexão e
problematização junto à comunidade possibilitará a construção de uma relação de
corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e efetivas do processo de trabalho em saúde.
Etapa 4- Reuniões mensais sobre o avanço das atividades realizadas.
Etapa 5 – elaboração de relatório de atividades do projeto em que constará todas as ações
promovidas, público alcançado, fotos, bem como as dificuldades encontradas. É válido ressaltar que
a equipe pode pedir auxílio para profissionais de saúde das diferente áreas, para que haja o melhor de
informações para ser trocado nos encontros.

3.Resultados e Discussão
510
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Figura 1. Ação UBS Brasília I e II.

Figura 2 . Ação na UBS do Magano II.

4.Considerações Finais
Levando em consideração a relevância epidemiológica do câncer do colo uterino e sua magnitude
social, o projeto contribuirá para o avanço de uma melhor compreensão e conhecimentos acerca de
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como prevenir o Câncer do Colo do Útero pelas mulheres entre 25 a 65 anos, e a sua integração com
aspectos socioeconômicos, de estilo de vida e estado de saúde. Além de verificar o uso dos serviços
de saúde, buscando contribuir no aprimoramento das ações de prevenção e controle do câncer do colo
do útero e promoção à saúde da mulher. Para a Universidade de Pernambuco, é um projeto de grande
relevância, pois tem caráter social e cultural, e chama a atenção para os estudantes de Medicina do
Campus Garanhuns, os quais, com esse projeto, mostram-se preocupados não só com a parte teórica
do curso, mas também com a prática e com a relação médico- paciente dentro do ambiente de saúde.

6. Referências Bibliográficas
Brasil, (2011) “Programa nacional de controle do câncer do colo do útero”. Em
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/PROGRAMA_UTERO_internet.PDF.
Brasil,
(2016)
“Controle
do
câncer
do
colo
do
útero”.
Em
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_nacio
nal_controle_cancer_colo_utero/conceito_magnitude. Publishing Press.
Brasil, (2018) “Estimativa do câncer do colo do útero para 2018”.
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home. Publishing Press. (a)

Em

Brasil, (2018) “População do Estado de Pernambuco e da Cidade de Garanhuns”. Em
http://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=2R&uf=26. Publishing Press. (b)
INCA, Instituto Nacional do Câncer (2004) “Inquerito domiciliar sobre comportamento de risco
e mortalidade referida de doenças e agravos não transmissivéis: Brasil, 15 capitais e Distrito
Federal, 2002 – 2003”, Coordenação Nacional de Prevenção e Vigilância do Câncer, Rio de
Janeiro.
POPULACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DA CIDADE DE GARANHUNS.
Disponivel em https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=2R&uf=26 Acesso em:
26 de março de 2018.

512
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Rede de Atenção Odontológica: um olhar sob diferentes perspectivas
Adriano Referino da Silva Sobrinho1, Fabrício Nogueira Rocha1, Herika de Arruda
Maurício2, Luiz Gutenberg de Miranda Toledo Coelho Junior3
1Estudante

do Curso de Bacharelado em Odontologia – Campus Arcoverde
do Curso de Bacharelado em Odontologia – Campus Arcoverde
3Professor do Curso de Bacharelado em Odontologia – Campus Camaragibe

2Professora

nanorssobrinho@gmail.com; fnogueirarocha@gmail.com;
herika.mauricio@upe.br; luiz.gutenberg@upe.br.

Palavras-chave: Assistência à saúde; Serviço de saúde; Direitos do paciente.

INTRODUÇÃO
A garantia do direito à saúde permite condições dignas de vida e acesso aos serviços de saúde a todos
os habitantes do território nacional, possibilitando o desenvolvimento do ser humano (SILVA;
MILLNITZ, 2009). O Sistema Único de Saúde - SUS, entretanto, enfrenta desafios tanto por parte do
próprio Sistema quanto pela sociedade brasileira, que se apresenta desigual, com muitos conflitos
sociais e carente de políticas públicas includentes e redistributivas (STURZA; COSTA, 2010;
GARBOIS; VARGAS; CUNHA, 2008; PAULA et al., 2009).
O usuário pode modificar a direção dos planos e políticas de saúde, definindo, acompanhando
e executando a fiscalização das ações de saúde, de modo a atender as necessidades percebidas e
vivenciadas pela população (BRASIL, 2006; SILVA; MILLNITZ, 2009). Apesar disto, ainda há uma
grande parcela da população que não participa ativamente dos serviços da saúde, comprometendo o
pleno exercício de sua cidadania (FERNANDES et al., 2015). A tomada de conhecimento sobre o
SUS e a legislação em saúde vigente no país, por parte dos sujeitos sociais envolvidos no processo,
proporciona o fortalecimento da participação social, sendo a disseminação de informações e
conhecimentos fundamental neste processo de luta pelo direito social à saúde (SILVA, 2007;
COELHO, 2012).
Um termômetro capaz de medir a disseminação de informações é a verificação da percepção
do usuário em relação aos serviços de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Apesar dos usuários
mostrarem-se insatisfeitos com o acesso aos serviços de saúde do SUS, não se observam medidas
políticas de informar a população sobre a importância de sua participação nas tomadas de decisão em
saúde. Há também desinteresse da população em participar da gestão do Sistema (BACKERS et al.,
2009).
Tomar consciência dos seus direitos e deveres no SUS possibilita ao usuário contribuir com
o sistema de saúde e participar ativamente no desenvolvimento das políticas de saúde. Portanto,
popularizar o conhecimento sobre os direitos e deveres, facilita o acesso ao serviço (LANZONI,
2009). A partir disso, o trabalho objetivou analisar a compreensão da organização da rede de atenção
à saúde bucal por parte de usuários e profissionais da assistência no município de Arcoverde, PE.

METODOLOGIA
O estudo classifica-se como observacional descritivo do tipo seccional de abordagem quantitativa e
de caráter exploratório. O local de desenvolvimento do estudo é o município de Arcoverde-PE,
possuindo como população alvo os profissionais da Equipes de Saúde Bucal atuantes nas 22 Unidades
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Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município e um usuário que se encontra em tratamento
odontológico em cada Unidade. A coleta de dados foi feita a partir da aplicação de questionários. Os
dados coletados foram processados utilizando-se o programa SPSS 20.0®.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco
seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Resolução 466/12 (Número do parecer: 2.551.718).
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento, 20 UBSFs foram visitadas, onde foram coletados dados de usuários e profissionais
que atuam em cada uma delas, totalizando 59 indivíduos entrevistados. O grupo dos usuários e o
grupo dos profissionais são representados por 19 e 40 indivíduos, respectivamente.
3.1 Perfil sócio-demográfico dos indivíduos
A partir dos dados coletados, buscou-se estabelecer um perfil dos usuários e profissionais
participantes da pesquisa. Dos 19 indivíduos que formaram o grupo dos usuários, a maioria era do
sexo feminino (n=14/26,3%). Quanto à raça/cor de pele, 68,4% dos indivíduos declarou-se pardos. O
estado civil da maioria dos indivíduos foi solteiro(a) (n=8/42,1%). O nível de escolaridade dos
indivíduos foi de ensino fundamental incompleto (n=7/36,8%). A situação de trabalho mais relatada
foi de empregados (n=7/36,8%). No convívio familiar, a maioria dos indivíduos relatou morar com
filhos (n=6/31,6%). A renda familiar predominante foi de 1 salário mínimo (n=7/36,8%).
O grupo dos profissionais foi representado por 40 indivíduos, onde a maioria era do sexo
feminino (n=30/75%), de raça/cor de pele parda (n=19/47,5%), e de estado civil casados (n=24/60%).
A maioria dos cirurgiões-dentistas (n=15/75%) relatou possuir alguma pós-graduação, ao passo que
para os auxiliares de saúde bucal, a variável não se aplicou. O tempo de atuação de todo o grupo
variou de 2 meses a 40 anos, e o tempo de vínculo com o município variou de 1 mês a 23 anos. A
maioria dos indivíduos (n=31/77,5%) possuía um vínculo estatuário com o serviço.
3.2 Conhecimento dos usuários sobre a rede de atenção odontológica
Uma grande parte dos usuários (n=17/89,5%) relatou saber como conseguir vaga para tratamento
odontológico nos serviços de saúde do seu próprio município, sendo a visita à unidade de saúde a
forma utilizada por esses usuários para conseguir a vaga. Quando questionados sobre o que fariam
caso não conseguissem a vaga, os usuários relataram, na maioria, que procurariam um serviço de
saúde particular (n=7/36,8%) ou tentariam outro dia (n=7/36,8%).
Numa situação hipotética onde o indivíduo necessitasse de atendimento urgente, quando
indagados sobre onde os usuários procurariam atendimento, a maioria (n=12/63,2%) relatou que iria
a alguma Unidade Básica de Saúde.
O conhecimento sobre o financiamento do tratamento odontológico recebido no SUS
demonstrou-se ser positivo para 68,4% (n=13) dos indivíduos, e 36,8% (n=7) relataram saber que a
verba vinha dos impostos da população.
A grande maioria dos indivíduos (n=18/94,7%) relatou não ter conhecimento sobre o que são
os níveis primário, secundário e saúde; e, obviamente, todos não souberam explicar o que eram esses
níveis de atenção à saúde. Uma grande parte (n=14/73,7%) também relatou não saber quais os
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serviços de saúde que ofereciam atendimento odontológico no município. Ao passo que 78,9% (n=15)
dos indivíduos relatou não possuir nenhuma dificuldade em entender a organização da rede de atenção
odontológica, uma parcela de 68,4% (n=13) relatou que há alguém ou algo que os orientasse quanto
à essa questão, sendo citados pela maioria dos indivíduos os profissionais da própria unidade
(n=9/47,4%) como os responsáveis por suprir quaisquer dúvidas.
Quanto à uma suposta necessidade de realizar alguma reclamação quanto ao atendimento
recebido pelo SUS, 52,7% (n=10) dos indivíduos relatou fazê-la diretamente na secretaria municipal
de saúde. Todos os usuários relataram não conhecer a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, ao
passo de terem relatado ter conhecimento de que a saúde é um direito assegurado pela Constituição
Brasileira, e que é dever do estado cumpri-lo.
Quanto à responsabilidade pelo atendimento organizado na rede, os indivíduos
responsabilizaram com mais frequência os gestores (n=18/52,9%).
3.3 Conhecimento dos profissionais sobre a rede de atenção odontológica
A maioria dos indivíduos (n=23/57,5%) relatou saber o que é modelo de atenção à saúde, e 17,5%
(n=7) o classificou como bom. Grande parte dos indivíduos (n=32/80%) afirmou saber como funciona
plenamente o fluxo de referência e contrarreferência municipal, ao passo que 62,5% (n=25) informou
saber como funciona a referência entre os níveis primário e secundário, e 65% (n=26) relatou que
funcionava através de encaminhamento. A conduta tomada pela maioria dos profissionais quando
havia necessidade de referenciar algum paciente era de encaminhá-lo (n=18/45%).
Todos os profissionais afirmaram saber quais os serviços de saúde odontológicos disponíveis
no município, sendo o conjunto UBSFs e CEO citados pela maioria (n=19/47,5%). Porém, apenas
uma parcela dos profissionais (n=34/85%) soube informar quais desses serviços eram de atenção
primária, secundária e terciária.
Quanto ao pleno entendimento sobre o funcionamento da organização dos serviços de saúde
do município, a maioria (n=35/87,5%) relatou não possuir alguma dificuldade quanto a essa
organização. Uma das dificuldades relatadas foi sobre como funciona a organização da atenção
secundária em saúde.
Apesar do conhecimento dos profissionais sobre a organização da rede de atenção
odontológica demonstrar-se insatisfatória, a maioria (n=31/77,5%) relatou já ter recebido alguma
formação sobre o tema previamente.
Quanto à responsabilidade pelo atendimento organizado na rede, os indivíduos
responsabilizaram com mais frequência os profissionais da assistência (n=35/36,8%) e gestores
(n=35/36,8%).

CONCLUSÕES
Os resultados aqui apresentados são de grande valia para reforçar a necessidade de atuação da gestão
municipal de saúde na divulgação do processo organizacional da rede de atenção odontológica. A
apropriação da população sobre esta temática, facilita o seu acesso aos serviços de saúde e garante o
exercício de sua cidadania para os usuários; e para os profissionais, faz com que haja um melhor
direcionamento dos pacientes na rede de atenção à saúde, otimizando o processo de trabalho.
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1. Introdução
A formação acadêmica, por muitas vezes, nos prende ao modelo de ensino/aprendizagem conteudista,
restrito à sala de aula. Investe-se na reprodução de modelos teóricos que possam embasar a prática,
entretanto a oportunidade de aproximação com o campo de intervenção ainda é defasada. Essa
possibilidade de prática pode ser vivenciada em diversos contextos, como extensão universitária,
iniciação científica, monitoria, e também estágio não-obrigatório.
Os estudantes chegam ao estágio obrigatório preocupados em saber de antemão o que deve
ser feito e como agir em cada situação. (SÁ; AZEVEDO JUNIOR; LEITE, 2010). Tem-se a
expectativa de colocar em prática o que aprendeu nos anos em sala de aula, de maneira estruturada;
no entanto, é impossível tentar controlar algo que ainda não aconteceu, algo que se manifesta no
próprio encontro. O inesperado angustia o estagiário porque ele não tem experiência em campo e,
muitas vezes, não pode se agarrar a um modelo estruturado do que fazer, se sentindo impotente.
Durante a formação acadêmica o discente busca um aporte teórico que possa fundamentar sua
prática, o que contribui para aumentar as expectativas que o aluno vai criando entorno de como se
dará a práxis profissional. No que se refere ao curso de Psicologia da UPE - Campus Garanhuns, a
grade curricular oferece oito estágios básicos a fim de possibilitar ao aluno uma aproximação da
prática profissional em diversos contextos de ação do psicólogo. Porém, apesar de terem essa
oportunidade desde o início da formação que contribui para a visualização e desmistificação do lugar
do psicólogo nos espaços de práxis, alguns desses estágios mantem o discente no lugar de observador
lhe tirando a oportunidade de ser protagonista.
Este trabalho surge da experiência de três estagiários do Serviço de Atenção Psicológica Profª
Lindair Ferreira de Araújo – SAP/UPE. Uma das atividades de estágio é o Plantão Psicológico, numa
perspectiva fenomenológica existencial, ao modo de Heidegger.
O intuito deste trabalho é refletir, a partir de nossas narrativas escritas nos diários de bordo,
as experiências e afetações vivenciadas em atendimentos no Plantão Psicológico que nos
possibilitaram lançar o olhar sobre a nossa práxis profissional, buscando questionar a nossa formação
e os modelos de ensino/aprendizagem vigentes, possibilitando visualizar o estágio não só como um
espaço para aplicação de modelos teoréticos de psicoterapias, mas como um espaço que solicita do
estagiário a abertura para o encontro com o cliente, o que aponta a importância de se pensar a
necessária interlocução entre sala de aula e campo de intervenção, no decorrer do curso.
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2. Relato de experiência
Nosso contato com o plantão psicológico nos permitiu diminuir expectativas que criávamos em
relação à prática do psicólogo desde o início da graduação. Isso nos faz pensar a importância desse
estágio ao nos deparar com a realidade profissional, enriquecendo nossa formação a partir da
articulação entre teoria, prática e experiência profissional. O plantão psicológico é um espaço de
cuidado e escuta pontual, emergencial, para aquele que sofre. Assim,
Os atendimentos sustentam-se entre fala/escuta tensional do plantonista e de
sofre: uma modalidade da clínica psicológica não estruturada,
tradicionalmente, apenas para atender agilmente queixas pautadas
temporalidade estrita, mas distinta pela pro-cura urgencial daquele que
(BRAGA; MOSQUEIRA; MORATO, 2012, p.558).

quem
como
pela
sofre

Isso nos gerou inseguranças, pois não haver continuidade nos impossibilita planejar ações ou
técnicas terapêuticas, diferentemente de como ocorre em outras modalidades psicológicas, nos
solicitando o lugar de acolhimento e escuta.
O planejamento terapêutico, que se traduz pelo planejamento das ações ou técnicas
terapêuticas ao longo do processo de acompanhamento psicológico, permite ao profissional pensar
uma aplicabilidade de técnicas que atentem à demanda do cliente. Porém, isso não ocorre no plantão
psicológico, considerando sua imprevisibilidade. Sendo assim, nos impede a aplicação de teorias que
oferecem modelos terapêuticos prontos. A intervenção é pensada através da experiência trazida pelo
cliente, portanto, o plantão psicológico torna-se sempre o lugar do inesperado por não sabermos o
que vamos escutar em cada atendimento, nos fazendo pensar o lugar do trabalho teórico a partir da
experiência, como aponta Sá et al. (2010, p. 140).
Outra experiência importante é a de supervisão, que é trazida por Morato (2009, p.35) como:
[...] atividade clínica e pedagógica, podendo acontecer logo após ou mesmo durante
o atendimento. Atentamente cuida-se de compreender como o plantonista foi tocado
pela narrativa do cliente, conduzindo-o a elaborar essa experiência de testemunhar
uma história de sofrimento existencial, pela inclinação do supervisor testemunhando
a narração do plantonista sem as pré-concepções clássicas sobre atendimento
psicológico.

Dessa forma, temos a oportunidade de olhar para o que nos afeta no encontro com o cliente,
possibilitando assim que a supervisão seja o lugar de cuidado do plantonista. A partir disto, podemos
refletir sobre nossa atitude a partir do que o cliente traz, e dar encaminhamento ao atendimento,
sempre respeitando o movimento do outro que nos procura.
Tivemos também contato com a experiência de construir registros de atendimentos que se
deram através de diários de bordo que, segundo Aun e Morato (2009, p.123), “é comunicar algo
vivido e sentido, um diário é como tecer de muitas histórias interligadas”, é um meio de expressão e
reflexão das afetações que surgiram nos atendimentos e supervisão. Através das narrativas, abre-se a
possibilidade de olhar para a própria ação, que provoca a reflexão e aponta outros sentidos. Narrar,
portanto, se caracteriza por comunicar, compartilhar experiências vividas e sentidas, rememorar
afetações que ficam marcadas ao serem comunicadas (AUN; MORATO, 2009). Dessa forma, o diário
de bordo, além de ser uma forma de registro dos atendimentos, através das narrativas produzidas por
nós plantonistas, tem-se mostrado como outra possibilidade de dar sentido às afetações que se revelam
durante o atendimento e supervisão, como também após os mesmos.
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3. Discussão
O plantão psicológico nasce a partir de inquietações de um grupo de psicólogos que trabalhavam com
a abordagem centrada na pessoa, criada por Carl Rogers. Entretanto, a nossa experiência se volta para
o plantão psicológico numa perspectiva fenomenológica existencial, rompendo com o modelo
tradicional; assim, os estagiários se dispõem a atender demandas emergenciais, não se limitando ao
tempo e lugar pré-determinados. (ROCHA, 2010.)
Dessa maneira, é uma práxis que propõe compreender a experiência do cliente
acompanhando-o na revelação e construção de sentido. Os alunos, por muitas vezes, vêm com uma
bagagem teórica acumulada nos anos de formação, e quando se encontram como plantonistas, se
deparam com a estranheza de não interpretar teoricamente a experiência do cliente, mas junto com
ele compreender, produzir sentido a partir da sua própria experiência. Essa abertura de pensar as
intervenções através das experiências trazidas pelos clientes indica a necessidade de uma disposição
para a escuta e a responsabilidade do plantonista de se pensar ali mesmo uma ação clínica que
possibilite que o outro se mostre. Ou seja, “é a partir dessa escuta que as intervenções do terapeuta
são produzidas e comunicadas como a compreensão daquilo que lhe foi dito.” (ROCHA, 2011, p.122).
A partir dessa trajetória, podemos dizer que o Plantão Psicológico se mostra desalojador para
os estagiários, em virtude do fator de instabilidade, de lidar com o inusitado diante das tantas
possibilidades em que o cliente revela no atendimento, e que distancia-se da aplicação de modelos
teóricos de intervenção. Aqui, se destaca a importância da supervisão, que tem por trabalho o recolher
das afetações do estagiário em busca de um sentido possível as suas vivências com o cliente, para
assim poder recolher as afetações e turbulências dos clientes. O grupo de supervisão, possibilita,
também, um compartilhar de afetabilidade e reflexões com outros estagiários, enriquecendo nossa
compreensão acerca de como estamos nos sentindo e compreendendo o outro em atendimento.

4. Considerações Finais
A experiência de estágio não-obrigatório no Serviço de Atenção Psicológica Profª Lindair Ferreira de
Araújo – SAP/UPE, na modalidade de Plantão Psicológico, nos permitiu compreender a relevância
de um ensino imbricado com o campo de ação, tendo em vista que essa modalidade de prática
psicológica proporciona que o estagiário experiencie a sua profissão, desconstruindo os pressupostos,
relacionados ao domínio das técnicas, sobre a sua própria práxis. A partir do Plantão Psicológico, foi
possível perceber que o estágio não se constitui apenas como um espaço de reprodução de modelos,
mas solicita a atitude de abertura frente ao outro que nos procura, e a troca de experiências com
profissionais, colegas e clientes, nos permitindo pensar a nossa própria formação que muitas vezes
nos engessa no modelo reprodutivo de teorias. Podemos assim compreender, através do Plantão
Psicológico, que o estágio não se trata de um lugar para reprodução de modelos, mas sim de pôr em
andamento a própria práxis através de uma abertura que possibilitará uma reflexão sobre o modo de
se estar com o outro.

5. Referências
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1. Introdução
A depressão infantil é uma problemática recente. Apenas a partir da década de 1970 começaram
estudos voltados para essa temática. Transtorno depressivo maior, segundo o Manual de Diagnóstico
e Estatística das Perturbações Mentais (APA, 2014, p. 155) “é caracterizado por episódios distintos
de pelo menos duas semanas de duração (embora a maioria dos episódios dure um tempo
consideravelmente maior) envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções
neurovegetativas, e remissões interepisódicas”.
Todos os eventos que acontecem no cotidiano da criança precisam ser levados em
consideração para o desencadeamento dessa patologia. Segundo Lima (2014) citado por Fraga (2015,
p. 11) “problemas no sistema familiar, fatores genéticos, abuso físico ou sexual, problemas escolares
e separação dos pais também são considerados fatores de risco para o desenvolvimento do
transtorno”. Ou seja, são inúmeras situações nas quais a criança está envolvida e na maioria das vezes
se encontra sozinha sem maturidade para lidar com eventos estressores que trazem um sofrimento
psíquico e algumas vezes físico muito grande e são marcas que perpassarão por um longo período de
tempo, prejudicando seu desenvolvimento nas etapas futuras.
Considerando a relevância de abordar a problemática na infância, o presente trabalho analisa
o desenvolvimento da depressão infantil enquanto distúrbio, bem como a ruptura do paradigma de
que essa era uma disfunção que atingia somente adultos. Assim, problematiza, especialmente, a
dimensão social da depressão infantil em dois contextos, o familiar e a escola, como sendo os mais
importantes. Além disso, são apresentadas reflexões sobre a supervisão parental falha e as diferentes
possibilidades de comportamento na escola e dessa forma, pretende-se estabelecer uma sucinta e
relevante contribuição para a análise da depressão infantil e das perspectivas do cenário onde ela se
torna mais propícia.

2. Metodologia
A perspectiva metodológica utilizada foi de caráter qualitativo, consistindo em uma revisão de
literatura, qual delineamento foi construído a partir de artigos científicos encontrados nas plataformas
digitais: SciELO, PePSIC e BIREME, além de outros referencias (dissertações e teses). As áreas de
investigações nos textos analisados foram: clínica, família, escola, criança, depressão e depressão
infantil, dos quais foram selecionadas produções de diferentes pesquisadores que abordam a
problemática e feita uma leitura crítica para a realização do presente trabalho.
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3. Resultados e Discussão
A família é a primeira instituição qual a criança tem contato e esta se torna responsável pela sua saúde
e bem-estar, devendo se enquadrar nesse cenário de proteção para que possa passar a tranquilidade
que a criança carece. Nesse sentido, de acordo com Cruvinel e Boruchovitch (2009, p. 88).
[...] um ambiente familiar caracterizado por condutas parentais inadequadas, ou a
psicopatologia de um dos pais pode ajudar no aparecimento de problemas depressivos.
Nesse caso, a presença de dificuldades na dinâmica familiar seria um fator de risco
para a depressão e, portanto, poderia contribuir para o desenvolvimento de sintomas
depressivos na criança, bem como para a sua manutenção.

A constituição familiar, bem como todos os seus atributos, tais como: cuidados, educação,
sustento, afeto, são aspectos fundamentais na formação da personalidade. Estudos com famílias
brasileiras mostram que algumas atitudes de negligência parental podem ser prejudiciais ao
desenvolvimento psicológico saudável da criança. Mostram ainda que “as crianças que vivenciam
situações de violência e abandono familiar apresentam mais depressão.” (OSHIRO, 1994, apud
CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009, p. 89). Ou seja, independente de classe, cor, religião a
sintomatologia pode se desenvolver em qualquer criança que não tenha um ambiente familiar
saudável ou que os pais apresentem alguma disfunção que propiciam essa estatística. Além disso, em
casos em que ocorre a separação de um deles, o filho acaba se tornando um “joguinho de manobra”
usado para as discursões e brigas judiciais do casal. Dessa forma,
[...] um contexto familiar em que há relações saudáveis entre seus membros,
caracterizadas pelo suporte e pelo apoio afetivo, pode ser importante na recuperação
de uma criança ou de um adolescente com depressão. Nessa direção, a família assume
um caráter de proteção no sentido de prevenir que seus filhos desenvolvam problemas
psicológicos e, caso estes surjam, são capazes de ajudá-los na sua recuperação.
(CRUVINEL; BORUCHOVITCH, 2009, p. 88-89).

A família assume uma postura dupla nessa patologia, seja como causadora do sintoma na
criança, ou como reparadora dos mesmos, por possuir alguns mecanismos que possibilitam a
recuperação dela. “Para que haja um desenvolvimento emocional saudável, a criança necessita de um
ambiente familiar favorável, capaz de suprir suas necessidades básicas, como proteção e
acolhimento.” (ROTONDARO, 2002 apud MIRANDA et al., 2013, p. 106).
Se tratando de depressão infantil um dos ambientes que também merecem destaque é a escola.
Como visto, os pais em ambiente familiar de forma “falha” podem acarretar vários sintomas
depressivos na criança, mas algumas vezes a pressão que a escola, desde cedo, viabiliza para o aluno
não se torna uma tarefa fácil, pelo contrário, a cobrança e o bom rendimento nem sempre são
enfrentados de forma tranquila já que,
[...] Esta, muitas vezes, exige mais da criança do que o próprio grupo familiar. O
contato com outras crianças, a necessidade de pertencer a um grupo na escola, trocas
de professores, exigências de tarefas, podem propiciar a manifestação dos sintomas
depressivos.” (FRAGA, 2015, p. 19).

Nesse ambiente, qualquer problemática vivenciada de forma isolada precisa ser levada em
consideração, pois a proporção na qual afetará a vida do sujeito é muito particular. O rendimento nem
sempre deve ser considerado como a única forma para diagnosticar uma sintomatologia, mas pode
ser considerado o primeiro sinal de alerta para pais e professores.
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O professor enquanto educador se torna um dos investigadores mais importantes para
diagnosticar alguma alteração comportamental em seu aluno, porque ele está próximo diariamente e
percebe quando a função de aprendizagem do mesmo sofre alguma mudança que passa da
normalidade e que não era uma característica presente antes. Segundo Pinheiro et al (2017, p.166),
“[...] a informação aos educadores na identificação de sinais e sintomas depressivos, como fenômeno
que possui vários fatores determinantes, podem contribuir para um diagnóstico precoce e,
consequentemente, para o trabalho de prevenção à saúde infantil”. Além disso, como afirma Cortez
(2005),
É necessário ajustar as condições de aprendizagem da criança, através de estudos
aprofundados de seu desenvolvimento biopsicossocial, às exigências de ensino
inerentes ao professor e ao sistema educacional, bem como esse sistema valorizar a
forma com que essas crianças aprendem no intuito de prevenir o aparecimento de
problemas emocionais, como a depressão. Se os problemas emocionais se
manifestarem, a escola deve ter meios de intervenção eficazes e coerentes que
priorizem a minimização ou a extinção desses problemas. (p. 34-35).

4. Considerações finais
As discussões deste trabalho permitem compreender a participação direta que a família e a escola
possuem nos sintomas depressivos infantis, refletindo sobre quão significativos essas instituições são
para a formação do sujeito. A criança na maioria das vezes não sabe lidar com os fenômenos que a
depressão apresenta, diante disso, é importante atentar para algumas reações de comportamento
como: se retrair, mostrar características agressivas como uma forma de proteção, bem como, em
alguns casos, a presença de comportamentos que oferecem perigo a sua integridade física.
É fundamental que a família desempenhe um papel de cuidado, sobretudo, na primeira
infância de forma que sua presença e participação nessa etapa propiciem mecanismos para uma
qualidade de vida ideal, contribuindo para o não aparecimento de patologias como a depressão.
Sugere-se, portanto, que a escola juntamente com a família se empenhe na promoção de saúde mental,
garantindo dessa forma, um melhor desenvolvimento psíquico da criança.
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1.Introdução
Na era digital, tornou-se primordial o desenvolvimento de outras competências comunicativas aos
cidadãos, que agora precisam ser letrados digitalmente. Essa inserção no mundo tecnológico tem
modificado a produção de sentidos nos textos que são reconfigurados continuamente, fazendo com
que esse lócus de interação seja relevante aos estudos linguísticos. Nesse contexto, o presente estudo
analisa como ocorre a intertextualidade em memes e sua implicação na construção de outros sentidos
n texto, discutindo sobre os efeitos de sentido produzidos a partir das relações intertextuais
estabelecidas, suas implicações para a construção do humor no gênero e as implicações do fenômeno
na relação autor-texto-leitor. Como aporte teórico, utilizamos os estudos desenvolvidos dentro da
Linguística Textual, como também dos estudos sociais do texto. Partimos do pressuposto de que a
intertextualidade ocorre quando um texto remete a outro anteriormente proferido, seja de forma
implícita, explícita, conforme Koch, Bentes e Cavalcante (2007). Compreendemos também que os
memes são formas discursivas (SOUZA, 2013), produzidas em contexto virtual sobre um
determinado fato ocorrido que se propaga exponencialmente pelos ambientes virtuais, principalmente
nas redes sociais (Facebook, twitter, instagram...). Ao fim da pesquisa, feita a partir de memes do
Facebook, conclui-se que a intertextualidade, além de ser um fator comum aos memes e crucial para
a produção de humor no gênero, é de extrema importância para a compreensão dos sentidos do texto,
na medida em que “obriga” o leitor a acessar seus conhecimentos enciclopédicos para que possa
compreender

2. Metodologia
Para responder às questões levantadas e contemplar os objetivos pretendidos com a pesquisa, optouse por selecionar um corpus formado, inicialmente por dez memes da ferramenta de rede social
Facebook - ou “social software”, segundo Primo e Brambilla (2005), tendo em vista que é uma das
redes sociais mais populares do mundo, ou seja, que propicia o compartilhamento de informações
para um quantitativo maior de usuários. Para a seleção e delimitação do corpus , foram coletados
memes produzidos/postados entre o período de dezembro de 2016 até junho de 2017. Os mesmos
deveriam manter relação temática com a Reforma da Previdência. Em seguida, foram selecionados
do corpus inicial apenas quatro dos memes, sendo eles os que que apresentavam maior número de
curtidas e compartilhamentos.
Acerca da Reforma, trata-se da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 287, proposta pelo
atual presidente Michel Temer em dezembro de 2016, ganhou grande espaço de discussão nas redes
por trazer em suas premissas medidas extremamente problemáticas e polêmicas, ao passo que ferem
(para alguns) os direitos sociais/trabalhistas conquistados ao longo de uma história de luta de grande
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parte da população brasileira. Por este ser um tema de ampla discussão nas redes sociais desde aquele
momento, haja vista sua relevância política, social e econômica, decidiu-se utilizá-lo como critério de
delimitação.
Os memes selecionados foram analisados em seguida, partindo do pressuposto de que a
intertextualidade ocorre quando um texto remete a outro anteriormente proferido, seja de forma
implícita, explícita, conforme Koch, Bentes e
Cavalcante (2007). Entende-se, também, que os memes são formas discursivas (SOUZA, 2013),
produzidas em contexto virtual sobre um determinado fato ocorrido que se propaga exponencialmente
pelos ambientes virtuais, principalmente nas redes sociais (Facebook, twitter , instagram...).

3. Resultados e Discussão
Como já mencionado, para subsidiar as análises, buscou-se apoio teórico nos estudos linguísticos do
texto, buscando compreender mais profundamente sobre o fenômeno da intertextualidade mediante
as considerações de Koch, Bentes e Cavalcante (2007), bem como acerca dos outros
elementos/processos que concorrem para a construção de sentidos no texto - em nosso caso, nos
memes. Também, acerca da interação no ambiente digital, recorre-se às considerações de Xavier
(2005). Além disso, para discutir a noção de meme, utilizam-se as considerações de Souza (2013), já
brevemente mencionadas.
Com o estudo, após as análises e discussões teóricas, foi possível perceber que a
intertextualidade é um traço comum e, por que não, essencial na produção e funcionamento dos
memes, tendo em vista sua importância para a construção de sentidos, inclusive do humor nessas
formas discursivas/textuais.
Além disso, foi possível também perceber que a intertextualidade é fundamental para que o
leitor acesse os sentidos construídos. No caso dos memes, o leitor somente compreenderia as
intenções do autor ao produzi-los se conseguisse rememorar o texto fonte, garimpando seus
conhecimentos enciclopédicos.

4. Considerações Finais
Por fim, foi possível perceber, com o estudo, que os processos intertextuais vão além do texto verbal,
no caso dos memes, é necessário que o leitor compreenda a relação deste com as outras semioses (no
caso, as imagens) que o formulam para que consiga compreender os sentidos produzidos. Assim
sendo, julgamos pertinentes pesquisas que busquem compreender melhor essas múltiplas semioses
que constroem o texto na interação virtual e como interferem na construção dos sentidos nesse
ambiente (virtual).
A principal dificuldade encontrada, inicialmente, foi acerca do conceito de meme, texto
formador do corpus escolhido para a pesquisa. Isso pelo fato de haver uma escassa discussão dentro
dos estudos linguísticos sobre esse gênero do ambiente virtual. Apesar disso, a pesquisa não foi
impossibilitada, já que não era nosso objetivo aprofundar uma análise acerca da estrutura desse
gênero, se poderia ser assim definido (como gênero), ou forma discursiva/textual. Não caberiam um
aprofundamento nessas questões neste estudo, porém tais questões já suscitam novos estudos no que
diz respeito ao gênero meme.
De modo geral, acreditamos ter conseguido contemplar os objetivos pretendidos, sabendo,
claro que estudos mais aprofundados poderiam exprimir melhor as considerações que aqui fazemos.
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A partir da pesquisa originou-se um artigo intitulado "Reforma da Previdência:
intertextualidade e construção de sentidos em memes do Facebook", o qual foi encaminhado para
publicação em revista científica.

Órgão de fomento: CNPq (atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) 2017/2018
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1. Introdução
Um bom livro didático pode fornecer ao professor subsídios necessários para realizar do seu trabalho.
“O livro didático assume múltiplas funções e características. Constitui-se como uma referência de
conteúdos para alunos e professores, guia orientador das atividades em sala de aula e como padrão de
organização e sistematização do currículo”. (SILVA, 2010, p.6). Dentre os conteúdos estudados no
Ensino Médio, sem dúvida matrizes aparece como um do quais os estudantes têm mais dificuldade,
isso certamente se deve ao seu nível de complexidade e abstração, e ao método que o professor decida
adotar na hora de transmitir o conhecimento ao discente, podendo levar o mesmo a considerar que é
o conteúdo inútil e sem nenhuma importância para sua vida, uma boa solução para esse problema é
ensinar através da resolução de problemas, desse modo o conteúdo se tornaria significativo, e
interessante para o aluno. George Pólya, firmava que não basta apenas repetir exercício várias vezes,
é necessário que aja compreensão do conteúdo estudando. O que só pode ser alcançado através de
metodologias de ensino que deixem o aluno participar da construção do conhecimento matemático
promovendo assim o envolvimento deles no processo de ensino-aprendizagem.

2. Objetivos
Este trabalho objetiva analisar como o autor do livro Matemática Paiva 2 publicado pela editora
moderna, o qual foi possui a PNLD, abordou conteúdo matrizes em seu livro, identificando se autor
abordou a resolução de problemas no ensino do referido conteúdo.

3. Metodologia
A coleta de dados foi realizada por meio da análise do capítulo referente ao assunto de Matrizes e
analisado como o foi abordo o ferido conteúdo, analisando as subseções mais importantes do capítulo.
As subseções analisadas foram: Introdução ao conteúdo, adição matrizes, transposta de uma matriz e
matrizes inversas. A análise dos dados foi utilizada por meio de uma pesquisa qualitativa, que
objetivou a identificação e analisar na obra se foi empregada a metodologia de Resolução de
Problemas para abordar cada um dos itens escolhidos, tendo como referencial o que afirma Dante
(1989) “Um problema é qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos
específicos para solucioná-la.” Ressaltando que um bom problema deve ser desafiador para o aluno;
interessante; ter um nível adequado de dificuldade.

4. Resultados e Discussão
Segue a análise das subseções mais importantes do capítulo que aborda o tema Matrizes. Cada um
dos parágrafos seguintes discutirá o uso da metodologia de Resolução de Problemas nos itens
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introdução, adição e subtração de matrizes, multiplicação de um número real por uma matriz,
multiplicação de matrizes, transposta de uma matriz e matrizes inversas.
4.1 Introdução presente no livro
No item introdução, a formação do conceito de matrizes é feita com a associação às tabelas de dupla
entrada e usado como exemplo uma que relaciona a expectativa de vida dos brasileiros nas cinco
regiões do Brasil com o gênero. Para introduzir as matrizes não foi proposto nenhuma situaçãoproblema que exija ao aluno desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-la. Poderia ter sido
proposto algum problema que pode ser solucionado com os conhecimentos de tabela do aluno e que
no decorrer do capítulo fosse apresentado a solução utilizando as operações com matrizes quando
estas tiverem sido abordadas.
Um exemplo de problema desses é aquele que dado duas tabelas – a primeira relacionando
alguns times de futebol com os resultados alcançados (vitórias, empates e derrotas), e a segunda tabela
apresentando a pontuação atribuída à vitória, ao empate e à derrota – fosse pedido a tabela de pontos
alcançados por cada um desses times. É um problema que é solucionável tanto interpretando as duas
tabelas quanto multiplicando as matrizes associadas a elas, essa última solução seria apresentada no
item de multiplicação de matrizes.
4.2 Adição de matrizes presente no livro
No item adição de matrizes, é utilizado um problema para a introdução do conteúdo e antes da
definição de soma de matrizes. A situação-problema transcrita abaixo consiste de uma indústria de
televisores que possui duas filiais com a produção diária delas representadas em duas tabelas e tem o
objetivo de representar a produção total diária das duas filiais em uma terceira tabela: Uma indústria
de televisores possui duas filiais, A e B. Cada uma delas produz o modelo 1 e o modelo 2 de televisor.
As tabelas abaixo apresentam as produções das filiais nos três primeiros dias do mês de fevereiro:

Figura 1: Tabelas usadas na situação-problema
Matemática -Paiva

Fonte: Livro didático –

Em seguida a situação é apresentada como uma operação com matrizes; é atribuído a terceira
matriz o nome de matriz soma e dado a definição de soma de duas matrizes. Dado o exposto, foi
verificado que a situação-problema foi utilizada como ponto de partida para se chegar na definição
assim esse conteúdo foi abordado utilizando a metodologia de Resolução de Problemas.
4.3 Transposta de uma matriz presente no livro
No item transposta de uma matriz, é utilizado apenas definição diretamente e exemplos. Este tópico
está junto de outras definições abordadas do mesmo modo como é o caso matriz quadrada, matriz
identidade e etc. Porém, transposição de matrizes é mais complexo que estas outras definições e
deveria ser abordada com uma situação-problema; apesar de ser “um item curto e de pouco
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comentários, mas que deveria conter um exemplo prático, para que os alunos verifiquem sua
serventia.” (KRAIESKI, 1999, p. 22).
Dado o exposto, não foi adotado a metodologia de Resolução de Problemas na abordagem de
transposição de matrizes.
4.4 Matrizes inversas presente no livro
No item matrizes inversas, é destacado a semelhança com números reais inversos, seguido de uma
revisão deste último conteúdo. Assim é introduzido a definição de matrizes inversas seguidos de
exemplos.
Dado o exposto, não foi utilizado a metodologia de Resolução de Problemas na abordagem de
matrizes inversas.

5. Considerações Finais
O autor foi feliz na abordagem do assunto, fazendo uma abordagem ampla do conteúdo, as
contextualizações feitas na explicação dos tópicos foram satisfatórias, pois traziam elementos do
cotidiano. Em relação as questões propostas aos estudantes, temos exercícios, mas uma boa parte se
enquadra como problema, pode se afirmar que o livro trabalhou bem a resolução de problemas neste
capítulo.

6. Referências Bibliográficas
Brasil. (1998) Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática.
Brasília: MEC.
Kraieski, Protasio. (1999) Abordagem de matrizes no ensino médio uma avaliação crítica através dos
livros didáticos, com sugestões de aplicações. 1999.
Dante, L. R. (1989) Didática da resolução de problemas de Matemática: 1ª a 5ª séries. São Paulo:
Ática.

530
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

Síndrome de Alienação Parental: consequências e entrelaces à
constituição da imagem corporal
Gisele Michele da Silva¹, Anna Victoria Pereira da Silva¹, Laura Nunes Novaes¹, João Ricard
Pereira da Silva2,
¹Alunas

do Curso de Bacharelado em Psicologia – Formação Psicólogo – Campus Garanhuns
do Curso de Bacharelado em Psicologia – Formação Psicólogo – Campus Garanhuns

²Professor

joãoricard@yahoo.com.br, giselemichele1@gmail.com, {anna_victoria2012, lauranunes2010}@hotmail.com

Palavras-chave: Síndrome de alienação parental; imagem corporal; falsas memórias.

1. Introdução
O presente trabalho busca lançar um olhar para a Síndrome de Alienação Parental (SAP), suas
consequências e possível relação com a constituição da imagem corporal da criança e adolescente e
seu desenvolvimento. A SAP é um fenômeno recente e consequente das estruturas familiares
modernas e do processo de divórcio litigioso, em que a parte autora procura meios de diminuir o outro
lado da passada relação (ANDRADE et al., 2018).
O processo de alienação da criança se apresenta em diversas formas, sendo a mais comum o
processo de criação de falsas memórias nessas, afim de destituir a relação da criança com o outro
genitor e sua moral. Sobre a Síndrome de Alienação Parental, que segundo Gardner (2002, p. 2)
caracteriza-se “um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas
de custódia de crianças”. As consequências são, no mínimo, problemas com sociabilidade, ansiedade,
depressão, isolamento, agressividade, insegurança, dentre outros.
A literatura aponta que a constituição da imagem corporal é feita a partir de “representações,
sentimentos, atitudes que o indivíduo elaborou acerca do seu próprio corpo ao longo da existência”
Bruchon-Schweitzer (1990, p. 173-174 apud BARBOSA, 2011, p. 273), é sugerido o entrelace entre
constituição da imagem corporal e vinculação parental. Sendo assim, segundo estudos, uma imagem
corporal positiva está diretamente relacionada a relações parentais também positivas e com baixos
índices de conflitos.
É a partir dessas informações que teceremos então uma discussão a respeito da SAP, suas
consequências para as crianças afetadas pela síndrome e possível relação à imagem corporal e sua
constituição. Também é objetivo desse pensar em intervenções possíveis ao papel do psicólogo, a
fim de propor novos lugares e modos de atuação do profissional.

2. Metodologia
A pesquisa é de caráter exploratório, construída a partir de artigos pesquisados em plataformas
acadêmicas digitais com tema semelhante. Divididos de acordo com a relevância e semelhança ao
tema aqui proposto. Os resultados são apresentados de forma qualitativa e direcionam a atenção para
discussões a respeito do tema.
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3. Resultados e Discussão
3.1. Conceituando a SAP
A SAP, Síndrome de Alienação Parental, é um problema antigo, porém com maior visibilidade nos
últimos anos devido aos espaços alcançados pelas novas reorganizações das configurações familiares.
Os agrupamentos, que antes eram poligâmicos, com o passar do tempo e a sedentarização do homem,
começa a constituir-se enquanto família e modelo nuclear que até hoje é conhecido e posto na
sociedade. Dentro deste modelo, estão as figuras materna, paterna e os filhos. (ANDRADE et al.,
2018)
Por consequência da redefinição dos papéis parentais emergem novas problemáticas. Como
coloca o art. 1.631 do Código Civil de 2002: "Durante o casamento e a união estável, compete o poder
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.” O que
antes em casos de separação de corpos a responsabilidade era da mãe, agora passa a ser de poder
familiar. O naturalizado começa a ser permeado por um clima de disputa pela responsabilidade da
criança, e a parte ressentida pode começar o processo de alienação na intenção de destituir os vínculos
entre filho e ex-cônjuge.
Na maioria das pesquisas feitas foi possível notar que as crianças vítimas da alienação
parental, geralmente, ao serem questionadas a respeito do genitor alienado respondem com as mesmas
características que o genitor alienador costuma atribuir. Ao serem questionadas como elas sabem
daquelas informações, ou mudam de assunto ou assumem a responsabilidade da mãe (que é,
geralmente o genitor alienador). A criança passa a reproduzir os mesmos discursos do alienador,
referentes ao seu outro genitor, mas não sabe como originou-se as “certezas” a respeito do outro
responsável. Isso ocorre devido ao processo de implantação de falsas memórias na criança por parte
do alienador, se dá por meio de discursos que põem em xeque a moral do alienado
Com o alienador fica geralmente a sensação de desprezo e rejeição por parte do alienado, e a
sensação de vingança presente incentiva a criança afastar-se da outra parte, interferindo na
constituição dos vínculos afetivos. Esses são de demasiada importância, visto que agem como um
primeiro referencial para as crianças na construção das suas concepções a respeito do mundo e de si
mesmos. (ZORTÉA, KREUTZ e JOHANN, 2008). A intervenção negativa neste processo de criação
de laços traz diversas consequências negativas que serão apresentadas ao decorrer do estudo.
A respeito das possíveis consequências da SAP, é possível pontuar problemas com ansiedade,
depressão, isolamento, agressividade, insegurança, dentre outros.
A manipulação desses vínculos é envolta de atitudes destrutivas e apresenta-se como uma
ameaça para um desenvolvimento sadio da criança. A criança alienada não se vê assim, podendo
chegar a tratar com agressividade o genitor alienador.
3.2. Constituição da imagem corporal e a SAP
Segundo Bruchon-Schweitzer (1990, p. 173-174 apud BARBOSA, 2011, p. 273) a imagem do corpo
é constituída por um “conjunto de representações, sentimentos, atitudes que o indivíduo elaborou
acerca do seu próprio corpo ao longo da existência” e Barbosa (2011) sugere, baseado em outros
autores, o entrelace entre constituição da imagem corporal e vinculação parental. Sendo assim,
segundo estudos, uma imagem corporal positiva está diretamente relacionada a relações parentais
também positivas e com baixos índices de conflitos.
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A constituição da imagem corporal caracteriza-se como multifacetada e codependente. Sendo
ela passível de mudanças, é possível afirmar que dos fatores que mais influenciam, a vivência
primária na família é de fundamental importância. Segundo Schilder (1999) citado por Zortéa, Kreutz
e Johann (2008, p. 112) “tratar-se de uma reconstrução constante daquilo que o indivíduo percebe de
si e das determinações inconscientes que ele traz de seu diálogo com o mundo”. Uma vez a existência
de impeditivos para este processo de maneira positiva, há a possibilidade de consequências negativas.
Barbosa (2011, p. 274) aponta que em estudo feito com mulheres por Domini, Johnson e Koch
(2000), “referem que aquelas que são diagnosticadas com perturbações alimentares percebem o seu
pai como mais rejeitadores do que as mulheres do grupo controle”. Assim, é possível inferir que a
visualização da imagem de um pai ausente, perigoso e indiferente, por consequência da SAP, pode
interferir diretamente no comportamento alimentar do indivíduo e em como esse se veem. O estudo
também aponta que não apenas a ausência da figura paterna pode gerar essas perturbações, mas a
dinâmica do ambiente em que as crianças estão inseridas.
De certo, é possível afirmar, segundo as literaturas referente ao tema, que as consequências
da SAP são uma ameaça ao desenvolvimento da criança e adolescente submetido ao fenômeno. Além
de também reverberar consequências para além da vida adulta, tais como problemas com álcool e
drogas, depressão e divórcio. (ANDRADE et al., 2018).
3.3. Possibilidades de intervenção
Tendo em vista as graves consequências da Síndrome de Alienação parental, vistas na infância,
adolescência e também fase adulta do indivíduo, se faz necessário pensar alternativas para evita-las.
É preciso ressaltar a importância do poder legislativo no que concerne a formulação da lei que prevê
guarda-compartilhada para ambos genitores, com o objetivo de não deixar que um genitor tenha
supremacia em relação ao outro. Cabe também ao poder executivo a fiscalização da boa execução da
lei.
Juridicamente, além do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) há outras medidas que
visam garantir a proteção da criança e do adolescente, com o intuito de promover a segurança sobre
seus direitos fundamentais, como a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei da Alienação
Parental).
E à categoria do psicólogo existem variadas formas de atuação. Além do evidente
acompanhamento da criança que está vivendo o processo de divórcio dos pais e da guarda
compartilhada, cabe ao profissional pensar alternativas junto aos envolvidos. Promovendo discussão
e participação objetivando o melhor para todos os protagonistas. É preciso entender que a síndrome
da alienação parental não atinge apenas a vítima. Também ao alienador é preciso voltar atenção, visto
que se ele repassa suas sensações afim de moldar a imagem do ex-cônjuge para o filho, talvez haja
nele ainda a sensação de um luto pós divórcio não superado.
Além da já citada atenção ao agente alienador, é preciso voltar-se a ele com um olhar
cuidadoso, como geralmente a característica deste perfil é composta por mães, é possível inferir que
talvez haja a sensação de abandono e insuficiência. Na maioria das vezes, nos modelos de famílias
tradicionais, em caso de divórcio a criança costuma ficar sob responsabilidade materna e essa se vê
no papel de “super-mãe” ao ter que suprir sozinha às demandas do filho. Isso pode gerar as mais
variadas manifestações de sofrimento.
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4. Conclusões ou Considerações Finais
O presente trabalho teve por objetivo principal elucidar um debate a respeito da alienação parental
enquanto síndrome, sendo ela vitrine de um problema mais amplo em que as consequências
reverberam durante a infância do indivíduo e possivelmente até a vida adulta. Traumas que
acompanham e marcam de maneira significativa.
O estudo se mostra como incentivo para pesquisas futuras a respeito da SAP e suas
consequências, através de maior número e melhores estudos que comprovem com cientificidade os
modos como se reverbera a síndrome. Afim de contribuir para a tomada de processos judiciais, na
clínica psicológica e para a sociedade de maneira universal.
Também foi possível notar através dessas pesquisas que pensar na alienação parental não é
apenas pensar na criança que sofre, mas em todos os protagonistas da vivência. Logo, este estudo
mostra as multi possiblidades de pesquisa para contribuição em psicologia. É preciso, portanto, visão
crítica a respeito de cada caso.
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1. Introdução
As lesões musculares podem ser destingidas como, qualquer disfunção que provoque algum impacto
inadequado na funcionalidade do músculo, seja ela morfológica ou histoquímica (SUSSAI, 2008).
São caracterizadas por uma variada soma de fatores, tais como desorganização das miofibrilas,
ruptura de mitocôndria e retículo sarcoplasmático, interrupção da continuidade do sarcolema,
autodigestão e necrose celular, mas também de alterações microvascular progressiva e inflamação
local (MATHEUS et al., 2008).
As lesões musculares podem ocorrer por mecanismos diretos ou indiretos. As lesões diretas
podem ser causadas basicamente por sobrecarga repetitiva ou por traumatismo direto, tendo como
consequência a inflamação no local da lesão. As lesões indiretas ocorrem por problemas neurológicos
ou vasculares (SANTOS 2011).
A crioterapia é um recurso terapêutico frequentemente utilizado no tratamento de lesões no
músculo esquelético agudo. Traumas moderados e graves nos tecidos moles estão presentes na maior
parte das lesões causadas por práticas de exercício (MATHEUS et al., 2008).
Os efeitos fisiológicos induzidos pelo resfriamento tecidual incluem diminuição da
temperatura, do metabolismo, da circulação sanguínea, da dor, do processo inflamatório e do dano
oxidativo. Dessa forma o resfriamento local leva a uma diminuição do metabolismo celular,
proporcionando à célula um menor consumo de oxigênio, o que permite sua sobrevivência por um
período maior de isquemia ou diminuição parcial da circulação, evitando, assim, a hipóxia secundária
e, consequentemente, a morte celular (SIQUEIRA, 2015).
O recurso de Crioterapia é um termo abrangente que se refere a muitas técnicas de utilização
e aplicação de frio para obter um benefício de qualquer modalidade terapêutica é necessário
compreender as necessidades específicas do paciente e a resposta fisiológica da modalidade (SILVA,
2010).
A utilização de frio ou calor superficial são intervenções seguras, de baixo custo e que podem
ser indicadas no tratamento separadamente, mas também associado a outros recursos de tratamento,
tendo um importante papel na prevenção da incapacidade funcional, proporcionando melhoria e
recuperação tanto nos movimentos quanto da função física do paciente (NEVE et al., 2016).
Quando utilizadas de modo adequado, as técnicas de crioterapia são instrumentos poderosos
para tratar patologias musculoesqueléticas, seja na fase do atendimento inicial em trauma agudo, ou
durante a reabilitação de patologias músculo esquelética variada. As aplicações inadequadas podem
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impedir o desenvolvimento de ambas as fases de tratamento da lesão, retardando ou impedindo a
aplicação de terapia mais benéfica (SANTOS, 2011).
O presente estudo tem como objetivo demonstrar a eficiência da crioterapia no tratamento das
lesões musculares e apresentar a sua importância na preservação do meio ambiente de forma
sustentável e econômica, portanto, atentou-se para a elaboração deste trabalho e, para tanto, apoiouse nos seguintes teóricos: ( SANTOS, 2011; NEVE et al., 2016; entre outros autores).

2. Metodologia
O estudo consiste em um artigo de revisão de literatura, desenvolvido através de estudos publicados
nos últimos quinze anos e pesquisados nas bibliotecas virtuais Pubmed, Lilacs, Scielo e Medline
através de palavras chaves: crioterapia, lesões musculares, e sustentabilidade econômica. Para isso,
dos 40 artigos pesquisados, foram selecionados, 20, onze monografias, bem como 5 livros,
encontrados disponíveis na Biblioteca do Instituto Batista de Ensino Superior de Alagoas
IBESA/UNIRB. No período de Abril a Maio de 2018.
A abordagem do recurso fisioterapêuticos na aplicação de crioterapia nas lesões musculares,
baseada na aplicabilidade sustentável de maneira econômica.

3.Discussão e Resultados
Silva (2007) e Neves et al., (2016), afirmam que a crioterapia é uma terapia fria que busca através da
sua aplicação a utilização de frio ou calor superficiais são intervenções seguras, de baixo custo e que
podem ser indicadas no tratamento separadamente, mas também associação a outros recursos de
tratamento , que tem um importante papel no tratamento podendo prevenir a incapacidade funcional,
proporcionando melhoria e recuperação tanto do movimento quanto da função física do paciente.
Considerando que quanto mais precocemente for utilizada, melhores serão os resultados, na medida
em que a vasoconstrição provocada pela ação do frio, vai certamente auxiliar na diminuição do edema
e a dor a tabela seguinte destacar os principais estudos a indicação e tempo de tratamento.
Tabela 1. Principais estudos do tempo e recomendação de fisioterapia.

Autor/Ano

Tempo de Aplicação

Recomendações

Leventhal (2010),

20 minutos

Dor e redução do edema.

Souza, J; Ueda, T(2014),

20 a 30 minutos

edema e
dor
em
processos
inflamatórios agudos

Oliveira, et al.(2007)

30 minutos

indução da lesão muscular.

Matheus et al., (2008)

30 minutos

lesão muscular aguda,

Fernandes, (2011)

15 a 20 minutos, repetidos lesão
do
entre intervalos de 30 a 60 esquelético
minutos
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Brancaccio, Nelson et al.( 10 minutos de crioterapia a lesão muscular
2005)
após a lesão;
Intencional
10 minutos de crioterapia
após 24 horas da lesão;
10 minutos de crioterapia
após 48 horas da lesão.
Segundo o autor Oliveira (2007), a crioterapia é um dos recursos mais baratos e amplamente
recomendado no tratamento rápido em curto período de tempo na causa da lesões musculares. Tendo
como objetivo da utilização da crioterapia diminuir sequelas adversas que estão relacionadas ao
processo de lesão nos perspectivos fatores dor, edema, hemorragia, espasmo muscular.
Astur et al., (2014) diz que as lesões musculares são mais comuns e representam de 10% a
55% de todas as lesões. Ocorrem principalmente por contusões, estiramentos, lacerações. As causas
são multifatoriais e existem fatores de risco, como idade, lesão muscular pregressa da mesma região,
etnia, sobrecarga, desequilíbrio de forças e alteração na capacidade de alongamento do grupamento
muscular em questão. A maioria das lesões citadas ocorre nos membros inferiores 97%, 30% no
quadríceps, 28% nos adutores da coxa e 21% no tríceps sural.
Carvalho (2006), a firmar que os reconhecidos benefícios na recuperação no tratamento das
lesões do sistema neuro músculo esquelético também provoca algumas alterações neuro musculares
importantes. Uma destas mudanças é a diminuição da velocidade de transmissão do impulso nervoso,
que diminui, sequentemente, conforme a temperatura diminui, até o momento em queda condução
fique completamente bloqueada. Outra mudança é o aumento da duração do potencial de ação do
nervo sensitivo, que ocorre pelo aumento do período refratário absoluto e relativo.títulos das
subseções devem ser escritos em negrito, tamanho 12pt, alinhados à esquerda.

4. Considerações
O presente estudo de revisão de literatura, demonstrou que a crioterapia é uma técnica bastante
utilizada na fisioterapia e existem várias modalidades diferentes de aplicação, fácil aplicabilidade,
sendo uma técnica sustentável que não poluir, reduzindo e elimina a quantidade de toxidade de
resíduos. Crioterapia vem sendo um recurso fisioterápico eficaz como método anti-inflamatório, é
bastante aplicada para o tratamento de lesões musculares.
Neste estudo verificou-se que a crioterapia promove melhora nas Lesões musculares e
possui grande importância no tratamento, contribuindo com a preservação do meio ambiente por ser
um recurso econômico e eficaz.
Salienta-se a necessidade realização novas pesquisas sobre a sustentabilidade na área
da fisioterapia.
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1. Introdução
Se há poucos anos “viver no mundo da lua” e “criança sonhadora” eram formas lúdicas e poéticas de
expressar sobre a importância da fantasia e da imaginação na infância, atualmente, é muitas vezes
considerada como um indicador/suspeita de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). A contemporaneidade acaba por deixar ainda mais tênue à linha entre o desenvolvimento
normal e o patológico, tendo em vista que a maioria destes sintomas se dá em decorrência dos avanços
e modificações nas dinâmicas sociais. Por isso, pretende-se levantar um breve histórico referente aos
estudos realizados, investigando a relação e influência da construção da imagem corporal e as relações
sociais com o TDHA, averiguando e entrelaçando o conhecimento sobre tal tema.

2. Metodologia
Foi realizada uma pesquisa descritiva acerca da problemática do drama da atenção na infância
contemporânea, pelo método de Revisão de Literatura. Queconforme apontado por Gil (2003), tal
modelo de investigação “não pode ser constituída apenas por referências ou sínteses dos estudos
feitos, mas por discussão crítica do “estado atual da questão”.” (GIL, 2003, p. 162). Nas bases de
dados: Bireme e SciELO.

3. Resultados e Discussão
Em uma análise etiológica sobre o TDAH, é verificado que ele já foi relacionado a problemas morais,
deficiência e até mesmo disfunção cerebral – inicialmente pensado com um dano cerebral mínimo.
Sobre isso, consideravam que o dano era insuficiente para acometer em manifestações neurológicas,
mas suficiente para gerar alterações comportamentais e funções cognitivas com aponta Silva (2010).
Rohde et al (2000) pontua que no DSM tal transtorno começou a ser citado a partir do III
(1980), nele o transtorno surge como a síndrome de déficit de atenção, já no DSM IV (1994) aparece
com classificações (distinções de tipos). Atualmente no DSM V o TDAH engloba uma lista com 18
sintomas, sendo nove deles relacionados à desatenção; seis à hiperatividade; e três à impulsividade.
539
Garanhuns, PE
15 a 19 de outubro de 2018

Semana Universitária 2018
De 15 a 19 de outubro
ISSN 2447-519X

No que se diz respeito à construção da imagem corporal, a falta de estabilização psíquica em
decorrência do declínio (e até mesmo ausência) da função paterna, a criança acaba que submetida ao
saber médico que silencia/cala seu corpo através de medicamentos, em uma tentativa de erradicar um
comportamento que não é aceito socialmente, mas deixa-se de considerar que o patológico na criança
em determinada época, pode ser normal em outra época e contexto diferente. Por conseguinte, a
criança acaba por responder com seu corpo através de uma agitação motora generalizada, que mostra
uma falha na construção de sua imagem corporal, a qual se mostra incapaz de conter o excesso da
angustia. Os sintomas são entendidos como apelo pela intervenção paterna, Levin (1997 apud , 2010)
deixa claro que são nos movimentos (hiperativos) que a criança manifesta sua angustia. A
hiperatividade aponta para um obstáculo no decurso da construção da subjetividade.
Concluiu Silva (2010) que a criança se expressa de modo apelativo, almeja intervenção
orientada pelo pai, o que indica assim um obstáculo no processo de subjetivação da criança. Já a
hiperatividade, é uma desordem pulsional, ou seja, a resposta do Outro não pode ser escrita para assim
dar conta do gozo, pode ser, portanto uma forma de contentamento pulsional, como sendo um corpo
que não é regulado pelo simbólico, segundo o mesmo autor.
3.1. A desatenção: Atenção ao sintoma
Para Brandão (2011) o sintoma que a criança apresenta denota de uma verdade do casal, a criança
revela a verdade do Outro. Desse modo, o que uma criança traz como sintoma revela o que há de
sintomático entre um homem e uma mulher, o sintoma vem cifrar o gozo onde não há significante.
Mas, o sintoma é um meio pelo qual a criança acessa a sua condição de sujeito. Ele afirma ainda que,
o sintoma está entre as formações do inconsciente, indispensável para se instituir uma demanda de
psicanálise. Portanto, na infância há um trabalho psíquico a ser construído, sendo através dos sintomas
que a acriança poderá contornar seus obstáculos em relação ao Outro.
Em sua análise bibliográfica Freitas e Baptista (2017) afirmam que nós últimos 40 anos a
atenção, e a desatenção, encontraram o enfoque e o espaço de validação como patologia específica.
Há então uma mudança de foco, antes era a hiperatividade e agora passa a ser a desatenção. A temática
associada à desatenção, geralmente pode acabar sendo nomeada como hiperatividade, que acabam
por descrever a criança com “defeito de controle moral”, que rememora a perspectiva do ajustamento
social.
Barkley (1997 apud Caliman, 2008), afirma que a criança (ou o adulto) com TDAH será
sempre imaturo no desenvolvimento da aptidão de persistência da concentração e controle da ação
quando comparados indivíduos de sua faixa de desenvolvimento dados “normais”, ou seja, o
indivíduo com TDAH não é capaz de esperar. A discriminação entre o sujeito desatento/hiperativo
normal, o indivíduo com TDAH e aqueles que buscam a superação das suas capacidades cognitivas
surge da compreensão dos sujeitos implicados na avaliação diagnóstica. Para que uma clínica
diagnóstica do TDAH seja possível, estas expectativas devem ser examinadas, consideradas e
questionadas.

4. Considerações Finais
A desatenção da criança, sintoma que leva ao diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade, é entendida a luz da Psicanálise com sendo a exteriorização do inconsciente e, por
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conseguinte, do corpo pulsional, mostra uma falha na função paterna e na construção de sua imagem
corporal, instauração da lei e contenção da angustia, provocando uma desestabilização psíquica, que
acaba sendo sujeitada ao saber médico que silenciará seu movimento de angustia através de
medicamentos, em uma tentativa de reparo na criança.
Compreende-se que as adversidades relacionadas ao TDAH – sejam elas advindas da falta de
atenção, além de características como impulsividade e hiperatividade – configuram-se no processo
de constituição do sujeito que ocorre por meio da função materna e paterna, bem como da relação
com o meio social.
Além disso, a desatenção pode existir independentemente de ser classificado como “normal”
ou “patológico”, ou seja, algumas crianças vão apresentar dificuldade de atenção que dificultaram em
seu processo de aprendizagem.
A hiperatividade, vista como uma demasia da função materna pode ser vinculada a desatenção
sendo confundida com a falta de concentração, observada principalmente no âmbito escolar, a criança
acaba por ser diagnostica pelo professor. Por ter-se a atenção como parte constituinte do processo de
aprendizagem. Culminando no emprego de rotulagens na criança e agravando o seu quadro, pois a
discriminação sofrida acaba por diminuir o interesse da criança no aprendizado.
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1. Introdução
A terapia genética vem se destacando progressivamente no âmbito da saúde como uma nova
ferramenta para o tratamento de doenças de base genética. Nesse sentido, a proposta dessa terapia é
a manipulação genética como estratégia terapêutica que, por sua vez, pode atuar pela inserção de um
gene mediante um plasmídeo ou pela inibição da expressão pela degradação de seu mRNA (RNA
mensageiro) que acaba por impedir a tradução e produção de uma proteína (ZORZIA et al. 2016).
Partindo desse pressuposto, técnicas como a do RNA de interferência (iRNA) tornam-se mais
consolidadas e amplamente discutidas – ainda que não seja ferramenta exclusiva para terapia gênica
– com o advento de novas tecnologias que permitem o aprofundamento de seus mecanismos. Sobre
o iRNA, Estevam (2017, pag. 7) discorre que “é um meio de silenciamento gênico mediado por RNA
de dupla fita que atua no reconhecimento de uma sequência específica do mRNA, possibilitando sua
fragmentação com a finalidade de bloquear a tradução desse mensageiro”.
A partir do desenvolvimento dessa tecnologia, diversos estudos sobre o silenciamento
genético no câncer, na produção de certas proteínas, no HIV e em doenças de herança monogênicas
ganham novas perspectivas e novas possibilidades para uma terapêutica mais eficiente. Isso porque,
a especificidade e a capacidade de atuar em uma sequência pré-determinada produzirá um tratamento
para doenças que, até então, possuem apenas cuidados paliativos ou com muitos efeitos colaterais
(BRASIL, 2010).
Portanto, é preciso explanar o uso dessa tecnologia no tratamento do paciente com
enfermidades de etiologia grave e/ou crônica e, por fim, produzir melhora de sua qualidade de vida
ou o prolongamento da mesma. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar uma
revisão literária sobre os avanços da terapia gênica por meio do iRNA a fim de entender sua
importância, estimular sua pesquisa e apresentar os desafios ainda presentes bem como as realizações
já conquistas pelos estudos produzidos até a presente data.

2. Metodologia
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa da
literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed, ScienceDirect, Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS) e trabalhos de Latus sensus. Após consulta aos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS), foram identificadas as palavras-chaves correspondentes RNA de Interferência, Inativação
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Gênica, Terapêutica com RNAi. Os critérios de inclusão adotados foram artigos escritos nos idiomas
português e inglês, bem como, a abordagem do tema pesquisado.

3. Resultados e Discussão
Desde as primeiras manipulações genéticas por volta da década de 1940, a manipulação de genes vem
se desenvolvendo a ponto de propor, cada vez mais, alternativas para as enfermidades de origem
cromossômica (LINDEN, 2008). Seguindo essa lógica, pesquisadores buscam usar as sequências
pequenas de RNA de interferência (iRNA) a fim de impedir a super-expressão de genes ligados a
doenças como o câncer e doenças hereditárias monogênicas. Vale ressaltar, ainda, que há relato na
literatura do uso dessa terapêutica no combate de parasitas através do silenciamento de proteínas
como a GAPDH, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (BUZATTI, 2018).
Nesse panorama, os siRNA são parte também de uma fiscalização do genoma a nível póstranscricional e, portanto, estão naturalmente envolvidos na maioria dos processos biológicos,
incluindo os relacionados com a sobrevivência e controle de morte celular (KOBAYASHI &
TOMARI, 2016). Com isso, pesquisas sobre o câncer de Premsirut et al. (2018, a e b) mostrou que
essa tecnologia de interferência se relaciona com a apoptose e tem grande valor no tratamento do
câncer. Partindo desse pressuposto, uma nova abordagem de combate a esta doença seria o
silenciamento de genes com expressão exacerbada, como os genes BCL-2 e BCL-xL, que resultam na
promoção da sobrevivência celular (THOMAS et al. apud MELLO JUNIOR, 2017). Não obstante,
Um (2015) explica que “no contexto do câncer, os membros pró-apoptóticos (proteínas BAX e BAK)
são caracterizados como executores de apoptose, atuando como supressores tumorais”.
Outro estudo ainda relatado sobre tal terapêutica por Paiva (2017) é a aplicação da mesma no
tratamento do HIV. Nesse estudo, busca-se a no gene que codifica o co-receptor CCR5 – essencial
para entrada do vírus nos linfócitos T auxiliares e no próprio genoma do vírus HIV. Já Carmona
(2017) aplicou o iRNA para bloquear a produção de proteínas mutadas causadoras da doença de
Machado-Joseph (DMJ), também conhecida como ataxia espinocerebelosa do tipo 3 - ataxia
hereditária autossómica dominante com maior prevalência a nível mundial. – causada por uma
expansão no número de repetições CAG nos genes codificantes para as proteínas poliglutamínicas.
No entanto, o uso do RNA de interferência encontra limitações que são apresentadas na pesquisa de
Mello Junior (2017, pag. 38):
A aplicação é geralmente prejudicada pelas propriedades moleculares intrínsecas do ácido
nucleico, tais como alta massa molar (~ 13 kDa) e propriedades aniônicas [...] (que) tornam
as moléculas de siRNA incapazes de entrar passivamente nas células alvo (QIU et al., 2016).
Além disso, as moléculas de siRNA apresentam imunogenicidade alta (DE FOUGEROLLES
et al., 2007), excreção renal rápida (WATER et al., 2006) e suscetibilidade à degradação por
ação de endonucleases séricas (TURNER et al., 2007).

Ainda neste aspecto, quando a Alnylam, empresa de Cambridge, Massachusetts, desenvolveu
o patisiran – medicamento cuja ação era através do iRNA contra amiloidose transferrina hereditária
- em 2002, os desenvolvedores relataram a preocupação com a farmacocinética (absorção,
distribuição, metabolismo e a excreção) da medicação (LEDFORD, 2018; BRUNTON et al., 2012).
Porém, recentes avanços no entendimento do mecanismo destes RNAs de interferência e de como
possibilitar a administração patisiran permitiu que a FDA, Food and Drug Administration, dos EUA
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aprovasse a primeira medicação com tal tecnologia de interferência, no dia 10 de agosto, que se
tornou, portanto, um marco na farmacologia e na terapêutica das doenças genéticas. Não obstante,
tais estudos podem, ainda, beneficiar pesquisadores que estão desenvolvendo terapias de edição
genética baseadas na popular técnica CRISPR – Cas9 (LEDFORD, 2018).

4. Considerações finais ou Conclusões
Com base no que foi exposto, é possível concluir que as novas tecnologias baseadas na terapêutica
gênica através de iRNA vêm evoluindo e, por conseguinte, a maior regulamentação do mecanismo
de morte celular pode ser medida de tratamento para enfermidades severas ou mesmo crônicas. Com
isso, a pós-modernidade trouxe uma nova possibilidade farmacológica em que o princípio ativo é
capaz de atuar com especificidade no código genético e apresentou um novo caminho terapêutico que
pode ser explorado por meio de outras técnicas como a CRISPR – Cas9. Não obstante, com o
entendimento mais amplo do mecanismo de atuação do iRNA, doenças como o HIV, o câncer e de
heranças genéticas recebam uma nova perspectiva para que, em estudos futuros, possa haver um
tratamento definitivo ou que melhore a expectativa e a qualidade de vida.
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1. Introdução
O projeto Terapia do Riso (TR) consiste em uma ação transformadora que tem como objetivo a
promoção da melhora do estado mental, emocional e da percepção dos pacientes, familiares e
funcionários dos hospitais e Instituições de longa permanência, pelo olhar, ouvir, e compreender as
necessidades, promovendo assim o bem-estar e o humor terapêutico. Ela se originou a partir das ideias
de Patch Adamns, que se utilizava da medicina de uma forma não convencional, por meios de
descontração na tentativa de diminuir a dor daqueles pacientes (LUCHESI & CARDOSO, 2012).
Voltado principalmente para crianças e idosos, o projeto busca auxiliar tanto essas pessoas, quanto
seus familiares, em busca de melhor adaptação ao novo ambiente, restabelecendo um equilíbrio,
levando escuta e leveza para o dia a dia monótono desses espaços.
O Terapia do Riso não possui fins curativos. No entanto, Fassarella et al. (2012) apresenta em
sua pesquisa que a melhora no quadro de crianças que vivenciaram a TR é significativa, promovendo
estado enérgico e participativo, com diminuição das reclamações por dor. Isso nos faz perceber que
o bom humor dos pacientes, principalmente crianças, ampara a recuperação. Várias pesquisas foram
realizadas com relação à eficácia da utilização da terapia do riso. O livro “Soluções de Palhaços”, de
Morgana Masetti, tem como foco a ideia de transformação em pessoas envolvidas no âmbito
hospitalar e em instituições de longa permanência, apresentando a importância desse trabalho para o
social e o desenvolvimento acadêmico. A saúde e a alegria expressas pela figura do palhaço nos
apresentam emoções positivas e potente transformação.
Por ser um projeto de extensão realizado com êxito nos quatro últimos anos letivos,
ressaltamos a necessidade da continuidade da Terapia do Riso estendendo o projeto não só para as
crianças, mas também para funcionários e idosos que se encontram em uma nova realidade entre os
muros de instituições que os recebem de forma permanente. Atualmente, a TR se tornou uma
referência na cidade, sendo o único projeto a levar a palhaçaria para o hospital, e no estado por
reconhecer sistematicamente instituições de longa permanência como campos propícios para atuação.
A partir desse projeto houve uma expansão de conhecimento a respeito da humanização na prática do
cuidado, sendo importante ressaltar a melhora na desenvoltura dos discentes que compõem o projeto
no que se refere à comunicação aluno-paciente e sua relação com a sociedade como um todo.
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Visto isso, este trabalho tem como objetivo mostrar como foi desenvolvido, durante o ano de
2018, o projeto de extensão “TERAPIA DO RISO EM INSTITUIÇÕES DE GARANHUNS - PE:
UMA PRÁTICA DE CUIDADO”, a fim de se ter uma visão do trabalho feito.

2. Metodologia
O projeto é desenvolvido no Hospital Regional Dom Moura (HRDM) e no Abrigo São Vicente de
Paulo, em Garanhuns (PE) – uma instituição religiosa de referência, conhecida pelo cuidado e
acolhimento proporcionado à população idosa, mulheres de Garanhuns e região, que foram ali
alocadas. Assim, são realizadas atividades com idosas residentes no abrigo através da escuta e da
interação, com prováveis repercussões psicossociais considerando os processos de adoecimento e
maior dependência de cuidado aliados ao afastamento do círculo familiar sofridos, bem como a
interação com os profissionais que lá trabalham. Em uma perspectiva paralela, o contato com
pacientes infanto-juvenis hospitalizados, no HRDM, é feito na tentativa de reduzir o mal-estar
psicológico proveniente da internação pesarosa que quebra seu referencial de bem-estar.
Simultaneamente, na realidade da hospitalização, a interação atinge, ainda, os acompanhantes dos
enfermos que acabam por vivenciar o mesmo espaço de estresse e limitação da rotina hospitalar e os
profissionais da área ao levar uma maior interação dos mesmos com os envolvidos. Isso promove
uma relação de cuidado horizontal entre os profissionais do local e os internos.
Uma vez por ano acontece a seleção de novos membros, que é feita com dinâmicas de
percepção, de interação coletiva e de comunicação. Desse modo, é avaliado a disponibilidade de
tempo, empatia, capacidade de se adaptar a novas realidades, disponibilidade para conhecer novas
ferramentas de cuidado em saúde, capacidade de escuta e envolvimento e participação.
A princípio, foram realizadas reuniões durante o semestre com os 22 estudantes participantes
do projeto, a fim de dividir os grupos de visita e fixar a rotatividade dos mesmos em suas atuações
no Hospital Dom Moura e no Abrigo São Vicente de Paulo. Nas reuniões, também foi reafirmado em
diálogo ou em oficina os princípios norteadores da técnica Clown da palhaçaria empregada na
Terapia, e coletada as impressões obtidas a cada ciclo. Cada grupo ficou composto por três ou quatro
integrantes, sendo todos coletivamente responsáveis por seguirem a ordem do cronograma de visita
proposto e estabelecido em reunião com o aval do grupo, segundo a carga horária total veiculada no
projeto. Os grupos foram arranjados de modo que cada um realizassem ações quinzenais, uma em
cada local de aplicação do projeto – o hospital e o abrigo.
Além disso, os integrantes participaram de oficinas de formação e aprofundamento em Clown,
a fim de que estivessem formação para as atuações e pudessem realizar oficinas para pessoas não
participantes do projeto e que tivessem interesse nessa arte.
Concomitantemente, dentro dos espaços, foi desenvolvida a socialização dos estudantes com
o ambiente e o trabalho da convivência, da aceitação e da entrega, por meio da conversação. Isso
aliada à desconstrução da imagem do palhaço como aquele que apenas faz rir para aquele indivíduo
capaz de estabelecer uma breve, mas poderosa relação centrada no encontrar o outro.

3. Resultados e Discussões
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Todo ano os membros do projeto participam da oficina de formação para que fiquem capacitados para
o início das ações. Esta é ministrada por Este é Rafael Barreiros– DRT: Nº2393 Liv. 10 Fls. 173 Pe.s,
também conhecido por Gentileza, arte-educador, licenciado no curso de Educação Artística com
Habilitação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco, responsável pela coordenação
cênica dos projetos de doutores palhaços, Palhaço-terapia - UPE (Universidade de Pernambuco), além
de vários projetos em outras universidades.
A oficina de 2018 com os 22 membros foi realizada no início do ano letivo de 2018, de forma
a adequar os horários dos alunos e do responsável pela capacitação. Assim, foi feita durante os finais
de semana do mês de março, com carga horária total de 52h/aula, tanto para os novos integrantes
como para os veteranos. Isso foi um avanço para o projeto por ter tido a formação com carga horária
completa, algo que ainda não havia sido alcançado, se comparado aos anos anteriores. Isso fortalece,
de certa forma, o vínculo e tornam os membros aptos para as ações.
Como forma de ter uma formação continuada e relembrar os conhecimentos vividos na
formação, a partir de 2018 foi inserida a oficina de aprofundamento que deve ser feita semestralmente,
como acordado com os membros do projeto. A desse ano foi realizada em agosto e ministrada por
Rafael Barreiros com carga horária de 16h.
Tendo a formação feita e estarem aptos, os alunos passaram a fazer as ações quinzenais em
Garanhuns, no Abrigo de Idosas São Vicente de Paulo e na ala pediátrica do Hospital Regional Dom
Moura.
As visitas de 2018 no abrigo foram enriquecedoras, tanto em aspectos emocionais, quanto na
interação e na participação, contando com a habilidade de improviso dos membros da TR e imensa
capacidade de envolvimento pela imaginativo das idosas, superando expectativas. Isso porque muitas
das idosas apresentam problemas como cegueira, dificuldade ou incapacidade de locomoção,
diferentes graus de demência ou quadro de depressão maior; contudo, foi identificado grande
envolvimento e participação nas dinâmicas.
No que diz respeito às ações no HRDM, a maioria das crianças na emergência pediátrica
apresentou grande envolvimento. De início, muitos membros da TR relataram que as crianças ficavam
tímidas e inibidas, porém com o avançar da ação, também entravam na brincadeira, a ponto de haver
o relato de uma mãe que pela primeira vez em meses estava vendo sua filha sorrir.
Assim, são nítidas as mudanças de semblante das crianças e das idosas durante as visitas, em
que os componentes se viram cercados por risos, por brincadeiras; embora alguns momentos de choro
e de fragilidade por parte de idosos e crianças foram presenciados. Isso mostra o quão dinâmicas
precisam ser essas visitas e como os integrantes devem estar preparados para lidarem e aprenderem
com cada situação.
Por fim, ainda em 2018 haverá a seleção de novos membros para o projeto, realizada de forma
dinâmica e interativa por meio de oficina e entrevista pelo mesmo profissional responsável pela
formação dos membros, auxiliando no processo de escolha. A seleção deste ano tem como objetivo
de aumentar a quantidade de membros para 2019 – passando de 22 para 30. Isso é importante para a
manutenção do projeto, a fim de que ele cresça e mais pessoas sejam atingidas.

4. Considerações Finais
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Assim, constata-se que as atividades lúdicas com caracterização de palhaços contribuem para
amenizar o sofrimento e oferecer uma atenção humanizada à criança, no período de hospitalização, e
ao idoso, ao longo de sua estadia no abrigo. As ações com brincadeiras, conversas, acolhimento estão
de acordo com a Política de Humanização do SUS, entendida como: valorização dos diferentes
sujeitos envolvidos no processo de saúde, estabelecimento de vínculos solidários, aumento da
corresponsabilidade na produção de saúde, compromisso com a ambiência e condições de trabalho e
atendimento, além da identificação das necessidades sociais de saúde.
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1. Introdução

O Núcleo de Cartografias da Subjetividade (NUCAS) se propõe a trabalhar com autores da chamada
filosofia da diferença, como Deleuze e Guattari, e, numa perspectiva ética, estética e política, busca
direcionar ações que façam repensar nossos modos de existência diante dos engendramentos que nos
atravessam. Diferentemente da cartografia tradicional, a cartografia da subjetividade se faz no
acompanhar dos processos subjetivos, dos movimentos desejantes. É papel do cartógrafo permitir a
fluidez das intensidades de modo a descobrir como facilitar sua expressão no encontro com o outro
que pretende “entender”, e entender em nada se relaciona com explicar ou revelar, pois são
intensidades buscando expressão, e estas não estão a nível de significação real. (ROLNIK, 1989).
Diante disso, a Extensão no ano de 2018, com seu projeto Movimenta Campus, tem como
intuito trabalhar na micropolítica dos afetos, principalmente dentro da universidade. No decorrer do
semestre, as atividades foram voltadas à prática do Cineclube “Um Olhar a Mais”, onde o objetivo
central era a exibição de filmes que não são do acesso das grandes massas. Tais produções tinham em
comum um olhar sensível sobre a vida e, através desses marcadores, foi possível repensar nossos
modos de existir diante dos agenciamentos dentro e fora da academia e dos modos de subjetivação
aos quais somos expostos, permitindo assim a fuga imaginária destes ambientes. O cinema é o
instrumento utilizado como disparador dessas afetações por ser capaz de alcançar onde as palavras
não podem, pois essa experiência passa pelo corpo.
A proposição do cineclube foi e permanece sendo, então, uma oportunidade de dar vazão às
intensidades, construindo alternativas àquelas construídas no discurso midiático, apresentando outros
modos de dizer e ver. Dito isto, o cineclube pretende provocar pela linha das intensidades, não pela
racionalidade e significação. A ideia da cartografia é nômade, que acompanha processos, é
rizomática, assim, o cine promove a desterritorialização, traçando mapas de subjetividades, para
“mergulhar na geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: pontes
de linguagem.” (ROLNIK, 1989).
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2. Metodologia

Os entrelaces dessa atuação foram buscadas através do conceito de Cartografia de Deleuze e Guattari
(1995), que se apresenta como uma mobilidade fluida acerca dos desejos, das subjetividades, dos
afetos e que vai traçando caminhos que tomam distância de modelos instituídos e constituem práticas
criativas, e que, para nós, permitem a saída dos muros da universidade. Nas palavras de Romagnoli
(2009, p. 6): “[...] a cartografia aponta para a construção de saídas e inspirações para quem se propõe
a estudar a realidade, promovendo uma flexibilização metodológica, que tem como intuito escapar da
reprodução e do acomodamento intelectual[...]”.
Segundo Passos et al (2015) são nestes processos que a Cartografia permite o estar em contato
direto com as pessoas em seu território existencial. Isto significa estar disponível à abertura dos
encontros que podem surgir, e, a partir deste sentido, o Cineclube “Um olhar a mais” vem, enquanto
disparador audiovisual, acompanhar processos subjetivos, numa reformulação sobre a arte e a vida,
numa relação entre imagem e modos de subjetivação como linhas de fuga que, para Deleuze (1998,
p. 49):
A linha de fuga é uma desterritorialização. Os franceses não sabem bem o que é isso.
É claro que eles fogem como todo mundo, mas eles pensam que fugir é sair do
mundo, místico ou arte, ou então alguma coisa covarde, porque se escapa dos
engajamentos e das responsabilidades. Fugir não é renunciar às ações, nada mais
ativo que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também fazer fugir, não
necessariamente os outros, mas fazer alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar
como se fura um cano. […] Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia.
Só se descobre mundos através de uma longa fuga quebrada.

Até o presente momento, foram exibidos cinco filmes sobre diversas temáticas. No que se
refere ao modo de funcionamento do cineclube, foi estabelecido um cronograma, nele constando as
datas de exibição e informações sobre as produções escolhidas, estas a serem divulgadas via redes
sociais, juntamente com as sinopses, tendo as terças feiras como dias fixos para realização. Após as
exibição, foram abertos momentos de debates livres.
3. Resultados e Discussões

Os sentidos acerca do cinema foi o que precipitou a escolha do local. Foram feitas sessões no auditório
da Universidade de Pernambuco - UPE campus Garanhuns com o intuito de provocar a real sensação
de âmbito cinematográfico.
Diante desse compromisso, pode-se perceber que se cria, nesse ambiente, uma oportunidade
de encontros, onde se motivam os debates críticos diante das produções audiovisuais, que tocam no
sensível, desde o posicionamento da câmera, até mesmo no andamento do filme, como todas essas
características tem a capacidade e a força de infiltrar-se naqueles que o assistem. Do mesmo modo,
as discussões perpassam por temas atuais, disparados pelas sessões extras, como do documentário “À
Margem da Fé”, produção de universitários do Campus Garanhuns, que trata sobre o estigma voltado
a determinadas religiões, às expressões de religiosidade, e, nesse caso em específico, a valorização
das crenças católico-africanas, entre outros exemplos. O cineclube, assim como a extensão como um
todo, proporciona, acima de tudo, uma chance de integração entre os cursos da universidade, pois
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suas ações não são voltadas a um público específico, dando jus ao nome do projeto extensionista
Movimenta Campus.

4. Considerações Finais
Por conseguinte, tendo o cinema como instrumento potente sobre os modos de subjetivação através
dos agenciamentos visuais, vivemos a experiência sensível da qual a arte nos evoca. Sob este
movimento, houveram falas acerca dos filmes apresentados, desenvolvidas por um pensamento
crítico e que reverberam sobre os fluxos de vida. A proposta tende a provocar o escape das
intensidades massificantes, numa ideia de trabalho pelas vias micropolíticas de atuação. Isto significa
um trabalho sutil, mas potente no que concerne dos encontros que o cinema proporciona.
Por fim, a sala de cinema vai se tornando um território possível a desterritorialização, numa
perspectiva antropofágica. Rolnik (1996, p. 84) situa a antropofagia da seguinte maneira:
“o princípio antropofágico poderia ser assim descrito: engolir o outro, sobretudo o
outro admirado, de forma que partículas do universo desse outro se misturem às que
já povoam a subjetividade do antropófago e, na invisível química dessa mistura, se
produza uma verdadeira transmutação.” (ROLNIK, 1996).

É cozinhar a nós e aos outros, é degustar saberes e sabores nômades. Sendo assim, o cineclube
pode traçar mapas tendo em vista que “uma sociedade define-se por seus fluxos de
desterritorialização, por suas linhas de fuga. Cabe a cada um de nós inventar suas linhas de fuga e,
para isso, precisamos traçá-las ‘efetivamente, na vida’.” (KASPER, 2009).
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1. Informações Gerais
O primeiro estudioso sobre estresse foi Hans Selye, um médico que o defendia como um estado que
se manifesta no sistema biológico do indivíduo. “Segundo Selye, estresse é a resposta inespecífica do
corpo a qualquer pedido” (HESPANHOL, 2005, p. 154) e que está inserida em quase todas as
doenças. Esse estado no qual afeta o emocional das pessoas, é ocasionado por um estressor que é
caracterizado por todo acontecimento que tire o organismo de seu estado normal, requerendo
adaptação. Tais eventos, embora podendo serem positivos ou negativos, são muitas vezes
desafiadores e causam no indivíduo uma carga de força sobre o mesmo, ou seja, uma pressão. Dessa
forma, Selye afirmou e desenvolveu alguns processos e fases do estresse, sendo estes: Fase de
alerta/alarme, fase de resistência e fase de exaustão.
A primeira fase, por mais que cause muitas vezes tensões musculares, é a etapa que ocasiona
no indivíduo uma maior energia (devido à intensa liberação de adrenalina no corpo) e entusiasmo
para cessar a pressão, que logo após gera uma grande sensação de realização. Nesse caso, o indivíduo
consegue voltar à seu equilíbrio e as manifestações agudas desaparecem, e o mesmo resiste ao
estresse, sendo esta então a segunda fase (resistência). No entanto, se o evento estressor é intenso e
frequente, de forma que as manifestações não desaparecem, pelo contrário, se acentuam, acabam por
causar um esgotamento (físico e mental), no qual o corpo já está desgastado/cansado e o nível de
produtividade é baixíssimo, sendo esta, a fase de exaustão, que pode gerar diversas patologias graves.
Portanto, é nesse sentido que o presente trabalho tem o objetivo de compreender e pensar a
questão do estresse relacionada à vida acadêmica e social dos estudantes, mais especificamente
universitários. É uma população que apresenta um grande risco de estresse, pois está envolvida com
diversos eventos estressores como provas, prazos para entrega de trabalhos, muitas vezes,
distanciamento familiar e falta de recursos financeiros que geram uma enorme pressão sobre os
discentes.

2. Metodologia
O presente estudo é uma revisão de literatura, feita a partir de pesquisas em plataformas acadêmicas
digitais. Os textos utilizados foram separados por ordem semelhança e relevância a respeito do tema.
O objetivo é lançar olhar para o fenômeno do estresse e como ele pode se apresentar na vida de
estudantes universitários. Leva em consideração a grande exposição desses a eventos estressores e
busca abrir novas possibilidades para estudos e pesquisas a respeito do tema.
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3. Resultados e Discussão
O ingresso na universidade normalmente é encarado como um acontecimento satisfatório na vida do
sujeito e proporciona um sentimento de realização pessoal diante das dificuldades encaradas para
ocupar o espaço acadêmico, associado ao desejo de desenvolver as competências necessárias para
atuar em uma determinada profissão. No entanto, após ingressar na universidade, o estudante se
depara com uma realidade que apesar de se assemelhar a vivenciada durante as fases escolares,
certamente exigem um esforço maior para se obter resultados satisfatórios.
Para tanto, o estudante precisa obter êxito em diversas atividades como provas, trabalhos
(individuais e em grupos) relatórios, seminários, extensões, estágios, TCC, entre outros, que muitas
vezes surgem de forma simultânea e em um curto espaço de tempo, o que potencializa as reações de
estresse. Além disso, o estudante universitário precisa de competências para lidar com as pressões da
vida adulta, assim como possíveis conflitos interpessoais. Estas demandas podem desencadear
reações emocionais diversas oriundas do estresse, que tendem a se agravar mediante o avançar do
curso.
Na perspectiva de (Lameu et.al, 2016, p. 14):
De forma geral, os universitários estão constantemente submetidos ao stress de provas e
cobranças (pessoais, familiares e sociais) para um excelente desempenho nos estudos, pressões
estas, que podem gerar um estado de ansiedade prejudicial ao desempenho acadêmico. Já os
residentes em alojamentos estudantis ou repúblicas somam a tudo isso, problemas de
relacionamento, ausência de ambiente adequado para estudo, distanciamento da família e da
cidade de origem.

Diante disso, o desenvolvimento de estratégias é crucial na adaptação e superação das diversas
dificuldades encontradas no meio acadêmico, sendo assim, determinante no sucesso de conclusão do
curso e na qualidade de saúde durante essa trajetória. “O enfrentamento ao estresse corresponde ao
conjunto de estratégias adotadas pelos indivíduos para se adequarem às situações adversas que
interferem em seu equilíbrio.” (ARAÚJO et al, 2016, p. 4958). Ademais, a autora retifica que as
intenções desse enfrentamento são conseguir extinguir ou alterar os fatores estressantes, a fim de
obter a adaptação psicossocial e, assim, promover uma melhora na qualidade de vida.
A partir do estudo de Araújo et al. (2016) foram identificadas as principais estratégias de
combate como as atividades de lazer culturais, religiosas, descanso, prática de exercícios físicos, entre
outros. Diante disso, é através de pesquisas com levantamento de dados que tornará possível saber se
é necessário um apoio institucional maior, através da identificação das situações estressantes, além
de maior comprometimento individual que promovam o bem-estar físico e mental para os estudantes.
Considerando que a faculdade exige muito tempo e competência dos indivíduos, sugere-se
pensar nela como um trabalho propriamente dito. Costa, Teo e Almeida (2015) em sua pesquisa com
trabalhadores em uma indústria de Santa Catarina, levantaram a observação de que o trabalho deve
ser considerado como ambivalente, gerando não só o pensamento de prazer (dar sentido à vida, ocupar
o tempo livre) como também o de sofrimento (impedir a prática de lazer). Foi percebido que quanto
mais tempo se dedica ao trabalho, mais as pessoas precisam se expor às exigências, portanto mais
sobrecarga física e psíquica, gerando situações de estresse.
Esse ponto de vista pode ser reflexo do grande esforço e ocupação de tempo que a faculdade
exige, agravando os níveis de estresse do indivíduo, tomando assim parte da ambivalência que pode
caracterizá-la como um empecilho à prática do lazer e de outras atividades que não dizem respeito ao
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ambiente universitário. Provavelmente por causa dessa exposição frequente a situações estressoras,
“durante a formação acadêmica, estima-se que 15 a 25% dos estudantes universitários apresentem
algum transtorno psíquico, principalmente transtornos de ansiedade” (CAVESTRO & ROCHA,
2006; SAKAE, PADÃO & JORNADA, 2010 apud ROVIDA et. al, 2015, p. 27).

4. Considerações finais
Devido a fatores estressores que emergem na rotina dos estudantes, tais como a nova rotina na
faculdade, diferente metodologia e novas cobranças para alunos ingressantes. E para os concluintes,
estressores como trabalho de conclusão de curso, estágio e insegurança a respeito da vida profissional
que os aguarda é possível apontar a importância desta pesquisa. Este serve como ponte para novos
estudos em relação às situações de estresses em que vivem estudantes universitários, e objetiva propor
oportunidades para diálogo e cuidado nesses espaços.
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1. Introdução
O programa de extensão “Um Pé de Saúde” está no seu segundo ano de ações junto à Comunidade
Quilombola do Castainho, e conta com ações extensionistas que englobam os cursos de Medicina,
Ciências Biológicas e Psicologia em conjunto com a Residência Multiprofissional em Saúde Mental.
Sendo assim, tem sido um forte instrumento de aprendizagem na formação acadêmica dos alunos
extensionistas e residentes em Saúde Mental, uma vez que possibilita lançar olhares a partir de uma
prática bastante galgada no respeito ético para com a população. O programa surgiu a partir de uma
necessidade sentida numa experiência extensionista anterior, que sinalizou a necessidade de resgate
dos saberes propagados na comunidade, visto que a população mais jovem tem mostrado um maior
desinteresse pela propagação das práticas tradicionais da comunidade.
Diante disso, entre as atividades realizadas ao longo do ano, destaca-se nesse programa de
extensão a “Ação em Saúde” que foi realizada na Comunidade Quilombola do Castainho, no
município de Garanhuns-PE. Visando atingir, como público participante, os moradores das
Comunidade do Castainho e de Estivas. Nessa “Ação em Saúde”, os discentes extensionistas dos
cursos envolvidos sob supervisão das professoras de cada área e residentes desenvolveram diversas
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ações em Saúde tais como: Plantão Psicológico, oficina de criatividade, orientação em Saúde,
auriculoterapia, aferição da pressão arterial, teste de glicose, palestras e oficinas sobre plantas
medicinais e o consequente uso dessas na produção de recurso financeiros.
Assim sendo, o Programa de Extensão “Um Pé de Saúde”, propicia aos extensionistas e
residentes um contato direto com a população e com o seu fazer-viver profissional, promovendo a
interlocução entre os saberes científicos, os saberes tradicionais e populares, articulando-os em busca
de promover o bem estar dessas populações. Portanto, tem como objetivo principal fomentar a
construção de saberes sobre a cultura das comunidades quilombolas de Garanhuns, integrando os
diversos campos do conhecimento acadêmico e popular. Esse programa está ligado a um projeto de
pesquisa intitulado “Necessidades e Práticas em saúde das populações quilombolas” aprovado no
comitê de ética e pesquisa pela CAAE 83178018.0.0000.5190.

2. Metodologia
O presente programa de extensão desenvolve suas atividades junto às Comunidades quilombolas, a
partir de uma metodologia proposta pelo Ministério da Saúde (2007) baseada na Educação Popular
em Saúde, considerando assim a compreensão de saúde que a comunidade tem, como por exemplo o
uso de plantas medicinais e outras práticas que são bastantes tradicionais entre os moradores dessas
comunidades quilombolas.
No campo da Psicologia, a metodologia usada foi a Cartografia Clínica, visando uma ação
clínica, que parte da escuta psicológica realizada nas andanças pelas paisagens das comunidades e
englobando tanto a investigação quanto à intervenção, buscando compreender o cenário social e
criando modos de ação possíveis (BRAGA et al, 2012) no que se diz respeito às vivências dos
moradores das comunidades. Partindo dessa intervenção/investigação, possibilitou-se a ação clínica
no viver cotidiano (SANTOS, 2016), lançando mão das modalidades de prática como o Plantão
Psicológico e as Oficinas de Criatividade, onde se dispôs uma escuta que acompanhasse os
protagonistas-andantes que demandavam cuidado.

3. Resultados e discussão
As ações em Saúde desenvolvidas foram pensadas a partir de cada área específica de saber. Assim,
no que diz respeito a curso de Medicina, foi realizado aferições de pressão arterial e de glicemia, por
meio de testes rápidos de HGT, tendo como objetivo orientar a população sobre a importância de um
acompanhamento sistemático, bem como a relevância da frequência regular nas Unidades Básicas de
Saúde que abrange tal região.
Além disso, foram dadas outras orientações no âmbito de saúde
visando mostrar a significância de uma alimentação saudável, uso correto de medicamentos – outrora
prescrito por médicos –, atividade física, dentre outros. É importante destacar que as ações tiveram,
como foco principal, a otimização dos tratamentos de doenças crônicas, principalmente diabetes
mellitus e hipertensão arterial, através de entrevistas rápidas sobre o uso dos medicamentos
hipoglicemiantes e antihipertensivos, rotina de exercícios de baixa intensidade (caminhadas) e
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alimentação com quantidades moderadas de açúcares e sal. Sendo aberto um espaço para que a
população pudesse tirar dúvidas e receber orientações mais voltadas para os hábitos bastantes
prevalentes na comunidade.
No campo da Biologia foram desenvolvidas oficinas com plantas medicinais que
compreenderam palestras, rodas de conversa e oficinas mostrando métodos de uso das ervas
medicinais para geração de renda, bem como a fabricação de sabonetes com essências produzidas
com as ervas encontradas na região em que moram. Visaram evidenciar o saber histórico dentro da
educação formal e da comunidade, gerando diversas ligações de conhecimentos culturais e
científicos, objetivando, de forma integrada, preservar a cultura da comunidade sobre as plantas
medicinais e ao mesmo tempo trazer novas possibilidades de utilização para as novas gerações
quilombolas.
Quanto às ações realizadas no campo da Psicologia, em primeiro momento buscamos
identificar os aspectos a respeito de possíveis necessidades daquela população para intervenções
psicológicas em consonância com o método da Cartografia Clínica. A partir da fotografia
comunitária, foi possível experienciar a ação clínica no viver cotidiano, lançando mão do Plantão
Psicológico e das Oficinas de Criatividade como possibilidade de intervenção psicológica com os
moradores das comunidades quilombolas, com o objetivo de realizar uma escuta profissional para as
questões que surgissem, viabilizando atenção psicológica que pudesse acolher as demandas
emergentes.
A escuta se coloca como abertura para a compreensão dos desconfortos e tensões vivenciadas,
possibilitando um dar-se conta de suas experiências. Nesse sentido a escuta psicológica permite uma
apropriação do sentido de existir, considerando o seu modo singular de viver com-outros (BRAGA
et al, 2012).
Além dessas ações, foi realizado, também, a pedido dos moradores, o Censo Quilombola
2018, na Comunidade do Castainho. Numa ação conjunta entre Comunidade-Universidade,
percorremos o espaço coletivamente habitado, realizando a colheita de informações nas residências
dos moradores. Vale dizer que o questionário dessa colheita foi construído em parceria ComunidadeUniversidade, bem como as andanças pelo território. Neste momento, encontramos em análise dos
registros afim de retornar o mapeamento para a comunidade. Essa ação extensionista encontra-se em
consonância com os objetivos do programa de extensão, sendo possível visualizar a realidade vivida
dos moradores junto com eles e indo além, deixar com a comunidade um conhecimento atualizado
sobre a sua realidade atualizada, o qual foi construído em coparticipação.

4. Considerações finais
Dessa forma, portanto, torna-se claro que do ponto de vista da formação, as ações voltadas para a
comunidade quilombola são enriquecedoras, uma vez que articula os conhecimentos prévios e
acadêmicos aos conhecimentos tradicionais e populares. Na formação médica, o maior contato com
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a população, possibilita aos extensionistas a expansão do pensamento diante de doenças crônicas e a
percepção de como a cultura pode interferir nisso. No Comunidade do Castainho, houve a adesão de
muitos pacientes com hipertensão e diabetes, que permitiu aos alunos um maior aprofundamento
teórico e prático na abordagem situacional, otimizando os tratamentos, mas também servindo como
uma aproximação entre pacientes e futuros profissionais, que possibilita um relacionamento provido
de confiança e benefícios mútuos.
Na formação do psicólogo as ações de saúde se faz abertura para uma ação clínica
contextualizada, uma escuta em ação que solicita flexibilidade e inventividade, quebrando o olhar de
uma clínica tradicional e de tratamento, mas sim, uma ação clínica no viver cotidiano que se inclina
as demandas próprias de uma comunidade, e acompanha os modos de existir e de conviver comoutros.
Em relação a formação do biólogo, o diálogo entre saberes científicos e tradicionais se deu
nas oficinas sobre plantas medicinais, possibilitando que os conhecimentos de idosos da comunidade
pudessem ser compartilhados com os mais jovens, e dialogados com os conhecimentos acadêmicos.
Os residentes em Saúde Mental (psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais), contribuíram
que essas ações, não ficassem estanques, chamando-nos a uma ação multi e interprofissional o que
possibilitou uma ação em saúde mais ampla e interligada, em articulação com a comunidade.
Realização do Censo 2018 da Comunidade do Castainho se mostra como uma ação
extensionista bastante inusitada para nós. Surge de um pedido da comunidade que nos confia
informações significativas sobre o viver naquele território apontando que somos reconhecidos pela
Comunidade em nossas ações extensionistas. Além disso, pudemos nos aproximar mais ainda da
realidade cotidiana da comunidade, o que viabilizará intervenções mais contextualizadas e integradas,
bem como deixarmos com a comunidade um conhecimento acerca de sua própria realidade.
De um modo geral, o programa se constitui como um espaço bastante rico no processo de
formação profissional que viabiliza aos discentes e residentes extensionistas a ampliação dos olhares
sobre as práticas em saúde, demonstrando o quanto cada área de saber tem a possibilidade de criar
espaços de construção de afetos e vínculos, que propiciam uma maior efetivação nas realizações de
tais práticas.

5. Referências bibliográficas
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1. Introdução
Segundo Alexandre et al. (2016), os estudos acerca de cobertura e uso da terra, também permitem a
espacialização da degradação ambiental, seja para prática agropecuárias ou para desmatamento, o que
pode acarretar mudanças no regime hidrológico e nos sistemas ambientais.
Como a cobertura da terra influencia diretamente no regime hidrológico, torna-se necessário
compreender essa dinâmica nas bacias hidrográficas ou bacias de drenagem, que são áreas naturais
propícias para a gestão territorial, visando o gerenciamento, planejamento e desenvolvimento
econômico e social (TUNDISI, 2003, p. 108). As bacias hidrográficas podem ser definidas áreas com
os limites naturais estabelecidos pelos divisores de águas, onde há toda uma circulação de matéria e
energia. Entender a dinâmica das bacias hidrográficas é de suma importância para conservação,
manejo, planejamento e gestão dos recursos hídricos, visto que a água é um elemento da bacia e ao
mesmo tempo produto dela (MACHADO E TORRES, 2012).
Com o surgimento do Geoprocessamento e a utilização do sensoriamento remoto de imagens
orbitais, se tornou significativamente mais fácil realizar mapeamentos de cobertura da terra, já que as
cenas orbitais permitem uma visão sinótica, repetitiva e holística da paisagem (CREPANI, 2013).
Assim quando se tem a necessidade de se trabalhar com uma grande quantidade de dados
georreferenciados, o melhor meio é o uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) em
conjunto com o Geoprocessamento, que propiciará uma melhor visualização dos dados e facilidade
no seu manuseio, permitindo assim uma análise integrada dos dados (ALEXANDRE et al., 2016;
FITZ, 2008; ROSA, 2009).
O Alto curso está localizado entre a mesorregião do Agreste pernambucano e o Leste alagoano, com
as coordenadas 9°13’ e 8°53’ de latitude Sul e 36°06’ e 36°34’ de longitude Leste no (Figura 1). A
bacia hidrográfica do Alto Curso ocupa uma área de 895,03 km2 e um perímetro de 205,31 km,
abrange 6 municípios do Estado de Pernambuco (Brejão, Correntes, Garanhuns, Lagoa do Ouro,
Palmeirina e São João) e 3 municípios de Alagoas (Chã Preta, Santana do Mundaú e União dos
Palmares). O clima da bacia é do tipo Köppen, Aw (Tropical, onde o inverno é a estação seca), a
precipitação média da bacia é em torno de 1300 mm anuais.

2. Metodologia
Inicialmente se fez o levantamento da bibliografia para melhor compreensão dos conceitos e da
metodologia, consultou-se, livros, artigos, teses, monografias, dissertações e trabalhos técnicos, para
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dar fomento teórico a pesquisa. Em se seguida iniciou-se a busca de material cartográfico e imagens
orbitais.
O processamento dos dados foi realizado no QGIS 2.18, inicialmente separou-se as bandas 6,
5 e 4, já que as demais não seriam utilizadas no estudo. Em seguida se fez a correção geométrica e
radiométrica de cada umas das três bandas de cena separadamente, posteriormente foi feito a
composição em falsa cor (654), para seguir com a união das duas cenas, para formar uma única cena
com toda a área da Bacia de estudo. A calibração radiométrica foi muito importante para validação
da veracidade e acurácia dos dados, uma vez que, se utilizou duas cenas, onde cada cena foi registrada
em data e hora diferente. Desta forma essa calibração permitiu reduzir as distorções acarretadas por
possíveis problemas no sensor no momento do registro da energia eletromagnética ou pela
interferência da atmosfera na quantificação da energia, possibilitando assim, obter valores físicos de
refletância dos objetos nas imagens de forma mais próxima da realidade, dando maior precisão e
veracidade aos dados interpretados (Gomes, 2016).
A classe de área definida como áreas urbanizadas, segundo o (IBGE, 2013), podem ser
definidas como áreas correspondentes a cidades, vilas e áreas urbanas isoladas, “compreendem áreas
de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema viário, onde predominam as superfícies
artificiais não agrícolas”. Para culturas temporárias, definiu-se como sendo aquela que apresenta o
cultivo de plantas com média e curta duração, que logo após colheita, proporcionam um novo plantio,
essas classes compreendem na bacia principalmente as áreas com cultivo de grãos, bulbos e
hortaliças. Nesta classe também está presente as lavouras semipermanentes como cana-de-açúcar e
mandioca, assim como plantas forrageiras. As culturas permanentes compreendem o cultivo de
plantas perenes, ou seja, aquelas de ciclo vegetativo com longa duração. Encontram-se nessa
categoria as plantas frutíferas, espécies produtoras de fibras e cultivos diversificados, como cafeeiros.
Definiu-se como pastagem a classe que é destinada ao pastoreio do gado, formada pelo
plantio de forragens perenes e aproveitamento e melhoria das pastagens naturais. Nessas áreas é
encontrado um solo com cobertura predominante de gramíneas e/ou leguminosas. Nestas áreas da
bacia, se desenvolve principalmente a pecuária de corte e de leite.
A classe de área florestal
compreende as formações arbóreas de porte superior a 5 metros, incluindo as floresta densa, floresta
aberta, floresta estacional e floresta ombrófila mista.As áreas de vegetação campestre incluem
formações vegetais de pequeno porte, com estrato predominantemente arbustivo e esparsamente
distribuído. Nesta classe se incluem as Savanas, estepes, Savana-estépica e Refúgios Ecológicos
(IBGE, 2013).
Os corpos d’água continental inclui os corpos d’água naturais e artificiais que
não são de origem marinha, como: rios, canais, lagos, represas e açudes. A classe de áreas
descobertas refere-se às áreas onde há a ausência de vegetação, podem ser encontradas no interior
do continente ou nas zonas de costeiras, podem ser áreas de extração abandonadas e sem cobertura
vegetal ou áreas cobertas por rocha exposta (IBGE, 2013).

3. Resultados e Discussões
Após a concretização da classificação supervisionada, percebeu-se a espacialização das classes dentro
da bacia, pode-se perceber a distribuição da cobertura e uso do solo na bacia na figura 1. A definição
da escala de 1:100.000 se mostrou um dos fatores principais para a boa classificação, assim como a
resolução espacial das cenas do Landsat 8.
Na tabela 1 encontram-se as áreas obtidas em cada uma das 8 classes utilizadas no
mapeamento, percebe-se também no gráfico 1 a comparação da área de cada classe.
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Figura 1.
– Mapa
temático
das
classes de
cobertura
e uso do
solo do
Alto
Curso.
Tabela 1. Área
de cada classe
obtida após a
classificação.

Classes

Área em km2 / %

Área Urbanizada

17,29 / 1,93

Lavoura Temporária

93,65 / 10,46

Lavoura Permanente

18,01 / 2,01

Pastagem

207,52 / 23,21

Florestal

101,76 / 11,36

Campestre

432,49 / 48,32

Corpo D’água
Continental

3,34 / 0,37

Área Descoberta

20,97 / 2,34

4. Conclusões
O conhecimento de como a terra está sendo utilizada propicia aos gestores públicos informações de
grande importância para o planejamento ambiental, levando em consideração a possibilidade de
integração dessas informações com outras informações ambientais para a melhorar caracterização da
bacia.
Com a realização do mapeamento, percebeu-se a grande utilização na bacia de áreas utilizadas
para pastagens e compostas de áreas campestres, o que pode representar uma forte degradação
ambiental acontecendo na mesma, ficando assim a necessidade de realização de análises
multitemporais para a compreensão desse fenômeno dentro da bacia.
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1. Introdução
A osteoporose é uma doença que se mantém silenciosa até que seja complicada por fraturas, que
podem ocorrer com trauma mínimo ou mesmo sem trauma. [Cosman, 2014]. Essa doença é
caracterizada pela fragilidade esquelética e por um aumento do risco de fratura como consequência
da remodelação óssea alterada,configurando-se como crônica e multifatorial relacionada intimamente
ao envelhecimento.[Faienza 2018]. As fraturas, nas pessoas acometidas pela osteoporose, são
bastante frequentes, e, por essa razão, essa patologia acaba demandando uma enorme carga médica e
pessoal sobre indivíduos afetados que, no caso, são, de maioria, idosos.[Silva 2018].
Um fato importante relacionado a essa perda de massa óssea é que ela é mais comum em
idosas, devido a mudanças hormonais que ocorrem no período de pós-menopausa e influenciam
diretamente na qualidade de vida da mulher, que convive com um risco mais acentuado de fraturas.
Outro dado importante é que, de acordo com a ¹OMS (2018), no período de 2015 a 2030, a
porcentagem da população mundial com idade superior a 60 anos irá aumentar de 12% para 22%,
sendo que as mulheres vivem mais que os homens, com uma expectativa de vida global ao nascer de
74,2 anos, enquanto eles possuem a expectativa de viver em média 69,8 anos. [²OMS 2018].
Diante disso, entende-se que a mulher vive mais e com mais riscos associados a osteoporose,
gerando impactos não somente na vida dela em si, mas também na economia do país, uma vez que
haverá mais gastos com a saúde pública, além das despesas com a previdência social, que são altas e,
atualmente, estão sendo discutidas sob polêmica [Giambiagi 2018]. Por esse motivo, torna-se
importante o estudo da osteoporose em e de mecanismos que atenuem suas causas, e
consequentemente seus efeitos.
Um tipo de tratamento que se adequa a essa doença é oanticorpo monoclonal
humanodenosumabe, amplamente utilizado, principalmente em mulheres no período pós-menopausa.
Sua ação implica numa reabsorção óssea reduzida, o que mantém o cálcio por mais tempo no osso,
deixando-o mais estruturado e firme.Ele é vendido sob o nome comercial de Prolia®e, por ser o único
anticorpo monoclonal completamente humano a ser aprovado pela FDA em 2010 nos Estados Unidos
como tratamento da osteoporose [Faienza, 2018], esse anticorpo se torna alvo interessante para
estudo. Por fim, devido a tudo que já foi exposto, o objetivo do presente trabalho é compreendero
mecanismo farmacológico denosumabee, consequentemente, sua eficiência no manejo de
osteoporose em mulheres na pós-menopausa.
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2. Metodologia
Neste estudo do tipo secundário, foi realizada uma revisão sistemática da literatura por meio da busca
nas basesonline Google Acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Ciências
da Saúde) e PubMed. Para isso, fez-se uso de quatrodescritores: osteoporose, pósmenopausa,anticorpo monoclonal e denosumabe. Além disso, o período de 2011-2018 foi
considerado como limitante, havendo também a exclusão de artigos duplicados nos resultados.
Também foram priorizados os artigos nas línguas inglesa e portuguesa.Houve seleção de artigos que
atendiam aos requisitos previamente determinados: tinham como conteúdo informações relevantes
sobre o anticorpo monoclonal denosumabe e sua ação no organismo, sobre a osteoporose e sobre a
relação da mudança hormonal pós-menopausa da mulher com o desenvolvimento dessa doença.

3. Resultados e Discussão
O tecido ósseo é composto por matriz celular, contém hidroxiapatita e osteoblastos, os quais têm a
função de repor a massa óssea, além dos osteoclastos que regulam a reabsorção de cálcio quando há
demanda pelo organismo. Durante a juventude, os osteoblastos estão, fisiologicamente, em maior
quantidade que os osteoclastos. Contudo, com o decorrer do tempo, a quantidade de cálcio livre no
sangue tende a diminuir, principalmente devido à dificuldade do idoso de absorver cálcio no intestino,
que é dependente da vitamina D e do magnésio. Sendo assim, para que o cálcio sérico retorne padrões
homeostáticos para o funcionamento metabólico adequado, há maior formação de osteoclastos, que
vão intensificar a reabsorção óssea, retirando cálcio do osso para o sangue. [Silva 2017]
Uma causa importante do balanço ósseo negativo é a menopausa, quando a queda da produção
de estrogênio, um hormônio presente de forma massiva na mulher, leva a um aumento na secreção
de RANKL (Ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B), uma citocina secretada pelos
osteoblastos e osteócitos, aumentando a ativação de precursores de osteoclastos e osteoclastos
maduros. Assim, a reabsorção óssea e a remodelação óssea aceleram à medida que a função ovariana
declina; o aumento da ação do RANKL resulta em uma vida útil mais longa dos osteoclastos e
aumento da taxa de remodelação óssea na osteoporose pós-menopausa. [Hanley 2012].
Em vista disso, uma alternativa que visa diminuir a reabsorção óssea consiste na diminuição
da secreção do RANKL, impedindo que ele eleve a sobrevida do osteoclasto.
Desta forma, o denosumabevai se ligar ao RANKL de maneira seletiva e com altaafinidade,
impedindo-o de interagir e ativarRANK (seu receptor) na superfície dos osteoclastos e de
seusprecursores. Consequentemente, a formação, funçãoa sobrevivência dos osteoclastos é inibida,
resultando emreabsorção óssea reduzida. [Deeks 2018].
Na figura abaixo,é possível ver mecanismos do denosumabe e de outro fármaco que também
interfere na reabsorção óssea, o bifosfonato. Os dois atuam por mecanismos diferentes e não podem
ser utilizados em conjunto, visto o enorme risco do surgimento de uma hipocalcemia, que pode, por
exemplo, causar uma parada cardíaca. O bifosfonato se adere à parte mineral do osso e inibe uma
enzima essencial para a diferenciação e ação dos osteoclastos, enquanto o denosumabe se liga ao
RANKL, impedindo que este se ligue ao RANK e potencialize a ação de osteoclastos.
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Figura4. Mecanismo de ação do Denosumab.

Ao contrário do bifosfonato, o denosumabe não se acumula no osso e, por isso, quando seu
uso é descontinuado, o efeito mantenedor da massa óssea é rapidamente extinto, e agentes alternativos
devem ser considerados para manter a densidade desse osso. [Cosman 2014]. Além disso, o
denosumabe é geralmente muito bem tolerado, com baixa incidência de efeitos colaterais, sendo as
principais e raras complicações a osteonecrose da mandíbula e infecção, a qual se daria,supostamente,
por uma ação co-estimulatória da ativação de células T e do desenvolvimento linfocitário. [Andrew
2012]. É importante destacar ainda que a hipocalcemia deve ser corrigida antes do início da terapia.
Infecções graves, dermatite, erupções cutâneas e eczema podem ocorrer. [Cosman 2014].
Em relação à farmacocinética do denosumabe (Prolia®), sendo ele um anticorpo, acredita-se
que seja eliminado da corrente sanguínea através do sistema reticuloendotelial ou sistema
mononuclear fagocitário, com uma meia-vida de aproximadamente 26 dias. [Prolia, 2011].Sendo
assim, há certa segurança no uso do medicamento, sendo apenas recomendada a cessão do uso quando
em vista de efeitos colaterais.

4. Conclusão
A osteoporose é uma doença frequente nos idosos, principalmente, nas mulheres idosas devido às
disfunções hormonais comuns ao gênero associado à idade. Além disso, no mundo a incidência desta
doença é alta devido ao aumento da expectativa de vida na atualidade, sendo que no sexo feminino
tal expectativa supera a do homem em um número de cinco anos. Por essa razão, torna-se importante
encontrar estratégias que sejam eficientes no tratamento da osteoporose, que pode ser prevenida,
diagnosticada e tratada antes que ocorram fraturas.
O denosumabe se encaixa como estratégia eficiente e segura para o tratamento da osteoporose
em mulheres na pós-menopausa. Além disso, por ser um anticorpo monoclonal humano, ele evita que
o organismo o reconheça como antígeno, o que corrobora ainda mais para sua opção como tratamento.
Outro ponto importante é que ele não se acumula no organismo, sendo degradado pelo sistema
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fagocitário mononuclear, com uma meia-vida de 26 dias. Dessa maneira, o uso desse anticorpo se
mostrou suficientemente seguro, apesar de possuir alguns efeitos colaterais, e eficaz no manejo da
osteoporose, reduzindo significativamente a reabsorção óssea pelos osteoclastos, através de sua ação
imunológica.
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1. Introdução
O acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, é um fator que pode culminar em
diversas morbidades, dentre elas estão as associadas ao sistema cardiovascular, AVC, infarto, além
de resistência à insulina que pode resultar em diabetes. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
estabelece que a circunferência abdominal com medida igual ou superior a 94 cm em homens e 80
cm em mulheres já é um risco para doenças ligadas ao coração (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE
OBESIDADE, 2009). Fica evidente, então, que manter o peso corporal em uma determinada faixa
controlando os índices de gordura é indispensável para a manutenção da saúde.
Para auxiliar nesse processo, os produtos termogênicos vêm se tornando cada vez mais
populares nos últimos anos, pois são substâncias que prometem a perda de peso por agirem elevando
a temperatura do corpo através da estimulação dos sistemas cardiovascular, respiratório e nervoso
central. Para isso, promovem um aumento do metabolismo basal e uma maior queima de gordura,
resultando, assim, no desejado emagrecimento (QUIRINO et al, 2016).
Contudo, a busca por tal feito tem ultrapassando os limites normais para uma vida saudável.
O desejo desenfreado pela boa forma estética associada à vontade de obtenção de resultados imediatos
promove a procura por medicamentos que auxiliem nesse processo, fazendo uso dos mesmos sem
uma avaliação médica prévia. Os termogênicos não são isentos de efeitos colaterais, dependendo do
estado fisiológico ou patológico de cada indivíduo, podem apresentar um risco eminente à saúde. Não
obstante, o acesso facilitado a essas substâncias, por falta de uma legislação que controle a venda e a
compra, favorece a utilização indiscriminada e põe em risco a integridade física dos indivíduos
(MURARO; SALDANHA, 2016).
Esse trabalho tem por objetivo buscar a fundamentação farmacológica dos efeitos produzidos
pelos termogênicos no organismo, visando estudar e identificar os benefícios e os riscos que
tangenciam tais substâncias, a fim de melhor compreender a problemática de sua utilização
indiscriminada.
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2. Metodologia
Percebendo a problemática que envolve o assunto, foi realizado um levantamento a partir de pesquisas
por meio de artigos, sites e relatos de casos, com a finalidade de coletar informações embasadas sobre
causas e consequências da utilização dos termogênicos e a farmacodinâmica envolvida. Se tratando
do processamento das informações, dados e evidências obtidas, dividimos o processo da seguinte
forma: leitura seletiva, na qual foi escolhido material essencial das bibliografias; foi realizada a
posteriori uma discussão em grupo, a fim de fazer uma melhor interpretação; em seguida foi feita
análise crítica e reflexiva, se aprofundando nos textos selecionados.

3. Resultados e Discussões
Para a manutenção do peso corpóreo é fundamental a existência desta tríade: utilização metabólica
dos nutrientes, hábitos alimentares e atividade física. Contudo, apesar de já ser bem difundida essa
informação, o fator ambiental que mais influencia o ganho de gordura e de peso é um contínuo
declínio no gasto energético diário que não é acompanhado por uma redução equivalente no consumo
de energia.
Os processos de digestão, absorção e utilização dos nutrientes, por si só, requerem que o
organismo gaste certa quantidade de energia. Quando há a ingestão de alimentos, a produção de calor
pelo corpo aumenta para valores acima dos níveis basais. Essa energia gasta é chamada de
termogênese induzida pela dieta ou efeito térmico dos alimentos. A termogênese, de acordo com
Magalhães et al. (2002 apud DIAS et al., s/d), corresponde à energia na forma de calor gerada ao
nível celular dos tecidos vivos.
O processo termogênese pode ser aumentado por vários mecanismos, que envolvem dieta,
atividade física, recursos ergogênicos, exposição ao frio, drogas simpatomiméticas, estimulando o
sistema simpático (FETT; REZENDE, 2001). Desta forma, a energia pode ser gasta realizando
trabalho ou produzindo calor.
O processo termogênico induzido pela dieta têm o conteúdo calórico e sua composição como
importantes moduladores. Para auxiliar nesse processo induzido pela ingestão, os fármacos
classificados como termogênicos promovem um aumento notável no gasto energético de repouso
fazendo com que o indivíduo gaste mais calorias ao longo do dia, proporcionando um balanço
energético negativo (MANCINI; HALPERN, 2002).
Os termogênicos são fármacos que são muito utilizados com o objetivo de melhorar o
desempenho durante o desenvolvimento de atividades físicas e reduzir a quantidade de gordura
acumulada no organismo, sendo esses fármacos considerados como substâncias nutricionais.
Possuem recursos ergogênicos, isto é, substâncias produtoras de trabalho que elevam o desempenho,
cuja composição apresenta vários tipos de substratos como a cafeína, catequinas, efedrina,
capsaicinas, xantinas, dentre outras, que na maioria das vezes eleva o desempenho atlético, aumenta
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a taxa de catabolismo de gorduras corporais e por conseguinte reduz os depósitos lipídicos do
organismo. Supostamente, esse aumento de trabalho por esses substratos induz a termogênese, que é
o aumento da produção de calor através da energia liberada por reações químicas controladas pelo
sistema nervoso e que promovem a liberação de vários hormônios e, com isso modula o metabolismo
energético (HELOU, 2013; REIS FILHO, 2012; SILVA, 2007).
Portanto, tem-se notado um considerado aumento no uso de termogênicos ou no consumo de
alimentos que possuem esse poder, por causa de seus benefícios na queima de gordura e na melhora
da qualidade de vida das pessoas. No entanto, vale ressaltar que os benefícios do uso desses fármacos
só possuem ganhos consideráveis quando associados com a mudança de hábitos de vida, como
realizar atividade física e manter uma alimentação equilibrada.
A suplementação com termogênicos, quando não acompanhada por um especialista pode
causar alguns danos para o organismo. São substâncias que podem ser compradas em qualquer
drogaria sem prescrição médica e não há uma legislação rígida que controle a sua comercialização;
portanto qualquer pessoa pode comprar sem ao menos ter noção das possíveis consequências que tais
medicamentos vão trazer para o seu organismo. Vem-se relatando, conforme Venâncio et al. (2010),
que a insônia e a taquicardia são uns dos principais sintomas de quem faz uso de termogênicos.
Os extratos de arbustos Ephedra, que é um dos substratos encontrado em alguns termogênicos,
contém agonistas alfa e beta adrenérgicos que possuem grandes efeitos no sistema cardiovascular.
Tal substância tem como um de seus efeitos adversos levar o paciente a ter um acidente vascular
encefálico, infarto do miocárdio e morte súbita. (DAVID et al., 2004). Esses efeitos se dão pela
ligação desses agonistas dos receptores alfa e beta encontrados em vasos sanguíneos, cujo os efeitos
são a vasodilatação das artérias que irrigam os músculos esqueléticos e vasoconstrição dos vasos que
irrigam o sistema digestório; possui efeitos cronotrópicos, inotrópicos e dromotrópicos positivos, isto
é, aumentam a frequência cardíaca, contração miocárdica e a velocidade de condução dos impulsos
do sistema de condução elétrico do coração. Tudo isso culmina em um aumento da pressão; e também
agem em receptores beta 3 para promover a lipólise dos tecidos gordurosos.
Essas ações ditas simpaticomiméticas, quando sofrem uma hiperestimulação, como pela
ingestão descontroladas de termogênicos pode exacerbar os efeitos simpáticos no corpo e provocar
várias reações indesejáveis para o organismo. Um estudo revela uma relação no aumento de pressão
arterial em indivíduos que fazem o uso desse tipo de suplementação termogênica. Ainda nesse estudo
há uma análise dos efeitos adversos mais comuns após o uso de suplementações, como cefaleia, acne,
insônia, taquicardia, agressividade e efeitos no humor. Conclui que a grande maioria de indivíduos
que usam suplementação são homens e também sugere as agências reguladoras para orientar suas
posições relacionadas com a prescrição, comercialização e administração de suplementos para
praticantes de atividade física (SILVA et al., 2013).

4. Considerações Finais
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A partir desse trabalho, foi possível verificar a eficácia dos termogênicos no processo de aceleração
do metabolismo corpóreo que auxilia, assim, a queima de gordura. Contudo, também ficou evidente
a existência de uma gama de efeitos colaterais que geram um risco elevado à saúde dos consumidores
dessas substâncias. Isso permite levantar o questionamento a respeito da sua venda e comercialização
ser realizada sem um controle e alerta sobre seus potenciais efeitos indesejáveis.
Deste modo, observa-se a necessidade de estudar a amplitude do problema. Para isso, faz-se
necessário a elaboração de um projeto de extensão para pesquisar com maior profundidade como é
realizado, entre os frequentadores de academia e sedentários da cidade de Garanhuns, a compra e a
utilização, além dos resultados e efeitos colaterais que circundam os termogênicos. Objetiva-se colher
dados para interpretação multidisciplinar que permita a compreensão teórica e prática dos riscos e
benefícios envolvidos; a fim de levar esse estudo ao conhecimento da população da cidade aqui
referida, através de ação social para compreensão e um posterior uso consciente de tais substâncias.
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1. Introdução
A população brasileira vem passando por uma transição epidemiológica, sendo este fenômeno
definido pelas mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez que
caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras
transformações demográficas, sociais e econômicas (SCHRAMM et al., 2004). Neste sentido, o
levantamento de informações sobre comportamentos relacionados à saúde utilizando-se de modelos
de questionários, em populações como adultos, crianças e adolescentes, tem aumentado
categoricamente nos últimos anos, já que esses instrumentos de investigação propiciam uma coleta
de informações em um grande número de indivíduos de forma concomitante.
Portanto, esse trabalho teve como objetivo investigar o estilo de vida dos estudantes do agreste
meridional por meio da validação da versão em português da escala para o Perfil de Estilo de Vida
Adolescente (ALP) na população de escolares do Ensino Médio da cidade de Garanhuns-PE. Para tal
pretendeu-se também traduzir de modo transcultural a escala ALP para o português brasileiro, testar
os instrumentos produzidos em escolares do Ensino Médio da rede pública de ensino e avaliar os
perfis de estilo de vida da população pesquisada.

2. Metodologia
Esta pesquisa foi do tipo descritivo e exploratório. O estudo foi exploratório, devido à escassez
de estudos anteriores realizados no Brasil na área, também devido ao desenvolvimento recente do
instrumento de pesquisa (ALP). O estudo foi realizado com estudantes do Ensino Médio da rede
pública da cidade de Garanhuns. A faixa etária da amostra situou-se entre 14 e 21 anos. Todos os
participantes que concordaram participar da pesquisa o fizeram mediante assinatura dos termos de
consentimento e assentimento, conforme necessidade da situação (CAAE 58159416.3.0000.5207).
Para coletar os dados foi utilizada a escala ALP projetada para mensurar a frequência de
comportamentos de promoção da saúde em adolescentes, que avalia sete dimensões, sendo elas RS Responsabilidade pela Saúde; AF - Atividade Física; N - Nutrição; PVP - Perspectiva de Vida
Positiva; RI - Relações Interpessoais; GE - Gestão de Estresse; e SE – Saúde. Além disso, também
foi respondido um questionário sócio demográfico, contendo dados referentes a identificação do
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participante e informações familiares, as aplicações ocorreram coletivamente, foram realizadas 1.099
aplicações.
Os dados das escalas foram analisados por tabulação e análise estatística com o Pacote
Estatístico para as Ciências Sociais (SPSS Inc. Statistics for Windows, Versão 17.0, Chicago, EUA).

3. Resultados e discussão
O instrumento passou por uma tradução transcultural com 2 profissionais da área de
linguística, considerando equivalências conceituais, semânticas, de conteúdo, de técnicas e de
critérios. Após tradução, o instrumento foi submetido a avaliação de três juízes que foram
profissionais da área de ciências de saúde e Psicologia. A análise classificatória dos juízes dividiu-se
em três partes, inicialmente pediu-se que cada item fosse analisado quanto aos critérios clareza de
linguagem, pertinência, relevância teórica, numa escala que ia de 1 a 5. Em seguida os juízes
enquadravam os itens nas dimensões que jugavam avaliar. Para finalizar havia um espaço para
observações e comentários sobre as questões. Na conferência das respostas foi percebida grande
equivalência entre os itens e as dimensões que de fato pertenciam, sendo raras as dissonâncias.
Quanto a linguística foram sugeridas as seguintes modificações: na questão 1 “Dedico tempo
para conversar com membros da minha família” a troca da palavra “membros” por “integrantes”, uma
vez que poderia ficar mais claro para os participantes. Na questão 7 “Leio artigos sobre temas ligados
à saúde” a adição de outras fontes mais atuais no cotidiano da amostra, como matérias de jornais,
reportagens, sites e etc., após modificação ficou da seguinte forma “Leio matérias e reportagens em
jornais e/ou redes sociais sobre temas ligados à saúde”.
A aplicação foi feita numa amostra de 1.099 escolares. O perfil sócio demográfico demonstrou
que 54,3% dos participantes eram do sexo feminino e 45,8% masculino, com média de idade foi de
16.4 anos, desvio padrão de 1.2 anos. Toda a amostra foi oriunda do ensino médio, distribuição de
29,49% no primeiro ano, 32,49% no segundo ano e 38% no terceiro ano. Mil e vinte (1.020)
participantes eram residentes na cidade de Garanhuns, um representativo de 93% da amostra, apenas
7,18% moravam em municípios vizinhos.
Os resultados das respostas dos escolares foram analisados segundo sete dimensões sobre o
estilo de vida, com o somatório das respostas utilizado para o cálculo do alfa de Cronbach.
Considerando que os valores do alfa variam de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior a evidência
de consistência interna. Os critérios referentes aos valores do alfa de Cronbach segundo Sousa et al.
(2015) consideram um valor adequado de igual ou superior a 0,8. Apenas uma dimensão apresentou
um valor de alfa de Cronbach acima de 0,8, que foi a dimensão AF (0,804). A dimensão B (Atividade
Física) apresentou um bom índice de coerência interna não carecendo de alterações, as dimensões G
(Saúde Espiritual – 0,756) e A (Responsabilidade pela Saúde – 0,731) se aproximam da margem
desejada, sendo necessária análise aprofundada para realizar as alterações necessárias. As demais
dimensões apresentaram um baixo alfa de Cronbach, apresentando até o momento baixa coerência
interna. Uma hipótese para esse resultado é o fato de que em algumas dessas dimensões há muita
similaridade entre os itens, sendo necessárias alterações ou retirada de determinadas questões.

4. Conclusões
Diante do exposto, concluímos que a experiência de realizar o presente projeto de pesquisa foi de
grande valia para as pesquisadoras, pois possibilitou o engajamento no processo de investigação
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científica, culminando na vivência prática da pesquisa, transitando entre teoria e prática. Mesmo com
as dificuldades apresentadas foi possível realizar a tradução da escala, análise pelos juízes, coleta de
dados e análises preliminares dos resultados, além do cálculo do Alfa de Cronbach, tudo isso com
uma amostra muito representativa da população de escolares da cidade. Todo esse processo é
fundamental na validação de um instrumento de pesquisa, e aponta que o cumprimento do objetivo
principal se aproxima. Quanto a escala, já é possível apontar que algumas dimensões não necessitam
modificações, outras solicitam pequenas mudanças, todavia, só serão realizadas após realizarmos
mais análises
Pesquisa fomentada pelo CNPq/PIBIC-IC 2017-2018
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1. Introdução
O comprometimento da qualidade da água exige investimento em estações de tratamento e alterações
na dosagem de produtos para se garantir a sua qualidade na saída das estações, já que a preocupação
da humanidade é a escassez do recurso e a deterioração da qualidade dos mananciais. Vários fatores
têm sido verificados por serem os causadores da baixa qualidade da água, como a obsolescência da
rede de distribuição, a baixa cobertura do esgotamento sanitário, pouca manutenção dos serviços entre
outros. Já nos domicílios, a contaminação elevada se dá pela falta de manutenção dos reservatórios,
instalações precárias e manuseio e transporte inadequado da água (BRASIL, 2006).
De acordo com o Ministério da Saúde (MS), água para consumo humano é entendida como
água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal,
independentemente da sua origem (BRASIL, 2011). O Programa Nacional de Vigilância da
Qualidade de Água para Consumo Humano, o Vigiagua, visa desenvolver ações para garantir à
população água de qualidade compatível com os padrões de potabilidade (BRASIL, 2004).
O controle dos Sistemas de Abastecimento de Águas (SAA) e das soluções alternativas (SAs)
é feito pelo Vigiagua, que armazena as informações no Sistema de Informação de Vigilância da Água
para Consumo Humano (SISAGUA) identificando as populações vulneráveis e os fatores de risco,
par atuar junto aos responsáveis pelo fornecimento e dessa forma corrigir os riscos (QUEIROZ et al.,
2012).
Apesar das normatizações existentes em relação à qualidade da água para consumo humano,
ainda são tímidas as ações de controle e vigilância. A água pode veicular um elevado número de
enfermidades e essa transmissão pode se dar principalmente pela ingestão de água que contenha
componentes nocivos à saúde. Dessa forma, tanto o controle da qualidade da água quanto a sua
vigilância são instrumentos essenciais para a garantia da proteção à saúde dos consumidores
(BRASIL, 2006).
A proximidade do campus Arcoverde da Universidade de Pernambuco (UPE) de um depósito
de lixo na cidade ativo há mais de vinte anos gera preocupação, além disso, a região do entorno do
campus, área adscrita da Unidade de Saúde da Família (UBSF) Jardim Petrópolis, possui precária
situação de saneamento básico.
Tendo em vista a possibilidade de uso da água contaminada pela população do município de
Arcoverde, o presente estudo interessa-se por investigar possíveis riscos à saúde veiculados pelo
consumo de água na região.
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O projeto visa analisar, qualitativamente e quantitativamente nas dimensões microbiológica,
física e química, a qualidade da água para consumo humano utilizada na Universidade de Pernambuco
campus Arcoverde e na região de entorno, além de instruir a população sobre a correta higienização
das caixas d’águas.

2. Metodologia
Trata-se de um estudo laboratorial (experimental) exploratório e observacional transversal que está
sendo desenvolvido no município de Arcoverde-PE, envolvendo a coleta e análise laboratorial de
amostras de água para consumo humano (PRODANOV; FREITAS, 2013).
A pesquisa está sendo realizado no campus Arcoverde da Universidade de Pernambuco e na
sua região de entorno, área adscrita à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Petrópolis.
Ao total foram selecionados 22 pontos de coletas a serem realizadas, sendo o processo de trabalho
constituído de três etapas. Primeiro será realizada a coleta em todos os 22 pontos, que incluem as
cisternas da faculdade e da Unidade de Saúde da Família e de nove ruas da região adscrita à Unidade.
As localidades para coleta foram selecionadas a partir dos registros de maior incidência de diarreia
no período de janeiro a março do ano de 2018 na área adscrita à UBSF Jardim Petrópolis. Após a
coleta, em cada localidade será instruído ao responsável pelo domicílio, pela Unidade ou pela
faculdade, sobre a adequada forma de higienização da caixa d’água e sobre o uso de cloro na água, e
após um mês serão refeitas as coleta e análises das amostras de água, buscando verificar alguma
mudança de resultado. A terceira etapa consiste na análise laboratorial das amostras.
As amostras de água serão coletadas em sacos estéreis apropriados para coleta com capacidade
para 100 ml, com uso de uma pastilha de solução de tiossulfato de sódio a 10% para análise
microbiológica de acordo com plano de amostragem descrito no Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). Na avaliação microbiológica a principal
função é verificar a presença ou ausência de microrganismos patogênicos na água, na análise física
será observado coloração e presença ou ausência de mal cheiro, na análise química da água será
avaliado cloro e flúor usando referencial de concentração mínima de 0,2 mg/l e teor máximo de 2
mg/l para o cloro, e o flúor é usado para prevenir a cárie, sua concentração máxima no Brasil não
pode exceder os 1,5mg/l (BRASIL, 2006).
O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade de Pernambuco (Parecer Nº2.540.645) seguindo as diretrizes e normas estabelecidas
pela Resolução Nº466/12.

3. Resultados e Discussão
Até o presente momento foi feita uma amostra piloto para calibração da equipe de pesquisa e ajustes
na sistemática de trabalho do laboratório, sendo coletada a água do bebedouro da Clínica de
Odontologia da Universidade de Pernambuco campus Arcoverde. A coleta foi feita seguindo toda a
metodologia descrita pela APHA, 2012. A amostra foi armazenada sob refrigeração e levada ao
laboratório para a análise, sendo inoculada no caldo lactosado para teste presuntivo e no caldo verde
brilhante para verificação de coliformes totais.
Como resultado, verificou-se que 5 dos 9 tubos de ensaio ficaram positivos para análise do
caldo lactosado. O teste com caldo verde brilhante foi confirmatório para coliformes totais,
positivando três de cinco tubos, mostrando 7nmp/100ml da amostra coletada. Para as bactérias
heterotróficas, apontou-se uma contaminação com 513 colônias de bactérias. Quanto à análise
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microbiológica, detectou-se a contaminação com coliformes totais e bactérias heterotróficas. Na
análise física, a água encontra-se dentro dos padrões definidos pelo Ministério da Saúde tanto para
flúor como para o cloro.
Os resultados apresentados confirmam a contaminação da água. De acordo com a escolha do
procedimento de coleta, a contaminação pode ser proveniente da própria água ou do bebedouro que
a armazena. Assim, os responsáveis pela higienização do filtro foram instruídos sobre os
procedimentos de limpeza no mesmo.
Diante dos ajustes realizados na pesquisa após a realização do projeto piloto, serão conduzidas
a partir de então a coleta e análise de amostras dos locais selecionados.

4. Conclusão
Conclui-se que a qualidade da água do bebedouro da Clínica Odontológica da Universidade de
Pernambuco campus Arcoverde encontra-se imprópria para consumo humano. Sendo esta ainda uma
etapa piloto do projeto de pesquisa, faz-se necessário que a coleta e análise de amostras desse local
sejam refeitas, para confirmar esse resultado obtido e verificar qual é de fato a origem do problema,
pois a água pode já chegar na Clínica com sua qualidade comprometida, ou pode estar sendo afetada
pela condição de limpeza do bebedouro.
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