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EDITORIAL

Prezado leitor, é com grande satisfação que divulgamos a vigésima quinta edição, volume um, da
Revista UNINGÁ Review.

UNINGÁ Review recebeu a estratificação B4 pelo sistema QUALIS CAPES, após a avaliação das
edições anteriores, desde o ano de 2010.

Atualmente a UNINGÁ Review é indexada nos seguintes portais de periódicos: Latindex, Google
Acadêmico, Bibliomed, EBSCO host, DRJI e Periódicos CAPES

Desde o dia 01/07/2013, a Revista UNINGÁ Review passou a ser distribuída pela Master Editora,
adotando o formato Open Access Journal (Revista Científica de Acesso Aberto) que garante a
manutenção do acesso irrestrito e gratuito aos artigos publicados. Os autores não terão nenhum custo
financeiro para submissão e a subsequente análise do manuscrito pelo conselho editorial do periódico.
Entretanto, caso um manuscrito seja aceito para publicação, o autor responsável (autor de
correspondência) confirmará o interesse pela publicação realizando o pagamento de uma taxa de
publicação, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em função dos custos relativos aos
procedimentos editoriais; valor atualizado em 01/01/2015.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos autores dos trabalhos que abrilhantam esta edição e
para convidar aos autores de trabalhos científicos que se enquadram em nosso escopo editorial para o
envio de seus artigos para nossa análise ad hoc, visando o aceite de sua obra para publicação em uma das
edições futuras da Revista UNINGÁ Review.

Boa leitura! Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-Chefe

Dear reader, it is a great satisfaction to disclose the twenty-fifth edition, volume one, of the Journal
UNINGÁ Review.

UNINGÁ Review received the concept of stratification B4 by QUALIS CAPES system, according to the
evaluation of the previous editions, since 2010.

Currently UNINGÁ Review is indexed in the following journals portals: Latindex, Google Scholar,
Bibliomed, EBSCO host, DRJI and Periódicos CAPES.

Since july, 01, 2013, the UNINGÁ Review Journal became distributed by Master Publisher, adopting
the format Open Access Journal that ensures the free and unrestricted access to published articles. The
authors have no financial cost to any submission and subsequent analysis of the manuscript by the editorial
board of the journal. However, if a manuscript is accepted for publication, the mailing author can confirm
the interest in publishing by the payment of a publication (R$ 180,00 - one one hundred and eighty Reais),
according to the costs relating to the procedures editorials; updated on 01/01/2015.

We take this opportunity to thank the authors of the works that brightens this issue and to invite the
authors of scientific papers that fit with our editorial scope to send your articles to our ad hoc aiming at
acceptance of your paper for publication in a future issue of the Journal UNINGÁ Review.

Happy reading! Mario dos Anjos Neto Filho
Editor-in-Chief

A c a d e m i a d o s a b e r
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RESPOSTA DA SOJA (Glycine max) À DUAS
DIFERENTES FONTES DE POTÁSSIO

SOYBEAN RESPONSE (Glicyne max) TO TWO DIFFERENT SOURCES OF POTASSIUM

SILAS GIUSTI GABRIEL1, ALUISIO CAVALHEIRO BUENO1, RENATO FREDERICO DOS SANTOS2

1. Acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade Ingá; 2. Agrônomo Mestre pela Universidade Estadual de Maringá, Docente da
faculdade Ingá.

*Rodovia PR317, Saída para Astorga, Maringá, Paraná, Brasil. CEP 87.035-510. gabrielgiusti@outlook.com

Recebido em 05/09/2015. Aceito para publicação em 10/12/2015

RESUMO
As formas distintas que a cultura da soja apresenta de po-
der absorver o Potássio (K) e a grande exigência desse ma-
cronutrientes é essencial para alcançar altas produtivida-
des, sua deficiência causa má formação dos grãos, a planta
se torna mais susceptível a pragas e doenças diante desse
contexto foram testadas duas formas distintas de K na cul-
tura da soja. O trabalho foi realizado no município de Pai-
çandu – Pr na propriedade Irmãos Cavalheiro, o experi-
mento foi conduzido à campo com delineamento inteira-
mente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e cinco
repetições. Os tratamentos avaliados foram os seguintes T1
– Testemunha, T2 – KCL à lanço trinta dias após a emer-
gência, T3 – KCL à lanço quarenta e cinco dias após a
emergência, T4 – Bônus NPK via foliar trinta dias após a
emergência, T5 – Bônus NPK via foliar quarenta e cinco
dias após a emergência, a variedade utilizada foi a DOM
MARIO 6563 com adubação de base de 250 kg do formu-
lado 0 – 20 – 20 ha. Não houve acréscimos de produtividade
nos quatro tratamentos avaliados enquanto a massa de
1000 sementes e número de vagens houveram diferenças
significativas em relação a testemunha.

PALAVRAS-CHAVE: Soja, nutrição, adubação foliar.

ABSTRACT
The distinguished patterns that soybean-growing shows on
how it can absorb Potassium (K) and the great demand of this
macro-nutrient is essential to achieve high levels of productiv-
ity, its lack causes grain malformation, the plant becomes sus-
ceptible to plagues and diseases. Faced with this context, two
distinguished Potassium (k) patterns were tested in soybean
growing. The work was carried in the municipality of Paiçandu,
state of Paraná, in the property Irmãos Cavalheiro. The expe-
rience was carried on the farm with completely randomized
design (CRD) with five usages and five repetitions. The evalu-
ated usages were the following:  T1 – Customary mode, T2 –
KCL launched thirty days after the moment of seeds emerging,
T3 – KCL launched forty-five days after the moment of seeds
emerging, T4 – Bonus NPK by foliage way thirty days after the
moment of seeds emerging, T5 – Bonus NPK by foliage way
forty-five days after the moment of seeds emerging; The used
variety was DOM MARIO 6563 with basis fertilization from

the formulated 0–20– 20 ha. There was no productivity growth
in all evaluated treatments while the mass of 1000 seeds and
number of pods there were significant differences compared to
control.

KEYWORDS: Soybean, nutrition, foliar fertilization.

1. INTRODUÇÃO
Nos Estados Unidos a cultura da soja bate recorde

em produtividade, alcançando 304,79 milhões de tone-
ladas na safra 2014/15, sendo o principal responsável
pelo grande aumento de produção mundial em quatro
anos consecutivos desde 2009, seguido de Brasil e Ar-
gentina. A cultura da soja é anual, autógama, ereta, her-
bácea e apresenta variabilidade de características gené-
ticas1.

A cultura da soja tem grande importância para a
economia brasileira, e segundo dados da CONAB
(2013)2 a expectativa de produção da oleaginosa para a
safra de 2014/15 é de 95.070,2 mil toneladas represen-
tando um aumento de 10,4 % com relação a safra
2013/14, as exportações foram estimadas em 45,29 mi-
lhões de toneladas de soja um aumento significativo de
5,85% em relação à safra de 2012/13, a média da saca de
soja de 60 kg paga aos agricultores de todo o Brasil nos
últimos seis anos é de R$ 48,67.

A cultura da soja é exigente a adubação de nutrientes
sendo altamente responsiva a adubação, tem facilidade
em absorver e translocar os nutrientes principalmente
Nitrogênio, Fosforo, Potássio, Enxofre que são exporta-
dos em maior quantidade.

O potássio é o segundo elemento mais requerido pela
planta de soja, consumindo cerca de 18,5 kg do elemento
para cada 1000 kg de grãos de soja3, a falta desse nutri-
ente a planta pode apresentar hastes verdes, clorose nas
folhas e frutos com formação partenocárpicos.

Pesquisadores como Malavolta & Cromo (1892)4

afirmam que o potássio participa de vários processos
bioquímicos nas plantas, tanto na respiração quanto na
fotossíntese sendo um ativador de um grande número de
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enzimas entre outras como a abertura e fechamento de
estômatos. Redução na severidade de doenças induzindo
um aumento de produção de fitoalexinas e fenóis no
local de atuação do inoculo5. O potássio é fundamental
para a síntese e no transporte de óleo para os grãos6

também tem função no transporte de fotoassimilados
para os grãos7

. Com relação ao teor de óleo nas sementes
o potássio tem relação direta8.

O fornecimento de nutrientes é de fundamental im-
portância para o bom desenvolvimento das plantas, cri-
ando ambientes favoráveis para que elas produzam me-
tabólitos importantes para o desenvolvimento das se-
mentes germinação e vigor de sementes de soja. O po-
tássio tem papel vital, sendo essencial na síntese e no
transporte de óleo para os grãos9

.

Devido a importância da suplementação de nutrientes
no decorrer da cultura a aplicação de nutrientes via foliar
é uma pratica antiga sendo praticada a cerca de 100 anos
com o objetivo de complementar as necessidades nutri-
cionais das plantas10.

Os experimentos realizados por instituições de pes-
quisa têm mostrado grande variabilidade de resultados
com relação a aplicação de produtos via foliar na cultura
da soja11

.

Devido a poucos trabalhos recentes realizados nessa
área, principalmente utilizando produtos foliares e culti-
vares lançados recentemente, vários trabalhos realizados
com resultados dispersos e variáveis, o experimento foi
conduzido com o objetivo de buscar informações a res-
peito da aplicação de duas fontes diferentes de potássio
aplicadas em duas doses diferentes e em duas épocas
diferentes após a semeadura da soja e avaliar qual a me-
lhor dose, o melhor produto e melhor forma de aplica-
ção.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado no Sítio Irmãos Cava-

lheiro no município de Paiçandu – PR em um solo com
características de Latossolo Vermelho Eutroferrico de
textura argilosa.

A semeadura foi realizada no dia 15-10-2014 a vari-
edade de soja utilizada foi a Dom Mario 6563 o estande
foi formado semeando em média 14 sementes por metro
linear, a uma profundidade de 2 a 3 cm, adubação de
base utilizada foi de 400 kg do formulado 02-20-10

Foi utilizada uma área total de 270 m2, sendo o es-
paçamento entre linhas 0.45m, totalizando 30 linhas de
largura 20 m de comprimento.

Cada parcela foi composta de seis linhas de soja com
5 metros de comprimento. Para a realização das avalia-
ções, foram adotadas como bordadura duas linhas, uma
pelo lado de cima e uma pelo lado de baixo da parcela. A
segunda linha, tanto do lado de cima, quanto do lado de
baixo, será utilizada para realizar as avaliações no de-
correr do desenvolvimento da cultura. Para avaliação da

produtividade (kg ha-1), foram utilizadas as três linhas
centrais, excluindo 1 m de cada lado como bordadura de
cabeceira totalizando então 4.5 m2 cada parcela.

O delineamento foi inteiramente casualizado com
cinco tratamentos e cinco repetições onde determinou –
se, o efeito de doses de K de diferentes fontes, diferentes
épocas e diferentes doses foram aplicadas nas seguintes
proporções: 50 kg KCL 00-00-58/ha à lanço em cober-
tura 45 DAE, 85 kg KCL/00-00-58há à lanço em cober-
tura 60 DAE, 2 kg Bônus NPK 13-11-43/há via foliar 45
DAE, 4kg Bônus NPK 13-11-43/há via foliar e como
testemunha não foi utilizada nenhuma adubação, se-
guindo o padrão convencional da propriedade.

Para a aplicação do produto via foliar foi utilizado
um pulverizador costal pressurizado à CO2 equipado
com barra de aplicação com quatro pontas Teejet XR
110 015, a 40 lib pol² no volume de aplicação de 150
L/ha¹.

A primeira aplicação foi realizada no dia 29 de no-
vembro de 2014 às 9:00 AM a temperatura no momento
da aplicação era de 26 ºC com umidade relativa UR de
64 %, chance de chuva no momento era de 15% sensa-
ção térmica no local era de 26ºC, vento NNE velocidade
de 13 km/h

A segunda aplicação foi realizada no dia 14 de De-
zembro de 2014 as 9:40 AM a temperatura no momento
da aplicação era de 24ºC com umidade relativa UR de
59 %, chance de chuva no momento era de 10% sensa-
ção térmica no local era de 25ºC, vento NNE com velo-
cidade de 12 km/h.

Os parâmetros avaliados foram;
Produtividade: A colheita foi realizada de maneira

manual e as vagens foram trilhadas em trilhadeira. Será
considerada apenas a área útil do experimento, sendo o
resultado extrapolado para um hectare;

Massa de 1000 sementes: A massa de 1.000 grãos
foi determinada por meio da pesagem de 1.000 grãos,
com pelo menos cinco repetições, em uma balança se-
mi-analítica;

Número de vagens: O número de vagens por plan-
ta fora determinada em 5 plantas colhidas em sequência
na linha central a partir do início da parcela útil no está-
gio R6;

Ramos laterais: O número de ramos laterais será
determinado por meio da contagem do número de ramos
laterais com vagem de 5 plantas por parcela no estádio
R6;

Para a análise dos dados, foi utilizado o software es-
tatístico SPSS 20.0. Para as comparações entre os tipos
de tratamento, após verificar a homogeneidade das vari-
âncias, optou-se pela Anova One Way, seguida do Post
Hoc de Tuckey, e a utilização da média (x) e des-
vio-padrão (dp) para a caracterização dos dados. A sig-
nificância adotada foi P < 0,05.



Gabriel et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.05-09 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

3. RESULTADOS
Ao comparar o peso da massa de 1000 sementes en-

tre os tipos de tratamento (Tabela 1), verificou-se que o
T4 (4332,90 ± 504,73) e T5 (3836,66 ± 310,48) apre-
sentaram as maiores médias, indicando que tais trata-
mentos produziram massa de 1000 sementes com maior
peso. Já na comparação do número de vagens, os T2, T3,
T4 e T5 não diferiram significativamente entre si
(p>0,05), evidenciando que tais tratamentos favorece-
ram a produção de massa de 1000 sementes com peso
semelhante, enquanto o T4 (151,80 ± 5,63) e T5 (156,80
± 2,04) apresentaram plantações com maior peso em
relação ao T1 (p<0,05). Não houve diferença significa-
tiva ao comparar a produtividade e a quantidade de ra-
mos laterais entre os cinco tipos de tratamento (p>0,05).

Tabela 1. Comparação da produtividade, massa de 1000 sementes,
número de vagens e ramos laterais na cultura da soja de acordo com os
diferentes tipos de tratamento.

Ao analisar os CV (Tabela 1), nota-se que em relação
à produtividade os tratamentos que apresentaram menor
variação foram o T1 (6,35%) e T5 (8,09%). Na massa de
1000 sementes e número de vagens, o tratamento com
menor variação foi o T5 (1,30% e 4,33%, respectiva-
mente). Em relação ao número de ramos laterais, o tra-
tamento com menor variação foi o T2 (6,47%).

O resultado obtido pela aplicação foliar do produto
Bônus NPK na dosagem de 2,0 kg /há 60 dias após a
emergência (DAE) (T4) do cultivar DOM MÁRIO 6563
obteve melhores resultados com relação aos outros tra-
tamentos, mas não diferiu entre si estatisticamente (P≥
0,05). O coeficiente de variação (CV) foi inferior ao que
afirma como baixo12,classifica que coeficiente de varia-
ção até 15% como sendo baixo, e de 15-30% como sen-
do médio o que mostra baixa dispersão dos dados, resul-
tados este que foi semelhante ao resultado obtido por
Souza et al. (1981)13 que não encontraram qualquer
efeito de tratamentos sobre a produtividade de grãos e

HAQ & MALLARINO (2000)14 que também não obteve
bons resultados com aplicações foliares de NPK em 27
locais, em diferentes tipos de solos. Com relação aos
demais tratamentos aplicados via solo em cobertura (T2
e T3) não houve diferenças significativas (P≥ 0,05). Este
resultado contrastam com resultados obtidos por Borkert
et al. (1993)10 onde observou – se que houve aumento de
produtividade de grãos de soja em função de doses cres-
centes de K2O aplicados a lanço ou no sulco de semea-
dura e também o trabalho realizado por SANTOS &
VARGAS (2012)15 que houve diferença significativa
para a produtividade da cultivar Apolo RR alcançando
uma produtividade de 2783,00 kg/há, resultado este bem
superior a outro cultivar V-Max RR alcançando uma
produtividade de 2471,00 kg/há, os mesmos autores
concluem que a produtividade variam de acordo com a
cultivar,  os resultados estatísticos obtidos neste traba-
lho não houve diferenças significativas como pode ser

visualizado na Tabela 1.
Na Figura 1 pode ser

verificado que a maior
produtividade foi obtida
pelo tratamento (4) al-
cançando 4330,00 kg/ha-1

sendo esta dose reco-
mendada para maior pro-
dutividade.

Dados referentes à
massa de 1000 grãos
mostraram diferença sig-
nificativa (P≤ 0,05) onde
o tratamento 5 (T5) (Ta-
bela 1) foi superior ao T4
e aos demais tratamentos
diferindo entre si estatis-
ticamente, o tratamento

T2 e T3 apresentaram resultados inferiores com relação
a testemunha T1.

Figura 1. Gráfico referente à produtividade da cultura da soja.

T1 T2 T3 T4 T5

x ±dp x ±dp x ±dp x ±dp x ±dp
Produtividade

(kg/há)
3667,05 ± 232,97ª 3558,02 ± 622,30ª 3820,24 ± 530,79a 4332,90 ± 504,73a 3836,66 ± 310,48a

CV
Produtividade

6,35% 17,49% 13,89% 11,65% 8,09%

Massa de 1000
sementes
(gramas)

149,80 ± 3,11c 146,20 ± 2,77bc 141,40 ± 2,79 b 151,80 ± 5,63a 156,80 ± 2,04a

CV Massa 1000 2,07% 1,89% 1,97% 3,70% 1,30%

Número de
vagens

25,68 ± 2,25bc 31,64 ± 2,71ab 29,28 ± 4,16bc 35,72 ± 4,07a 34,64 ± 1,50a

CV Número
vagens

8,76% 8,53% 14,20% 11,39% 4,33%

Ramos laterais 7,00 ± 0,70ª 6,80 ± 0,44ª 6,40 ± 0,54ª 7,00 ± 0,70a 6,60 ± 0,54a

CV ramos
laterais

10,00% 6,47% 8,43% 10,00% 8,18%
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Dados obtidos neste trabalho não foi semelhante ao
trabalho realizado por Santos & Vargas (2012)15 que com
a aplicação de 60 kg/há de K2O vem cobertura houve
diferença significativa na massa de 1000 grãos na culti-
var Apolo RR obtendo massa de 192g, os mesmos auto-
res afirmam que a massa de 1000 grãos podem variar de
acordo com a característica de cada cultivar de soja. Para
a massa de 1000 grãos foi realizado o teste Anova One
Way, seguida do Post Hoc de Tuckey com 0,05% de
probabilidade como pode ser visualizado na Tabela 1.

Na Figura 2 pode ser verificado que a massa de 1000
grãos em relação a diferentes tratamentos, obteve me-
lhores resultados o tratamento 5, Bônus NPK na dosa-
gem de 4,0L/há, resultou em 156,80 gramas, sendo essa
dose recomendada para a maior massa de 1000 grãos.

Figura 2. Resultados obtidos referentes a massa de 1000 sementes na
cultura da soja.

Estatisticamente houve diferença significativa no
número de vagens por planta obtido pelo tratamento
quatro (T4) resultado este que difere em detrimento ao
resultado proposto por Staut (2006)16 no campo experi-
mental da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados
onde não obteve diferenças significativas com a aplica-
ção de HAF potassium na dosagem de 800ml/há-1. Já
com relação à adubação a lanço de K2O nos dois trata-
mentos (T2 e T3) não houve acréscimos significativos
no número de vagens, resultado este que se difere com
relação ao trabalho realizado por Lana et al. (2002)17

onde obteve um maior número de vagens (37,000000)
com aplicação de 60kg/ha de potássio em cobertura.

Portanto obteve – se maior quantidade no número de
vagens no tratamento T4 como pode ser visualizado na
(Figura 2).

Pelo método de avaliação dos ramos laterais os re-
sultados obtidos mostraram que não houve diferenças
significativas pelo teste Anova One Way, seguida do Post
Hoc de Tuckey com 0,05% de probabilidade para núme-
ro de ramos laterais. Mundstock; Thomas (2005)18 afir-
ma que a quantidade de ramos laterais na cultura da soja
é variável de acordo com a cultivar, nutrição mineral,
disponibilidade de água e espaçamento entre plantas.

No gráfico representado na Figura 3 os resultados
obtidos referentes à inserção de ramos laterais, onde os

resultados não são contundentes com o que foi proposto
pelos tratamentos, sendo a testemunha (T1) que obteve o
melhor resultado.

Figura 3. Resultados obtidos referentes a ramos laterais na cultura da
soja.

4. CONCLUSÃO
Observou – se que não houve aumento de produtivi-

dade significativo diante dos produtos e doses aplicadas.
Verificou – se que houve aumento na massa de 1000

grãos na aplicação de 4,0 litros/há via foliar do Bônus
NPK 60 dias após a emergência

A aplicação de KCL nas dosagens de 50kg/há e
85kg/há não apresentou resultados contundentes com o
que foi proposto pelos tratamentos (T2 e T3) onde os
resultados não apresentaram aumento significativos nas
médias das variáveis analisadas.

A aplicação foliar de nutrientes a base de potássio
aos 45 dias após a emergência é importante para suprir
as necessidades nutricionais durante este período onde a
planta requer maior quantidade de potássio na fase de
enchimento dos grãos, resultando em maior produtivi-
dade e maior massa de grãos.
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RESUMO
A partir de participações em feiras de saúde, especifica-
mente em uma região com condições precárias de saúde da
população em que se observou crianças fazendo uso de
substâncias psicoativas, buscou-se compreender qual o
modelo atual de intervenção e aspolíticas públicas de saúde
voltadas as pessoas em vulnerabilidade social. Este estudo
exploratório-qualitativo objetivou conhecer a atuação da
equipe do Consultório na Rua de um Município do Estado
do Paraná, no que se refere às ações de Redução de Danos.
Esta, enquanto política pública de saúde visa minimizar os
danos advindos do uso abusivo de substâncias psicoativas,
preconizando a inclusão social, cidadania e respeito aos
direitos humanos. O Consultório na Rua é um dispositivo
criado como uma forma de fornecer cuidados de saúde à
população em situação de rua. Utilizou-se de entrevista
semi-estruturada como instrumento de coleta de dados,
realizada com quatro profissionais. Concluiu-se que a
equipe deste dispositivo tem se orientado pelas ações de
Redução de Danos referentes a cuidados de saúde princi-
palmente física, e sob uma perspectiva de saúde mental
realiza um trabalho mais voltado à orientação, fazendo uso
de ferramentas como vínculo, acolhimento e escuta quali-
ficada, bem como incentivo a adoção de uma perspectiva de
vida aos usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Redução de danos, consultório na
rua, usuários de substâncias psicoativas.

ABSTRACT
From participation in trade fairs health, specifically in a region
with poor health of the population in which it was observed
children making use of psychoactive substances, we tried to
understand what the current model of intervention and public
health policies for people in social vulnerability. This explora-
tory study-qualitative, aimed to find out the performance of the
team of the street outreach offices of a city of the Paraná State,
as regards the actions of Harm Reduction. This, while public
health policies, aims to minimize the damage caused by the
abuse of psychoactive substances, advocating social inclusion,
citizenship and respect for human rights. The street outreach

office is a device created as a way to provide health care to the
population in a street situation. We used semi-structured inter-
views as a data collection instrument, performed with four
professionals. It was concluded that the team of this device has
been guided by the actions of Harm Reduction related to health
care especially physics, and from the perspective of mental
health performs a work more toward the orientation, making use
of tools such as bond, reception and qualified listening, as well
as encouraging the adoption of a perspective of life to users.

KEYWORDS: Harm Reduction, street outreach offices,
users of psychoactive substances.

1. INTRODUÇÃO
O uso abusivo de substâncias psicoativas1 configu-

ra-se em uma preocupação mundial devido à influência
que exerce nos fatores externos, seja pelo consumo ou
pelo tráfico, além de seus reflexos na saúde pública bra-
sileira, passando a ser objeto de muitos estudos e deter-
minante na criação de inúmeras e variadas políticas de
atendimento.

A dependência de substâncias psicoativas e aborda-
gem sempre estiveram atreladas à doença mental, devido
ao estado em que o usuário se encontra quando do uso
excessivo destas substâncias e suas consequências. Se-
gundo Duarte (2013), as formas de intervenção e políti-
cas voltadas aos usuários de substâncias psicoativas até o
início do século XX desenvolviam-se no campo da jus-
tiça e segurança pública, já que a legislação vigente até
2006 era ainda a de 1976, ocorrendo a disseminação em
todo o país de alternativas de atenção, sendo a maioria
instituições filantrópicas, de cujo caráter era “total, fe-
chado, baseadas em uma prática predominantemente
psiquiátrica ou médica, ou ainda, de cunho religioso,

1 Substâncias psicoativas são substancias não produzidas pelo
organismo, utilizadas com o objetivo de modificar o funcionamento do
cérebro, podendo causar alterações nos estados mentais e provocar ou
não dependência (LIMA, 2013, p.03).
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tendo como principal objetivo a ser alcançado a absti-
nência.”2.

O modelo repressivo de intervenção, baseado no
proibicionismo, compõe visivelmente o que se denomi-
nou de “guerra às drogas”. Segundo Machado & Boarini
(2013, p. 582)3 essa estratégia “prioriza a redução da
oferta de drogas e relega a segundo plano a prevenção ao
uso, tendo como principais pilares o modelo moral e
criminal, que preconiza o enfrentamento das drogas pelo
encarceramento dos usuários, e o modelo de doença”.
Assim, rotula-se o usuário construindo estigmas, e ti-
ra-lhe o direito de escolha, pela justificativa dos danos à
sociedade e à saúde4. Sobre o proibicionismo, Ramos
(2012, p. 265)5 expõe: “essa perspectiva normalmente
ignora a grande heterogeneidade dos modos de consumo
das substâncias psicoativas, assim como as razões, cren-
ças, valores, estilos de vida e visão de mundo que os
embasam”.

Identifica-se nestes moldes, ainda existentes na atua-
lidade, conforme expõe Duarte (2013)4, a internação, a
abstinência e a repressão, como meios de solução para o
problema da dependência química, reforçados pelo ima-
ginário social e por organismos públicos na comunidade e
instituições públicas e privadas, como as comunidades
terapêuticas, que tem forte conteúdo religioso e moralis-
ta: “[…] os espaços ditos de acolhimento apresentam-se
na forma de restrição à liberdade, utilizando-se de pro-
tocolos assistenciais questionáveis e denunciados por
torturas e maus tratos” (p.43).

No Brasil, movimentos como a Reforma psiquiátrica
e Reforma sanitária brasileira, emergentes no início dos
anos 70, impulsionaram um processo de estruturação e
reformulação da assistência em saúde mental. Sob um
sentido de democratização, previsto pela Constituição de
1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado, de-
fendendo um modelo de atenção com princípios como
equidade e integralidade, entre outros, passando a aten-
tar-se às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A partir do início do séc. XXI, as práticas de saúde
voltadas aos usuários de substâncias psicoativas foram
consolidando-se, tendo como auxílio à criação do Pro-
grama Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos
Usuários de Álcool e outras Drogas (sob a Portaria
GM/816 de 30 de abril de 2002) instituído no âmbito do
SUS (Sistema Único de Saúde) e adequado aos princípios
da Reforma Sanitária.

O programa organiza ações de promoção, preven-
ção, proteção à saúde e educação das pessoas que fa-
zem uso prejudicial de álcool e outras drogas e estabe-
lece uma rede estratégica de serviços extra-hospitalares
para esta clientela, articulada à rede de atenção psicos-
social e fundada na abordagem de redução de danos.
(BRASIL, 2005, p.42-43)2.

Em meio a este contexto, a Redução de Danos des-
taca-se, sendo articulada à Política Nacional de Saúde

Mental e inserida pelo SUS em 1994, como um novo
“paradigma” da política de álcool e outras drogas do
Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.028, que
define que estas ações devem estar voltadas a minimiza-
ção dos danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de
produtos, substâncias ou drogas que causem dependên-
cia, e que se desenvolvam por meio de ações dirigidas a
usuários ou a dependentes que não podem, não conse-
guem ou não querem interromper o uso2. Posteriormente,
a Redução de Danos foi regulamentada pela Lei nº
11.343/2006, como uma estratégia que se insere em ins-
tituições através das políticas centrais de saúde do SUS.

A Redução de Danos originou-se na Inglaterra, em
1926, propondo uma modificação na maneira de abordar
o problema do uso de substâncias psicoativas no mundo,
quando um grupo de médicos definiram no Relatório
Rolleston, que “[...] a maneira mais adequada de tratar
dependentes de heroína e morfina era realizar uma ad-
ministração monitorada do uso dessas drogas”, assim os
médicos poderiam prescrever legalmente opiáceos2 em
determinadas condições:

[...] como manejo da síndrome de abstinência, em
tratamentos com o objetivo de cura; quando ficasse
demonstrado que, depois de prolongadas tentativas de
cura, o uso da droga não poderia ser seguramente des-
continuado; e quando ficasse provado que o paciente
apenas seria capaz de levar uma vida normal e produ-
tiva se uma dose mínima de droga fosse administrada
regularmente, mas que ficasse incapaz disso, quando a
droga fosse inteiramente descontinuada. (FÔNSECA,
p.12, 2012)6.

Este ato médico buscou atuar como um tratamento e
não um incentivo ao uso. O objetivo era possibilitar ao
usuário uma vida mais estável, produtiva e mais útil à
sociedade. Através do reconhecimento de que o uso de
opiáceos estava associado às características de vida dos
usuários, e que muitas vezes a abstinência não era a me-
lhor opção, não sendo efetiva nem mesmo na diminuição
do uso, “[...] pela primeira vez na história moderna a
dependência de drogas é vista de outra perspectiva, a
qual trata a dependência como problemática complexa
devendo ser abordada através de estratégias múltiplas e
singulares.” 6.

Contudo, as estratégias de Redução de Danos
mantiveram-se silenciosas e sem importância até que,
em meados de 1980, com a epidemia da AIDS,
retoma-se esta perspectiva. Segundo Queiroz (2001)7 as

2São substâncias oriundas do ópio que advém dos cortes na cápsula da
papoula. Os opiáceos podem ser: naturais quando não sofrem nenhuma
modificação, como por exemplo a morfina e codeína; ou
semi-sintéticos ao resultarem de modificações realizadas em
laboratórios como é o caso da heroína (CEBRID, 2012 apud
PACHECO, 2013)8.
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ações de Redução de Danos surgem por intermédio de
quatro fatores fundamentais, sendo: a intensa infecção
pelo vírus HIV e outras doenças sexualmente
transmissíveis, como as hepatites entre usuários de
drogas injetáveis; a relação entre os casos de AIDS e o
abuso de drogas acarretando em uma disseminação do
vírus; o aumento do número de usuários/dependentes de
drogas; a certeza de que as práticas interventivas
baseadas na repressão e no proibicionismo têm sido
meios ineficazes diante do “problema” ao longo de todo
o período decorrido.

A estratégia de Redução de Danos é referida na lite-
ratura como uma nova abordagem, voltada ao usuário de
substâncias psicoativas enquanto ser de direitos sociais e
à saúde, preconizando o respeito, igualdade e equidade.
De acordo com Reale (2005)9, é uma proposta às práticas
do proibicionismo e medidas repressivas, bem como à
abstinência vista como única solução para a dependência
química. Além de propor uma reformulação no trata-
mento da dependência química, pauta-se na liberdade de
escolha do indivíduo (e não no julgamento moral do
mesmo) e nos direitos humanos.

A Redução de Danos passa a considerar a transição do
conceito de comportamento de risco para o de vulnerabi-
lidade, no que se refere ao fenômeno da droga, pois esta
não é mais vista sob uma perspectiva individual, mas
também engloba o âmbito social, econômico e político,
sendo, portanto um advento multideterminado3. De
acordo com Mann (1996)10 a vulnerabilidade é conse-
quência de uma omissão de apoio e respeito aos direitos
humanos, identificados pela exclusão e estigmatização
social. Desta forma, a estratégia de Redução de Danos
passou a ser utilizada principalmente no desenvolvimento
de ações preventivas e na promoção de saúde junto aos
usuários de drogas, podendo inserir-se em espaços insti-
tucionalizados e abordagens de rua11.

A partir da criação do Plano Emergencial de Ampli-
ação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em álcool e
outras Drogas no Sistema único de Saúde – PEAD
(2009-2010), o Ministério da saúde propôs a implanta-
ção do dispositivo Consultório de Rua, levando em con-
sideração a experiência positiva desenvolvida em Sal-
vador, entre 1999 a 2006, pelo professor Antônio Nery
Filho, coordenador do Centro de Estudos e Terapia do
Abuso de Drogas- CETAD/Universidade Federal da Ba-
hia. Tal experiência mostrou-se como uma estratégia
viável para intervenção junto aos usuários de substâncias
psicoativas em situação de rua12. A criação deste disposi-
tivo considerava a magnitude do consumo de substâncias
psicoativas, associada ao contexto de exclusão, vulnera-
bilidade e risco das pessoas em situação de rua, tendo
em vista a lacuna existente entre esta população e os
serviços de saúde.

O Consultório de Rua, assim denominado inicial-
mente, foi incorporado ao PIEC (Plano Integrado de

Enfrentamento do Crack e outras Drogas) em 2010 e
incentivado pelo Ministério da Saúde, dispondo de
equipe itinerante focada no atendimento a saúde mental
que visava atuar junto aos usuários de substâncias psico-
ativas no local onde fazem uso, e muitas vezes habitam:
as ruas. No entanto, a partir das Portarias 122 e 123, de
25 de Janeiro de 2012, este dispositivo passa por uma
reformulação, em que, além da mudança de nomencla-
tura (Consultório De Rua para Consultório Na Rua),
passou a ser uma modalidade de equipe de Atenção Bá-
sica da Rede de Atenção Psicossocial. A intenção dessa
integração das coordenações da Atenção Básica e de
Saúde Mental do Município, é a de que as equipes de
Consultório na Rua atuem de modo a abranger as diver-
sas necessidades de saúde da população em situação de
rua, seja em decorrência de transtorno mental ou do uso
abusivo de substâncias psicoativas.

A equipe de Consultório na Rua deve seguir os fun-
damentos e as diretrizes definidas na Política Nacional
de Atenção Básica (PNAB), que considera a necessidade
de um conjunto de ações em saúde, compreendendo sua
singularidade e inserção sociocultural, buscando produ-
zir a atenção integral. Alguns princípios que orientam
esta atenção básica são compatíveis aos do Sistema
Único de Saúde, como: universalidade, acessibilidade e
coordenação do cuidado, vínculo e acompanhamento
longitudinal, integralidade, responsabilização, humani-
zação, equidade e participação social. Desta forma, o
dispositivo de saúde Consultório na Rua visa atender toda
a população em situação de rua, e deve adotar a Redução
de Danos como estratégia prioritária no atendimento aos
usuários13.

De acordo com a Portaria Nº122, de 25 de janeiro de
2012, que define as diretrizes de organização e funcio-
namento das Equipes de Consultório na Rua, os profis-
sionais devem desempenhar suas atividades in loco, de
forma itinerante, desenvolvendo ações integradas com as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também com as
equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
dos serviços de Urgência e Emergência conforme a ne-
cessidade do usuário. Sendo multiprofissional, são
compostas por profissionais da saúde e dividem-se por
modalidades, conforme a necessidade de cada município,
sendo: psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social,
terapeuta ocupacional, agente social, técnico ou auxiliar
de enfermagem, técnico em saúde bucal. Para o desen-
volvimento de suas atividades e deslocamento da equipe,
necessita de recursos móveis como peruas (vans) equi-
pados, para abordagem e acolhimento das demandas, e
tem a função de se constituir como referência para os
usuários14.

Conforme expõe Oliveira (2009)15, o Consultório na
Rua é um projeto implantado que se caracteriza pela
participação ativa junto à população de rua, cuja equipe
multidisciplinar visa assegurar a integralidade da assis-
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tência, atuando de modo interdisciplinar no cuidado ao
indivíduo. Segundo o autor, neste serviço os profissio-
nais se configuram importantes atores na prática do cui-
dado e atenção à população em situação de rua e/ou usu-
ários de substâncias psicoativas, pois:

“[...] O trabalho em saúde só se processa através
dessa íntima relação trabalhador-usuário […]. O cui-
dado à saúde dos usuários de drogas na rua exige pro-
postas que levem em consideração o contexto e o modo
de vida, buscando-se o resgate do valor da vida e da
saúde, da cidadania e da dignidade humana [...]”. (p.
52-53).

Jorge & Corradi-Webster (2012)12 assim como
Campos (1997, apud Pacheco 2013)08 enfatizam que a
prática no espaço da rua deve voltar-se para o sujeito em
atendimento enquanto ser singular e autônomo, devendo
o profissional construir uma relação terapêutica baseada
no vínculo, no acolhimento e escuta qualificada, consi-
derando não somente o saber enquanto especialista, mas o
usuário como ativo e atuante na produção de saúde.

No âmbito da atuação, as equipes podem promover
articulações na rede intersetorial, por atender um público
com especificidades complexas e variáveis, cujas de-
mandas necessitam de suporte de outros setores, de forma
a transpassar o isolamento do setor saúde por meio de
parcerias efetivas diante das diversas necessidades da
população14. Neste sentido, a intersetorialidade e inter-
disciplinaridade são essenciais para a efetividade deste
serviço.

A clientela atendida pelo Consultório de Rua, pelos
históricos de vida e pela dificuldade de acessar e ser
acessada pela rede formal acumula problemas de saúde
e relevantes questões pessoais e sociais. A sobreposição
de problemas acumulados vai potencializar os riscos à
saúde psicossocial destes indivíduos, de maneira que a
oferta de ajuda do Consultório de Rua busca reduzir os
danos em diferentes vertentes, favorecendo a melhoria
da qualidade de vida14.

O presente estudo, seguindo a temática da Redução
de Danos e substâncias psicoativas, objetivou compre-
ender a atuação da equipe do Consultório na Rua no que
se refere às ações de Redução de Danos de um determi-
nado município do Estado do Paraná, que por motivo de
sigilo ético, será preservada sua localização, tendo em
vista que há somente um dispositivo no município e as
profissionais ficariam expostas quanto às suas respostas.

Inicialmente, foi realizada uma descrição a partir da
literatura existente e da legislação atual, a respeito da
Redução de Danos e Consultório na Rua, e, partindo da
formulação do problema: “Como a equipe do Consultó-
rio na Rua desenvolve as ações de Redução de Danos?”,
esta pesquisa buscou, especificamente, conhecer o tra-
balho realizado pelos profissionais do Consultório na
Rua, de modo a identificar quais as práticas de Redução

de Danos que fazem parte da atuação da equipe, bem
como relacionando-as com a política proposta pelo Mi-
nistério da Saúde, e, a partir destas compreensões, enfa-
tizar a atuação do psicólogo e sua importância no cuida-
do ao usuário de substâncias psicoativas.

Assim, propõe-se à área científica, por meio da pre-
tensão de publicação, uma contribuição a respeito da
temática sobre Redução de Danos e o desenvolvimento
de tais ações no âmbito do Consultório na Rua, tendo em
vista que, assim como Moraes (2008)16 expõe:

[…] no atual contexto da atenção à saúde para tra-
tamento de problemas decorrentes do uso de álcool e
outras drogas, marcado pela psiquiatria clássica e pelas
formas alternativas de conceber e intervir nesse campo,
os avanços das políticas públicas e a preconização de
um modelo de atenção integral à saúde de usuários de
drogas precisam ser compreendidos a partir de sua ex-
pressão na prática cotidiana das unidades (p.124).

Desta forma, ao desenvolver esta pesquisa, ponde-
ra-se que o conhecimento das ações realizadas ou a falta
das mesmas, em consonância ao que propõe o Sistema
Único de Saúde, a Reforma Psiquiátrica e a Redução de
Danos podem possibilitar uma reflexão às equipes
quanto ao seu trabalho, podendo ser um recurso para
melhor atuação dos profissionais. Portanto, identifica-se
a relevância deste estudo, que buscou compreender não
somente as preconizações e políticas públicas, mas sua
expressão na prática profissional.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Com a finalidade de sanar os objetivos deste estudo

foi realizada uma pesquisa exploratória, que segundo Gil
(2002)17, visa possibilitar o conhecimento e familiarida-
de ao problema, de forma a explicitá-lo ou a construir
hipóteses. Assim, estas pesquisas objetivam principal-
mente incitar o desenvolvimento e aprimoramento de
ideias ou a descoberta de conteúdos implícitos, tais co-
mo intuições.

Através da elaboração de um projeto de pesquisa,
que foi devidamente apresentado e aprovado pelo Comi-
tê de Ética e Pesquisa com seres humanos da Faculdade
Ingá, e pela Comissão Permanente de Avaliação de Pro-
jetos da Secretaria Municipal de Saúde (CECAPS), par-
tiu-se inicialmente para o levantamento bibliográfico,
cuja localização das fontes ocorreram principalmente por
meio de bases de dados, em virtude da ampla dissemi-
nação de materiais bibliográficos em formato eletrônico,
sendo: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e
Portal de periódicos CAPES. Os termos de busca utili-
zados foram: “redução de danos” e “consultório rua”.
Foi realizada a leitura seletiva de artigos, teses e disser-
tações, periódicos científicos, anais de encontro científi-
cos e resumos. Também foram utilizados para levanta-
mento de dados, a legislação federal brasileira, incluindo
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documentos oficiais, tais como decretos e portarias, bem
como publicações do Ministério da Saúde relacionadas a
temática.

Para coleta de dados, utilizou-se de entrevista se-
mi-estruturada, que de acordo com Manzini (2013)18,
foca-se em determinado assunto e é feito um roteiro com
perguntas principais, podendo surgir informações de
modo livre, em que as respostas não seguem um padrão
específico. A coleta de dados ocorreu no CAPS AD
(Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas),
conforme a preferência dos entrevistados, sendo este um
local onde eles se encontram antes de se deslocarem às
ruas e seguirem suas rotas.

Os participantes da pesquisa foram quatro profissio-
nais do Consultório na Rua de um determinado municí-
pio do estado do Paraná (o qual não será identificado em
razão de sigilo ético para com os participantes), sendo:
enfermeira, técnica de enfermagem e psicóloga, atuantes
no dispositivo, e, ainda, a responsável técnica pelo dis-
positivo que também tem formação em psicologia e atua
na coordenação do CAPS AD. Ao longo da análise e
discussão dos resultados, as entrevistadas serão repre-
sentadas através das siglas: E1, E2, E3 e E4. Vale ressal-
tar que a equipe do Consultório na Rua do Município é
composta por estes profissionais e mais o médico, que
não pôde participar desta pesquisa.

O roteiro de entrevista foi estruturado por questões
de modo que pudessem suprir os objetivos específicos,
através de questões sobre: a rotina de trabalho, dificul-
dades, facilidades e desafios, a importância atribuída por
estes no que se refere ao trabalho interdisciplinar e seu
conhecimento a respeito da política de Redução de Da-
nos. Por fim, foram formuladas questões a respeito da
efetividade destas ações no cotidiano dos profissionais e
a importância atribuída à Redução de Danos como es-
tratégia prioritária no atendimento, sendo solicitado a
exemplificação de tais ações.

As entrevistas foram gravadas, com a autorização
dos participantes, que leram e assinaram o Termo de
consentimento livre e esclarecido. Após a coleta de da-
dos foi realizada a transcrição das entrevistas. A partir
das respostas dos participantes, deu-se prosseguimento à
análise de conteúdo, que visa “[...] extrair generalizações
com o propósito de produzir categorias conceituais que
possam vir a ser operacionalizadas em um estudo sub-
sequente”19. Utilizou-se da abordagem qualitativa, na
qual, a interpretação dos dados não é realizada por meio
de estatísticas e dados numéricos, podendo identificar
informações não expressas em palavras, buscando des-
velar conteúdos implícitos, contradições e aspectos si-
lenciados17. Os dados relevantes foram selecionados
conforme os objetivos da pesquisa, e também surgiram
alguns aspectos considerados importantes para serem
abordados, sendo reduzidos e estruturados nas seguintes
categorias conceituais: 1) Características da atuação dos

profissionais junto às pessoas em situação de rua (in-
cluem-se as subcategorias: 1.1 cotidiano; 1.2 dificulda-
des e desafios); 2) a interdisciplinaridade e intersetoria-
lidade; 3) concepção sobre a Redução de Danos, 4) efe-
tividade e práticas de Redução de Danos realizadas no
âmbito do Consultório na Rua.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características da atuação dos profissionais
A atuação da equipe do Consultório na Rua pode

ser compreendida a partir do relato dos profissionais,
considerando seu cotidiano, as dificuldades e desafios
existentes nesta prática, e a interdisciplinaridade e inter-
setorialidade como meios de atenção integral, conforme
o proposto pelo Ministério da Saúde no que se refere ao
Consultório na Rua e a Redução de Danos.

Cotidiano
Inicialmente, as profissionais relataram seu per-

curso, tendo o início no CAPS AD (Centros de Atenção
Psicossocial, Álcool e Drogas) local em que se encon-
tram, traçam a rota diária, e onde realizam reuniões.
Partem, então, para um destino específico, seja para as
ruas ou a outros centros de atendimento à população em
situação de rua.

O trabalho da equipe do Consultório na Rua é rea-
lizado de forma itinerante, buscando deslocar-se para
onde houver demanda, seja nas ruas e bairros, ou em
instituições das quais tem parceria, tais como o CRAS,
CREAS, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro
POP (Centro de Referência Especializado para Popula-
ção em Situação de Rua), locais onde costumam ser en-
caminhadas algumas pessoas em situação de rua ou que
podem fornecer informações sobre demandas para o
Consultório na Rua bem como insumos de saúde. Por-
tanto, a equipe do Consultório na Rua não tem uma roti-
na fixa, pois varia conforme o surgimento de demandas.

Dificuldades e desafios
Todas as entrevistadas relataram sobre a dificulda-

de de acessar as pessoas em situação de rua, devido ao
deslocamento destas para os abrigos intitulados “mocós”,
segundo a linguagem usual da população em situação de
rua, que por sua vez não revelam a localização destes
abrigos para a equipe. Tal fato deve-se, segundo as pro-
fissionais, com exceção de E3 (responsável técnica) que
não atua diretamente no Consultório, pela repressão da
guarda municipal e um possível higienismo ainda exis-
tente na realidade social, que faz com que os usuários,
que antes encontravam-se em praças na região central do
município, se dirijam para seus “refúgios”.

“Por conta de uma política, vamos dizer de higienização,
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a gente não tá encontrando eles, porque antes eles fica-
vam concentrados nas praças, [...], e a guarda municipal
tá fazendo um trabalho bem... bem repressivo mesmo”
(E1).
“[...] tem várias ações, por exemplo, segurança, as câ-
meras e tudo, então eles não tão ficando muito ali, então
a gente tem que sair mais pros bairros e o tempo que a
gente fica não dá pra andar em todos os locais [...]” (E4).
“Na realidade eles se espalham nos bairros, como eles
chamam os mocós deles, que é difícil eles falarem onde
que fica por causa da guarda mesmo, porque eles têm
medo […]” (E2).

A concepção expressa na fala das profissionais en-
trevistadas remete ao modelo proibicionista, pois este,
como aponta Duarte (2013)04, é baseado na repressão,
reclusão e amedrontamento, pois preconiza uma “socie-
dade livre das drogas” contribuindo para um higienismo
e práticas voltadas ao encarceramento e isolamento.

E1 e E2 apontaram a dificuldade de aceitação das
Unidades Básicas, em atender essa população, embora
possuam respaldo de algumas, devido ao fato de conhe-
cerem profissionais que fornecem insumos de saúde para
o cuidado no Consultório na Rua. E1 e E2 expõem
ainda, dificuldades com o carro, apontando ser este ina-
propriado para o trabalho da equipe do Consultório na
Rua, indicando a falta de investimento a este dispositivo,
somado ao fato de que a equipe ficou aproximadamente
dois meses sem veículo, segundo as profissionais, por
não haver recursos para o conserto deste. Segundo Du-
arte, há “pouco investimento e incremento de fato na rede
pública de atenção psicossocial do SUS, com serviços
abertos, inclusivos, de base comunitária e com recursos
humanos adequados” (p.46).

Conforme o exposto na Frente Nacional de Drogas
e Direitos Humanos (2012), tem ocorrido uma concen-
tração de investimento às comunidades terapêuticas, pois
estas são uma das opções mais incentivadas para o aco-
lhimento dos dependentes de substâncias psicoativas,
acarretando em falta de recursos a outros serviços: “[…]
O investimento financeiro feito em comunidades tera-
pêuticas desvia os recursos de uma política pública afi-
ançada pelos princípios democráticos, de base comunitá-
ria, para equipamentos asilares”

Os desafios relatados referem-se à abordagem e
conquista dos objetivos do Consultório na Rua, que, por
se tratar de um serviço recentemente implantado, as par-
ticularidades desta população em situação de rua ainda
afiguram-se um território inexplorado aos profissionais.

“[...] é um desafio né, você tentar... é dia a dia você
abordar uma pessoa e você conseguir criar esse vínculo
com ela, [...], é você levar, melhorar a qualidade de vida,
ter acesso a saúde, tem escuta, [...] e se a pessoa quiser, a
gente proporcionar esses caminhos aí, igual esse menino

que a gente conseguiu que ele voltasse a estudar, que
tenha perspectiva de vida, né que possa enxergar que ele
tem essa possibilidade, isso é um desafio pra nós, é difícil
ainda mais dependente de crack, acho que são os mais
complicados […]”E1

Assim, a partir dos desafios relatados pelas profis-
sionais, compreende-se que em suma, o principal desafio
está relacionado à abordagem e vínculo com essa popu-
lação em situação de rua, em que os profissionais de-
monstram um despreparo frente às características co-
muns desta população, embora não generalizadas, as
quais ainda estão conhecendo e adaptando-se. Portanto,
pode-se compreender este desafio como o do próprio
profissional, de autoadaptação e de conseguir desenvol-
ver uma postura empática e sem preconceitos15.

Por meio da experiência, os profissionais podem
melhor compreender esta população em situação de rua,
adquirindo não somente sua confiança, por meio do es-
tabelecimento de vínculo, mas baseando-se em uma re-
lação empática, de modo a possibilitar atendimento con-
forme o que o indivíduo realmente necessita14.

As profissionais entrevistadas também relatam so-
bre a dificuldade de aceitação de ações de Redução de
Danos por grande parte de profissionais envolvidos na
rede de atenção psicossocial. Isso demonstra a não acei-
tação ou a dificuldade de se olhar para os usuários de
substâncias psicoativas e/ou pessoas em situação de rua
considerando-os sujeitos de direitos assim como qual-
quer outro cidadão, ou seja, ainda há discriminação e
preconceito, provocando uma omissão de apoio e res-
peito aos direitos humanos10.

Pode ser identificado neste Consultório na Rua que
o principal objetivo se refere a cuidados de saúde (men-
tal e física), porém, a equipe deste dispositivo muitas
vezes se depara com desafios relacionados à imposição
do setor de segurança pública e policial, que tem outro
tipo de conduta muitas vezes contrária à da Redução de
Danos preconizada pelo Consultório na Rua, restringin-
do o acesso da equipe à população atendida. Ou seja, o
cuidado de saúde integral ofertado é prejudicado por
ações de outros setores, ao invés de trabalharem em
conjunto, conforme sugere E1.Furegato (2009) expõe
desafios quanto a aumentar o diálogo entre os saberes
científico e político e as práticas por eles subsidiadas e
orientadas, possibilitando a compreensão e atuação fren-
te às pessoas em sua diversidade, de forma ética e res-
ponsável.

Interdisciplinaridade e intersetorialidade
Segundo Oliveira (2009)15 em seu relato de expe-

riência, os profissionais consideram a interdisciplinari-
dade para além da multidisciplinaridade, como essencial
na clínica na rua.
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A integralidade da atenção é assegurada pela
multidisciplinaridade da equipe, que com seus
olhares e saberes plurais pode acolher as deman-
das de ordem física, psíquica e social dos usuá-
rios14.

As profissionais entrevistadas referem-se às parcerias
como essenciais no desenvolvimento de suas atribuições
junto à população atendida.

E4:“[…] a gente procura fazer tudo isso junto e nos
outros serviços também […] por ser um trabalho novo
ainda, é muito importante que a gente tenha boas parce-
rias [...]. O nosso trabalho no consultório na rua ele
teria eficiência se a gente não tivesse a
[…] ficaria muito prejudicado […]”.
E3: “[...] a gente aciona toda uma rede que são as Uni-
dades Básicas de Saúde […] a gente já fez um trabalho
em todas as unidades e com todos os serviços […] na
UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na emergência
psiquiátrica, no CRAS, no CREAS, Centro pop, então
tudo isso a gente trabalha em rede […] tem que ter essa
proximidade com os outros serviços e a saúde”.

Em se tratando de trabalho interdisciplinar, princi-
palmente as profissionais com formação em psicologia,
em que E4 é atuante do Consultório na Rua e E3 a res-
ponsável técnica, demonstram valorizar a interdiscipli-
naridade no atendimento aos usuários, no sentido da
necessidade de olhar o ser humano em seus diversos
aspectos, segundo as mesmas, de maneira integral, e
considerando o cuidado tanto físico como mental. O que
não ocorreu com as profissionais E1 e E2 (enfermeira e
técnica de enfermagem) que apenas se referiram ao fato
de haver um bom entendimento com os demais profissi-
onais e uma soma de saberes.

[…] a gente não vê o usuário ou só como o uso da droga
ou só como a doença né, então a gente vê a pessoa como
um ser humano integral […] tem que ter esse princípio
da vida da pessoa e dos direitos humanos de todos [...]
“(E3).

A partir desta fala de E3, representativa ao que tam-
bém relata E4, nota-se que as profissionais de psicologia
têm o diferencial de atentar-se ao ser humano, como ser
singular e autônomo, compreendendo-o para além de
suas atitudes, mas por seus sentimentos, emoções e con-
flitos, considerando seu olhar ao aspecto da subjetivida-
de20.

As parcerias com instituições que também acolhem
as pessoas em situação de rua facilitam o acesso para a
equipe do Consultório na Rua a estas, como o Centro
POP, bem como o vínculo com o CAPS AD, conside-
rando o apoio que recebem. E4, ao relatar sobre tais

parcerias, inclui o respaldo também de algumas Unida-
des Básicas (UBS), e frisa: “[...] acho que de positivo
em tudo isso é essa intersetorialidade que a gente tem,
tá facilitando, […] a gente tem uma boa receptividade
das pessoas que estão envolvidas”. Desta forma, se
mostra contrária a opinião de E1, que relata haver uma
dificuldade de adaptação e aceitação dos profissionais
das UBS diante do público atendido pelo Consultório na
Rua.

No que diz respeito ao trabalho intersetorial no cui-
dado integral com o indivíduo, ao citar as parcerias, as
profissionais referem-se a serviços de atenção psicosso-
cial trabalhando em conjunto com o setor saúde mental,
e atualmente, as Unidades Básicas de Saúde, devido ao
matriciamento3. No entanto, seria a intersetorialidade
entre a saúde mental, atenção psicossocial e atenção bá-
sica, suficientes para cumprir com os objetivos propostos
pelo SUS e o Ministério da Saúde, tais como possibilitar
uma atenção integral ao indivíduo, com base em seus
reais direitos humanos? Seria a integração destes setores
suficientes para suprir as demandas e proporcionar me-
lhores condições de vida e de cuidado?

A promoção da saúde não constitui responsabilidade
restrita do setor saúde, mas de uma integração entre os
diversos setores do governo municipal, estadual e fe-
deral, os quais articulam políticas e ações que culmi-
nem com a melhoria das condições de vida da popula-
ção e da oferta de serviços essenciais aos seres huma-
nos. (p. 336).

Pode-se constatar que ainda é restrita essa interse-
torialidade, uma vez que há outros setores tais como o da
justiça, política, setor policial, médico-psiquiátrico, da
educação, entre outros, que atuam de forma dissociada
das políticas dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome (MDS), assim como o
que consta no Plano de Enfrentamento ao Crack (2010 e
2011), e que inviabiliza a atenção e integração de ações
baseadas em princípios tais como os da Redução de Da-
nos.

Concepção dos profissionais sobre a Redução
de Danos (RD)

De acordo com o constante na publicação do material
de trabalho para a II oficina nacional de “Consultório de
Rua do SUS”, do Ministério da Saúde (2010)14, os prin-
cípios norteadores da prática dos profissionais deste

3Apoio matricial refere-se a uma proposta que articula os cuidados em
saúde mental à Atenção Básica, ou seja, “constitui-se por ser um
arranjo organizacional de suporte técnico em áreas específicas às
equipes responsáveis pelo desenvolvimento das ações básicas de saúde
para a população”. (CAMPOS, 1999 apud PACHECO, p. 26, 2013)8.
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dispositivo referem-se à: universalidade, integralidade,
equidade, e não julgamento moral, em que o papel dos
profissionais é justamente o de “[...] acessar um segmento
que muitas vezes está à margem da rede de saúde e social
por temer o estigma e a rejeição” (p.13). Tais princípios
remetem à estratégia de Redução de Danos como priori-
tária no atendimento aos usuários, principalmente por
esta voltar-se contra a adoção de condições rígidas para
tratamento, a favor da construção de perspectivas de
saúde, defesa dos direitos humanos e respeito às dife-
renças.

A Redução de Danos é uma perspectiva que pauta-se
na liberdade de escolha do indivíduo, enfatizando as
causas e consequências visando minimizá-las, julgando
se um comportamento é seguro ou inseguro, e não a
conduta da pessoa de usar droga, respeitando-se o direito
de escolha de cada um sobre o seu próprio corpo. Busca
oferecer cuidados de saúde de modo integral e universal,
visando minimizar os danos e possibilitar melhores con-
dições de vida ao usuário. A Portaria Nº 1028/GM de 1º
de julho de 2005 do Ministro de Estado da Saúde, esta-
belece no Art. 9º:

[…] que as ações de redução de danos devem ser
desenvolvidas em consonância com a promoção
dos direitos humanos, tendo especialmente em
conta o respeito à diversidade dos usuários ou
dependentes de produtos, substâncias ou drogas
que causem dependência.
§ 1º Em todas as ações de redução de danos, de-
vem ser preservadas a identidade e a liberdade da
decisão do usuário ou dependente ou pessoas to-
madas como tais, sobre qualquer procedimento
relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tra-
tamento.

De acordo com as respostas, as entrevistadas de-
monstram conhecer as bases da Redução de Danos, pois
segundo as mesmas, esta é uma estratégia essencial, na
qual baseiam sua prática no atendimento aos usuários de
substâncias psicoativas, sendo respeitado o direito de
escolha de cada um com sua característica, sem julga-
mento moral, e o ser humano visto sob uma perspectiva
integral, não somente como usuário de droga rotulando-o,
mas respeitando o princípio dos direitos humanos de
todos. Ainda, as profissionais do Consultório têm como
concepção sobre esta política, o fato de ser uma prática
que não visa a abstinência, mas oferece outros meios
para diminuir os danos, possibilitando a melhora de con-
dições de vida, e consequentemente, a possibilidade de o
próprio sujeito optar por diminuir ou parar com o uso de
substâncias psicoativas.

E1: “Acho fundamental, porque você tem que respeitar
a característica do indivíduo, né, porque eu não posso

chegar lá e falar assim: você tem que parar de fumar,
você tem que parar de beber, então assim, você oferecer
outras alternativas pra ele, pra diminuir […] sem ser
julgado e sem, por exemplo, tá fazendo tratamento, ´ah,
você tem que parar se não você não pode...` igual as
comunidades terapêuticas […] não tem sucesso o mo-
delo que se usa […].”

E1, ao citar as comunidades terapêuticas como um
modelo contrário à Redução de Danos, em que se utiliza
de meios impositivos que visam a abstinência como
meio de tratamento, afirma não haver sucesso neste mo-
delo, conforme consta em muitos estudos, que expõem o
surgimento da Redução de Danos como uma proposta
contrária ao paradigma da abstinência.

As comunidades terapêuticas são instituições privadas,
grande parte baseadas em práticas religiosas […] e
muito financiadas pelo próprio Governo Federal. Essa
política pública oferta o encarceramento como opção e
não tem diálogo com a Rede de Atenção Psicossocial.
[…] não se configuram como espaços de tratamento,
mas sim de segregação, reeditando o conceito de “tra-
tamento moral” do século XIX, combatido pela refor-
ma psiquiátrica e presente na lei 10.216/01. (FRENTE
NACIONAL DE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
(BRASIL), 2012)21.

E3:“[...] não tem como você trabalhar no Consultório
na Rua sem pensar na Redução de Danos, na redução de
agravos, então o princípio de todo trabalho é o cuidado
mesmo e a redução de danos dessas pessoas, é trabalhar
pra que eles fiquem melhor, pra que eles tenham mais
saúde, então a Redução de Danos é importantíssi-
ma[…]então vamos cuidar, vamos acolher[…]e também
mostrar outras formas pra ela […] de como lidar com
as situações ou melhorar a vida”.
E4: “[...]a gente tá estudando sobre a política de Redu-
ção de Danos, até porque a gente trabalha com is-
so[…]a orientação né, ela entra dentro da política de
redução de danos, muitas vezes a inclusão, tudo isso a
gente tá aprendendo que é também a Redução de Danos,
mas a gente ainda tá engatinhando nessa questão.[…]a
Redução de Danos ela vem no sentido de tá trabalhando
dentro das possibilidades que essa pessoa consegue,
porque as vezes uma coisa muito radical você chega
você até afasta a possibilidade de mudança né, e a Re-
dução de Danos ela vem de uma forma gradual você
pode tá conseguindo, vindo, puxando, trazendo né, essa
questão que eu acho que é fundamental, não dá pra fa-
lar em melhora, falar em Consultório na Rua sem falar
da estratégia de Redução de Danos”.

Assim, em se tratando da importância atribuída pelas
profissionais a respeito da Redução de Danos, foram
unânimes as respostas afirmando ser esta uma estratégia
fundamental em sua atuação junto aos usuários de subs-
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tâncias psicoativas, pois por meio de uma postura do não
julgamento, não imposição da abstinência, construção de
vínculo, e a oferta de cuidados de saúde de forma que
minimize os danos causados pelo uso abusivo de subs-
tâncias psicoativas, as profissionais relatam romper com
a desconfiança e comportamentos arredios apresentados:

“Você tem que criar um vínculo primeiro, pra depois
você conseguir construir alguma coisa com eles, tem
gente que a gente não consegue mesmo, tem uns que são
super fechados né, são arredios, [...] mas tem outros,
que gosta, que fica agradecido, é porque na verdade eles
não sabem os direitos que eles tem, que eles tem direito
a acesso a saúde, então eles não tem essa consciência,
eles são os excluídos...” E1.

Nota-se, assim, a atenção proporcionada pela equipe
do Consultório a esta população em situação de rua, que
por sua vez, é vítima de rótulos e preconceitos, muitas
vezes de maus tratos, sendo excluídos ou rejeitados pela
sociedade.

Efetividade e ações de Redução de Danos
No que se refere às ações de Redução de Danos

realizadas pela equipe do Consultório na Rua, todas as
entrevistadas relatam sobre os cuidados de saúde, tais
como: vacinação, fornecimento de preservativos, orien-
tações a este respeito, tanto da importância do cuidado
com o próprio corpo e consigo, como relacionado a pos-
sibilitar que as pessoas atendidas tenham consciência de
seus direitos de acesso à saúde e outros serviços. Primam
pelo resgate da autoestima e por possibilitar a adoção de
perspectiva de vida junto aos usuários de substâncias
psicoativas.

E1: “a gente leva camisinha, fala a questão do cuidado,
mostrar pra pessoa que é importante ela cuidar dela
mesma, do corpo dela [...]. A gente procura no nosso dia
a dia nunca falar pra pessoa que ela tem que parar
[...]”.
E4: “[…] dentro […] das nossas possibilidades a gente
fala da questão das doenças transmissíveis […] a gente
trabalha nessa orientação, a gente faz os testes rápidos
dos HIV, sífilis, hepatite, a gente procura trabalhar a
questão da política de RD nesse sentido, de estar mini-
mizando, porque eles ficam muito vulneráveis […] tra-
balhar a qualidade de vida, dentro do que eles podem
ter […] também a questão da autoestima […]”.
E3: “[...] tem muitas pessoas com tuberculose, DST,
AIDS, eles são encaminhados para tratamento, […] esse
menino que tinha uma ferida na perna enorme que já tá
cicatrizada, já tá tentando ir pro Jovem Aprendiz, então
quer dizer, é um resgate desse ser humano mesmo […]
ele não tinha perspectiva nenhuma, cuidado nenhum, as
vezes tá no crack ele começa a sair do crack e começa a

ter uma outra droga mais leve, e assim ele vai tomando
consciência daquilo tudo que tá acontecendo com ele
[…] começa resgatar essa autoestima dessa pessoa e ele
começa a evoluir bem, isso é um trabalho maravilhoso
eu amo esse trabalho”.

O exemplo acima referenciado é representativo ao
que todas as entrevistadas relataram, sendo um caso que
superou as expectativas da equipe do Consultório na Rua.
Trata-se de um jovem que foi “resgatado” tanto quanto a
seus direitos de acesso à saúde, quanto aos direitos en-
quanto cidadão. Este parou com o uso de crack, partindo
para uma droga mais leve, como a maconha, e em se-
guida para o cigarro, até não consumir mais nenhuma
substância psicoativa. Segundo as profissionais, tudo
partiu do próprio rapaz, a equipe apenas o incentivou,
viabilizaram não somente o acesso à saúde, mas à edu-
cação, de modo que voltou a estudar e posteriormente se
incluiria no programa “Jovem Aprendiz”.

Com a orientação, apoio, acompanhamento e tendo
em vista o vínculo positivo estabelecido, e com emba-
samento na estratégia da Redução de Danos, a equipe
possibilitou a este jovem não apenas a interrupção ao
uso com o uso de drogas, mas a adoção de uma perspec-
tiva de vida, havendo a transição de “excluído” para “in-
cluído” na sociedade. Em todo momento foram respei-
tados seus direitos de escolha sobre si mesmo, pratican-
do o cuidado de modo integral, pois sua debilidade física
inicial devido aos maus tratos que havia sofrido não foi o
único foco da atuação da equipe, que além de operar de
modo multidisciplinar e interdisciplinar, contou com o
apoio de outros setores, tal como a educação, assim co-
mo o programa Jovem Aprendiz, que por sua vez, opor-
tuniza aos jovens, emprego e vivência profissional em
parceria com empresas.

4. CONCLUSÃO
São diversas formas de tratamento e abordagens que

têm atuado frente ao uso de drogas e aos usuários, tendo
influência dos âmbitos: político, policial, judiciário, mé-
dico-psiquiátrico e principalmente religioso. Questões
morais e socialmente construídas, formas de estigmatizar
e rotular comportamentos, atitudes e imposições frente a
condutas que “fogem à regra”, como no caso do uso de
substâncias psicoativas, inviabilizam a liberdade da pes-
soa enquanto cidadão, com direitos humanos e de esco-
lha sobre si mesmo, conforme defende a Redução de
Danos, em que estigmas e preconceitos existentes no
meio social que associam o uso de drogas à violência e
marginalidade afiguram-se um empecilho à implemen-
tação de tal estratégia.

No entanto, apesar das dificuldades e desafios com
que se deparam os profissionais do Consultório na Rua
pesquisado, é possível concluir que além da Redução de
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Danos ser uma maneira de orientação quanto à conduta
do profissional, tem possibilitado mudanças e melhorias
nas condições de vida da população atendida, conforme
os relatos de experiências exitosas, embora este Consul-
tório na Rua tenha sido recentemente implantado, sendo
ainda uma prática em construção.

No discurso dos profissionais foram encontrados
elementos em defesa da prática de Redução de Danos,
uma vez que a equipe do dispositivo tem embasado sua
atuação junto à população em situação de rua e/ou usuá-
rios de substâncias psicoativas, a partir de alguns princí-
pios da Política Nacional de Redução de Danos, e Polí-
tica Nacional de Atenção Básica, tais como: a humani-
zação, a não imposição de abstinência ou julgamentos
sob a conduta de usar drogas e sob o cidadão, sendo es-
tes orientados sobre cuidados, meios preventivos e pos-
sibilidades de viver uma vida relativamente saudável,
por meio da acessibilidade e coordenação do cuidado
integral, vínculo e acolhimento, bem como orientação
sobre os direitos do acesso a saúde.

Constata-se a necessidade, para além da preconiza-
ção de uma atenção integral a todos os sujeitos como
pessoas de direitos humanos, de ações e políticas condi-
zentes e integradas diante dos transtornos associados ao
uso abusivo de substâncias psicoativas, sendo implanta-
da a intersetorialidade a fim de que os diversos âmbitos
atuem sobre a mesma perspectiva.

Os profissionais, em sua atuação, carecem de saberes
não somente relacionados à orientação das ações as
quais devem se embasar, como os princípios constantes
na Política Nacional de Atenção Básica, e ao conheci-
mento aprofundado da estratégia de Redução de Danos.
É preciso considerar a prática como uma construção de
conhecimento, pois o profissional tem seu lugar cons-
truído “a partir do momento em que se coloca no con-
texto do trabalho”14.

Para tal, é importante reconhecer contradições, ideo-
logias, preconceitos e reais possibilidades baseadas na
efetividade frente às diversas problemáticas advindas da
população, principalmente no que diz respeito ao trata-
mento e abordagem ao usuário de substâncias psicoati-
vas. Este estudo incita a necessidade de serem realizadas
pesquisas baseadas em observações no cotidiano destas
equipes, a fim de se confrontar os dados da realidade
com os discursos dos profissionais, como também inves-
tigar a ótica dos usuários do serviço.

A psicologia, sendo uma das áreas fundamentais na
perspectiva da equidade e igualdade, assim como é uma
práxis comprometida com os ideais humanitários, tem
papel especial no Consultório na Rua, devendo atuar de
modo a garantir o acesso ao cuidado integral frente às
diversas formas de vulnerabilidade e risco, pautando-se
na estratégia de Redução de Danos, em que se destaca o
estabelecimento e fortalecimento de vínculo, acolhi-
mento e a escuta terapêutica como principal ferramenta.

A compreensão dos diversos fenômenos existentes e da
subjetividade de cada um torna a psicologia essencial
não somente enquanto área da ciência, mas junto à área
das políticas públicas, pois segundo Silveira et.al.
(2007)20, o psicólogo tem uma maior compreensão frente
à rede complexa de inter-relacionamentos que possuem
participação direta do ser humano, com seus pensamen-
tos, sentimentos, emoções e conflitos, criando uma rela-
ção de forças e inserindo o indivíduo no protagonismo
social.

Entretanto, esse olhar, não somente do psicólogo,
mas da equipe que atua com esta população, voltado aos
sujeitos, o acolhimento de suas necessidades, e princi-
palmente a atenção sentida por estes, fazem com que a
prática das ações de Redução de Danos no âmbito do
Consultório na Rua, se configure importante estratégia
junto aos usuários de substâncias psicoativas, contribu-
indo com a atuação dos profissionais, de forma a favo-
recer para estes, conforme seus relatos, um status espe-
cial e único de gratificação.
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RESUMO
Objetivo: Identificar, por meio do genograma e ecomapa,
as redes de apoio familiar e social de puérperas com dife-
rentes constituições familiares. Método: Trata-se de estudo
descritivo, de abordagem qualitativa. A amostra foi consti-
tuída por quatro puérperas atendidas em um ambulatório
de retorno puerperal de uma maternidade de baixo risco
no norte do Paraná e que apresentaram constituições familiares
e vínculos apoiadores que puderam representar as demais puér-
peras do estudo. A coleta de dados ocorreu no período de
março a junho de 2012. Os dados das entrevistas foram trans-
critos na íntegra, sendo submetidos à análise de conteúdo. Os
dados coletados permitiram a construção do genograma e do
ecomapa, propostos pelo Modelo Calgary de Avaliação da Família,
envolvendo aspectos estruturais, de funcionamento e de desenvol-
vimento. Resultados: Emergiram dos depoimentos duas ca-
tegorias temáticas: vínculos apoiadores familiares e vínculos
apoiadores sociais. Os principais apoiadores familiares foram os
maridos, seguidos pelas avós maternas dos seus filhos. Entre os
vínculos apoiadores sociais, destacaram-se os serviços de saúde e
instituições religiosas. Conclusão: Observou-se que o conheci-
mento dos profissionais de saúde sobre os vínculos apoiadores
familiares e sociais poderão subsidiar a qualificação da atenção à
saúde das puérperas e seus recém-nascidos, podendo minimizar as
principais dificuldades advindas neste período.

PALAVRAS-CHAVE: Apoio Social, período pós-parto,
relações mãe-filho.

ABSTRACT
Objective: To identify, through the genogram and eco-map,
networks of family and social support in puerperal women with
different family constitutions. Method: This is a descriptive
study with a qualitative approach. The sample consisted of four
mothers attended at an outpatient maternity postpartum return

of a low risk in northern Parana and presented family constitu-
tions and support bonds that might represent the other mothers
in the study. Data collection took place from March to June
2012 data from the interviews were transcribed and submitted
to content analysis. The data collected allowed the construction
of the genogram and eco-map, proposed by Calgary Model
Family Assessment, involving structural, operational and de-
velopment. Results: emerged from reports of puerperal two
thematic categories: family ties supporters and backers social
ties. The main family supporters were the husbands of these
postpartum women, followed by the maternal grandparents of
their children. Between social ties supporters stood out health
services and religious institutions. Conclusion: It as observed
that the knowledge of health professionals about family and
social ties supporters can support the qualification of health
care for mothers and their newborns, and can minimize the
main difficulties arising in this period.

KEYWORDS: Social support, postpartum period, moth-
er-child relations.

1. INTRODUÇÃO
O puerpério é o período em que todas as modifica-

ções ocorridas na gestação retornam ao estado
pré-gravídico. Este período se inicia duas horas após a
expulsão da placenta e é dividido em puerpério imediato
(1º ao 10º dia), tardio (11º ao 42º dia) e remoto (a partir
de 43º dia)¹.

Configura-se em uma fase na qual a mulher passa por
diversas mudanças fisiológicas e psicológicas, ao mesmo
tempo em que toda a atenção inicialmente desprendida a
ela passa a ser do bebê. É, neste momento, que a mulher
precisa adaptar-se ao seu novo papel, de mãe, concilian-
do-o com as funções as quais já exercia anteriormente,
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de esposa, profissional, entre outras2.
Por tratar-se de uma fase delicada e de grande vulne-

rabilidade para a mulher, orientações sobre as mudanças
que ocorrerão com ela e, a presença do apoio social, seja
pela família, amigos ou demais redes sociais são de fun-
damental importância para uma adaptação mais tranquila
e satisfatória do binômio2.

As redes sociais são compostas pela dimensão estru-
tural ou institucional que está ligada ao indivíduo de
forma a prestar apoio social, como, por exemplo, o sis-
tema de saúde, os vizinhos, etc. Dessa forma, entende-se
que o apoio social está inserido nestas redes sociais,
sendo oferecido pelas pessoas que fazem parte das redes
de cada indivíduo3.

O apoio social é definido como qualquer tipo de in-
formação oferecida, tanto por grupos quanto por pessoas,
a fim de promover efeitos positivos, tanto emocionais
como comportamentais, para ambos envolvidos, ou seja,
para quem oferece e para quem o recebe4-6.

A presença de redes sociais, como a família e os lo-
cais de atenção à saúde, atua como facilitadores para a
adaptação às modificações ocorridas no puerpério2.

Sendo assim, identificar quais são as redes de apoio
que se fazem presentes no período puerperal torna-se
importante no sentido de orientar os profissionais de
saúde em como apoiar as puérperas, favorecendo tam-
bém a presença dos demais apoiadores. Portanto, o obje-
tivo deste estudo foi identificar, por meio, do genograma
e ecomapa, as redes de apoio familiar e social de puér-
peras com diferentes constituições familiares.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, parte de

um amplo estudo denominado “Atendimento ao binômio
mãe-bebê em um ambulatório de puerpério: demandas e
apoio recebido pela rede social”, realizado em município
do interior do estado do Paraná, do qual participaram dezoito
puérperas.

Para o presente estudo foram considerados os dados de
quatro puérperas que apresentaram constituições familiares e
vínculos apoiadores que puderam representar as demais puér-
peras do estudo.

As puérperas ao serem convidadas pessoalmente pe-
las pesquisadoras eram informadas sobre a ocupação e
titulação das pesquisadoras, bem como dos objetivos da
pesquisa, e após apresentava-se e assinava-se o termo de
consentimento livre e esclarecido. Como critérios de
inclusão: puérperas que já estavam em seus domicílios a
pelo menos sete dias. Foram excluídos do estudo puér-
peras que haviam permitido adoção de seus filhos, ou
tivesse tido alta a menos de sete dias.

A duração média do encontro das pesquisadoras com
a puérpera foi em torno de 45 minutos, considerando a
interação inicial e a entrevista propriamente dita. O nú-
mero de participantes não foi definido a priori, tendo

sido a coleta de dados encerrada no momento em que as
inquietações foram respondidas e o objetivo do estudo
alcançado.

As entrevistas foram gravadas e foi utilizado um ca-
derno de campo que, ao final das mesmas, a puérpera
ouvia sua gravação e o pesquisador lia a síntese feita no
caderno de campo para que a mesma pudesse concordar
ou alterar as informações. As entrevistas ocorreram em
um espaço destinado a orientações para as famílias que
no momento estivesse desocupado.

Os dados foram coletados no período de março a junho
de 2012 em uma maternidade de baixo risco no norte do
Paraná, durante o retorno ambulatorial de puerpério, por
meio, de entrevista semiestruturada composta por questões
referentes a apoio familiar tais como composição e relações
familiares e apoio social como: instituições auxiliadoras e re-
lações com profissionais destas instituições ou serviços.

Além da entrevista utilizou-se a ficha de consulta
ambulatorial preenchida pelos profissionais que atendem
o retorno da puérpera para coleta das demais informa-
ções necessárias para o estudo. Nesta ficha de consulta
constavam dados sobre identificação, avaliação do parto,
possíveis complicações durante a internação, aleitamento
materno, risco para desmame, intercorrências com a
puérpera no momento da consulta de retorno ambulato-
rial, orientações e encaminhamentos realizados.

Os dados coletados permitiram a construção do genograma
e do ecomapa, propostos pelo Modelo Calgary de Avaliação da
Família (MCAF), envolvendo aspectos estruturais, de funcio-
namento e de desenvolvimento7.

Neste estudo foi adotada a categoria de avaliação estrutural,
identificando quem faz parte da família, qual é o vínculo afeti-
vo entre seus membros e qual é seu contexto (aspectos sociais,
espiritualidade e/ou religião e o ambiente em que vivem).

O genograma representa a estrutura familiar interna e
o ecomapa é o diagrama do contato da família com o
contexto social e seus vínculos afetivos, representando
as conexões importantes da família com a sociedade7.

Para a construção do genograma e ecomapa foram
utilizados os símbolos do diagrama proposto pelo MCAF,
conforme a seguir.

Figura 1. Símbolos do diagrama proposto pelo MCAF, para a cons-
trução do genograma e ecomapa.

Os dados das entrevistas foram transcritos na íntegra, sen-
do submetidos à Análise de Conteúdo, definida como um
conjunto de técnicas de investigação que, através de uma
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descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteú-
do manifesto das comunicações, tem por finalidade a
interpretação destas mesmas comunicações8.

O desenvolvimento do estudo ocorreu de acordo com as
normas de pesquisa envolvendo seres humanos e o seu projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Estadual de Londrina – UEL, sob o parecer nº 008/2012.
Para garantir o anonimato dos participantes, quando os recortes
de seus depoimentos foram apresentados, utilizou-se a deno-
minação puérpera seguida por sequência numérica indicando a
ordem de realização das entrevistas.

3. RESULTADOS
Inicialmente, são descritas as estruturas das quatro famílias

de puérperas e, a seguir, são apresentadas e discutidas as cate-
gorias temáticas que emergiram dos depoimentos: vínculos
apoiadores familiares e vínculos apoiadores sociais.

Figura 1. Família puérpera 1: constituída pela puérpera, 46 anos, ca-
sada, marido com 41 anos. Possuem deste relacionamento duas filhas
de 14 e 10 anos de idade e três filhos, 18 e 16 anos de idade, e o neo-
nato com 10 dias de vida. A puérpera apresenta bom relacionamento
com sua mãe e sua sogra e não possui conflito com outros integrantes
da família. Tem ainda como rede de apoio social a Unidade Básica de
Saúde (UBS).

Figura 2. Família puérpera 2: constituída pela puérpera, 20 anos e seu
noivo, 22 anos, atualmente residindo juntos. Possuem apenas uma filha
com 12 dias de vida. Apresenta ótimo relacionamento com seus pais e
grande proximidade com os pais do respectivo noivo, não refere con-
flito com outros integrantes da família. Teve como rede de apoio social
a maternidade do município e a UBS com Programa Saúde da Família
(PSF).

Vínculos apoiadores familiares
O período puerperal é marcado por inúmeras

transformações na vida da mulher, sendo necessárias
readaptações em seu cotidiano, mesmo em casos de

mulheres que já vivenciaram anteriormente este período.
É, neste momento, que os integrantes da

família se fazem necessários para minimizar
possíveis dificuldades, como podemos perceber
nos depoimentos .

[...] meu esposo me ajuda em casa, ele pegou
férias só para passar o primeiro mês comigo,
para limpar a casa, para poder fazer as coisas
para mim (Puérpera 1).

Desde que eu estava gravida ele (pai do bebê)
me ajudava, ele parava a vida para poder me
ajudar e quando ele está de folga, fica quase o
dia inteiro com a nenê só deixa comigo para
mamar (Puérpera 2).

Figura 3. Família da puérpera 3: constituída pela puérpera, 14 anos e
seu noivo, 24 anos, atualmente residindo juntos. Possuem uma filha,
com 12 dias de vida. Apresenta boa relação com seus avós maternos e
paternos, sogra e pai. Sua mãe é falecida. O vínculo mais significativo
é com a sogra e uma irmã de 24 anos. Não apresenta conflito com
outros integrantes da família. Tem ainda como rede de apoio social a
UBS e a igreja.

Figura 4. Família puérpera 4: constituída pela puérpera, 23 anos, que
apresentou relação casual com o pai do recém-nascido, 25 anos, sendo
fruto deste relacionamento uma filha com 11 dias de vida. Possui ótima
relação com avós maternos, tia materna e sua mãe, porém mantém
pouco contato com seu pai e avós paternos, pois seus pais são separa-
dos. Não possuiu vínculo com a família do pai do bebê, pois até o
momento não se encontraram. Não apresenta bom relacionamento com
o pai da criança e, portanto, não recebe apoio do mesmo. Sua rede de
apoio social é a igreja e com menor frequência os vizinhos.
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O apoio da família extensa também se revela de su-
ma importância, fortalecendo vínculos e, assim, auxili-
ando principalmente a mãe no enfrentamento da nova
situação vivenciada.

Minha sogra, ela me ajuda a realizar todas as
atividades de casa e com o bebê. Dar banho na
criança, lavar as roupas, cozinha (Puérpera 3).

Minha mãe é meu braço direito. Ela cozinha,
lava as roupas da nenê, conversa bastante comi-
go quando estou triste por causa do pai da bebê
que não quis assumir, minha mãe diz que não tem
problema, pois ela será o pai da minha nenê e
que não vai faltar nada (Puérpera 4).

Vínculos apoiadores sociais
Sabe-se que o cuidado se inicia na família nuclear,

constituída pelo pai, mãe e filhos e, se amplia para a
família extensa, formada por avós e tios, sendo ainda
complementada pela rede social, como vizinhos e ami-
gos, podendo chegar ao sistema de saúde.

Os depoimentos também permitiram apreender, pela cons-
trução dos ecomapas, o importante papel dos serviços de saúde
como apoiadores sociais das mesmas, nos cuidados ao re-
cém-nascido e a sua própria saúde.

O pessoal do postinho foi em casa, viram o
bebê, me viu dando banho, me ensinaram a lim-
par o umbiguinho, viram meus pontos. Já até
marcaram pediatra para nenê (Puérpera 2).

Eles (equipe do PSF) foram viram meus pon-
tos, viram a nenê, marcaram consulta para a ne-
nê, viram eu dando mama, viram meus peitos
(Puérpera 3).

O puerpério é considerado, por muitas mulheres,
como um período difícil, pois exige uma readaptação da
puérpera tanto em relação ao bebê quanto às modifica-
ções em seu corpo. Somado a isso, acreditam que nesse
período são necessárias ações de autocuidado diferenci-
adas que visem à proteção e manutenção da saúde.

Eu acho que o posto me ajudou, me incenti-
vando, falando de como era importante dar ma-
ma, porque da minha primeira filha foi muito di-
fícil, ela não queria pegar o peito, aí chorava eu
ficava nervosa. Então por causa disso, eu não
queria amamentar (Puérpera 1).

Portanto, os profissionais atuantes nas UBS exercem
papel importante e significativo para estas puérperas
como identificado neste estudo.

Outra rede de apoio referida pelas puérperas foram
as instituições religiosas. É comum as famílias buscarem
a religiosidade nas situações mais conflituosas de suas
vidas e, sendo o período puerperal, para muitas
mulheres, um momento de transformações e adaptações,
sejam relacionadas a questões emocionais (aceitação do
filho e formação do vínculo), sejam por questões
econômicas (gravidez não planejada, dificuldades

financeiras) ou questões culturais (como abandono do
companheiro/pai), como pode-se observar nos
depoimentos  a seguir.

Minhas amigas da igreja, e o pastor e sua
esposa sempre vem me ver, trouxeram roupinha,
fralda, e sempre estão vindo aqui para ver se eu e
minha família precisamos de ajuda (Puérpera 3).

Sabe, eu frequento a igreja, eles me ajudam
na parte espiritual. A irmã da igreja também vem
me ver, me ajuda dar banho na bebê. Reza bas-
tante comigo. A igreja sempre ajuda, dando cesta
básica, esse mês ajudou até com dinheiro (Puér-
pera 4).

A religiosidade de muitas famílias favorece para
que as mães tenham forças e continuem a lutar pelos
seus filhos. Independente das orientações religiosas ma-
ternas, elas encontram suporte na fé em Deus para supe-
rar as adversidades vivenciadas. As crenças religiosas e
espirituais proporcionam possibilidades de significação e
resposta

4. DISCUSSÃO
No período puerperal é comum às mulheres senti-

rem-se emocionalmente vulneráveis frente à inseguran-
ça, ansiedade e dúvidas que permeiam tanto o cuidado
com o recém-nascido, quanto os reajustes familiares
necessários e o autocuidado9.

A mãe, quando recebe apoio de parentes, nesta fase,
começa a perceber a importância destes no processo de
cuidar10. A ajuda nas atividades cotidianas propicia um
ambiente mais tranquilo e menos sobrecarregado para a
mulher, favorecendo seu desempenho no novo papel a
ser assumido, o de mãe, permitindo-lhe maior dedicação
no cuidado do filho11.

A importância da figura paterna e o novo papel do
pai na família, ou seja, a visão de que a figura paterna,
de homem, provedor do sustento da família, tem tomado
novos rumos, o homem/pai tem dado espaço para seu
engajamento em outros papéis, como o de cuidador do
filho, dividindo as tarefas, alegrias e tristezas junto a sua
companheira.

O novo pai deseja participar do cuidado do filho e
envolve-se mais afetivamente, demonstra-se acolhedor,
satisfeito e com um discurso de uma maior participação
na vida dos filhos. Ele parece ainda mais livre da obri-
gação de arcar sozinho com o sustento financeiro da
família, participa voluntariamente dos cuidados e da
divisão de tarefas domésticas, situações que podem estar
sendo impulsionadas pelo trabalho da mulher, mas tam-
bém por assumirem a paternidade no aspecto emocional
e não apenas financeiro12.

Este estudo vem a reforçar a participação da figura
paterna, visto que em muitos depoimentos ele aparece
como um dos principais vínculos apoiadores familiares.



Colli et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.21-26 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

Outro aspecto importante neste período é a compre-
ensão do fenômeno saúde/doença que demanda o enten-
dimento da integralidade e da identidade pessoal, apon-
tando as conexões possíveis entre a dimensão física e
moral e das ações e reações mobilizadoras de sentido13.

A religiosidade oferece elementos de conexão entre
as duas dimensões e os significados dos princípios de
ação. Assim, o poder terapêutico da religião pode ser
exercido pela mobilização direta de sentido, influenci-
ando nas emoções, no comportamento e na cognição das
pessoas envolvidas. A crença em algo divino e a visão de
mundo baseada na doutrina e na fé dão mais sentido e
coerência à vida, e, sobretudo, dá suporte emocional
para o enfrentamento e interpretação de situações críti-
cas13.

Os grupos religiosos podem oferecer suporte moral
para a manutenção de valores e de identidade cultural e
religiosa, orientando na educação dos filhos e ações de
cuidado e de prevenção relacionados às crises e conflitos
pessoais, familiares e sociais14.

Desta forma, é indubitável que a afiliação religiosa
pode promover o bem-estar do grupo ao mobilizar re-
cursos humanos e institucionais a favor do reconheci-
mento de valores culturais e religiosos alternativos, fa-
vorecendo o seu empoderamento.

Corroborando com os achados neste estudo em que
as puérperas referem a igreja e seus integrantes como
apoiadores sociais de suma importância para o enfren-
tamento das mudanças ocorridas com a vinda do filho.

5. CONCLUSÃO
Este estudo vem reafirmar que independente da

constituição familiar das puérperas, os principais víncu-
los apoiadores familiares são seus companheiros, segui-
dos por suas mães e sogra. E, no que tange aos apoiado-
res sociais, a igreja e as instituições de saúde, em especi-
al os serviços de atenção primária à saúde, exercem pa-
pel significativo.

Portanto, urge a necessidade de um redimensiona-
mento da assistência de enfermagem à mulher para uma
assistência qualificada, motivo pelo qual consideramos
este estudo um desafio, mas também uma excelente con-
tribuição para a prática da enfermagem, por ter sido rea-
lizado com base em representações da mulher diante de
sua experiência sobre a maternidade e a aprendizagem
do autocuidado no pós-parto.

A análise dos genogramas evidenciou que as puérperas e
suas famílias ao enfrentarem as dificuldades nos cuidados com
o neonato acabam por fortalecer vínculos apoiadores familiares,
especialmente com seus companheiros e avós maternas, en-
quanto a análise dos ecomapas evidenciou que entre os víncu-
los apoiadores sociais das famílias destacaram-se os serviços
de saúde, sendo também identificada a ligação dessas famílias
com instituições religiosas.

Considera-se que as evidências obtidas por este estudo
possam subsidiar a qualificação da atenção à saúde das puér-
peras e de suas famílias. Por fim, salienta-se que os instrumen-
tos de avaliação estrutural de famílias mostraram-se apropria-
dos para a identificação dos principais vínculos apoiadores
familiares e sociais da população estudada recomendando-se
seu emprego por serviços de saúde que atendem este público
em seus diferentes níveis de complexidade.
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RESUMO
A passagem de plantão na troca de turno é uma prática
realizada pela equipe de enfermagem, com maior expressi-
vidade no ambiente hospitalar, e que tem a finalidade via-
bilizar a continuidade do cuidado. Objetivou-se identificar
a forma de condução e fatores que influenciam a passagem
de plantão entre profissionais de enfermagem de um hos-
pital de ensino público. Estudo transversal, observacional,
exploratório-descritivo, quantitativo. Os dados foram cole-
tados em dezembro de 2013 e janeiro de 2014 através da
observação não participante da passagem de plantão, se-
guindo um roteiro pré-estabelecido. Foram observadas20
passagens de plantão, em diferentes períodos. Constatou-se
que quanto à participação da equipe de enfermagem, não é
a totalidade que participa do início ao fim. Em todas as
passagens de plantão o ambiente não era tranquilo e as
interrupções eram recorrentes. As informações, geralmente
eram objetivas e completas, contudo, existe inobservância
elevada de pontos importantes. Conclui-se que há necessi-
dade eminente de melhorias na passagem de plantão, atra-
vés de medidas que favoreçam a presença dos profissionais
no processo, a viabilização de ambiente mais tranquilo, e a
capacitação de colaboradores de enfermagem na prioriza-
ção das informações transmitidas.

PALAVRAS-CHAVE: Plantão, Comunicação, Equipe de
Enfermagem, Segurança do paciente.

ABSTRACT
The shift change is a practice carried out by nursing staff with
greater expressiveness in the hospital environment, which is
intended to facilitate continuity of care. The objective was to
identify ways of driving and factors influencing the shift
change among nursing professionals of a public teaching hos-

pital. Cross-sectional, observational, exploratory, descriptive
and quantitative study. Data were collected in December 2013
and January 2014 through non-participant observation of shift
changes, following a pre-established script. 20 were observed
shift change at different times. It was found that the participa-
tion of the nursing staff is not all participating from start to
finish. In every shift change the atmosphere was not peaceful
and interruptions were recurrent. The information, were gener-
ally objective and complete, however, there is a high failure of
important points. It concludes that there is imminent need for
improvements in shift changes, through measures that favor the
presence of professionals in the process, enabling quieter at-
mosphere, and the training of nursing professionals in the pri-
oritization of the information transmitted.

KEYWORDS: After-hours care, Communication, Nursing
staff, Patient safety.

1. INTRODUÇÃO
A passagem de plantão pode ser definida como o

processo de troca de informações, que acontece na en-
trega de turno ou troca de plantão1. Esta é uma prática
realizada pela equipe de enfermagem com maior expres-
sividade no ambiente hospitalar, com a intenção de
transmitir informações objetivas, claras e sucintas, sobre
acontecimentos ocorridos durante o período de trabalho,
além de informações de interesse à assistência direta ao
paciente e organização do setor1.

Para a passagem de plantão, a enfermagem utiliza-se
mais comumente de um mecanismo essencial, qual seja:
a comunicação verbal2,3. Destarte, através de uma comu-
nicação eficiente e perdurável é que se pode assegurar a
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continuidade da assistência ao paciente, e por este moti-
vo, a comunicação verbal isolada não é o suficiente,
sendo necessário sistematizar informações por escrito no
prontuário, com a atualização nos diferentes turnos de
trabalho2.

Sabe-se que a comunicação perfaz uma competência
a ser desenvolvida continuamente pelo enfermeiro no
bojo de seu trabalho gerencial4. Portanto, exercendo seu
papel de liderança, este profissional deve primar pelo
planejamento e a coordenação do processo de comuni-
cação, pois este se trata de uma forma rápida de transmi-
tir, receber e delegar incumbências aos membros da
equipe, e se feita de forma coerente, proporciona maior
cooperação dos funcionários, contribuindo para o melhor
atendimento de enfermagem1.

A comunicação é uma ferramenta indispensável ao
gerenciamento de qualquer organização, e por isso, o
processo comunicativo é fator essencial para garantir
que as atividades ocorram de maneira eficiente e eficaz,
a fim de proporcionar informação e compreensão neces-
sárias à condução das tarefas, e acima de tudo, motiva-
ção, cooperação e satisfação nos cargos5. Neste aspecto,
nos serviços de saúde e de enfermagem, a passagem de
plantão é um momento evidente de comunicação, e, as-
sim sendo, ato que merece atenção por parte da gestão
de tais serviços6.

No âmbito do gerenciamento do cuidado, a passagem
de plantão é o momento que permite ao profissional en-
fermeiro ter uma visão geral da unidade na qual assumi-
rá suas atividades. Em virtude dessa importância, há
recomendação no sentido de que deve ocorrer revisão
periódica das estratégias utilizadas no momento da troca
de informações entre as equipes, com vistas a evitar a
banalização da passagem/ troca de turno7.

Conhecer como a passagem de plantão vem sendo
conduzida em cada realidade é importante, para que
ações gerenciais de melhorias ao processo comunicativo
possam ser continuamente (re)planejadas. Por isso, alu-
de-se que os estudos científicos podem contribuir para a
tomada de decisão mais assertiva entre gestores e profis-
sionais que por ventura encontrem dificuldades cotidia-
nas durante o processo de passagem de plantão.

Ante ao exposto, questiona-se: Como vem sendo rea-
lizada a passagem de plantão entre a equipe de enferma-
gem de um hospital de ensino público? A fim de suprir
este questionamento, este estudo teve como objetivo
identificar a forma de condução e fatores que influenci-
am a passagem de plantão entre profissionais de enfer-
magem de um hospital de ensino público.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, observacional,

descritivo-exploratório e quantitativo. Os estudos descri-
tivo-exploratórios combinados têm por objetivo explorar
e descrever determinado fenômeno para o qual são rea-

lizadas análises empíricas e teóricas; cujas descrições
podem ser tanto quantitativas como qualitativas8.

Com relação à técnica de pesquisa por observação,
esta é utilizada para conseguir informações e utilizar os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da reali-
dade8. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também
em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar.
Pode ser ainda classificada como observação assistemá-
tica, a qual consiste em recolher e registrar os fatos da
realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos
ou precise fazer perguntas diretas8.

O estudo foi realizado com profissionais de enfer-
magem de uma unidade de internação em clínica médica
e cirúrgica geral para adultos, de um hospital escola pú-
blica do interior do Paraná. A referida organização hos-
pitalar conta com 195 leitos, todos conveniados ao Sis-
tema Único de Saúde, bem como atende uma população
de aproximadamente dois milhões de habitantes. Por sua
vez, a unidade de internação investigada conta com 31
leitos destinados ao atendimento clínico e cirúrgico,
masculino e feminino.

Os dados foram coletados em dezembro de 2012 e
janeiro de 2013, através do acompanhamento das passa-
gens de plantão (selecionadas por conveniência) nos três
turnos de trabalho da unidade, utilizando-se um formulá-
rio pré-estabelecido, desenvolvido pelos pesquisadores.
Este formulário contemplava a verificação dicotomizada
(sim e não) de itens relativos a aspectos ambientais, ca-
racterísticas das informações e participação da equipe de
enfermagem na passagem de plantão, os quais coadunam
ao que se entende por variáveis de interesse à passagem
de plantão, de acordo com a literatura consultada pre-
viamente9.

A coleta de dados foi procedida da seguinte forma: a
cada sítio de observação, a pesquisadora abordava pre-
viamente os profissionais que iriam passar as informa-
ções do turno, oferecendo-lhes o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE) e explanando sobre
os objetivos e forma de condução da investigação. Após
consentimento formal dos profissionais previamente
abordados, a pesquisadora abordava de igual maneira os
profissionais que iriam receber as informações e iniciar a
sua jornada de trabalho, e, depois disso, observava a
troca do plantão.

Todos os dados coletados à extração dos itens de ob-
servação foram transportados para acesso e manejo no
software Microsoft Excel 2010. Após isso, procedeu-se a
análise em estatística descritiva simples (frequências
absolutas e relativas) com o uso da mesma ferramenta
tecnológica.

Cumpre salientar que todas as exigências éticas ca-
bíveis estabelecidas na Resolução do Conselho Nacional
de Saúde nº 466/2012foram respeitadas integralmen-
te.Ademais, este estudo recebeu parecer favorável me-
diante protocolo461.233/2013emitido pelo Comitê de
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Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná.

3. RESULTADOS

Foram realizadas, igualmente, 10 observações das
passagens de plantão entre enfermeiros e entre técnicos
e/ou auxiliares de enfermagem (n=20). As observações
tiverem que ser feitas à separação hierárquica em virtude
da própria metodologia de passagem de plantão adotada
na organização investigada.Com relação aos itens de
observação sobre aspectos ambientais, estes estão suma-
rizados na Tabela 1.

Tabela 1. Aspectos ambientais durante a passagem de plantão. Casca-
vel, 2013.

Itens de Observação
Sim Não

n % n %

O ambiente é tranquilo e livre
de possíveis interrupções

É realizada em sala com trân-
sito de pessoas

Existem sons que podem atra-
palhar a passagem de plantão

4

11

10

20

55

50

16

9

10

80

45

50

Por sua vez, a Tabela 2 demonstra os resultados ob-
tidos à observação dos itens que se referem às caracterís-
ticas das informações repassadas durante a passagem de
plantão.

Tabela 2. Características das informações repassadas durante a passa-
gem de plantão. Cascavel, 2013.

Itens de Observação
Sim Não

n % n %

São relatadas as condições do
paciente

19 95 1 5

São relatadas as condições do
paciente

19 95 1 5

São comunicados os resulta-
dos de exames

4 20 16 80

São informadas as recomen-
dações sobre os cuidados de
enfermagem a serem presta-

dos

20 100 0 0

São relatadas alterações signi-
ficativas na evolução do pa-

ciente

18 90 2 10

São descritos procedimentos
realizados com cada paciente

20 100 0 0

Por fim, a Tabela 3 ilustra os achados obtidos à ob-
servação de itens concernentes à participação da equipe
de enfermagem durante a passagem de plantão.

Tabela 3. Participação da equipe de enfermagem durante a passagem
de plantão. Cascavel, 2013.

Itens de Observação
Sim Não

n % N %

Todos participam do início ao
fim da passagem de plantão

17 85 3 15

Faltam pessoas para passar ou
receber o plantão

11 55 9 45

Profissionais demonstram
atenção e interesse

15 75 5 25

Todos participam verbalmente
da passagem de plantão

18 90 2 10

4. DISCUSSÃO
A passagem de plantão é um dos componentes que

integram a rotina de trabalho da enfermagem e esta sofre
influências por diversos fatores, ao exemplo da estrutura
da unidade, organização do trabalho, impontualidade e
saídas apressadas dos profissionais10. Neste aspecto, a
Tabela 1 demonstra alguns itens de interesse às caracte-
rísticas do ambiente investigado à passagem de plantão,
demonstrando com maior expressividade (80%) que este
não era tranquilo e livre de interrupções.

Cabe aludir, ante ao exposto, que proporcionar am-
biente calmo e passível de comunicação eficaz durante a
passagem de plantão é um bem desejável a ser almejado
pela liderança da equipe de enfermagem1. Sendo assim,
alvitra-se que os enfermeiros da unidade investigada
devem primar com maior militância pela valorização do
processo de passagem de plantão, inclusive, na busca
pela tranquilidade do ambiente, a fim de favorecer a
qualidade e a precisão das informações importantes a
serem debatidas durante o processo.

Observando os resultados apresentados, visualiza-se
que durante a metade das observações da passagem de
plantão (Tabela 1), o ambiente era carregado de sons,
que, aliado ao trânsito de pessoas (55%), que pode ter
potencial negativo sobre o processo de comunicação,
certamente se posta como desfavorável à qualidade e a
possibilidade de apreensão eficaz das informações re-
passadas. Tem-se isso porque, é perceptível que os ruí-
dos e interferências perturbam a passagem de plantão,
provocando a distração dos profissionais, o que, por
conseguinte, pode acarretar iminentes falhas de captação
das mensagens11.

Perfazem alguns dos sons que podem prejudicar a
apreensão das informações que estão sendo repassadas
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na passagem de plantão, a saber: conversas paralelas,
brincadeiras, chamadas telefônicas, campainha, entrada e
saída de funcionários, interrupções de outros profissio-
nais, presença de pacientes e familiares conversando no
corredor, entre outros12. Esses elementos ameaçam a
qualidade do processo comunicativo10,12, e, por isso,
merecem ser problematizados pela equipe, visando o
encontro de estratégias que suprimam ou minimizem ao
máximo a sua ocorrência.

Coaduna com o vislumbrado anterior, a menção de
que o sucesso da passagem de plantão depende de um
trabalho de equipe bem planejado e estruturado, onde a
transmissão de informações tenha qualidade, e, para
tanto, torna-se necessário buscar formas para que os sons
que interferem na passagem de plantão sejam minimi-
zados, de forma a melhorar este processo1.

Foi possível verificar que, sobre as características das
informações repassadas na passagem de plantão (Tabela
2), na maior parte das vezes foram relatadas as condi-
ções (estado clínico geral) do paciente (95%); recomen-
dações sobre os cuidados de enfermagem a serem pres-
tados (100%); alterações significativas na evolução do
paciente (90%); bem como eram descritos procedimentos
realizados com cada paciente (100%). Considera-se estes
dados um arsenal louvável à promoção da segurança do
paciente viabilizada pela comunicação, visto que estas
são informações a serem consideradas pela equipe de
enfermagem que irá iniciar a jornada de trabalho, para
que esta esteja munida de conhecimento que possa favo-
recer a tomada de decisão mais assertiva sobre interven-
ções possivelmente necessárias.

Reforça-se que os procedimentos de enfermagem re-
alizados foram comunicados em todas as observações,
refletindo a importância que os profissionais a estas ati-
vidades. Em uma pesquisa13realizada com uma amostra
de 15 auxiliares de enfermagem, constatou-se que, com
relação ao grau de influência da passagem de plantão
para a realização da assistência, todos os participantes
consideram essa atividade essencial a ser observa-
da.Neste sentido, apesar de ser um dado que certamente
merece ser pontuado na passagem de plantão, o apego
aos procedimentos realizados pela equipe de enferma-
gem reflete a persistência dos modelos tradicionais da
Administração incutido nos hospitais e nos serviços de
enfermagem14, em vista da valorização exacerbada das
tarefas em detrimento de outras atividades de interesse
ao cuidado integral.

Em contraponto ao exposto, um dado preocupante
observado diz respeito à transmissão de informação so-
bre as medicações utilizadas pelos pacientes (Tabela 2).
A inobservância elevada desse comunicado (90%) sina-
liza uma possível negligência organizacional frente ao
mesmo, fato que merece atenção já que sabidamente as
medicações podem produzir inúmeras reações nos paci-
entes, portanto, o profissional, especialmente de enfer-

magem, necessita saber o que foi ou está sendo adminis-
trado de forma a evitar erros na administração da medi-
cação.

A saber, os erros de medicação, definidos como
qualquer erro no processo de prescrição, dispensação ou
administração de medicamentos vêm chamando especial
atenção, pois ocorrem com frequência (ainda que subes-
timada) nos serviços de saúde do mundo todo15e, além
disso, podem trazer danos irreparáveis ao paciente, con-
tribuem para desvalorização profissional e também, po-
dem aumentar o tempo de internação e contribuir à de-
manda evitável de custos hospitalares16.

Ainda em relação à Tabela 2, os resultados de exa-
mes foram citados poucas vezes (20%), o que também é
um dado alarmante, pois através de exames laboratoriais
e de imagem pode-se obter respostas sobre a evolução
do paciente, ao passo que, sabidamente, os exames têm
potencial para embasar as decisões clínicas, e por este
motivo, convém que informações sobre os mesmos se-
jam repassada para toda a equipe de saúde, para a ciên-
cia de todos sobre a situação clínica atual e o prognósti-
co do paciente sob seus cuidados.

À luz do explanado anterior, levanta-se a hipótese de
que a reduzida observância de informações sobre os
exames dos pacientes pela equipe de enfermagem du-
rante a passagem de plantão pode ser um reflexo da he-
gemonia médica sobre a detenção deste conhecimento e,
por consequência, déficit de conhecimento pela equipe
de enfermagem. Destarte, talvez este dado possa subsi-
diar o planejamento de atividade de capacitação para a
enfermagem, especialmente para enfermeiros, que, por
desenho funcional, são inegavelmente gestores do cui-
dado4.

Na maioria dos sítios de observação todos os funcio-
nários estavam presentes, participaram do início ao fim
da passagem de plantão, participaram verbalmente da
mesma, bem como demonstraram interesse por este pro-
cesso comunicação (Tabela 3). Isso é importante e ne-
cessário, visto que, para que a transmissão de informa-
ções ocorra de forma adequada e auxilie a continuidade
dos cuidados prestados, necessita-se do comprometi-
mento de toda a equipe de enfermagem durante a passa-
gem de plantão5. Sendo assim, à luz destes achados,
converge-se à reflexão de que, apesar dos empecilhos
relacionados ao ambiente e algumas informações in-
completas/ inexistentes, a participação da equipe de en-
fermagem, enquanto comportamento, tendeu a ser posi-
tiva.

Em mais da metade das ocasiões faltavam alguns
profissionais para passar ou para receber o plantão (Ta-
bela 3). Este dado é preocupante visto que, ainda que
seja uma informação que ultrapasse os objetivos do es-
tudo, foi possível observar que era comum a prática de
transmitir as informações para um funcionário e, poste-
riormente, este relatava para o profissional que iria as-
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sumir o próximo turno. Destarte, esse método apresenta
a desvantagem das informações serem transmitidas pelo
profissional que não fez a execução do cuidado, o que
pode acarretar em perda de informações importantes e o
questionamento sobre sua veracidade13.

Com base no exposto, alude-se que há,
possivelmente, necessidade de que maiores discussões
sejam feitas duarnte os cursos de graduação e técnicos
de enfermagem sobre a importância da passagem de
plantão, para que o mercado de trabalho receba
profissionais capacitados, com conhecimento
técnico/científico sobre este processo e que valorizem a
comunicação em enfermagem como ferramenta de
trabalho. Além disso, a valorização organizacional
sistêmica da passagem de plantão, é, sem dúvida, um
bem desejável a ser continuamente objetivado

5. CONCLUSÃO
Através deste estudo foi possível constatar algumas

questões relativas à passagem de plantão entre equipes
de enfermagem hospitalares, tais como a participação
incompleta da equipe; o ambiente repleto de ruídos e/ou
interrupções; e a expressiva inobservância de algumas
informações referentes aos pacientes, as quais podem se
caracterizar como fatores negativos à efetividade deste
relevante processo de comunicação na enfermagem.

Conclui-se que há necessidade eminente de melhori-
as na passagem de plantão na realidade investigada,
através de medidas que favoreçam a presença dos pro-
fissionais no processo, a viabilização de ambiente mais
tranquilo, e a capacitação de profissionais na priorização
das informações transmitidas.

Há de se convir que a amostragem reduzida de ob-
servações, bem como a impossibilidade de uso de análi-
se estatística inferencial são limitações expressas à pes-
quisa apresentada. Apesar disso, acredita-se que o estudo
contribui ao montante do conhecimento em comunicação
em enfermagem, fato que converge ao favorecimento do
(re)planejamento de ações gerenciais pontuais que viabi-
lizem melhorias no processo de passagem de plantão.

Por fim, cabe ressaltar que a passagem de plantão
deve assumir um papel importante para cada membro da
equipe, não somente por cumprimento profissional, mas,
principalmente como ferramente de trabalho
comumgada sistemicamente no âmbito da prestação de
serviços de saúde, garantindo a continuidade da
assistência, e favorecendo o atendimento qualificado e
seguro.
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RESUMO
A crescente facilidade de acesso à Internet e a grande quan-
tidade de material disponível, tornou-se útil para a busca
de informações, inclusive para assuntos da área da saú-
de.Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer
atinge pelo menos nove milhões de pessoas, sendo respon-
sável pela morte de cerca de cinco milhões a cada ano. No
Brasil, bem como no restante do mundo, a incidência de
câncer de pulmão tem aumentado nas últimas décadas e
sua mortalidade permanece elevada. Nesse sentido, o obje-
tivo deste estudo foi analisar a qualidade do conteúdo dis-
ponível em páginas da Internet que divulgam informações
sobre o câncer de pulmão no Brasil.Trata-se de um estudo
descritivo, observacional e transversal, em que foram ana-
lisadas as características técnicas de qualidade de websites
brasileiros que tratam sobre câncer de pulmão.Um total de
25 sites foram analisados individualmente. Conclui-se que a
Internet, apesar de fundamental atualmente, não pode ser a
única fonte de informação e deve haver maiores estudos e
instrumentos que ajudem o usuário a buscar a acurácia das
informações disponíveis na internet. Além disso, torna-se
fundamental orientar os pacientes sobre os cuidados que se
deve adotar quando buscar informações na Internet.

PALAVRAS-CHAVE: Internet, neoplasias pulmonares,
sistemas de informação.

ABSTRACT
The increasing ease of access to the Internet and the vast
amount of material available, it has become useful for finding
information, including health care issues. According to the
World Health Organization, cancer affects at least nine million
people, accounting for the deaths of about five million every
year. In Brazil and in the rest of the world, the incidence of
lung cancer has increased in recent decades and mortality re-
mains high. In this sense, the objective of this study was to
analyze the quality of content available on Web pages that
provide information on lung cancer in Brazil. It is a descriptive,
observational and cross-sectional study in which the quality

specifications of Brazilian websites that deal with lung cancer
were analyzed. A total of 25 sites were analyzed individually.
In conclusion, the Internet, although currently fundamental,
can not be the only source of information and there should be
more studies and tools to help the user to search for the accu-
racy of the information available on the internet. In addition, it
is fundamental to educate patients about the care that should be
adopted when to seek information on the Internet.

KEYWORDS: Internet, lung neoplasms, information sys-
tems.

1. INTRODUÇÃO
A crescente facilidade ao acesso à Internet e a grande

quantidade de material disponível, tornou-se útil para a
busca de informações, inclusive para assuntos da área da
saúde. Hoje, a maioria das pessoas pode ter acesso sobre
prevenção, diagnóstico e tratamento de diversas doen-
ças1.

Contudo, atrelada a tal facilidade, nota-se o surgi-
mento de um grave problema, já que a informação con-
tida na Internet não possui limites e sua divulgação, em
alguns casos, pode estar incompleta e/ou incorreta2, além
de conter conhecimentos que não correspondem às fon-
tes fidedignas baseadas em evidência3.

Estima-se que existam mais de 20 mil websites com
informações sobre saúde4. Cerca de 30 a 50% dos usuá-
rios procuram regularmente por tais assuntos, porém a
adequação e a qualidade dessas informações têm sido
objeto de estudo, pois em grande parte das situações a
qualidade é muito questionável1.

Dessa forma, surgiu a necessidade de estudar e iden-
tificar áreas onde existam uma lacuna de conhecimento
entre o que é baseado em evidência e a prática do que as
pessoas fazem ou acreditam, bem como os marcadores
de informação de “alta-qualidade”.

Nesse escopo, Eysenbach3introduz a infodemiologia
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para designar a disciplina que estuda as determinantes e
a frequência da distribuição da informação sobre saúde
nos diversos meios de comunicação, incluindo a Inter-
net2.

Além das informações da área da saúde em geral, na
última década houve explosão de informações on-line
sobre os mais variados tipos de câncer. Estudos indicam
que existem consideráveis recursos de Internet disponí-
vel para os pacientes com câncer e esses, têm usado tais
recursos como fontes de informações secundárias. Espe-
cificamente, os estudos indicam que 16 a 64% dos paci-
entes estão usando a Internet para obter informações de
saúde. Pesquisas que avaliam objetivamente informação
de câncer na Internet indicam que não é de qualidade
razoável5.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
câncer atinge pelo menos nove milhões de pessoas, sen-
do responsável pela morte de cerca de cinco milhões a
cada ano. Dentre os diversos tipos de câncer existentes,
o de pulmão é a neoplasia maligna mais incidente e mais
letal do mundo, responsável pelo maior número de mor-
tes por esta doença (17%). No Brasil, bem como no res-
tante do mundo, a incidência de câncer de pulmão tem
aumentado nas últimas décadas e sua mortalidade per-
manece elevada6.

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a
qualidade do conteúdo disponível em páginas da Internet
que divulgam informações sobre o câncer de pulmão no
Brasil.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, observacional e

transversal, de abordagem quantitativa, em que foram
analisadas as características técnicas de qualidade de
websites brasileiros que tratam sobre o assunto câncer de
pulmão.

A presente pesquisa, cuja finalidade foi analisar os
websites brasileiros sobre o câncer de pulmão, foi reali-
zada em etapas. Na primeira etapa, escolheu-se aleato-
riamente o tema a ser pesquisado, a saber, o câncer de
pulmão. Na segunda etapa, os sites foram analisados e os
dados tabulados, para posterior análise e discussão.

Foi utilizada a ferramenta de busca Google®, uma
vez que este possui programas de indexação que nave-
gam e armazenam todas as informações disponíveis.

A busca foi realizada no dia 01 de outubro de 2013,
às 20h45min, no sítio de busca Google®
(http://www.google.com.br). No modo “Pesquisa avan-
çada”, foi selecionada a opção: “Página em português”;
“Páginas do Brasil”; “No último ano”; e “Todos os re-
sultados”. Utilizou-se como palavra-chave "câncer de
pulmão".

Obteve-se um resultado de 815páginas, sendo que
destas, as 100 primeiras URLs (Uniform Resource Lo-
cator) obtidas foram selecionadas para análise, já que

estas são as mais acessadas, de acordo com a ordem em
que aparecem no portal de busca, uma vez que são clas-
sificadas por relevância, ou seja, ocupam as posições
privilegiadas, aquelas que são mais visualizadas7.

Figura 1. Instrumento utilizado para avaliar a presença dos Critérios
Técnicos de Qualidade nos sites analisados. Fonte: Silva EV, Castro
LLC e Cymrot R, 2008.

Posteriormente, os sites selecionados foram inseridos
em planilha no Microsoft Excel®, em ordem decrescente
dos mais acessados, a fim de facilitar a análise.

Os critérios de seleção estabelecidos foram utilizados,
de forma a possibilitar uma análise daqueles sites que
realmente continham aspectos relacionados ao tema em

1. O autor do texto é revelado?
(  ) Sim  (  ) Não
1.1. As credenciais do autor (formação técnica) para
escrever sobre o assunto são apresentadas?
(  ) Sim  (  ) Não
1.2. O autor do texto é ligado a alguma instituição re-
lacionada ao assunto?
(  ) Sim  (  ) Não
2. A instituição responsável pelo sítio é revelada?
(  ) Sim  (  ) Não
2.1. A página declara “conflito de interesse”?
(  ) Sim  (  ) Não
3. A página revela a data em que a informação foi dis-
ponibilizada?
(  ) Sim  (  ) Não
3.1. A página atualiza as informações?
(  ) Sim  (  ) Não
4. A página cita as referências utilizadas para a produ-
ção da informação?
(  ) Sim  (  ) Não
5. A página apresenta os graus de evidência clínica das
informações disponíveis?
(  ) Sim  (  ) Não
6. A página informa se os textos divulgados são produ-
zidos por meio de um processo de revisão editorial ou
revisão por pares?
(  ) Sim  (  ) Não
7. A página revela a existência de algum patrocinador?
(  ) Sim  (  ) Não
8. A página oferece ligação às referências citados no
texto?
(  ) Sim  (  ) Não
9. A página disponibiliza uma ferramenta de busca dos
conteúdos internos?
(  ) Sim  (  ) Não
10. A página divulga telefones e endereços eletrônicos
para contato?
(  ) Sim  (  ) Não
11. A página apresenta alguma propaganda de produtos
relacionados ao seu conteúdo?
(  ) Sim  (  ) Não
11.1. A página é utilizada para comercialização de al-
gum produto?
(  ) Sim  (  ) Não
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seu conteúdo. Desta forma, foram excluídos os que pos-
suíam apenas vídeos, anúncios, notícias, depoimentos e
enquetes (i.e. Yahoo® respostas, Twitter®), bem como os
que apresentaram problemas técnicos no momento de
acesso, sites de divulgação de congresso, simpósio,
eventos, curso, blog, letra de música, grupo de discussão
e/ou pesquisa, documentos em pdf ou ppt, câncer em
animais, bem como sites não relacionados ao assunto.

Desse modo, foram incluídos na pesquisa aquelas
URLs que eram passíveis de análise após levantamento
inicial, ou seja, que atendiam aos critérios técnicos de
qualidade básicos para um website em saúde.

Os sites selecionados foram analisados individual-
mente quanto à presença dos Critérios Técnicos de Qua-
lidade (CTQ) através do instrumento proposto por Silva,
Castro e Cymrot7contendo perguntas cujas respostas são
qualitativas dicotômicas, a fim de facilitar a aplicabili-
dade (Figura 1).

A fim de realizar a análise estatística das respostas
dicotômicas, atribuiu-se os valores numéricos de um
para “sim” e zero para “não”. Desta forma, os dados
foram quantificados, categorizados e traduzidos antes de
serem analisados estatisticamente por freqüência simples
no Microsoft Excel®.

A presente pesquisa respeitou a privacidade dos au-
tores dos sites selecionados e nenhuma informação pes-
soal foi fornecida.

3. RESULTADOS
Foram selecionadas as 100 primeiras URLs encon-

tradas e após análise inicial, 75 foram excluídas. Segun-
do os critérios de seleção, foram excluídos 1 por se tratar
de vídeo, 2 por serem anúncios relacionados ao tema, 19
notícias do assunto em geral, 6 depoimentos, 4 enquetes,
9 apresentaram problemas técnicos, 1 divulgação de
congresso,  1 simpósio, 1 programação de evento, 1
propaganda de evento, 1 por ser curso, 8 blogs, 1 letra de
música, 2 grupos de discussão e pesquisa, 11 documen-
tos em PDF , 1 documento em PPT, 3 por tratarem do
tema em animais como cão e gatos e 2 sites não relacio-
nados ao assunto abordado.

Assim, com a utilização do instrumento proposto pa-
ra a avaliação dos sites7, um total de 25 sites foram ana-
lisados individualmente quanto à presença dos Critérios
Técnicos de Qualidade (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição da freqüência dos critérios técnicos de qualidade
dos sites analisados (N=25).

CRITÉRIOS TÉCNICOS DE QUALIDADE N= 25 %

Divulgação da autoria do texto 12 48%

Divulgação das credenciais do autor 07 28%

Divulgação da instituição a qual o autor é li-
gado

07 28%

Divulgação da instituição responsável pelo
sitio

14 56%

Divulgação de conflitos de interesse 10 40%

Divulgação da data da disponibilização da
informação

15 60%

Divulgação da atualização da pagina 08 32%

Divulgação das referencias utilizadas no texto 08 32%

Divulgação dos graus de evidencia clinica das
informações

07 28%

Divulgação dos meios de processo de revisão
da pagina

03 12%

Divulgação de patrocinadores 01 4%

Disponibilização de ligação das referencias
citadas no texto

05 20%

Disponibilização de ferramentas de busca
interna

18 72%

Divulgação de telefones e endereços 09 36%

Divulgação de propagandas de produtos rela-
cionados ao conteúdo

07 28%

Comercialização de produtos 05 20%

Fonte: Dados de pesquisa. Ribeirão Preto, 2014.

4. DISCUSSÃO
Referente às questões de autoria dos sites analisados,

foi encontrado que 52% não apontaram, enquanto 48%
revelaram a autoria. Destes, a maioria (72%) não apre-
sentaram as credenciais dos autores, bem como a infor-
mação se o autor é ligado a alguma instituição relacio-
nada ao assunto do site e 64% não disponibilizaram ne-
nhum tipo de informação para contato.

Mencionar a autoria do texto é fator muito importan-
te, tratando-se de sites de assuntos relacionados à saúde,
uma vez que estes podem contribuir negativa ou positi-
vamente nas decisões tomadas pelos usuários que opta-
ram pela busca desse tipo de informações na Internet8.
Estudos recentes apontam que a facilidade de acesso às
informações em saúde tem contribuído para uma mu-
dança na relação dos pacientes com seus respectivos
médicos9.

Em uma pesquisa realizada na Austália10, sobre pá-
ginas na Internet que continham conteúdo a respeito de
traumatismo craniano que requer cuidado intensivo,
mostrou que em 52% dos sites analisados, os autores
foram revelados. Em outra pesquisa realizada em sites
cujo conteúdo foi a rinite alérgica11, 50,3% apresentaram
o autor. Tais dados corroboram com o atual estudo, em
que quase metade das páginas (48%) continha a autoria,
contribuindo significativamente para a confiabilidade
das informações em saúde disponibilizadas.

Em relação às informações para contato e credenciais
do autor, é fundamental que os sites possibilitem aos
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usuários que estes possam entrar em contato com o autor
caso necessário e que sejam disponibilizadas informa-
ções do autor ou da instituição a qual ele é ligado. Tais
fatos tornam o site mais confiável e possibilitam que
dúvidas e incertezas sejam esclarecidas7.

Quanto à divulgação da instituição, pode ser fator
decisivo no que diz respeito a confiar ou não nas infor-
mações disponíveis, já que sites sobre saúde incompletos
podem gerar riscos e ser uma armadilha à saúde do usu-
ário11.

Ainda, é necessário que a indicação da entidade res-
ponsável pela informação apresentada esteja presente na
página. Muitas vezes tal informação aparece só na pági-
na inicial (home Page), mas o ideal é que deva estar bem
visível em todas as páginas do sítio. Em algum caso é
apresentado em forma de logomarca. Deve ser conside-
rado suspeito o sítio da Internet, que deixar de apresentar
a instituição responsável pela manutenção do sítio12.

Dos sites analisados, 72% disponibilizavam uma fer-
ramenta de busca. Tal dado é um importante indicador
da acessibilidade e usabilidade do site, no entanto, pos-
suir ou não a ferramenta de busca, não torna o site mais
confiável. Apenas facilita a busca das informações e
permite uma navegação mais rápida7.

Ao analisar se a página declarava conflito de interes-
se, apenas 40% mencionaram que sim. Em uma pesquisa
que analisou sites sobre câncer de colo retal, fez menção
aos conflitos de interesse13. Tal informação permite dis-
cernir se os responsáveis pela página quer seja as insti-
tuições ou indivíduos, são parciais ou não.

Quanto à propaganda e comercialização de produtos
nos sites analisados, a maioria (72%) não fazia alusão a
propagandas e 80% não comercializavam produtos. Di-
ferentemente de uma pesquisa sobre sites que tratavam
da menopausa, que continham, em sua maioria, conteúdo
comercial inadequado de baixa qualidade, cujo objetivo
era o comércio de produtos não relacionados ao tema14.

Nesse sentido, a Health On the Net Foundation
(HON), organização não-governamental que promove a
certificação para os sítios de saúde e se responsabiliza
pela qualidade das informações de saúde veiculadas na
Internet, menciona que a propaganda e comercialização
devem ser apresentadas de forma diferenciada do conte-
údo sobre saúde presente naquela página da internet15.

Em relação à data em que as informações foram dis-
ponibilizadas na página da Internet, 40% dos sites anali-
sados não continha tal dado, o que pode contribuir para
suspeita da acurácia da informação12.

Sobre a atualização dos sites, foi encontrado que
apenas 32% atualizavam, enquanto o restante não man-
tinha atuais as informações. Tal dado corrobora com um
estudo realizado em sites sobre a leishmaniose, em que
76,5% dos sítios analisados não eram atualizados16.

Ainda, sob esse aspecto, em outro estudo infodemio-
lógico analítico17, avaliou se os indicadores considerados

como de qualidade estavam relacionados com a precisão
das informações contidas nos sítios. Os autores discuti-
ram entre outros indicadores, que a informação atuali-
zada da página, pareciam não estar relacionada com uma
informação precisa. Para realizar esse estudo os autores
selecionaram os sítios que versavam sobre o tratamento
de febre em crianças utilizando meios de busca mais
populares, como o Yahoo, Google e Alta Vista, estabele-
cendo como padrão de informação recomendações e
protocolos de especialistas sobre o tratamento da febre
em crianças, e analisaram a presença ou ausências de
diversos indicadores, ou seja, os critérios de qualidade
em cada um dos sítios.

Em relação à divulgação das referências utilizadas no
texto, encontrou-se presente em apenas 32% dos sites.
No estudo de Malafaia1, 16,6% dos sites deixaram clara
a origem das informações divulgadas. Em outra pesquisa
para determinar a acurácia de 121 páginas sobre tópicos
de saúde revelou que 93% descreviam as fontes de in-
formação18.A baixa porcentagem de referências divul-
gada faz com que o usuário não consiga verificar e
aprofundar conhecimento sobre o assunto de interesse,
limitando o leitor ao acesso da fonte original19. No estu-
do realizado sobre a informação da erva de São João, o
autor considerou o critério da presença de referências
bibliográficas indicador de conteúdo confiável20.

Além disso, quando não há fonte de informação não
há respaldo cientifico, podendo apenas vir a ser resulta-
do da experiência clínica do divulgador do conteúdo1.
No presente estudo, o grau de evidência clínica das in-
formações foi de 28%, uma porcentagem baixa, já que a
divulgação de referências também é baixa, trazendo sites
com informações cuja confiança pode ser questionável.

A divulgação de patrocinadores na análise dos sites
selecionados apareceu em 4% dos sites, numero baixo
quando comparado a outros estudos, como por exemplo
Black & Person (2006)21 que analisaram o câncer de
próstata em que 30%, e o estudo que analisou o câncer
de mama, 56 % dos sites apresentavam caráter comerci-
al22. Com toda a facilidade de comunicação que a Inter-
net promove, esta é também um veículo muito utilizado
pelas empresas para fins publicitários, e com intenção
notória de potencializar as vendas23.

É de suma importância que as decisões em saúde não
sejam tomadas apenas com base nos conteúdos buscados
em sites da Internet, já que esses, muitas vezes não são
totalmente confiáveis, possuindo informações indeseja-
das para um tratamento eficaz24, além disso, é preciso
orientar os pacientes que as informações encontradas na
Internet podem por vezes não serem totalmente confiá-
veis, assim devem prevalecer às orientações e recomen-
dações de seu médico.

5. CONCLUSÃO
Nesse estudo, foi analisado sites da Internet que dis-
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põe de informações sobre câncer de pulmão.Verificou-se
que, apesar da Internet ser muito utilizada para busca de
informações em saúde a respeito do câncer de pulmão,
ela pode, em alguns casos, conter informações não con-
fiáveis ou questionáveis.Essas informações disponíveis
sem os devidos Critérios Técnicos de Qualidade pode
levar o usuário a tomar decisões maléficas em relação ao
tratamento, uma vez que a maioria dos sites não apre-
sentou as referências, tampouco as evidências clínicas
sobre o assunto.

Faz-se necessário salientar que as decisões em saúde
não devem ser tomadas apenas baseando-se em infor-
mações encontradas na Internet, muito menos, devem
substituir um profissional da saúde capacitado no trata-
mento do câncer de pulmão.

Portanto, conclui-se que a Internet, apesar de funda-
mental atualmente, não pode ser a única fonte de infor-
mação e deve haver maiores estudos e instrumentos que
ajudem o usuário a buscar a acurácia das informações de
saúde disponíveis na internet. Além disso, torna-se fun-
damental orientar os pacientes sobre os cuidados que se
devem adotar quando buscar informações na Internet.
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RESUMO
A mordida aberta anterior esquelética é uma má oclusão
de difícil correção, principalmente se tratando de pacien-
tes adultos. Para se tratar essa má oclusão novas mecâ-
nicas tem sido apresentadas e realizadas, o uso da anco-
ragem absoluta é uma delas, onde se utiliza as mini placas
de titânio e os mini implantes com a finalidade de intruir
os molares superiores e assim alcançar a correção desta
má oclusão, sem que o paciente seja submetido a proce-
dimentos mais invasivos como a cirurgia ortognática. O
referido trabalho traz estudos já realizados utilizando os
dois métodos de ancoragem e apresentação de um caso
clinico de um paciente com características desta má
oclusão, utilizando essa mecânica de tratamento. Neste
caso a ancoragem de escolha foi o mini implante instalado
nos primeiros molares superiores com o objetivo de in-
trui-los.

PALAVRAS-CHAVE: Mordida aberta anterior, miniplaca,
mini implante, intrusão.

ABSTRACT
The skeletal anterior open bite is a bad occlusion difficult to
correct, especially when dealing with adult patients. New
mechanic methods has been presented to the treatment to this
bad occlusion, using absolute anchorage is one of them also
titanium mini plates and mini implants in order to intrude the
upper molars and achieve correction to this bad occlusion,
without subjecting the patient to invasive proceedings such
as orthognathic surgery. The work behind studies already
made, using the two methods of anchorage and presentation
of a clinical case of a patient with characteristics this bad
occlusion, using this kind of mechanical anchorage for the
treatment with mini implants installed the first uppers molars
to reach the intrusion.

KEYWORDS: Anterior open bite, miniplates, mini implants,
intrusion.

1. INTRODUÇÃO
A mordida aberta anterior é uma má oclusão caracte-

rizada por um trepasse vertical negativo entre as incisais
dos dentes anteriores, e/ou a falta de contato vertical
entre os dentes das duas arcadas. Essas características
dificultam desde a mastigação, e a estética facial, inter-
ferindo diretamente no convívio social do indivíduo. A
mordida aberta anterior é classificada em dentaria, dento
esquelética e esquelética de acordo com a estrutura afe-
tada1. Na esquelética, é possível notar um desenvolvi-
mento vertical alveolar posterior excessivo, um ramo
mandibular curto, ângulo do plano mandibular aumen-
tado, bem como a altura facial anterior inferior aumen-
tada, associada, frequentemente, à falta de selamento
labial passivo2.

Dentro da etiologia da mordida aberta, podem ser ci-
tados fatores hereditários como padrão de crescimento
facial, e os fatores ambientais como amígdalas hipertró-
ficas, respirador bucal e alguns hábitos deletérios como
sucção de chupeta e dedo, interposição língua, e posição
lingual atípica, os hábitos deletérios por sua vez possui
comprovação cientifica dos danos esqueléticos e dentá-
rios que acarretam.

Uma mordida aberta de natureza dento alveolar,
mantida por hábitos desfavoráveis se não for tratada,
pode assumir um caráter esquelético3, o que dificulto
muito o seu tratamento com dispositivos puramente or-
todônticos

Essa má oclusão ainda traz outros fatores etiológicos
que valem ser ressaltados, como irrupção incompleta dos
dentes anteriores, alteração nos tecidos linfoides na re-
gião da nasofaringe, que segundo determinado autor
seria uma interação dos fatores etiológicos1.

Devido à interação etiológica mostrada, é notória a
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diferença de eficiência dos resultados, em uma mordida
aberta dentaria, em comparação com mordidas abertas
com envolvimento esquelético. Essa diferença parece
aumentar, de acordo com o avanço da idade e da matu-
ração esquelética do paciente bem como a severidade do
comprometimento dos tecidos abrangidos. Tratamento
este que varia desde o controle do habito até tratamentos
com alto grau de complexidade como a ortodôntico ci-
rúrgico4.  Com o avanço tecnológico e cientifico, novas
técnicas foram incorporadas ao tratamento, com o intuito
de diminuir o grau de complexidade da técnica, permi-
tindo um resultado mais rápido eficaz, com medidas que
visam melhorar o padrão facial do paciente, como menor
tempo de tratamento e maior simplicidade mecânica.

A ancoragem ortodôntica é caracterizada pela resis-
tência ao movimento dental indesejado. Pode ser carac-
terizada como intra ou extra bucal, e utilizara dispositi-
vos menos ou mais eficientes, de acordo com a necessi-
dade de resistência ao movimento.

Nos dias atuais os acessórios mais utilizados quando
se deseja uma ancoragem altamente eficiente são os mi-
ni-implantes, pequenos parafusos de titânio, que são
instalados cirurgicamente no tecido ósseo do paciente, e
que proporcionam o movimento desejado, sem a ocor-
rência do movimento de reação, que, na maioria das ve-
zes é indesejado. Também com esse intuito, podemos
lançar mão da ancoragem como mini placas, que tam-
bém proporcionam ancoragem muito eficiente e com
grande estabilidade5.

É possível notar vantagens e desvantagens em ambos,
onde algumas delas são: não necessitam da colaboração
do paciente, diminuição significativa no tempo de trata-
mento, fornecem ancoragem absoluta, diminuem o risco
de lesão radicular, facilitam a manipulação, colocação e
manutenção, não geram  reação nos dentes vizinhos e
comprado com outros tratamentos possuem ótima  re-
lação custo benefício tanto para o paciente quanto para o
profissional, e é valido ressaltar que independente de
qual for a opção a colaboração por parte do paciente
passa ser bem menor ou quase nula o que favorece o
trabalho do profissional, além de permitir que inúmeras
forças sejam aplicadas, sem gerar grandes danos a outras
estruturas4,6,7.

Um dos movimentos mais utilizados para a facilita-
ção da correção da mordida aberta anterior, seja ela de
qualquer natureza, é a intrusão de molares. A literatura
tem mostrado um grande índice de fechamento desta
mordida por este movimento, com consequente giro ho-
rário do plano palatino, e movimento anti-horário da
mandíbula, favorecendo o selamento labial passivo, bem
como a estabilidade da musculatura e melhora do perfil
facial

Quando se diz respeito à utilização da ancoragem
para intrusão de molares superiores, as miniplacas têm
grandes ganhos clínicos, pois começaram a ser utilizadas

para intruir molares inferiores e com o passar do tempo
notou-se sua eficácia quanto a intrusão de molares supe-
riores4,5,  quanto a utilização dos mini implantes estes
devem ser instalados apicalmente o que favorecerá um
bom resultado para intruir os molares superiores7, tendo
ambos garantia de resultado satisfatório em relação da
mordida aberta anterior.

Os mini-implantes tem sido amplamente utilizados
por ortodontistas devido à facilidade de colocação e
custos mais baixos, a ancoragem inicial é conseguida por
meio de retenção mecânica no osso cortical, quando uti-
lizados podem transladar dentes na área do mini- im-
plante. A outra ancoragem citada, as miniplacas, são
indicadas em situações que necessitam de aplicação de
forças ortodônticas mais intensas ou movimentos de
vários dentes, como não interferem nos movimentos
dentários, também é permitido transladar os dentes na
área da miniplaca, além de serem estáveis4.

O objetivo do presente artigo e revisar a literatura
quanto à indicação da utilização do mini implante ou
miniplaca para o tratamento da mordida aberta anterior
como recurso de ancoragem para intrusão de molares
superiores e apresentar um caso clínico.

Revisão da Literatura
Foram apresentados diferentes tipos de tratamento de

mordida aberta, foi relatado ainda que a correta aborda-
gem é dependente da eficácia do diagnóstico da má
oclusão, está sendo classificada como a de maior com-
prometimento estético funcional. Afirmaram ainda sobre
os agentes etiológicos o que podem modificar o tipo de
tratamento escolhido e alguns aparelhos e a fase em se
deve entrar com o tratamento e as novas técnicas como
as miniplacas e os mini implantes, concluíram que a
mordida aberta é algo complexo que necessita de inter-
venção mais precocemente possível, através de métodos
preventivos para de alcançar êxito no tratamento3.

Foi enfatizado que a mordida aberta é uma má oclu-
são com grandes comprometimentos estéticos e funcio-
nais resultante muitas vezes de hábitos deletérios, e que
necessitam de intervenção mais precocemente possível,
o que pode se agravar tornando-se de dentaria para es-
quelética trazendo inúmeros prejuízos, sendo que a mor-
dida aberta anterior não consiste apenas em um fator
envolvido e sim em vários fatores, para isso vários paci-
entes foram analisados com mordida aberta anterior
desde dentição decídua a dentição mista, chegando à
conclusão da necessidade de intervenção assim que di-
agnosticada a má oclusão, onde em paciente com fase de
dentição mista utilizou de recursos como grade palatina
fixa ou móvel para redução dos hábitos deletérios e di-
minuição da mordida aberta, pois até certa idade é pos-
sível reverter a má oclusão utilizando o aparelho de Hass
modificado com grade palatina, ou ainda placa de
Hawley também associado a grade palatina, confirmou a
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necessidade de atendimento multidisciplinar ao paciente
e com o apoio fonoaudiólogo e psicológico. Já para pa-
cientes adultos, o tratamento é diferente, pois necessita
de cirurgia ortognática, e com advento de novas tecnolo-
gias a ancoragem absoluta para intrusão de molares su-
periores com a utilização de mini implantes ou minipla-
cas, concluindo ser de extrema funcionalidade quando se
quer trata de paciente em dentição permanente por não
necessitar da colaboração do paciente além de ter trazido
resultados satisfatórios como citou em alguns casos,
concluindo a eficácia das novas tecnologias sem que o
paciente seja encaminhado para procedimento cirúrgico8.

O tratamento da mordida aberta anterior em pacien-
tes com dentição permanente tem trazido novos trata-
mentos citados na literatura sendo de grande valia para o
crescimento da ortodontia, visando cada vez mais um
tratamento mais rápido, porém não menos eficaz, além
de não necessitar da colaboração direta do paciente o
que favorece o andamento correto do tratamento. A in-
trusão do molar superior para o tratamento desta má
oclusão é feita através da ancoragem absoluta, por mini
implantes ou ainda miniplacas, ambos com a mesma
finalidade intruir o molar superior que irá acarretar um
giro mandibular anti-horário e a diminuição da altura
facial inferior, facilitando o fechamento da mordida
aberta anterior.

De acordo com estudos realizados foi demonstrado
a utilização das miniplacas para tratamento da mordida
aberta anterior com forma de ancoragem ortodôntica,
os autores citaram que o uso deste sistema diminui os
pacientes indicados a tratamentos mais invasivos como a
cirurgia ortognática, utilizando deste método juntamente
com a intrusão do molar superior, objetivaram  os fun-
damentos desta mecânica através do caso clinico de um
paciente gênero masculino, 21 anos e 9 meses com mor-
dida aberta severa, teve a  implantação das miniplacas
do lado direito da maxila e mandíbula para intrusão dos
posteriores com uso de elásticos para facilitar a mecâni-
ca, alcançando o resultado esperado, a mandíbula sofreu
giro anti-horário, segundo caso citado paciente gênero
feminino, com 30 anos de idade onde se optou pela co-
locação de miniplacas bilateralmente na mandíbula re-
sultando também na intrusão dos molares inferiores e
giro anti horário da mandíbula, em um outro caso clini-
co., as miniplacas  de titânio foram instaladas em am-
bos os lados da maxila em uma paciente de 22 anos de
idade, que resultou em um giro anti-horário da maxila
seguido da diminuição da altura facial inferior. As mini-
placas trazem resultados eficazes, com o giro an-
ti-horário da mandíbula, diminuição da altura facial infe-
rior, além de projetar pogônio de tecido duro e mole,
evitando cirurgias ortognáticas4.

O caso de uma paciente também foi relatado: uma
paciente adulta com rotação horária da mandíbula, mor-
dida aberta acentuada, biprotusão  e ausência de sela-

mento labial, foi submetida ao tratamento ortodôntico
com o uso de  quatro miniplacas instalada na parte
posterior, juntamente teve associação de extração denta-
ria de dois dentes inferiores e retração dentaria superior
e inferior, para melhoria da má oclusão com melhora
facial,  a mordida aberta anterior foi totalmente corri-
gida na fase intermediaria, com a melhora facial visível,
sem nenhum desconforto relatado por parte da paciente,
concluíram a eficiência do uso de miniplacas de titânio
como ancoragem, mesmo em situações de grande am-
plitude com envolvimento vertical2.

Foi apresentado um caso clinico com o objetivo de
verificar a eficácia das miniplacas de titânio no trata-
mento da mordida aberta anterior para isso relataram um
caso clinico, paciente gênero feminino 17 anos e dois
meses, com mordida aberta anterior esquelética, o trata-
mento teve como finalidade diminuir a convexidade do
perfil facial diminuir o AFAI e deixar a sobremordida e
sobressaliência adequadas, foram instalados quatro mi-
niplacas para intrusão posteriores, onde o resultado al-
çando foi o fechamento da mordida aberta anterior ape-
nas pela intrusão dos posteriores resultando em estéticas
favoráveis com a diminuição da altura facial inferior, e
rotação anti-horária da mandíbula, sem reabsorções ra-
diculares, sendo esta uma alternativa favorável e onde as
miniplacas atua como uma ancoragem estável para in-
trusão dos posteriores9.

A movimentação dentaria é dependente da força e da
direção em que aplica o que resulta numa inflamação,
que nada mais é que uma resposta celular pelo estimulo
que foi realizado, o que se busca então com essa infla-
mação é que o osso alveolar se remodele, e o elemento
dentário assuma a nova posição desejada, a movimenta-
ção ortodôntica esperada no que diz respeito à mordida
aberta esquelética é conseguida também  pela intrusão
do molar superior, de forma reduzir os  efeitos colate-
rais nos dentes adjacentes e evitar qualquer tipo de
trauma que poderia causar  os outros métodos  con-
vencionais anteriormente utilizados, o mini implante por
sua vez, também são utilizados  para ancoragem abso-
luta com a finalidade de se ter essa intrusão de forma
simplificada, quando instalados mais apicalmente possí-
vel não ultrapassando o limite da mucosa ceratinizada,
respeitando a proximidade com o seio maxilar deixando
que ele fique posicionado perpendicularmente a cortical
óssea. Seu formato anatômico cônico com no máximo
12 mm de comprimento e com ponta ativa mais fina
permite melhor adaptação e rápida instalação no local
correto aonde se deseja intuir, permitindo uma mecânica
controlada.

Com o avanço da ortodontia o uso dos mi-
ni-implantes foi considerado um conceito novo de anco-
ragem. Com várias utilizações dos mini implantes na
ortodontia para facilitar o tratamento, além de sua utili-
zação favorecer o desempenho na distribuição de forças
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ortodônticas, para isso trouxeram as principais indica-
ções dos mini implantes, apontaram as seguintes indica-
ções: retração em massa que reduz a protrusão e melhora
a estética, a intrusão do molares para tratamento da mor-
dida aberta esquetica ou ainda para correção pré protéti-
ca, a distalização de molar facilitada com associação da
mola aberta, verticalização de molar que diminui o tem-
po de tratamento eliminando até a montagem final de um
aparelho, mesialização de molar que permite uma correta
direção no vetor de força resultando na movimentação
correta, citaram ainda que podem servir de apoio para
instalação e utilização de arcos segmentados na ausência
de posteriores, e para correção da linha média, concluí-
ram a versatilidade do mini implante podendo ser utili-
zados para diversos tratamentos com mínimos efeitos
colaterais , e diminuição no tempo de tratamento10.

Seguindo o avanço da ortodontia pelo método da
ancoragem absoluta, classificou o tratamento ortodôntico
como uma mecânica difícil e complexa facilitada pela
inclusão da ancoragem nos novos tratamentos, onde o
resultado é mais eficaz quando se utiliza desta ancora-
gem para intrusão de molar superiores, com isso de-
monstraram através de um caso clinico relatado a im-
portância de um correto planejamento da localização da
implantação do mini implante, da biomecânica da intru-
são que ressaltaram: tipo do arco, a magnitude de força
aplicada e seu controle continuo evitando inclinações
indesejáveis, e a anatomia do mini implante, todos esses
fatores estão ligados pata o sucesso desta terapia orto-
dôntica, citaram ainda as complicações que podem apa-
recer ao longo do tratamento e como devem ser evitadas,
sugerindo que os mini implantes trouxeram novas pers-
pectivas de tratamento devido sua facilidade porem a
extrema importância de compreender sua biomecânica
para executar sua correta funcionalidade 7.

De acordo com estudos realizados o uso do mini im-
plante como um dispositivo de ancoragem temporário
foi enfatizado, sendo este uma alternativa para o trata-
mento da mordida aberta anterior esquelética, chegando
a melhores resultados a partir da intrusão dos molares
posteriores, citou ainda que melhores resultados são al-
cançados por se tratar de um dispositivo que proporciona
uma ótima ancoragem. Para isso relatou o caso de um
paciente com 23 anos de idade classificado com classe II
divisão I, que foi tratado com a exodontia do elemento
24 e instalação do mini parafuso ortodônticos entre os
dentes 25 e 26 com a função de intruir os posteriores,
para isso utilizou elásticos, com a mecânica dos elásticos
juntamente com os dispositivos instalados, o resultado
alcançado foi satisfatório devolvendo também a função
mastigatória saudável, resultando trabalhar de forma
localizada rápida com efeitos colaterais mínimos man-
tendo sempre a saúde periodontal11.

Dentro das várias indicações que os mini-implantes
possuem, a utilização do dispositivo para reabilitação

protética também é citada em alguns estudos, onde os
autores demonstraram a efetividade dos mini-implantes
em relação a intrusão de molares superiores. Apresenta-
ram um caso clinico de uma paciente com 42 anos de
idade que apresentava extrusão do elemento 16 e ausên-
cia do antagonista que necessitava de reabilitação proté-
tica na região posterior de mandíbula, esclareceram a
freqüência de extrusão dentaria devido a perda do anta-
gonista sendo comum isso acontecer, para o tratamento
desta paciente então utilizaram três mini implantes na
região posterior da maxila nas raízes dos dentes, um foi
instado na palatina, dois pela vestibular (distal, mesial),
alcançaram após alguns meses de tratamento a intrusão
significativa  deste molar sem efeitos indesejáveis, on-
de então constataram a eficácia dos mini implantes
quando se quer tratar a extrusão dentaria posterior de-
correntes de perdas dentarias no arco antagonista, além
de ter proporcionado a recuperação do espaço interoclu-
são para facilitar a reabilitação protética, sem causar
movimentos recíprocos6.

O objetivo do presente artigo é verifica a eficácia do
tratamento da mordida aberta anterior pelo uso da anco-
ragem absoluta, mini implante ou miniplacas, através da
intrusão do molar superior e apresentar um caso clinico.

2. CASO CLÍNICO
Um paciente gênero masculino, 17 anos de idade

compareceu a clínica para atendimento odontológico
queixando-se de alterações dentárias, ao chegar o paci-
ente foi submetido a exame clinico e uma anamnese de-
talhada, e solicitação da documentação ortodôntica e os
devidos exames para conclusão de um diagnóstico. Os
exames como, cefalometria do paciente junto com pano-
râmica, modelo de gesso, juntamente com fotografias
extra e intrabucais para concluir um diagnóstico e poste-
riormente realizar um planejamento do caso.

Após análise de todos os exames observou-se que o
paciente possuía as seguintes características: altura facial
aumentada, trepasse vertical negativo, ausência de oclu-
são entre os anteriores, o ângulo facial estava acima do
considerado normal, os incisivos encontravam-se em
biprotusão, comprimento e ângulo mandibular aumen-
tado caracterizando crescimento excessivo da mandíbula,
grande diferença de tamanho entre maxila e mandíbula e
com espaço aéreo aumentado, que sugere posiciona-
mento anterior da língua por hábitos posturais ou amíg-
dalas hipertróficas, justificando a protusão mandibular
encontrada. Dentre todos esses fatores e análise facial
realizada, o paciente foi diagnosticado com mordida
aberta anterior de origem esquelética.

Para essa má oclusão a proposta de tratamento foi
instalação de mini implantes na região dos primeiros
molares superiores associado com aparelho fixo auto
ligado, que proporciona menor dano aos tecidos de su-
porte, melhor controle higiene oral, e tempo de trata-
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mento diminuído, enquanto o mini implante  possui a
finalidade de fazer uma mecânica considerada difícil
porem com resultados satisfatórios, não necessitando da
colaboração do paciente permitindo melhor otimização
do tratamento, evitando assim que o paciente fosse sub-
metido a procedimento cirúrgico mais invasivo.

Figura 1. Fotografias iniciais do paciente.

Figura 2. Fotos iniciais intrabucais do paciente.

Figura 3. Radiografia panorâmica inicial e cefalométrica lateral.

Inicialmente foi instalado um aparelho auto ligado, e
após seis meses instalados os mini-implantes no ele-
mento 16 e 26 (vestibular) e na lingual o mais apical-
mente possível respeitando o limite da mucosa ceratini-
zada para intrusão póstero-superiores, com ajuda de
elásticos, associado a mecânica de arcos denomninada
multi-loop (MEAW), esta tem se mostrado bastante efi-
ciente para fechamento da mordida aberta anterior.

Figura 4. Fotografias durante o tratamento.

Figura 5. Fotografias intrabucais com mini implantes instalados e
aparelho auto ligado.

Figura 6. Fotografia intrabucal dos mini-implantes instalados vista por
palatina.

Figura 7. Radiografia panorâmica e cefalometrica lateral após instala-
ção dos mini-implantes.

O paciente foi acompanhado mensalmente ate que
obteve o resultado esperado, a intrusão dos molares pos-
teriores e fechamento da mordida aberta pela mecânica
escolhida, após 18 meses foi removido o aparelho supe-
rior, e devidamente moldado para confecção de uma
placa de Hawley para devida contenção, no mês seguinte
a parte inferior foi removida e moldada para barra de
contenção lingual. Depois de finalizado o tratamento
paciente passou por outra sessão de fotografias e exames
radiográficos para constatar a eficácia alcançada.

Figura 7. Fotografias extrabucais finais do paciente tratamento con-
cluído e aparelho removido.

Figura 8. Fotografias intrabucais vista lateral com a contenção superi-
or.
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A contenção para este paciente foi feita de maneira que
evitasse recidiva da mordida aberta, essa contenção
possui um aumento de resina acrílica no palato entre as
inciais por parte palatina, dessa maneira evitando que a
má oclusão se instale novamente.

Figura 9. Fotografia Intrabucais da contenção superior instalada.

3. DISCUSSÃO
Para o tratamento da má oclusão da mordida aberta

esquelética, são citadas inúmeras abordagens terapêuti-
cas. Com o decorrer dos anos, novas abordagens vêm
sendo utilizadas, algumas comprovando eficiência e ou-
tras não.

Os mini-implantes tem se mostrado altamente efeti-
vos no tratamento das mas-oclusões, principalmente de
alta complexidade, especialmente por promoverem an-
coragem significativa, o que acarreta em movimentação
de unidades dentarias sem que haja efeitos colaterais em
região onde não se quer movimentação. Outras caracte-
rísticas também podem ser citadas como a alta versatili-
dade clínica, o que o torna uma grande arma para uma
gama alta de problemas oclusais, o baixo custo relativo,
a não necessidade da colaboração do paciente, e a grande
aceitação dos pacientes frente a este acessório. Pode-se
citar também a relativa rapidez e facilidade de instalação,
além de o procedimento não ser relatado como doloroso
por grande parte dos pacientes3, 6,7,10.

As miniplacas também podem ser a ancoragem de
escolha quando se deseja intruir molares superiores. É
confeccionado com titânio, o que favorece alta biocom-
patibilidade com os tecidos. As miniplacas possuem
versatilidade compatível com os mini-implantes, porém
existe uma característica de extrema importância que a
mini placa possui e que é discutível em relação aos mi-
ni-implantes. Elas possuem alta rigidez e estabilidade
devido a sua forma e design e também devido a sua téc-
nica de instalação. E estabilidade dos mini-implantes
está ligada a vários fatores como a qualidade e quanti-
dade óssea na região, a sensibilidade da técnica e a fato-
res imprevisíveis como a higiene local do paciente. Uma
região como mini implante instalado e que não possua
higiene satisfatória pode ocasionar um processo infla-
matória e gerar a soltura do mini implante 11,12,14.

Para se obter uma intrusão favorável a aplicação de
forças do mini implante é de extrema importância, sendo
esta direcionada apicalmente, dessa forma os molares
serão inclinados para vestibular, necessitando de um

arco transpalatino, para realizar uma força simultânea de
intrusão por vestibular e lingual, o que permite um mo-
vimento mais controlado. A estabilidade pode ser perdi-
da, caso o mini implante não esteja devidamente insta-
lado e fixado, não realizando movimentos precisos, por
isso a necessidade de observar em cada consulta a esta-
bilidade do mesmo6,10,14.

Diante disso a biomecânica da intrusão deve ser con-
trolada para evitar que o dente sofra inclinações indese-
jáveis, quando se deseja intruir é necessário o movimen-
to do corpo do dente, ou seja, do dente como um todo,
sendo assim a força deve ser aplicada bilateralmente
evitando prejudicar o posicionamento dos dentes vizi-
nhos. A quantidade de intrusão é relativa, em alguns ca-
sos, porém, pode se alcançar em média 1,0 mm de intru-
são por mês utilizando uma força de 150 a 200g 6,10.

Durante a terapia com mini placas, pode-se iniciar a
instalação duas semanas após a sua instalação, com au-
xílio de elásticos correntes. Para se manter o controle do
movimento, é necessária a confecção de uma barra pala-
tina9. A mordida aberta é completamente fechada ape-
nas com a intrusão dos molares superiores, porém, para
eficácia desejada, a localização da mini placa é de ex-
trema importância. Algumas complicações com o uso de
mini placas podem ocorrer, como alteração da sensibili-
dade do nervo alveolar inferior em casos de utilização no
arco inferior 6,9. Já em relação a quantidade força apli-
cada varia 200 a 300g resultando numa intrusão de até 3
a 6 mm dependendo da situação de cada paciente6,9.

O que se espera atingir com a intrusão de molares
superiores, é alterações no plano oclusal, modificação no
plano mandibular além de melhorar a altura facial e
consequentemente a estética. As miniplacas conseguem
tais resultados quando utilizadas, porem a quantidade e
qualidade do osso cortical no sitio de implantação pode
interferir diretamente na mecânica e nos resultados ob-
tidos. A maxila por sua vez apresenta um osso mais po-
roso e a cortical mais delgada, tendo menor estabilidade
do que na mandíbula, onde a qualidade a as característi-
cas óssea são mais favoráveis, logo, a escolha da mini
placa é realizada de acordo com a anatomia das raízes, e
a densidade do osso subjacente. 6,9,12. Após a escolha
correta do local de inserção da mini placa, a cirurgia é
feita sob anestesia local, onde a mesma é ajustada no
contorno ósseo e fixada com três mini parafusos. O que
se espera do pós-operatório é um edema pequeno e pou-
ca dor, sendo que o paciente deve realizar higienização
com clorexidina 0,12% por 15 dias e antisséptico, e após
duas semanas a força já pode ser iniciada 4,9,13.

4. CONCLUSÃO
Constatou-se que as miniplacas e mini implantes

constituem um excelente método para intrusão de mola-
res superiores.

Ambos proporcionam ótimo método de ancoragem
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muito eficiente para movimentos intrusivos complexos
A intrusão real gerada pelas miniplacas e mi-

ni-implantes favorecem o tratamento da mordida aberta
dentaria, dento alveolar e esquelética

As miniplacas possuem maior estabilidade e rigidez
para executar o movimento intrusivo.
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RESUMO
Devido ao aumento da preocupação com a estética, e a grande
exigência dos pacientes durante o tratamento ortodôntico,
novas alternativas de produtos como fios, aparelhos e braquetes
tem aumentado, visando o conforto, praticidade, eficiência e
bons resultados, aliados a excelente estética do aparelho utili-
zado. O Sistema Invisalign® foi desenvolvido pela empresa
Align Technology, e entrou no mercado com uma tecnologia
digital tridimensional para realizar o diagnostico ortodôntico,
além de exercer movimentação ortodôntica com aparelhos
denominados “alinhadores ” praticamente invisíveis e sem a
colagem de braquetes, bandas ou tubos. O tratamento do api-
nhamento dentário, é considerado um dos tratamentos mais
complexos dentro dos consultórios odontológicos, por envolve-
rem em sua maioria aspectos estéticos faciais e oclusais de alta
complexidade. Dessa forma, este trabalho fará uma revisão de
literatura, e o relato de um caso clínico com apinhamento mo-
derado tratado exclusivamente com o sistema invisalign®

PALAVRAS-CHAVE: Invisalign, alinhadores invisíveis,
ortodontia

ABSTRACT
Due to increased concern with aesthetics, and the great demand of
patients during orthodontic treatment, new alternative products such
as wires, appliances and brackets has increased, for comfort, prac-
ticality, efficiency and good results, coupled with excellent aes-
thetics of the device used. The Invisalign® system was developed by
Align Technology, and entered the market with a three-dimensional
digital technology to perform orthodontic diagnosis, in addition to
performing orthodontic movement with devices called "aligners"
virtually invisible and without the bracket bonding, bands or tubes.
Treatment of crowding, is considered one of the most complex
treatments in dental offices, because they involve mostly facial
aesthetic and occlusal highly complex. Thus, this work will make a
literature review and a report of a clinical case with moderate
crowding treated exclusively with Invisalign®.

KEYWORDS: Invisalign, invisible aligners, orthodontic
to reach the intrusion.

1. INTRODUÇÃO
Não existem dúvidas de que o mercado de produtos

ortodônticos tem aumentado muito a qualidade dos tra-
tamentos mais atuais. Essa evolução se resume em me-
lhora no tempo de tratamento e a possibilidade de opções
de aparelhos mais estéticos para os pacientes, tornando os
tratamentos cada vez mais rápido, estético e com me-
lhores resultados a cada ano.

O Sistema Invisalign® se encaixa perfeitamente nestas
qualidades, e tem sido utilizado no tratamento das malo-
clusões complexas em pacientes adultos1 e resultam sig-
nificativas melhoras para aqueles que antes necessitavam
de cirurgia ortognática2.

As imagens virtuais em 3D das maloclusões são ma-
nipuladas através de um programa computadorizado, e
conta com o auxílio de um software denominado Clin-
Check3 que produz uma série de sucessivas e pequenas
movimentações dentárias, e sendo construído para cada
um destes estágios modelos estereolitográficos, onde são
confeccionados os alinhadores transparentes fielmente
adaptados às coroas dentárias sobre eles. Os alinhadores
devem ser utilizados sequencialmente durante 14 dias em
média, sendo numerados de acordo com a evolução do
tratamento. A justaposição destes alinhadores transpa-
rentes e removíveis aos dentes, determina uma condição
estética satisfatória e de favorável higiene bucal 4.

Há evidências de tratamento de diferentes tipos de
maloclusões com o sistema Invisalign®. A má oclusão
com apinhamento dentários é uma delas, sendo corrigida
com muita eficiência nesse novo método. A própria si-
mulação virtual oferece uma avaliação dos movimentos
dentários, que indica os movimentos previsíveis com esse
tipo de aparelho, mas o planejamento do ortodontista, e
sua experiência serão de suma importância para a apro-
vação do diagnóstico virtual oferecido pela empresa
(ClinCheck) do caso5. Dessa forma, o tratamento com o
Sistema Invisalign® é a principal alternativa para paci-
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entes que são esteticamente exigentes.

Revisão da Literatura
Em 1945 foi publicado o primeiro artigo baseado na

proposta de Kesling et al. sobre o uso de posicionadores
plásticos. Após este primeiro concento, outros autores
também foram colaborando e realizando as primeiras
tentativas de se criar um sistema de tratamento ortodôn-
tico removível de placas alinhadoras6.

Em 1999, a empresa Align Technology, na Califórnia,
aliou praticidade à teoria de Kesling, associando a tec-
nologia CAD-CAM com técnicas de laboratório para
fabricação de uma série de alinhadores, que poderiam
mover os dentes em pequenos incrementos. Dessa forma,
surgiu o sistema Invisalign®, que com o passar do tempo
vem sendo introduzidas inovações denominadas Invisa-
lign G3 e Invisaligne G4, que consistem em novas gera-
ções desses aparelhos, visando melhoraras nos resultados
clínicos e ampliando a sua aplicação clínica7.

O ClinCheck é um setup diagnóstico virtual, origi-
nalmente desenvolvido para predizer os resultados finais
que serão conseguidos às custas do tratamento com os
alinhadores, mesmo antes do paciente começar o seu
tratamento. Esse estudo virtual, também possibilita o
conhecimento do paciente sobre a quantidade de alinha-
dores que serão utilizados no tratamento, bem como, o
que cada alinhador estará promovendo em sua boca.
Além disso, o setup oferece ao ortodontista um mapea-
mento da mecânica ortodôntica e das necessidades da-
quele caso individualmente, como por exemplo, as faces
dentárias que receberão desgastes dentários mínimos e a
colocação dos attachments. Os attachments são pequenas
porções de resina composta, distribuídas estrategica-
mente no esmalte dentário, por vestibular para que a
movimentação ortodôntica aconteça.

Dessa forma, o paciente se sente mais seguro, por
saber exatamente o tempo final de seu tratamento, os
dentes que serão movimentados e em que momento isso
acontecerá. Por outro lado, o ortodontista também se
sente mais confortável pois a Invisalign® dará a ele um
grande suporte durante toda a mecânica, que é extrema-
mente justa e previsível.

Para que o ClinChek seja solicitado, o paciente deverá
ter passado por exames radiográficos, fotográficos e clí-
nico, e, essa documentação ortodôntica enviada para a
empresa juntamente com moldagens em silicona de
condensação (leve e pesado).

2. CASO CLÍNICO
Paciente F.C.G. 32 anos, procurou a clínica de Or-

todontia da faculdade Ingá/ Uningá na data de 27 de
Março de 2014 se queixando do apinhamento dentário
inferior e superior em seus dentes. A mesma relatou que
não gostaria de nenhum tratamento com aparelhos fixos,
solicitando opções para o seu caso. As figuras 1,2 e 3

ilustram as fotos extrabucais iniciais e, as figuras 4,5,6,7 e
8 ilustram as fotos intrabucais iniciais.

Figura 1. Fotografias iniciais da paciente.

Figura 2. Fotos iniciais intrabucais da paciente. Oclusal maxila; Oclu-
sal mandíbula; Lateral direita; Frontal; Lateral esquerda.

Diagnóstico
Foi sugerido o sistema Invisalign® para a correção

dos seus dentes. A moldagem foi realizada na data de 14
de Maio de 2014 e o ClinCheck aprovado na data de 27
de Maio de 2014. A partir disso, a paciente utilizou 19
pares de alinhadores. Attachments foram colocados nas
faces vestibular, mesial, distal, palatino e lingual dos
elementos 1.5,1.4,1.3,1.2,1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 e 3.5,3.4,
3.3,3.2,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 como demonstram as fi-
gura 9, 10 e 11 que descrevem o mapeamento do caso.
Desgastes interproximais foram realizados na data 28 de
maio de 2015 nos alinhadores 1,2,4 E 7 totalizando 1,2



Miranda et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.44-47 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

mm de desgaste no arco superior e 0,9 mm no arco infe-
rior.

Figura 3. Mapeamento do caso.

Figura 4. Mapeamento do caso.

Figura 5. Mapeamento do caso.

Resultados
Ao final de 8 meses, o tratamento foi concluído, os at-
tachments removidos e a documentação ortodôntica final
solicitada, como demonstram as figuras 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19.

Figura 6. Fotografias extrabucais finais da paciente tratamento con-
cluído.
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Figura 7. Fotos iniciais intrabucais da paciente. Oclusal maxila; Oclu-
sal mandíbula; Lateral direita; Frontal; Lateral esquerda.

3. CONCLUSÃO
De acordo com o caso apresentado e estudos de re-

ferências bibliográficas concluímos que o sistema Invi-
salign® é um excelente meio terapêutico para o trata-
mento de pacientes com apinhamento dentário anterior,
muito exigentes e não dispostos a utilizar o sistema con-
vencional de correção ortodôntica.
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RESUMO
As más oclusões de classe II apresentam etiologia variada,
de natureza esquelética, dentária ou uma combinação de
ambas, e o diagnostico diferencial torna-se de relevante
importância para elaboração de um plano de tratamento
adequado em função da gravidade do problema do paciente
(Neves et al., 2004). O presente trabalho teve como objetivo
desenvolver uma revisão de literatura buscando as melho-
res opções de tratamento para esta má oclusão, enfatizando
os aparelhos propulsores da mandíbula ortopédicos funci-
onais (Bionator de Balters, Klammt e Frankel) contrapon-
do com os aparelhos funcionais fixos (FORSUS, Twin Force
e APM). Aliado a esta revisão utilizamos o caso do paciente
A.L.S, masculino, 11 anos e 1 mês de idade, que teve como
plano de tratamento a utilização do Bionator de Balters,
que pela não utilização do aparelho não alcançaram todos
os resultados esperados.

PALAVRAS-CHAVE: Classe II, bionator, aparelhos fun-
cionais.

ABSTRACT
Bad class II occlusions present varied etiology of skeletal na-
ture, dental or a combination of both, and the differential di-
agnosis becomes of great importance for development of a
treatment plan depending on the severity of the patient's prob-
lem (Neves et al., 2004). This study aimed to develop a litera-
ture review seeking the best treatment options for this maloc-
clusion, emphasizing the thrusters devices of functional ortho-
pedic jaw ( Bionator Balters , Klammt and Frankel ) con-
trasting with fixed functional appliances ( Forsus , Twin Force
and APM). Allied to this review used the case of patient A.L.S,
male ,11 years and 1 month old, who had the treatment plan
using the Bionator Balters that by not using the device did not
achieve all the expected results.

KEYWORDS: Class II, bionator, functional appliances.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que as más oclusões dentarias podem resul-

tar em insatisfação estética, podendo trazer alterações na
fala, mastigação, deglutição e disfunção de ATM1. Além
disso, estas disfunções do sistema mastigatório têm ad-
quirido destaque dentro do contexto odontológico nos
últimos tempos, pois há uma grande demanda de paci-
entes e uma pequena proporção de informações sobre o
assunto, sendo necessário um aumento de pesquisas para
contribuir com tratamentos e auxiliar para esclarecer os
fatores etiológicos envolvidos nessas disfunções.

De acordo com Albuquerque et al. (2009)2 a origem
da má oclusão não apresenta uma única causa específica,
pois existem muitos aspectos que podem contribuir para
a instalação, podendo ser de origem congênita e heredi-
tária ou de ordem local, funcional e ambiental. Os fato-
res hereditários têm influência no crescimento e desen-
volvimento do complexo craniofacial, porém ainda não
se pode utilizar esses pontos para a prevenção na prática
clínica, pois não é possível considerar, separadamente,
os fatores hereditários e os fatores ambientais.

As más oclusões de classe II apresentam etiologia
variada, de natureza esquelética, dentária ou uma com-
binação de ambas, e o diagnostico diferencial torna-se de
relevante importância para elaboração de um plano de
tratamento adequado em função da gravidade do pro-
blema do paciente. A porcentagem da população acome-
tida pelos desvios morfológicos da oclusão normal é tão
grande que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
considera a má oclusão como o terceiro problema odon-
tológico de saúde pública3. Assim, o tratamento da má
oclusão de Classe II, exige do profissional o conheci-
mento de todas as características possivelmente envol-
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vidas, assim como a utilização de aparelhos ortodônticos
ou ortopédicos e suas consequências.

O autor Melo et al. (2006)4, nos traz que a má
oclusão de Classe II é caracterizada por uma relação
ântero-posterior inadequada entre a maxila e a mandíbu-
la e, devido aos 11 diferentes padrões esqueléticos en-
contrados nesta condição, podemos encontrar muitas
opções de tratamento, pois há um aparelho para cada
tipo de má oclusão.

O tratamento, durante o período de crescimento, po-
de ser realizado por meio de aparelhos ortopédicos fun-
cionais, ou após o seu término, utilizando-se aparatolo-
gia fixa associada, normalmente, à extração de
pré-molares (permitindo a retração dos incisivos superi-
ores e consequente correção do trespasse horizontal, por
aparelhos extrabucais ou dispositivos para a distalização
de molares.

Em tratamentos de pacientes em fase de crescimento,
algumas modalidades de tratamento são direcionadas a
componentes esqueléticos utilizando aparelhos ortopé-
dicos com o objetivo de interceptação e correção da de-
sarmonia esquelética, alterando seu curso de crescimento.
Muitos destes aparelhos ortopédicos funcionais destina-
dos a estimular o crescimento mandibular, como o Ati-
vador, o Bionator, Klammt e o aparelho de Fränkel, são
removíveis e, por isso, dependem da colaboração do
paciente na sua utilização.

Emil Herbst EM 1905, idealizou um aparelho fixo
para fazer avançar a mandíbula e corrigir a Classe II,
sem a necessidade da colaboração direta do paciente na
sua utilização, e a partir daí surgiram inúmeros aparelhos
fixos dentre eles: Forsus, Twin Force e APM.

A partir disso, o presente estudo tem como objetivo
demonstrar através de revisão de literatura aliado ao caso
clínico do paciente (tratado com Bionator de Balters) as
diferentes modalidades de tratamento para classe II, en-
tre os aparelhos propulsores da mandíbula ortopédicos
funcionais e os aparelhos propulsores da mandíbula me-
cânicos.
Para melhor compreensão das principais abordagens de
tratamento da má-oclusão Classe II e aspectos didáticos,
esta revisão de literatura será dividida em tópicos.

Classificação das más oclusões
segundo Angle

O autor Angle (1899)5 que propunha classificar as
más oclusões, afirmava que o primeiro molar permanen-
te superior ocupava uma posição estável no esqueleto
craniofacial, e que as desarmonias decorriam de altera-
ções anteroposteriores da arcada inferior em relação a
ele. Dividiu as más oclusões em três categorias básicas,
que se distinguem da oclusão normal. As Classes de mal
oclusão I, II e III 6

Classe I
Nesta classe a posição relativa dos arcos dentais, mé-

sio-distal, normal, com os primeiros molares usualmente
em oclusão normal, embora um ou mais dentes possam
estar em oclusão lingual ou vestibular. A incidência desta
classe excede largamente em número a todos aqueles das
outras classes combinadas, variando de um simples api-
nhamento de um incisivo ao mais complexo, envolvendo
as posições de todos os dentes de ambos os arcos5. Estão
incluídas neste grupo as más oclusões onde há relação
anteroposterior normal entre os arcos superior e inferior,
evidenciada pela “chave molar”. Foi denominada chave
molar a oclusão correta entre os molares permanentes
superiores e inferiores, na qual a cúspide mesiovestibular
do primeiro molar superior oclui no sulco mesiovestibu-
lar do primeiro molar inferior6.

A Classe I como tipo de má oclusão na qual o corpo
da mandíbula e sua correspondente arcada dentária estão
em relação mésio-distal correta com a estrutura anatô-
mica craniana. Nos diagnósticos de casos de má oclusão,
deve-se considerar, primeiro, a relação mésio-distal das
arcadas dentais; e, segundo, as posições individuais dos
dentes.

Classe II
São classificadas como Classe II de Angle, as más

oclusões nas quais o primeiro molar permanente inferior
situa-se distalmente ao primeiro molar superior, sendo
por isso também denominada distoclusão6.
Sua característica determinante é que o sulco mesioves-
tibular do primeiro molar permanente inferior encon-
tra-se distalizado em relação à cúspide mesiovestibular
do primeiro molar superior.

Classe III
Para Angle (1889)5, na Classe III, o relacionamento

oclusal é anormal, pois todos os dentes inferiores ocluem
o comprimento de um pré-molar, ou mais em casos ex-
tremos, mesialmente ao normal. A disposição dos dentes
na arcada varia grandemente nesta classe, do quase ali-
nhamento, ao considerável apinhamento e sobremordida,
especialmente no arco superior. Há usualmente uma in-
clinação lingual dos incisivos inferiores e caninos, se
tornando mais pronunciada com o crescimento do paci-
ente, devido à pressão do lábio inferior para fechar a
boca.

Maloclusão dentária x esquelética
Como a proposição deste estudo é a Classe II de

Angle, focaremos neste tipo de má oclusão esta diferen-
ciação. Assim, foi observado que a má-oclusão de Classe
II não é somente o posicionamento para distal do arco
inferior e sim um relacionamento ântero-posterior ina-
dequado entre a mandíbula e a maxila, podendo ser con-
sequência de quatro combinações esqueléticas: protrusão
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da maxila com bom posicionamento mandibular; retru-
são da mandíbula com posição normal da maxila; com-
binação de protrusão da maxila e retrusão da mandíbula;
ou rotação da mandíbula para inferior e para posterior.O
autor observou que 60% dos casos tratados apresenta-
vam retrusão mandibular. As más oclusões Classe II es-
queléticas possuem relação molar Classe II e ângulo
ANB maior que 4,5°. Estima-se que quinze a vinte por
cento da população esteja dentro desta categoria, sendo
esta, uma anomalia caracterizada por uma alteração dis-
tal ou posterior da mandíbula em relação à maxila. Cabe
ao diagnóstico diferencial estabelecer se a situação é de
um retrognatismo mandibular com um retro posiciona-
mento da mandíbula na face, muito mais freqüente, ou
de um prognatismo maxilar com avanço da maxila na
face. Portanto, a maioria dos pacientes com má oclusão
Classe II esquelética têm problemas mandibulares.

Fucuta Jr. (2010)7, apresenta 12 estudos que confir-
maram a posição esquelética retrognática da mandíbula
em pacientes de Classe II, concluindo que somente uma
pequena porcentagem de pacientes mostravam uma pro-
trusão maxilar esquelética. A retrusão mandibular foi
mencionada como a característica mais comum dos pa-
cientes com Classe II. A preocupação em determinar as
características craniofaciais da má oclusão de Classe II é
antiga e ressalta a necessidade de conhecer as alterações
dentoesqueléticas que caracterizam essa má oclusão,
permitindo que o tratamento ortodôntico seja direciona-
do para a correção das displasias presentes.

Aparelhos propulsores da mandíbula funcionais
móveis

Para Bishara (2004)8, no tratamento com aparelho
funcional o crescimento adicional ocorre como resposta
ao movimento do côndilomandibular para fora da cavi-
dade glenóide, mediado por pressão induzida nos tecidos
condilares ou por tensão muscular alterada no côndilo.
Embora ocorra a aceleração no crescimento mandibular,
é difícil demonstrar um aumento de tamanho a longo
prazo. Geralmente ocorre uma aceleração do crescimen-
to quando é utilizado aparelho funcional para tratar defi-
ciência mandibular, mas o tamanho final da mandíbula é
pouco ou nada maior do que teria sido sem tratamento.
Um efeito na maxila, embora pequeno, é quase sempre
obtido junto com quaisquer efeitos mandibulares.
Quando a mandíbula é mantida para frente, a elasticida-
de dos tecidos moles produz uma força reativa contra a
maxila e geralmente ocorre restrição do crescimento
maxilar. Bishara (2004)8, afirma que os aparelhos funci-
onais para Classe II são projetados para forçar a mandí-
bula para baixo e para frente, a fim de estimular ou ace-
lerar o crescimento mandibular. A principal indicação
dos aparelhos funcionais na classe II é quando há defi-
ciência mandibular.

Outra indicação seria uma altura facial normal, ou

ligeiramente reduzida, porque teoricamente a maioria
desses aparelhos favorece a extrusão dos dentes superi-
ores posteriores. Além disso, esses aparelhos são indi-
cados no caso de incisivos superiores ligeiramente pro-
truídos e incisivos inferiores ligeiramente retruídos, já
que o efeito esperado desses aparelhos inclui a retração
dos incisivos superiores e a prostração dos incisivos in-
feriores8. O ideal é que o paciente tenha um crescimento
mandibular ativo.

Os aparelhos funcionais mais comuns são os dento-
suportados removíveis, como o bionator e o aparelho de
blocos gêmeos. Os efeitos esqueléticos e dentários são
conseguidos através do estiramento dos tecidos moles,
causado pelo posicionamento da mandíbula para baixo e
para frente, e também pela atividade muscular produzida
pela tentativa da mandíbula de retomar a sua posição8.

Casos de tratamento com o bionator de Balters
O bionator é um aparelho ortopédico funcional que

foi desenvolvido por Wilhelm Balters na década de 50.
Segundo Costa (2013)9, o bionator, foi criado tendo co-
mo base o Ativador de Andreasen, tratando-se de um
aparelho funcional onde tinha como objetivo corrigir o
desequilíbrio muscular, posturas com anomalias, e des-
vios da relação espacial da face. Tende a ser menos vo-
lumoso que o Ativador, pois a parte que cobre a região
anterior do palato, contígua à língua, foi retirada, possi-
bilitando que os pacientes pudessem falar normalmente
logo no início do uso, mesmo que o aparelho ficasse
solto na boca10. Dessa forma, permitiu-se que o bionator
fosse utilizado durante o dia e a noite, excluindo se ape-
nas os momentos de refeições, além de ter como função
obter o espaço bucal apropriado e corrigir a posição e a
função da língua, lábios e bochechas mediante o estímu-
lo de forças fisiológicas.Tem como objetivo a normali-
zação funcional, a alterar a postura mandibular em rela-
ção à maxila, fazendo com que o aparelho estomatogná-
tico volte a ter estímulos normais de crescimento e de-
senvolvimento, oferecendo condições para normalização
através de forças próprias do organismo. Desse modo, a
bionatorterapia visa o equilíbrio das estruturas da face
aos dentes relacionados, para que o equilíbrio final do
aparelho mastigatório possa ser atingido. A terapia orto-
pédica funcional é fixada com o objetivo de mudar a
morfologia do aparelho dentomaxilofacial a fim de con-
quistar um complexo arquitetônico mais adaptado à
função. Tem ação não somente na arcada dentária, mas
em estruturas craniofaciais médias, sobre funções vitais
essenciais, como as musculares, respiratórias e fonéticas.
Balters afirmava que o desenvolvimento harmônico da
arcada dentária é promovido pela estimulação de todas
as funções. Balters levou em consideração que seria pos-
sível comprovar a influência de hábitos obtidos agindo
como fatores etiológicos nas anomalias dento-faciais,
através de uma observação do crescimento natural do
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corpo e sua capacidade de mostrar compensações e o
equilíbrio exato de suas partes, sem utilizar-se de forças
mecânicas ativas. Deu nome a isto de autocorreção diri-
gida e usava o bionator dentro dessa concepção integral
do corpo, enfatizando o quanto é importante estabelecer
o equilíbrio entre a musculatura mastigatória, labial,
lingual e o crescimento dos maxilares em posiciona-
mento dentário11.

Casos de tratamento com o Klammt
O ativador elástico aberto de Klammt é um aparelho

ortopédico funcional que foi desenvolvido baseado no
monobloco de Pierre Robin, no ativador de Andresen e
no modelador elástico de Bimler. Pierre Robin, na Fran-
ça, em 1902, idealizou um aparelho “monobloco” que
foi usado para o tratamento da “glossoptose”. O seu
conceito baseava-se em posicionar a mandíbula para
frente, liberando as passagens do esôfago e da traqueia.
Andresen, na Dinamarca, em 1908, desenvolveu um
aparelho que consistia num sistema modificado de pla-
nos inclinados na região de molares que desempenha-
vam o papel de mordida de construção, cujo objetivo era
corrigir a distoclusão através da transmissão de estímu-
los musculares aos dentes e tecidos de apoio.

Este aparelho foi denominado ativador e só podia ser
usado à noite, para dormir, pois era impossível proferir
uma só palavra com ele na boca. Hans Peter Bimler, na
Alemanha, em 1949, apresentou um aparelho denomi-
nado modelador elástico, de tamanho reduzido, que tor-
nava possível usar o aparelho durante períodos maiores
do dia, o que impedia a recidiva das melhoras obtidas à
noite. Um discípulo de Bimler, George Klammt, da
Alemanha, em 1955, achava seus aparelhos muito frá-
geis e, baseado nisso, desenvolveu a elasticidade dos
mesmos. Desenhou um aparelho menos elástico que
aquele de seu mestre, combinando alguns de seus ele-
mentos com um ativador recortado na frente, com o ob-
jetivo de tornar o seu aparelho mais resistente.

A maior preocupação de Klammt foi construir um
aparelho delicado e de tamanho reduzido, que pudesse
ser usado em tempo integral, quando se conseguiria,
assim, uma modificação de forma e função mais rapi-
damente. Embora tivesse sido criado independentemente,
foi desenvolvido paralelamente ao Bionator de Balters. A
diferença fundamental entre os dois aparelhos foi a in-
corporação de alças, tornando o aparelho de Klammt
mais elástico.

Indicações
• tratamento de má oclusão classe II na fase de cresci-

mento;
• tratamento de má oclusão classe I com falta de espaços
na fase de erupção dos incisivos;
• tratamento de má oclusão classe II com ligeiro api-
nhamento.

Tipos
Há dois tipos de ativador elástico aberto, um tipo

sem projeções acrílicas para os espaços interproximais
(superfícies guias), em que as laterais e os blocos de
acrílico são lisos, tocando levemente os dentes posterio-
res, e outro, o acrílico, adentra os espaços interdentários
das faces linguais de todos os dentes no segmento poste-
rior. Em ambos os tipos, o acrílico estende-se sobre uma
pequena parte da gengiva adjunta. A mobilidade sagital é
maior no primeiro tipo. Durante o tratamento, a superfí-
cie de acrílico pode ser facilmente alterada, se for dese-
jado, pelo desgaste ou acrescentando acrílico autopoli-
merizável. O aparelho ortopédico funcional Klammt foi
denominado de ativador aberto elástico, sendo conside-
rado um ativador por induzir o posicionamento anterior
da mandíbula e estimular a atividade dos músculos faci-
ais; elástico por ser constituído por dois segmentos de
acrílico unidos por um fio de aço, em forma de arco pa-
latino, o que propicia a expansão das arcadas dentárias,
melhorando a forma de arco, alinhando os dentes e mo-
dificando o plano oclusal funcional; e, aberto devido à
redução ou à ausência do acrílico na região anterior do
palato, o que torna possível o contato entre a língua e a
mucosa palatina.

Aparelhos propulsores da mandibula mecâni-
cos fixos

O primeiro aparelho funcional fixo a ganhar destaque
foi o Herbst appliance, introduzido por Emil Herbst
(1905) que acreditava na ação continua de propulsão
estimulava crescimento mandibular, mas sem demons-
trar provas. Junto também ao grande uso dos aparelhos
móveis, a falta de uso na prática e pouco interesse cien-
tifico o aparelho foi deixado de lado e só veio a ganhar
repercussão com o sueco Hanz Pancherz em 1979. A
partir daí um grande avanço literário e uma grande acei-
tação foram evidenciados. Seu trabalho esclareceu dúvi-
das como o crescimento mandibular que ocorreu nos
pacientes tratados com o aparelho, e melhora no perfil.
Segundo Comniskey (2013)12, vários aparelhos funcio-
nais vêm sendo desenvolvidos com o passar do tempo.
Então propôs classificá-los de acordo com o sistema de
forças usado para atuar na mandíbula: - Aparelhos fun-
cionais fixos flexíveis. Ex: Jasper Jumper - Aparelhos
funcionais fixos rígidos. Ex: Herbst, APM - Aparelhos
funcionais fixos híbridos. Ex: Twin force, Forsus®.

Casos de tratamento com o Forsus
Segundo Almeida (2012)13 o aparelho Forsus foi de-

senvolvido por William Vogt em 1999 e ao longo dos
anos sofreu modificações sendo que em 2009 surgiu sua
última versão o Forsus Resistente a Fadiga com o mó-
dulo EZ2. Para a escolha do aparelho é necessário utili-
zar uma régua apropriada. Com paciente estando com a
mandíbula em máxima intercuspidação habitual, colo-
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ca-se a parte posterior da régua atrás do tubo do molar
superior. Inclina-se a régua e escolhe-se o número que
ficar próximo da parte distal do bráquete do canino infe-
rior. Quando se faz a instalação dessa forma, o aparelho
vai comprimir a sua mola em torno de 10 a 12 mm e isso
vai gerar uma força de cerca de 220g. Considerando que
o Forsus, assim como todos os propulsores mandibulares,
tende a projetar os dentes inferiores, o ideal é reforçar a
ancoragem na arcada. Portando, deve-se utilizar um arco
de aço inoxidável .019” X .025” quando com o
slot .022” ou .017” X .025” quando com o slot .018”. A
fim de evitar a protrusão dos incisivos inferiores. Po-
de-se dar um torque lingual resistente nos dentes anteri-
ores inferiores ou utilizar uma prescrição de bráquetes
com maior torque lingual nesses dentes. COMNISKEI
(2013)12 relata que o Forsus Fatigue Resistant Device é
bem projetado, elegante e fácil de usar. É essencialmente
uma síntese de vários dispositivos, incorporando ele-
mentos de outros aparelhos funcionais fixos como Her-
bst e Jasper Jumper. Em sua prática clínica, usando este
dispositivo, relatou uma baixa incidência de fraturas.
Afirma ainda que a maioria das fraturas, quando ocor-
rem, acometem os componentes fixos (bandas, bráquetes)
e não o Forsus. Uma seleção de casos é importante e seu
uso é indicado em até casos moderados de Classe II; Já
em casos severos é aconselhável outra abordagem. A
maior vantagem do Forsus® é a previsibilidade. Em ca-
sos moderados de Classe II com 2–3 consultas (12–18
semanas de tratamento) conseguimos uma relação de
classe I nas cúspides. Normalmente usa-se sobre corre-
ção nesses casos. No uso do Forsus® três questões são
importantes: - A necessidade de um tubo molar para
AEB; - A seleção correta do tamanho do pistão é crucial;
- Ancoragem inferior em grupo, dos molares aos caninos
para evitar abertura de espaços; Comniskey (2013)12

afirma que o Forsus pode tratar a Classe II através da
distalização dos molares superiores e ao mesmo tempo
pode ser usado para abrir espaços para pré-molares im-
pactados.

Casos de tratamento com o Twin Force
Segundo Cançado et al. (2013)11 o aparelho funcio-

nal fixo Twin Force BiteCorrector (TFBC) representa
uma alternativa de tratamento para a má oclusão de
Classe II de grande eficiência clínica, fácil instalação e
boa aceitação por parte do paciente. Para os mesmos
autores o Twin Force é um aparelho funcional fixo, por-
tanto, sua indicação principal segue os princípios dos
aparelhos ortopédicos funcionais removíveis. Está indi-
cado para a correção das más oclusões de Classe II com
deficiência mandibular, ou seja, com retrusão mandibu-
lar esquelética, que pode apresentar-se de suave a severa.
Os melhores resultados são obtidos em pacientes que
estão em fase de crescimento, mas o aparelho também
pode ser utilizado em pacientes adultos promovendo,

principalmente, efeitos de natureza dentoalveolar. O
TFBC por se tratar de um aparelho funcional fixo híbri-
do compacto apresenta uma série de vantagens quando
comparado aos outros aparelhos funcionais fixos rígidos,
como o aparelho de Herbst e o Aparelho de protração
mandibular (APM), proporcionando uma grande liber-
dade para a mandíbula nos movimentos de lateralidade e
um maior conforto ao paciente. Outra vantagem do
TFBC é que o aparelho permite a alteração do vetor de
força intermaxilar, embora esta alteração esteja limitada
à distância interbráquetes dos primeiros molares e se-
gundos pré-molares no arco superior e entre os caninos e
primeiros pré-molares no arco inferior. Apesar de não
existirem relatos na literatura sobre o índice de quebra
ou fratura, especula-se que este aparelho apresenta um
índice de quebra menor quando comparado aos outros
aparelhos funcionais fixos, que pode chegar a 35,14%
conforme relatado em estudos anteriores (CANÇADO et
al., 2013). Após a correção da má oclusão de Classe II
com o TFBC, elásticos intermaxilares de Classe II de-
vem ser utilizados como uma forma de contenção ativa
por um período médio de 3 meses. O tempo de trata-
mento com o TFBC está diretamente relacionado com a
severidade oclusal da relação existente entre os primei-
ros molares. Na maioria das situações, varia de 3 a 7
meses de uso do TFBC11.

Casos de tratamento com APM
A partir dos estudos de Pancherz, Dr. Carlos Martins

Coelho Filho, um ortodontista da cidade de São Luís do
Maranhão/MA, desenvolveu uma nova alternativa para o
tratamento das más oclusões de Classe II, denominada
Aparelho de Protração Mandibular ou simplesmente
APM, cujas características eram a simplicidade de sua
confecção, baixo custo e a não necessidade de laborató-
rios especializados para a sua construção, sendo possível
ser fabricado pelo próprio profissional9. Entre os mode-
los de propulsores Mandibulares atualmente em uso, o
Aparelho de Protração Mandibular merece atenção espe-
cial por algumas características singulares que facilitam
o seu emprego: possibilidade de fabricação pelo próprio
profissional ou auxiliar, fácil instalação e o fato de ser
utilizado conjuntamente com qualquer mecânica, asso-
ciado ao aparelho fixo básico, não necessitando de um
estágio à parte, o que além de expandir seu leque de
possibilidades de uso, contribui para a redução do tempo
total de tratamento e estabilidade do caso. Desde a sua
primeira versão, o APM tem sofrido várias modificações
pelo seu criador encontrando-se atualmente na versão 4,
sempre com o objetivo de oferecer um aperfeiçoamento
mecânico e melhor conforto ao paciente. As alterações
aplicadas na terceira versão (APM III) que deram origem
o atual aparelho protrator mandibular o APM IV, ocor-
reram basicamente no componente maxilar, cuja estru-
tura é representada apenas pelo tubo telescópico 0,09mm
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e na área da trava molar. Para que o encaixe da trava
molar fosse possível, em uma das extremidades do tubo
telescópico (componente maxilar), um pequeno pedaço
de tubo telescópico 1,0mm foi adaptado e soldado. Já a
trava molar passou a ser confeccionada com um seg-
mento de fio de 1,0mm de espessura. Podemos observar
que todas as modificações impostas ao APM foram com
o intuito de realmente aperfeiçoar o seu mecanismo,
melhorando o seu design e fornecendo ao paciente con-
forto para a sua utilização, reduzindo significativamente
o índice de quebras e de rejeição ao uso do aparelho. A
versatilidade do APM admite e tem demonstrado utili-
zações outras que não somente as direcionadas para o
tratamento das Classes II, havendo também mostrado
sua eficiência nas seguintes aplicações, as quais podem
estar relacionadas também com má oclusões da Classe I:
a)Preservação de ancoragem dos molares superiores,
impedindo sua mesialização, b) Distalização de molares
superiores, c) Retração em bloco dos dentes superiores,
d) Preservação da ancoragem do segmento intercanino
inferior, impedindo sua inclinação lingual 56 durante a
mesialização do segmento postero-inferior nos casos de
extração de pré- molares e primeiros molares inferiores,
e) Emprego unilateral ou ativação diferenciada em um
dos lados, tanto para correção das relações das Classes II
assimétricas de molares como de desvios da linha média.
O tempo de tratamento varia conforme a magnitude do
desequilíbrio dentoesquelético. Quando a sobressaliência
é pequena entre 6 a 7 mm o tempo de tratamento é de
aproximadamente 8 meses, entre 8 a 10 mm, cerca de 12
meses, e mais de 11 mm, em torno de 16 a 18 meses.
Normalmente, após o último avanço mandibular, o apa-
relho fica como contenção por mais 4 meses, antes de
ser removido

2. CASO CLÍNICO
Paciente A.L.S., do sexo masculino, 11 anos e 1 mês

de idade no início do tratamento, com boa saúde geral.
Apresentava respiração bucal, deglutição atípica, falta de
competência labial e interposição labial com vedamento
forçado. Na análise dentária encontrava-se na fase de
dentadura mista e com uma má oclusão de Classe II di-
visão 2a de Angle, além de sobressaliência acentuada.
Os dentes apresentavam-se normais quanto à forma, ta-
manho e estrutura. Os tecidos moles intrabucais não
apresentavam nenhuma anormalidade. A A.T.M. (Arti-
culação Temporomandibular) apresentava-se normal à
palpação sem sinais e sintomas aparentes de disfunção
articular. Possuía boa higiene bucal.

Exame radiográfico
Na radiografia panorâmica nenhuma alteração de

número, formação e cronologia de erupção dentária foi
observada.

ANÁLISE CEFALOMÉTRICA

Pela análise cefalométrica inicial, verificou-se uma
maxila protuída (SNA=86,3°), uma leve retrusão man-
dibular (SNB= 79,8°), alteração entre as bases maxi-
lo-mandibulares (ANB=6,82°), incisivos inferiores ves-
tibularizados (1.NB=32,32°), incisivos superiores leve-
mente lingualizados (1.NA=18,6°), SNGoMe=38,86°,
SN.Ocl=16,27°, FMA=31,87°, SNGn=66,19°. O paci-
ente apresentava um perfil facial acentuadamente con-
vexo às custas de uma Classe II mandibular. A maxila
apresentava-se protruída enquanto a mandíbula encon-
trava-se retruída e com o comprimento mandibular di-
minuído. O padrão facial era do tipo braquifacial, o que
nos favoreceria durante o tratamento.

Descrição do tratamento
Com base nos exames acima citados, foi proposto um

tratamento ortodôntico de 2 fases, a primeira fase com o
aparelho bionator de Balters e a segunda com o aparelho
fixo superior e inferior, técnica straight wire, mecânica
Roth. A moldagem para confecção do aparelho foi cons-
truída em relação de topo a topo dos incisivos, e o paci-
ente foi orientado a utilizar o aparelho durante todo o dia,
inclusive durante a noite. Foi utilizado no tratamento de
1a fase, um aparelho ortopédico funcional de avanço
mandibular (bionator). O ajuste do aparelho foi feito
com desgastes da superfície oclusal correspondente aos
dentes inferiores, a partir do 3° mês, com a intenção de
corrigir a curva de Spee e uma correta intercuspidação
dos dentes. Após observar a estabilidade da Classe I,
com e sem o aparelho, decidiu-se iniciar a 2ª fase do
tratamento. O tratamento com o aparelho bionator durou
8 meses. No exame extra oral, avaliado após o uso do
aparelho bionator de Balters, observamos uma melhora
no tonos labial, uma melhora no perfil tegumentar, me-
lhorando a convexidade facial. Na seqüência foi monta-
do o aparelho ortodôntico fixo (técnica Straight-Wire -
prescrição de Roth) para alinhamento, nivelamento e
acabamento final nos arcos superior e inferior (paciente
ainda em tratamento).

No exame intra bucal, observamos uma melhora na
relação intermaxilar, com uma redução no overjet, e a
melhora da sobremordida. Pela análise cefalométrica
final, verificou-se que não houve uma melhora na rela-
ção maxila/mandíbula, observada pelo aumento do ANB,
uma vestibularização dos incisivos superiores, uma ves-
tibularização dos incisivos inferiores. Após o tratamento
com o aparelho bionator de Balters, deu-se início a se-
gunda fase do tratamento utilizando aparelho fixo para a
correção final do posicionamento dos dentes.

3. DISCUSSÃO
A má oclusão de Classe II constitui um dos assuntos

mais estudados e polêmicos, na Ortodontia, em função
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de sua pobre repercussão estético funcional, o que justi-
fica a grande incidência nas clínicas ortodônticas de
pacientes que a apresentam e que requerem um trata-
mento apropriado. Como assegurado por diversos auto-
res, essa discrepância ântero-posterior denota uma vari-
abilidade muito grande de apresentações, envolvendo
componentes esqueléticos e dentários e que, dependen-
do de sua quantidade e interação com o tecido mole,
acabam por afetar, adicionalmente, a imagem e autoes-
tima dos pacientes. Considerando-se as inúmeras varia-
ções dentofaciais que essa má oclusão exibe, assume-se,
consequentemente, que o tratamento também deva ser
diferenciado. Atualmente, com a disponibilidade de
numerosos recursos, a maioria dos clínicos tende a es-
colher um protocolo de tratamento com base na região
do esqueleto craniofacial em que eles acreditam que o
aparelho melhor influenciará. Por exemplo, quando a
má oclusão é caracterizada, principalmente, por uma
relação posterior da mandíbula com a base do crânio,
dá-se preferência pela instituição de aparelhos ortopé-
dicos funcionais que se concentram na estimulação do
crescimento mandibular.

No presente estudo objetivou-se de verificar quais os
aparelhos ortopédicos de avanço mandibular estão sen-
do utilizados, e também relacionar seus efeitos dento
esqueléticos, suas indicações, vantagens e desvantagens
do seu uso, bem como aliar um caso clínico utilizando
Bionator. Os aparelhos ortopédicos funcionais removí-
veis como o Bionator, no tratamento da má oclusão de
classe II tem sua principal indicação de seu uso em pa-
cientes jovens com dentição mista no início do surto de
crescimento puberal. Já Morales (2010)14 numa revisão
de literatura também chegaram à conclusão que o efeito
do tratamento com aparelhos funcionais versus um
grupo controle sem tratamento mostrou que, quando o
tratamento com o aparelho funcional é fornecido no
início da adolescência, existem pequenas mudanças
benéficas nos padrões do esqueleto mas não foram con-
sideradas clinicamente significantes. Bionator tem como
efeitos dento esqueléticos um aumento no corpo da
mandíbula e uma inclinação para vestibular e protrusão
dos incisivos inferiores. Baier (2012) comprovou que o
bionator também produz alterações no crescimento-
TRANSVERSAL tanto na maxila 64 (região anterior e
posterior) como na mandíbula (região posterior). Os
efeitos do aparelho de Klammt segundo Gonçalves
(2007) são apenas dento alveolares associados ao cres-
cimento mandibular natural e a sua indicação fica res-
trita a tratamentos precoce. As alterações articulares
provocadas pelos aparelhos funcionais (utilizou o Ati-
vador) não ha alterações significantes na posição do
côndilo dentro da fossa, mas Conti (2004)15 concluiu
que a protrusão ortopédica mandibular apesar de alterar
a posição dos côndilos não alterou a prevalência de
DTM na população estudada. Os aparelhos ortopédicos

fixos de avanço mandibular tem sua principal indicação
quando a dentadura permanente já se faz presente e no
estagio de maturação esquelética 3 ou 4 segundo Baier
(2012). Em seus estudos com aparelhos de avanço man-
dibular considerou a presença da dentadura permanente
em pacientes jovens para a utilização dos mesmos. O
aparelho ortopédico de avanço mandibular APM pro-
voca um crescimento efetivo na mandíbula no sentido
ântero-posterior. Quanto aos efeitos dentários o APM
provoca a retrusão e inclinação para palatino dos inci-
sivos superiores, uma significante vestibularização dos
incisivos inferiores e uma extrusão dos molares inferio-
res segundo o mesmo autor. Também avaliou-se as alte-
rações faciais em que concluiu que o APM provoca um
aumento da altura facial posterior e uma diminuição
significante da convexidade facial corrigindo a sobres-
saliência. Não foram relatados nessa revisão de literatu-
ra os efeitos na ATM provocados pelo aparelho APM.

4. CONCLUSÃO
O tratamento da Classe II mandibular com o aparelho

Bionator é eficiente e duradouro. Reposiciona a correla-
ção maxilomandibular no sentido anteroposterior e ver-
tical. Ajusta alterações do plano oclusal tridimensional-
mente, adequando o paciente em normo-oclusão. A ade-
quação dos desgastes em acrílico, respeitando o tipo
facial de cada indivíduo e observando o plano de Cam-
per, possibilita a resposta positiva no tratamento das
más-oclusões de Classe II, com componentes ósseas e
miofuncionais. A correta confecção do aparelho, verifi-
cando princípios básicos desse dispositivo, proporciona
eficácia, estabilidade. No presente estudo os resultados
da análise cefalométrica demonstram que para o paciente
o tratamento não alcançou os objetivos esperados, em
grande parte pela não utilização do aparelho. No entanto,
era o aparelho mais indicado em virtude do paciente
estar em dentição mista e pelos achados cefalométricos e
pela harmonia facial. Se o aparelho tivesse sido utilizado
adequadamente com base na literatura consultada e dis-
cutida, é lícito concluir que o Aparelho Bionator de Bal-
ters produz os seguintes efeitos:
● Vestibularizaçao e protrusão dos incisivos inferiores.
● Retração e verticalização dos incisivos superiores.
● Mudança favorável no perfil facial.
● Estimulo do crescimento do corpo e ramo mandibular.
● Diminuição do trespasse vertical e horizontal.
● Expansão dos arcos dentais.
● Aumento no plano mandibular.
● Aumento na altura facial.
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RESUMO
Há décadas os braquetes autoligados vem chamando a
atenção dos ortodontistas de todo o mundo e ganhando o
renome de ter eficácia superior em relação ao sistema con-
vencional. O mercado ortodôntico tem deixado este produ-
to cada vez mais acessível à prática clínica, fazendo com
que os ortodontistas tirem suas próprias conclusões. Con-
clusões que podem ser equivocadas se avaliar um número
pequeno de casos. Isso fez com que os mais variados tipos
de mitos envolvessem a utilização desse sistema no trata-
mento ortodôntico: menor tempo de cadeira, menor inten-
sidade de dor, tratamento mais rápido, menor acúmulo de
placa, tratamento sem extrações, maior eficiência nas me-
cânicas de alinhamento, nivelamento e deslizamento. Dian-
te disto, este trabalho teve como objetivo procurar evidên-
cias na literatura ortodôntica disponível sobre a eficiência
dos braquetes autoligados no tratamento ortodôntico. Po-
de-se determinar com o presente estudo que, o atrito gera-
do por este tipo de sistema é menor, contudo existe a neces-
sidade de mais pesquisas sobre os aparelhos autoligados
para podermos confirmar sua maior eficiência.

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência, braquetes, autoligados.
ortodontia.

ABSTRACT
For decades, self-ligating brackets has attracted the attention
of orthodontists around the world and gaining reputed to have
superior efficacy compared to conventional system. Orthodon-
tic market has left this product increasingly accessible to clin-
ical practice, making orthodontists draw their own conclusions.
Conclusions can be misleading to evaluate a small number of
cases. This caused all kinds of myths involving the use of this
system in orthodontic treatment: less chair time, less pain,
faster treatment, less accumulation of plaque without extrac-
tions treatment, greater efficiency in mechanical alignment,
leveling and sliding. In view of this, this study aimed to look
for evidence in the orthodontic literature available on the effi-
ciency of self-ligating brackets in orthodontic treatment. Can
be determined with this study, the friction generated by this

type of system is lower, however there is a need for more re-
search on the self-ligating appliances in order to confirm its
greater efficiency.

KEYWORDS: Efficiency, braces, self-ligating, orthodon-
tics.

1. INTRODUÇÃO
Os braquetes autoligados, há tempos estão ao centro

dos debates e publicações científicas no meio odontoló-
gico o que em muito se deve a introdução de diversos
novos sistemas autoligados no mercado. Com isso, se
tornam ótimos alvos de estudos, discussões e controvér-
sias já há um bom tempo, desde que foram adotados
como um meio de otimizar o tratamento ortodôntico nos
mais variáveis aspectos.

Com a demanda cada vez maior por tratamentos
mais breves e resultados mais rápidos, pesquisadores
procuram avaliar a real eficácia desse sistema de bra-
quetes, confrontando-os em estudos in vitro e in vivo,
com os braquetes de ligação convencional.

A eficácia da terapia ortodôntica se baseia no correto
diagnóstico e uma boa resposta biológica do paciente à
biomecânica proposta pelo ortodontista, onde a escolha
dos materiais tem papel fundamental¹.

Dentre as vantagens primárias destes braquetes, se-
gundo Pandis et al. (2007)2, incluem a eliminação dos
módulos elastoméricos, pois traz pontos favoráveis ao
tratamento, como a eliminação da potencial contamina-
ção cruzada, ocasionada pelas ligaduras, a inexistência
da degradação das forças elásticas, a diminuição do ris-
co de desmineralização do esmalte pela eliminação dos
locais retentivos para acúmulo de placa, a hipotética
redução de atrito nas mecânicas de deslizamento e a
aplicação de forças mais leves, resultando em menores
efeitos colaterais².

Braquetes autoligados precisam apresentar as se-
guintes características: facilidade no abrir e fechar o
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braquete para o Cirurgião-Dentista e dificuldade para o
paciente, não abrir inadvertidamente, não apresentar
quebras no seu mecanismo de ligação, distorções ou
alterações de desempenho durante o tratamento, permi-
tir visão do slot quando o clip estiver aberto, permitir
fácil fixação e remoção de todos os componentes auxi-
liares de um aparelho fixo, ter adequada dimensão me-
siodistal; ter suaves contornos e adequada adesão aos
dentes².

Os braquetes autoligáveis foram criados com o in-
tuito de ser um sistema com menor atrito, o que pode
proporcionar uma mecânica de deslizamento e alinha-
mento mais eficientes, tornando o movimento dentário
mais rápido, proporcionando redução no tempo de tra-
tamento³.

Esta revisão de literatura tem o objetivo de esclare-
cer questionamentos frequentes a respeito da eficácia do
tratamento ortodôntico com aparelho autoligado e com-
parar os braquetes autoligados aos convencionais, veri-
ficando se há evidências na literatura científica de que
os braquetes autoligados são mais eficientes nas mecâ-
nicas ortodônticas.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para atingir o objetivo proposto realizamos uma re-

visão de literatura, baseada em artigos científicos e li-
vros recentes que possuem como foco principal o estudo
da eficácia de braquetes autoligados na ortodontia.

3. DESENVOLVIMENTO

Discuti-se então os assuntos de relevância a serem
estudados para a realização de uma comparação dos
tipos de braquetes apresentados no presente trabalho.
Uma das maiores vantagens destacadas é a diminuição
da força de atrito. Henau & kusy (2004)4, Closs et al.
(2005), Tecco et al. (2007)6, Reicheneder et al. (2008)7,
Ehsani (2009)8, são unânimes ao salientar em seus tra-
balhos que há uma redução do nível de atrito quando
comparado os braquetes autoligados aos convencionais.
Contudo, de acordo com Henau & kusy (2004)4, Tecco
et al. (2007)6, Reicheneder et al. (2008)7, Ehsani
(2009)8, esta diminuição do atrito é diretamente propor-
cional à espessura do fio, ou seja, quanto maior o diâ-
metro do arco a ser utilizado maior também será a força
de atrito gerado. Segundo Reicheneder et al (2008)7 ao
contrário dos autoligados, o sistema de braquetes con-
vencionais sofre uma influência menor da espessura do
fio sobre a força de fricção gerada. Ressalta ainda que
fio de secção retangular gera maior atrito em relação a
arcos redondos4,5,6,6,8,9.

De acordo com o trabalho de Pandis et al. (2007)2, o
tempo levado para o alinhamento de apinhamento infe-
rior foi semelhante usando braquetes convencionais e
autoligados². Eliades & Pandis (2011)15 corroboram

com a afirmação acima, e conforme suas pesquisas na
literatura não há evidências de que o tempo de trata-
mento possa ser menor com o uso do sistema autoliga-
dos10,11.

Entretanto, os trabalhos que não encontraram dife-
renças significativas de tempo de tratamento entre os
aparelhos convencionais e os autoligados usaram liga-
ção metálica para prender o fio na canaleta do Braquete,
pois segundo Tochigi et al. (2015)12, o método de fixa-
ção do fio está diretamente ligado ao tempo de trata-
mento pela diminuição da fricção12.

A ativação de um arco é duas vezes mais rápida com
o sistema autoligado em relação ao convencional, prin-
cipalmente se a ligação com o fio for através de amarras
metálicas. Na fase final de tratamento os autoligados
demonstraram ser ainda mais rápidos na remoção e co-
locação do fio. Miles (2007)10 em seu trabalho afirmou
que o tempo de ativação é de dois a três minutos mais
rápida com o uso de braquetes autoligados. De acordo
com Chen et al. (2010)13, o tempo da consulta é ligei-
ramente encurtado. Eliades & Pandis (2011)15 corrobo-
ram com a diminuição do tempo de ativação para os
braquetes autoligados e ressaltam ainda que a tendência
seja o sistema autoligado se tornar cada vez mais rápido
em função da tecnologia10,13,.

Miles (2007)10 afirma que não há diferenças signifi-
cativas na taxa de retração para fechamento de espaços
deixados por extrações entre com sistema convencional
e autoligado. De acordo com Burrow (2009)14, a taxa de
retração é maior nos braquetes convencionais quando
comparados aos autoligados, segundo o autor isso se
deve provavelmente à espessura do fio, levando a uma
maior ligação elástica e a uma resistência maior de des-
lizamento10,14.

Segundo Eliades & Pandis (2011)15, o torque está
diretamente ligado ao resultado final do tratamento e de
acordo com evidências clínicas pode-se afirmar que os
braquetes autoligados não possuem diferença na trans-
ferência do torque quando comparados aos convencio-
nais15.

O tipo de Braquete autoligado, ativo ou passivo,
também apresenta relação com o atrito gerado. De
acordo com Closs (2005)5, a maior diferença entre os
braquetes passivos e ativos, é que o primeiro diminui a
fricção entre o Braquete e o fio para quase zero em re-
lação ao segundo. Braquetes autoligados passivos geram
menor atrito quando comparados aos convencionais.
Maltagliati (2010)16 afirmou que não existe diferença
dos autoligados passivos e ativos durante a fase de ali-
nhamento e nivelamento. Segundo o autor, os braquetes
ativos são mais vantajosos para todas as fases de trata-
mento, contudo os passivos são mais interessantes no
fechamento de diastemas generalizados e discrepância
positiva de modelo. Os braquetes passivos apresentam
um controle mais efetivo do atrito independente da sec-
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ção do arco utilizado. Entretanto, esse menor atrito pode
resultar em uma maior perda de controle de torque 5,16.

4. CONCLUSÃO
Dentre as principais vantagens demonstradas pelos

braquetes autoligados em relação aos braquetes conven-
cionais incluem: diminuição do nível de atrito diminui-
ção da magnitude de força,aumento da velocidade da
movimentação dentária , bom controle dos movimentos
dentários, redução da necessidade de extrações para
alinhamento da arcada não utilização de ligaduras elás-
ticas, maior intervalo entre as consultas de manutenções,
redução do tempo de atendimento, redução do tempo de
tratamento simplicidade de ligação e liberação do arco,
completa ligação do arco em todos os momen-
tos ,diminuição de retenção de placa bacteriana e maior
facilidade de higienização.Entretanto, serão necessárias
mais pesquisas para podermos mensurar com exatidão
quão grande é o grau do aumento da eficácia dos apare-
lhos autoligados .
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RESUMO
Câncer é definido como um crescimento descontrolado de
células. Dentre as modalidades de seu tratamento destacam-se:
cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Para o tratamento de
câncer da cabeça e pescoço a técnica recomendada é a radiação
que, apesar de muito eficaz, favorece o desenvolvimento de
vários efeitos secundários, incluindo osteorradionecroses
(ORN). Um paciente com ORN tem restrições para realizar
tratamentos dentários, de modo que alguns podem mesmo ser
evitado, tais como extrações dentárias . Assim, de preferência,
endodontia é indicada para estes pacientes, a fim de evitar
doenças relacionados com esta patologia . Portanto, o cuidado
deve ser tomado durante o manuseio de pacientes irradiados
submetidos a tratamento de canal, permitindo assim um
prognóstico favorável e melhor qualidade de vida para o
paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer, endodontia, osteorradione-
crose, radioterapia.

ABSTRACT
Cancer is defined as an uncontrolled growth of cells. Among the
modalities of their treatment stand out: surgery, chemotherapy and
radiotherapy. For treatment of head and neck cancer the recom-
mended technique is radiation which, although very efficient, fa-
vors the development of various side effects, including osteoradi-
onecrosis (ORN). A patient with ORN has restrictions to perform
dental treatments, so that some may even be avoided, such as tooth
extractions. Thus, preferably, endodontic treatment is indicated for
these patients in order to prevent diseases related to this pathology.
Therefore, care must be taken during the handling of irradiated
patients undergoing root canal therapy, thus enabling a favorable
prognosis and better quality of life to the patient.

KEYWORDS: Cancer, endodontics, osteoradionecrosis, radio-
therapy.

1. INTRODUÇÃO
A Endodontia é a especialidade da odontologia que

trata das alterações pulpares e dos tecidos perirradicula-
res, avaliando os fatores morfológicos, fisiológicos e
patológicos. As reações inflamatórias apresentadas pela
polpa dental podem ser provocadas por causas físicas,
substâncias químicas aplicadas diretamente sobre a den-
tina, por estimulação elétrica e utilização da irradiação1.

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100
tipos diferentes de doenças que têm em comum o cres-
cimento desordenado de células anormais com potencial
invasivo, originado por condições multifatoriais que
podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou
promover o câncer.  O desenvolvimento da maioria dos
cânceres requer múltiplas etapas que ocorrem ao longo
de muitos anos. Assim, alguns tipos de câncer podem ser
evitados pela eliminação da exposição aos fatores de-
terminantes. Se o potencial de malignidade for detectado
antes de as células tornarem-se malignas, ou numa fase
inicial da doença, tem-se uma condição mais favorável
para seu tratamento e, consequentemente, para sua cura2.

O tratamento do doente com câncer envolve uma
equipe interdisciplinar que deve trabalhar de forma inte-
grada, objetivando eliminação da doença com manuten-
ção da qualidade de vida do paciente. Fazem parte dessa
equipe de profissionais: cirurgiões-dentistas, médicos
(cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões plásticos,
oncologistas, radioterapeutas), enfermeiros, psicólogos,
fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, pos-
suindo cada um deles, sua importância para o atendi-
mento e cooperação com o paciente3.

As formas de tratamento para um paciente diagnos-



Galindo et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.59-63 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

ticado com câncer, basicamente são divididos em três
tipos: cirurgia, quimioterapia e radioterapia, podendo
eles, causarem reações indesejadas ao paciente, como
efeitos adversos e sequelas. Algumas dessas sequelas
podem, até mesmo, interferirem diretamente no trata-
mento oncológico4.

A radioterapia representa uma importante etapa na
terapêutica de pacientes com câncer, porém, é responsá-
vel por alterações significativas na cavidade oral, mais
especificamente na polpa dental, facilitando a instalação
de infecções1. Os efeitos colaterais podem surgir de
acordo com o tipo e dose de radiação, duração do trata-
mento, localização da lesão, volume de tecido irradiado
e fatores predisponentes do paciente, como nível de hi-
giene, focos de infecção, uso preexistente de fumo e
álcool. Outras manifestações ou complicações mais fre-
quentes, estão: mucosite, candidose, xerostomia, cárie de
radiação, disgeusia, perda do paladar, trismo muscular,
alterações vasculares e osteorradionecrose5.

Assim, o objetivo do presente estudo foi realizar
através de uma revisão de literatura, a relação entre a
osteorradionecrose proveniente do tratamento de câncer
por radioterapia e o tratamento endodôntico, a fim de
proporcionar subsídios para o clínico melhor atuar no
manejo desse paciente.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa contemplou publicações científicas de

âmbito nacional e internacional publicadas entre o perí-
odo de 2001 á 2014. A seleção do conteúdo foi baseada
em conformidade com a limitação dos assuntos aos ob-
jetivos do trabalho. Os meios utilizados para o levanta-
mento da literatura foram pesquisa exploratória com as
bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências
da Saúde (Lilacs) e da Scientific Eletronic Library Onli-
ne (SciELO), por meio de análise envolvendo a relação
osteoradionecrose e tratamento endodôntico para paci-
entes oncológicos; que possibilitam acesso as informa-
ções mais recentes como também aos trabalhos clássicos
referentes aos temas de interesse.

3. DESENVOLVIMENTO

O câncer é definido como a multiplicação e o cres-
cimento celular de maneira desordenada, podendo ou
não invadir outras células e tecidos diferentes dos de
origem, sendo caracterizado pela perda do controle dos
mecanismos responsáveis pela divisão celular e por
possuir a capacidade de se difundir e invadir outras es-
truturas corporais, processo este denominado metástase.
Seu desenvolvimento ocorre a partir do processo de car-
cinogênese, podendo levar muitos anos. A nomenclatura
dada a cada espécie de câncer varia de acordo com o tipo
celular envolvido, como por exemplo, um tumor malig-
no originado do epitélio de revestimento é denominado

carcinoma e, um tumor maligno originado do epitélio
glandular, é denominado adenocarcinoma6.

Atualmente, o tratamento do câncer é feito através de
cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, podendo ser rea-
lizado apenas um destes ou a associação de dois ou mais
métodos. Dentre os citados, a cirurgia é o único que atua
especificamente na região do tecido afetado, enquanto a
quimioterapia e a radioterapia atuam através da inibição
ou destruição celular, não diferenciando as células neo-
plásicas das células normais, ocorrendo assim, um au-
mento nas chances de surgimento de efeitos colaterais6.

A radioterapia é amplamente empregada para o tra-
tamento de neoplasias com o objetivo de destruir células
tumorais através de feixes de radiação ionizante, entre-
tanto, esta modalidade de terapia oncológica é, em
grande parte, responsável pelo advento de diversos efei-
tos colaterais, considerando seu potencial em, também,
atingir células normais. Existem duas formas básicas de
aplicação da radioterapia: teleterapia e braquiterapia; a
escolha da técnica da radioterapia a ser empregada de-
pende do tipo e da profundidade do câncer. Na teletera-
pia, a fonte de radiação é emitida pelo equipamento a
uma distância variável de 80 a 100cm da pele do paci-
ente, sendo dirigida ao tumor. Na braquiterapia, o isóto-
po radioativo emissor dos raios gama é colocado em
contato direto com o tumor, podendo ser intracavitário
ou intersticial. Essa forma é mais utilizada para os casos
onde os tumores encontram-se localizados em regiões
acessíveis ao médico terapeuta, como tumores no colo
do útero, na boca, nos brônquios e esôfago. A braquite-
rapia conta com a vantagem de poder ser empregada em
maiores doses, permitindo proteção ao órgão atingido,
assim como às outras estruturas que o envolvem7.

O tratamento quimioterápico, necessário em grande
parte dos casos de câncer, constitui-se de medicamentos
que controlam ou curam essa patologia, atuando na des-
truição de células malignas, impedindo a formação de
um novo DNA (ácido desoxirribonucleico), bloqueando
funções da célula ou induzindo a apoptose. Por ser um
tratamento sistêmico, todos os tecidos podem ser afeta-
dos, embora em diferentes graus6,8. Os fármacos quimi-
oterápicos podem causar desconforto no sistema diges-
tório como: náuseas, vômitos, anormalidades no paladar,
alterações de preferências alimentares, mucosite, esto-
matite, diarreia e constipação. Entretanto, os efeitos te-
rapêuticos e tóxicos dos agentes neoplásicos dependem
do tempo de exposição e da concentração plasmática da
droga utilizada8.

A relação entre as neoplasias e as manifestações bu-
cais é definida por uma série de variáveis, podendo estas,
estarem ligadas ao paciente e/ou a terapia oncológica.
No que diz respeito ao paciente, entre os principais fato-
res estão à idade, diagnóstico, o tipo de câncer e as suas
características e as condições orais antes e após a terapia
antineoplásica. Já em relação à terapia, fazem parte dos



Galindo et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.59-63 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

fatores mais destacados o tipo da droga, a dosagem, fre-
quência de uso e tratamento concomitante. O tratamento
de quimioterapia provoca no indivíduo um estado de
imunossupressão e, dentre outras sequelas, causa mani-
festações na cavidade oral. A mucosite, um distúrbio de
etiologia multifatorial, ocupa lugar de destaque entre
essas alterações da cavidade oral causadas em virtude da
quimioterapia e/ou radioterapia, sendo caracterizada com
uma resposta inflamatória da mucosa oral6.

Das demais complicações provenientes das terapias
antineoplásicas, Vier et al. (2005)9 mencionaram hipos-
sialia, perda de paladar, cáries por radiação, trismo e
osteorradionecrose (ORN). Albuquerque et al. (2007)10,
além destes, relacionaram também a interrupção da fun-
ção e da integridade dos tecidos bucais, gengivite, can-
didíase, xerostomia, celulite e erupções na mucosa, po-
dendo gerar desconforto e dor severa no local. Devido a
tantas alterações na cavidade oral, é de grande valia o
envolvimento de um cirurgião-dentista no acompanha-
mento desses pacientes.

A participação de um cirurgião-dentista dentre a
equipe multidisciplinar no tratamento do câncer é de
fundamental importância, considerando a necessidade de
tratamentos odontológicos prévios ao tratamento onco-
lógico, não devendo ser negligenciado sua participação
na composição desta equipe, com o intuito de contribuir
no dever de zelar pela qualidade de vida do paciente11.

O objetivo do tratamento odontológico prévio ao tra-
tamento oncológico é eliminar ou estabilizar as condi-
ções bucais a fim de minimizar a infecção local ou sis-
têmica, durante ou após o tratamento do câncer. O cirur-
gião-dentista deve se inteirar profundamente sobre o
processo de diagnóstico e a situação atual do câncer e da
terapia oncológica, avaliando minuciosamente a condi-
ção dentária do paciente para, assim, planejar o trata-
mento odontológico de maneira adequada. O ideal é que
qualquer paciente oncológico seja examinado por um
cirurgião-dentista imediatamente depois de diagnostica-
do a doença para que o tratamento odontológico, prefe-
rencialmente, anteceda o oncológico4,10.

A abordagem deve, além de incluir a análise da con-
dição dentária, realizar a adequação do meio bucal e
eliminar os focos de infecção pré-existentes. O exame
radiográfico inicial é essencial para avaliar a presença de
focos infecciosos, presença e/ou extensão da doença e,
principalmente, verificar a existência de processo me-
tastático. A terapia odontológica, antes e durante o tra-
tamento do câncer, apresenta um grande desafio ao ci-
rurgião-dentista, pois pode requerer mudanças no plane-
jamento realizado devido à oncoterapia e ao curto tempo
para instituir um plano de tratamento adequado4.

A parte clínica do tratamento odontológico deve ser
realizada o mais rápido possível, pois não convém adiar
o tratamento oncológico. Devem ser removidos dentes
com perda considerável de estrutura devido à cárie, do-

ença periodontal, dentes decíduos com risólise fisiológi-
ca, dentes com comprometimento pulpar, lesões perio-
dontais extensas, remanescentes radiculares, dentes reti-
dos e dentes próximos ao tumor. Dentes com necrose
pulpar sem lesão perirradicular podem ser tratados en-
dodonticamente. Em molares inferiores, a apicectomia
com obturação retrógrada é a opção mais favorável, de-
vido ao alto índice de ORN nesta região e problemas
frequentes com tratamento endodôntico em dentes mul-
tirradiculares12.

Os pacientes tratados com radioterapia e submetidos
à exodontias apresentam altos índices de ORN, fazendo
com que este procedimento seja evitado e assim, prefe-
rindo como opção a indicação do tratamento endodônti-
co e selamento coronário com material restaurador defi-
nitivo13.

Relação Endodontia – Osteorradionecrose
As reações inflamatórias apresentadas pela polpa

dental podem ser provocadas por causas físicas, por
substâncias químicas aplicadas diretamente sobre a den-
tina, por estimulação elétrica e utilização de irradiação.
O tratamento do câncer, mais especificamente de cabeça
e pescoço, com radioterapia é muito importante e efici-
ente, porém, é responsável por alterações significativas
na cavidade oral e, mais especificamente, na polpa den-
tal, predispondo à ocorrência de infecções. Em pacientes
submetidos à irradiação ionizante na cabeça e pescoço,
torna-se essencialmente importante a obtenção do diag-
nóstico de vitalidade pulpar, uma vez que essas altera-
ções podem evoluir para processos patológicos com en-
volvimento de tecido ósseo perirradicular, predispondo o
paciente ao desenvolvimento de ORN1.

A ORN, ainda que embora sua incidência tenha di-
minuído com o passar do tempo devido ao aperfeiçoa-
mento das modalidades terapêuticas, constitui a compli-
cação mais séria do tratamento radioterápico do câncer
de cabeça e pescoço, podendo ser ainda mais grave
quando atinge o osso mandibular. A prevalência de ORN
mandibular em pacientes tratados cirurgicamente na re-
gião de cabeça e pescoço, seguida de radioterapia com-
pletamentar, varia entre 0,4% a 56%9.

Nesse processo, as células ósseas e a vascularização
tecidual são lesadas de maneira irreversível, com conse-
quente desvitalização do tecido ósseo, o tornando sus-
ceptível ao desenvolvimento da ORN. Essa condição
ocorre devido ao espessamento fibroso dos vasos san-
guíneos, substituição da medula por tecido conjuntivo
com subsequente ausência de neoformação óssea, resul-
tando em necrose óssea. Como resultados disso ocorrem
a diminuição da vascularização, diminuição da quanti-
dade celular e a diminuição da concentração de oxigênio
nos tecidos e, assim, prejudicam o mecanismo de reparo
tecidual, podendo vir a induzir o quadro de ORN9,14.

Quando diagnosticada, pode ser observado envol-
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vendo o osso tanto de forma superficial quanto profunda.
Além disso, pode ser um processo com evolução lenta
ou rápida, podendo manifesta-se precoce ou tardiamente
de forma benigna e limitada ou grave e extensa, eventu-
almente, podendo causar uma fratura patológica. Outro
ponto importante de se ressaltar, é que esta patologia
pode se desenvolver e permanecer latente e assintomáti-
ca, podendo manifesta-se muitos anos depois do fim da
irradiação, quando o tecido ósseo entra em contato com
o meio bucal séptico devido à infecção dentária perirra-
dicular e periodontal, extração dentária ou outras condi-
ções que exponham o osso à cavidade oral7.

Histologicamente, podem-se observar destruição de
osteócitos e ausência de osteoblastos, assim como de
nova matriz mineralizada ou osteóide. As paredes dos
vasos sanguíneos regionais encontram-se espessadas por
tecido conjuntivo fibroso, e o tecido que substitui a me-
dula óssea torna-se infiltrado por linfócitos, plasmócitos
e macrófagos. Radiograficamente, apresenta áreas radi-
olúcidas maldefinidas em função da diminuição da den-
sidade óssea, perda do trabeculado e destruição da corti-
cal. Conforme ocorre a separação entre o osso necrosado
e as áreas vitais, podem-se desenvolver zonas de relativa
opacidade9.

Dentre as seqüelas provenientes do tratamento de ra-
dioterapia, a ORN é a mais preocupante devida sua
complexidade de tratamento e suas complicações. Nos
sinais e sintomas desta patologia, estão incluídos fístulas
intrabucal e extrabucal, trismo, dor, dificuldades masti-
gatórias, fratura patológica, infecção local, drenagem de
secreção purulenta. O risco de desenvolver ORN persiste
por toda a vida do paciente, sendo assim, as exodontias
devem ser sempre evitadas, favorecendo a indicação do
tratamento endodôntico, quando possível, para os paci-
entes submetidos à radioterapia7,13.

A radiação causa uma redução do fluxo salivar que
pode durar de uma semana a três anos após a terapia,
aumentando o risco e a incidência de mucosite, ocasio-
nando a formação de um ciclo que leva ao desenvolvi-
mento de cáries rampantes e demais lesões bucais. Esses
efeitos somáticos surgem em poucas semanas, podendo
persistir por toda a vida.  Como forma de se evitar essas
patologias associadas, preconiza-se o uso de saliva arti-
ficial e tratamento endodôntico para os dentes que ne-
cessitarem. Caso seja recomendada a extração de algum
elemento dentário, este procedimento deverá ser feito em
cinco anos após terminada a radioterapia, devendo ser
realizada juntamente com oxigenoterapia, uma vez que,
entre as causas da ORN, está presente o processo de hi-
póxia tecidual15.

De acordo com Rodrigues et al. (2006)16 existem
apenas informações escassas a respeito dos cuidados
específicos relacionados ao tratamento endodôntico em
pacientes com câncer de cabeça e pescoço submetidos à
radioterapia. Devido às contraindicações da exodontia

para estes pacientes, o sucesso do tratamento endodôn-
tico empregado é fundamental. Para a obtenção do su-
cesso endodôntico, devem-se levar em conta as reações
biológicas que cada procedimento realizado poderá de-
sencadear neste paciente13.

As alterações pulpares decorrentes da radioterapia
conduzem à diminuição da sensibilidade dentária, po-
dendo ser frequentemente notada durante o teste de ca-
vidade, indicando necrose pulpar. Em casos de hipersen-
sibildade, decorrente de mudanças de temperatura, as
alterações pulpares podem ser facilmente constatadas na
presença de estímulos térmicos, sendo quente e/ou frio.
A necessidade de um diagnóstico preciso de vitalidade
pulpar depara-se com as dificuldades da obtenção dessa
determinação, visto que a polpa dentária é uma estrutura
contida em uma cavidade inexpansiva e que seu supri-
mento vascular e nervoso está frequentemente exposto a
estímulos físicos, químicos e mecânicos de intensidades
variáveis. Com o intuito de se obter respostas pulpares
confiáveis, pode ser utilizado gás refrigerante tetrafluo-
roetano1,16.

Assim como nos cuidados cirúrgicos de pacientes ir-
radiados, é recomendada a profilaxia antibiótica durante
todo o curso do tratamento endodôntico16. Durante a
instrumentação do sistema de canais radiculares, devem
ser preferidos as técnicas e os materiais que provoquem
mínima reação inflamatória nos tecidos perirradiculares,
ligamento periodontal e mucosa adjacente, considerando
o preparo químico-mecânico dos canais, uma importante
etapa no tratamento endodôntico. A técnica de instru-
mentação utilizada deverá acarretar menor extrusão api-
cal de debris dentinários, já que estes são os principais
responsáveis por respostas inflamatórias nos tecidos
perirradiculares, o que pode vir a favorecer o desenvol-
vimento da ORN13. A determinação do limite de instru-
mentação deve ser realizada de forma precisa e sem pe-
netração de materiais nos tecidos perirradiculares. De-
vem ser evitadas soluções irrigadoras cáusticas antes que
se tenha estabelecido o correto comprimento de trabalho
a fim de se previnir que susbtâncias químicas promovam
irritação local. A instrumentação, irrigação, secagem e
medicação do canal devem ser acompanhadas com pre-
cisão, empregando-se uma técnica de instrumentação
gradual até o forâmem, com instrumentos de menor para
os de maior calibre, previnindo-se sobreobturação e,
consequentemente, inflamação16.

4. CONCLUSÃO
De acordo com esta revisão de literatura concluiu-se

que: a osteoradionecrose é o mais agravante dos efeitos
colaterais da radioterapia na região de cabeça e pescoço,
podendo assim, influenciar de forma direta ou indireta
nas alterações pulpares. Portanto, o cirurgião-dentista
deve estar atento na prevenção dessa condição no que
diz respeito às sequelas secundárias ao tratamento do
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câncer.
Ainda poucos dados têm sido publicados a respeito

do acompanhamento em longo prazo de sucessos e fra-
cassos no tratamento endodôntico em pacientes irradia-
dos.

É necessária a elaboração de novos estudos baseados
em casos clínicos de pacientes submetidos ao tratamento
radioterápico, com o objetivo de melhor demonstrar as
alterações provocadas pela radioterapia na polpa dental e
nos demais tecidos da cavidade oral, utilizando critérios
específicos. Dessa forma, possibilitaria a melhor obten-
ção de resultados no tratamento endodôntico e no prog-
nóstico das patologias pulpares e perirradiculares em
pacientes previamente submetidos à radioterapia, po-
dendo assim evitar outras possíveis complicações.
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RESUMO
A proposta deste estudo foi levantar na literatura científica,
trabalhos que mostrem como os stops são ferramentas im-
portantes na prática clínica para tratamentos ortodônticos
com autoligados. Os stops podem ser usados durante todas
as fases do tratamento. As indicações do uso de stops são:
favorecer a expansão da arcada na fase inicial do trata-
mento; reduzir a aplicação de força em determinada região
através da segmentação; e impedir o deslocamento do arco,
evitando o risco de machucar o paciente, além de serem
usados para abrir e fechar espaços, conforme a indicação.
Independente do sistema de bráquetes que será utilizado no
tratamento do paciente, o primeiro passo para o sucesso, é
um correto planejamento. Os benefícios deste dispositivo
forçam os ortodontistas a conhecerem cada vez mais sobre o
auxílio que os stops podem trazer na busca pelo melhor
meio de realizar o tratamento ortodôntico.

PALAVRAS-CHAVE: Autoligados, stops, ortodontia.

ABSTRACT
The purpose of this study was to raise the scientific literature,
works that show how the stops are important tools in clinical
practice to self-ligating orthodontic treatments. The stops may
beused during all phases of treatment. The use of stops indica-
tions are: promote the development of the arch in the initial
phase of treatment; reduce the application of force in a given
region by segmenting; and prevent the arc displacement,
avoiding the risk of hurting the patient, and are used to open
and close spaces, as indicated. Regardless of the bracket sys-
tem that will be used to treat the patient, the first step to suc-
cess is proper planning. The benefits of this device force or-
thodontists to know more and more about the aid that stops can
bring in finding the best way to perform orthodontic treatment.

KEYWORDS: Self-ligating. Stops, orthodontics

1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios da Ortodontia sempre foi

buscar meios para se obter menor fricção, isso colaborou
para a revolução que os bráquetes autoligados vêm cau-
sando na Ortodontia. Podemos considerar auto ligação
como algo que une por si só ou que se liga ou conecta por
si próprio sem necessidade de auxílio externo, ou peças
que não necessitam de uma ligadura elástica ou metálica
para amarrá-las ao arco, que dispensam a necessidade de
utilização de ligaduras elásticas ou metálicas para manter
o fio ortodôntico no interior de sua canaleta1

.

Para um sistema ser considerado autoligado ele deve
possuir dispositivos que podem ser travas ou clipes, que
mantém o fio ortodôntico dentro do seu slot. Desta ma-
neira, os dentes podem ser movimentados com o mínimo
de fricção. Além desta acentuada redução na força de
fricção, os sistemas autoligáveis possuem outras vanta-
gens, tanto para o ortodontista, como para o paciente:
redução no tempo de tratamento, maior intervalo entre as
consultas, menor número de consultas para concluir o
tratamento, redução da placa bacteriana ao redor do
bráquete e menor desconforto ao paciente. Quanto à ação
dos sistemas de ligação, os acessórios autoligáveis podem
ser ativos ou passivos. Nos sistemas ativos, que nor-
malmente são constituídos por portas ou travas, existe
uma pressão deste mecanismo ao fio ortodôntico, en-
quanto que nos sistemas passivos, este pressionamento
não existe1

.

A eficácia da terapia ortodôntica se baseia no correto
diagnóstico e uma boa resposta biológica do paciente à
biomecânica proposta pelo ortodontista, onde a escolha
dos materiais tem papel fundamental1

.

Dentre as vantagens primárias destes bráquetes, se-
gundo Pandis et al. (2007)2, incluem a eliminação dos
módulos elastoméricos, pois traz alguns pontos favorá-
veis ao tratamento, como a eliminação da potencial
contaminação cruzada, ocasionada pelas ligaduras, a
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inexistência da degradação das forças elásticas, a dimi-
nuição do risco de desmineralização do esmalte pela
eliminação dos locais retentivos para acúmulo de placa,
a hipotética redução de atrito nas mecânicas de desli-
zamento e a aplicação de forças mais leves, resultando
em menores efeitos colaterais.

Bráquetes autoligados precisam apresentar as se-
guintes características: facilidade no abrir e fechar para
o Cirurgião-Dentista e dificuldade para o paciente, não
abrir inadvertidamente, não apresentar quebras no seu
mecanismo de ligação, distorções ou alterações de de-
sempenho durante o tratamento, permitir visão do slot
quando o clip estiver aberto, permitir fácil fixação e
remoção de todos os componentes auxiliares de um
aparelho fixo, ter adequada dimensão mesiodistal; ter
suaves contornos e adequada adesão aos dentes2.

Juntamente com o uso dos bráquetes autoligados na
prática clínica vieram os problemas ao manusear um
aparelho com baixo índice de fricção. A ausência de re-
sistência ao deslize do fio desencadeia diferenças na
mecânica que podem oferecer vantagens, mas determi-
nam algumas intercorrências que precisam ser identifi-
cadas. Um exemplo claro é a possibilidade de rotação dos
arcos de nivelamento, fazendo sobrar muito fio na distal
do tubo de um lado e faltar do outro. Essa ocorrência
acarreta não só desconforto e injúria aos tecidos moles
intrabucais, como pode limitar ou provocar movimenta-
ções dentárias indesejadas3.

Comumente, o fio utilizado já vem contornado e ainda
é muito elástico, assim o deslocamento do arco de nive-
lamento leva a linha média do mesmo para um dos lados,
fazendo com que a curva da região dos caninos
pré-contornada se desloque, por exemplo, para a região
dos pré-molares, podendo acarretar expansão desneces-
sária e indesejada nessa região. Para evitar essa ocorrên-
cia, utiliza-se, especialmente nos fios redondos de menor
calibre, os chamados stops, dispositivos normalmente
compostos de pequenos tubos telescópicos de aço inoxi-
dável. São encontrados com tamanhos de, aproximada-
mente, 2 a 3 mm de comprimento e devem ser inseridos e
amassados para ficarem firmemente aderidos ao fio, sem
o risco de sair de posição3.

Inicialmente, o stop foi desenvolvido para fixar o
arco e impedir que ele se deslocasse. Durante a mastiga-
ção, os arcos mais leves se defletem e tendem a se des-
locar para um dos lados da arcada, ficando comprido na
distal do último tubo, o que poderia ferir a mucosa na
região inferior. Durante muitos anos, o stop foi usado
dessa maneira, mas com o tempo percebeu-se que seu uso
não se limitava a apenas isso, pois ao entender as pro-
priedades mecânicas dos materiais como o arco de ní-
quel-titânio super elástico, pode-se usá-lo a nosso favor4.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para atingir o objetivo proposto realizamos uma re-

visão de literatura, baseada em artigos científicos e li-
vros recentes que possuem como foco principal o estudo
da eficácia de braquetes autoligados na ortodontia.

3. DESENVOLVIMENTO
Independente do sistema de bráquetes que será utili-

zado no tratamento do paciente, o primeiro passo para o
sucesso, é um correto planejamento, através do auxílio de
avaliação clínica, anamnese e de documentações orto-
dônticas. Para que o Ortodontista esteja apto a utilizar um
bráquete autoligado é de extrema importância que o
mesmo procure estudar o sistema, pois mesmo que o
profissional decida utilizar a mesma prescrição de brá-
quetes à qual está acostumado, no sistema convencional,
existem algumas características próprias do sistema au-
toligado que devem ser consideradas, como por exemplo:
sequência dos fios ortodônticos, materiais de fabricação e
os stops que são fixados no fio ortodôntico para que seja
possível direcionar as forças resultantes aplicadas no arco
dentário5,6.

Os stops são pequenos tubos metálicos, fabricados de
aço inox e devem ser usados durante todas as fases do
tratamento onde houver a possibilidade de deslocamento
do fio, de um lado para o outro, mesmo quando arcos
retangulares estejam sendo empregados6.

Normalmente, são colocados na região da linha mé-
dia, em uma posição mesial ao apinhamento, pois nessa
região não prejudicam o alinhamento e nivelamento
dentário. No entanto, outras regiões podem ser escolhi-
das, dependendo da geometria da má oclusão ou prefe-
rência do profissional. Em suma, os autores são unânimes
em afirmar que os stops são indicados para as seguintes
condições:6

“Stops” na mesial do apinhamento
-Quando se quer expansão de todo o arco;

-Quando se quer prevenir protrusão anterior.
“Stops” anteriores ao apinhamento

- Casos que requerem pouca ou nenhuma
protrusão de incisivos;

- Incisivos já vestibularizados ao início; -
Incisivos bem posicionados;

- No arco superior, em caso de classe II;
- No arco inferior, em caso de classe III; -

Muito apinhamento anterior.
“Stops” na distal do apinhamento

- Quando se quer expansão na região anterior ao
“stops”;

- Quando se quer protrusão anterior.
- Expandir o arco todo. Todo excesso de fio

incorporado irá retificar e, sem possibilidade de
deslize posterior, empurra os incisivos para ante-
rior. Esses stops podem vir a ser colocados unila-
teralmente ou bilateralmente ao apinhamento, ou
melhor, entre prés ou entre caninos e prés. A co-
locação dos stops deve acontecer principalmente,
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quando o caso requer protrusão anterior6.
“Stops” na lateral do arco bilateral

- São colocados entre pré-molares ou entre caninos e
pré-molares:

- Casos que requerem protrusão anterior;
- Permite deslize posterior;
- Classe III, no arco superior;
- Classe II, no arco inferior;
- Inicio do nivelamento.

“Stops” no final do arco, bilateral
- Tem o efeito “ômega”, não permite o deslize;
- Manutenção do perímetro do arco;
- Final do nivelamento.
“Stops” no meio do arco, unilateral
- São colocados entre pré-molares ou entre caninos e

pré-molares
- Correção da linha média;
- Arcos já nivelados, para não correr o fio e coloca-se

na região menos estética
“Stops” auxiliando na ancoragem
- São colocados entre mesial e distal dos dentes de

ancoragem
- Distalização de dentes;
- Retração inicial de caninos.
Maltagliati (2008)6 relata que forças leves e o uso de

stops posicionados no fio ortodôntico mesialmente ao
apinhamento dental evita o deslize do fio na canaleta do
bráquete neste sentido favorecendo a estabilidade ânte-
ro-posterior dos incisivos superiores.

Maltagliati (2012)7; Rockenbach, (2013)8 e Hirassaki
(2013)4 afirmaram que os stops podem ser utilizados de
várias formas, sempre tendo em mente que para limitar
um segmento de fio, sempre são necessários, no mínimo,
dois stops e que, na linha média, eles não servirão para
nada mais do que evitar o deslocamento do fio.

4. CONCLUSÃO
Com base na literatura revisada e discutida conclui-se

que com a introdução dos bráquetes autoligados na Or-
todontia constitui uma nova revolução no tratamento,
uma vez que possibilitam a aplicação de forças suaves,
mais compatíveis com a força ótima aceita, pela redução
significativa do atrito causado pelo contato do fio com o
bráquete.

Algumas modificações nos procedimentos clínicos
favorecem a simplificação do tratamento e o aproveita-
mento pleno de todas as vantagens que esses aparelhos
oferecem, que reflete em menor tempo de tratamento,
maior conforto ao paciente e maior eficiência na movi-
mentação dentária.

Sobre os stops, tem-se que estes são utilizados durante
todas as fases do tratamento onde houver a possibilidade
de deslocamento do fio, de um lado para o outro, mesmo
quando arcos retangulares estejam sendo empregados.

Devem sempre ser colocados anteriormente ao apinha-
mento, em áreas com menos deflexão do arco ou na linha
mediana.

Como a mecânica de deslizamento é alcançada por
meio de um menor atrito promovida pelos bráquetes
autoligáveis, a demanda por stops é mais prevalente.

No tocante à utilização dos stops, esta pode ser pen-
sada de várias formas, sempre levando em consideração
que para limitar um segmento de fio, sempre são neces-
sários, no mínimo, dois stops e que, na linha média, eles
não servirão para nada mais do que evitar o deslocamento
do fio.
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RESUMO
A radiação solar lesiona a pele, causando aumento do risco
de câncer cutâneo, fotoenvelhecimento e exacerbação de
dermatoses fotossensíveis. Para minimizar estes efeitos, a
utilização diária de produtos contendo filtros solares é de
fundamental importância, pois previne ou reduz a extensão
dos efeitos nocivos da radiação solar sobre a pele. Garantir
ao consumidor produtos eficazes e seguros, durante todo o
período de vida útil dos mesmos implica a realização de
estudos de estabilidade. Os protetores solares podem ser
físicos ou químicos. Os químicos, conhecidos como filtros
solares, caracterizam-se por absorver a radiação solar co-
mo fótons de energia e transformá-los em radiação de ca-
lor, inofensiva e de menor energia. Os físicos, conhecidos
como bloqueadores solares, são caracterizados por refletir
a radiação solar como uma barreira. Os filtros solares por
serem produtos que podem ser manipulados, estão mais
propensos à contaminação.

PALAVRAS-CHAVE: Filtro solar, estabilidade, sol.

ABSTRACT
Solar radiation injured your skin, causing increased risk of
cutaneous cancer, photoaging and exacerbation of photosensi-
tive dermatoses. To minimize these effects, the daily use of
products containing sunscreens is of fundamental importance,
because it prevents or reduces the extent of the harmful effects
of solar radiation on the skin. Ensure effective and safe prod-
ucts to consumers, throughout the period of useful life of same
implies stability studies. The sunscreens may be physical or
chemical. The chemicals, known as sunscreens, are character-
ized by absorbing the Sun's radiation as energy photons and
turn them into harmless heat radiation and less energy. Physi-
cists, known as sunscreen, are characterized by reflecting solar
radiation as a barrier. Solar filters because they are products
that can be manipulated, are more prone to contamination.

KEYWORDS: Sunscreen, stability, sun.

1. INTRODUÇÃO
O sol ocasiona diversos efeitos danosos à radiação

ultravioleta emitida pelo sol que são cumulativos e irre-
versíveis, levando à necessidade de utilização de prepa-
rações para uso tópico, contendo filtros solares, também
conhecidas como fotoprotetores1. Cada vez mais a fre-
quência destes produtos vem aumentando, sua eficiência
e segurança são de fundamental importância2.

A utilização de protetores solares é um fato indiscu-
tível. Por este motivo, os números do mercado mostram
sempre um crescimento relevante deste segmento, e
também preconizam enorme crescimento nos próximos
anos3,4. Os fabricantes vêm aumentando sua lipofilici-
dade, para tornar os filtros solares cada vez mais apro-
vados pela população e melhores (mais resistentes à
água, por exemplo). Um filtro solar deve cobrir e prote-
ger a pele, desenvolvendo suas atividades nas camadas
superiores do tecido cutâneo, evitando, tanto quanto
possível, uma absorção sistêmica5,6.

São produtos cosméticos os protetores solares, usa-
dos para proteger a pele contra radiação solar, e estão
entre as melhores medidas fotoprotetoras. Esses produ-
tos dispõem um maior tempo de exposição ao sol, sendo
empregados para prevenção do câncer de pele e do des-
gaste cutâneo da mesma.

Os protetores contêm filtros solares capazes de di-
minuir a quantidade de radiação ultravioleta (UV) agre-
dindo menos os tecidos cutâneos. Os filtros solares po-
dem ser divididos em “orgânicos” e “inorgânicos”, antes
denominados “químicos” e “físicos”, respectivamente,
de acordo com a sua capacidade de absorção ou reflexão
da radiação8.

São classificados em duas categorias os filtros sola-
res: filtros físicos ou inorgânicos e filtros químicos ou
orgânicos. Os filtros físicos são representados por dois
óxidos metálicos: dióxido de titânio e óxido de zinco.
Ambos possuem a tendência de refletir a luz, e ressal-
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tam-se por sua diminuição de alergenicidade, por isso,
são indicados principalmente para formulação infantis9.

São formados por moléculas orgânicas os filtros
químicos capazes de absorver a radiação e transformá-la
em radiação menos energética. Proporcionam proteção
parcial ou total nas radiações UVA e UVB, mas apre-
sentam alto potencial alergênico10,11.

O objetivo desse trabalho foi analisar através da lite-
ratura pertinente a efetividade de filtros solares químicos
e/ou físicos, bem como sua instabilidade química.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se le-

vantamento bibliográfico com artigos nacionais e inter-
nacionais e websites especializados no assunto, com o
intuito de realizar uma análise sobre os excipientes co-
mumente utilizados em cápsulas.

3. DESENVOLVIMENTO
Radiação Solar

A principal fonte de energia de todo o sistema solar é
o sol. Essa tal energia é emitida sob a forma de radiações
corpusculares (prótons, elétrons e partículas) e eletro-
magnéticas de diferentes comprimentos de onda, com
frequências e níveis de energia associados12,13,14.

A radiação solar incidente que alcança a superfície
terrestre se encontra na faixa de comprimentos de onda
entre 290 e 3000 nanômetros. Entre as diversas radia-
ções emitidas pelo sol, as radiações não ionizantes me-
recem destaque por serem formadas pela radiação ultra-
violeta (UV), pela luz visível (VIS) e pela radiação in-
fravermelha (RIV)12, 13,14.

A radiação solar inclui todo o aspecto eletromagné-
tico em consequência da distribuição de energia em uma
onda de luz. É composta por campos eletromagnéticos a
luz que se propagam em velocidade constante no vácuo.
Seus principais aspectos são o comprimento e a frequên-
cia de onda, que são inversamente relacionados, desta
forma, quanto maior o comprimento de onda menor a
frequência estabelecida15.

Essa radiação compreende as seguintes regiões do
espectro eletromagnético: a luz visível (Vis), o ultravio-
leta (UV) e o infravermelho (IV), e são divididas de
acordo com cada comprimento de onda. A luz Vis apre-
senta faixa de comprimento de onda entre 400 e 800 nm,
atravessa a camada córnea da pele, possibilitando ao
cérebro a distinção de cores. Quando expomos ao sol, o
IV é encarregado pela percepção do calor, correspon-
dente a um comprimento de onda acima de 800 nm,
sendo assim, parcialmente barrado pelas nuvens16.

Penetram na pele as radiações de forma irregular.
Além disso, fatores como, etnia, regiões e anatomia in-
terferem na penetração da luz. Exemplo disso são as
palmas das mãos e plantas dos pés, que expressam ele-

vada densidade da camada córnea e são menos sensíveis
à radiação solar. Apresenta variações em quantidade e
distribuição a melanina presente na epiderme. Esta, por
sua vez, atua como um filtro óptico, ou seja, capta a
energia e estabiliza os radicais livres provenientes da
radiação17.

Possui alta energia a radiação UVB, com grande in-
tensidade causa queimaduras solares, e atinge toda a
superfície terrestre. Induz o bronzeamento, sendo res-
ponsável pela transformação do ergosterol epidérmico
em vitamina D e causa o envelhecimento precoce das
células. Pode causar lesões no DNA a exposição fre-
qüente e intensa, além de suprimir a resposta imunoló-
gica da pele. Sendo assim, além de aumentar o risco de
mutações, sob a forma de carcinoma, sua atividade reduz
a probabilidade de uma célula maligna ser reconhecida e
destruída pelo organismo, geralmente a radiação UVA
não causa eritema, o qual pode ser mínimo, dependendo
da pele e da intensidade da radiação recebida, entretanto,
penetra mais profundamente na derme3.

A faixa de comprimento de onda da radiação UVA é
atualmente marcada como maior estímulo externo para a
aceleração dos mecanismos de foto envelhecimento,
através da ativação das enzimas que desgastam o colá-
geno, as metaloproteinases (MMPs), e também através
da geração de radicais livres. Além disto, tem participa-
ção na carcinogênese, por dano oxidativo ao DNA dos
queratinócitos. Os perigos à saúde associados à radiação
UV podem ser corrigidos com medidas fotoprotetoras,
como o hábito de permanecer à sombra, uso de vesti-
menta adequada e uso continuo de filtros solares9,18.

Efeitos da Radiação Ultravioleta
A exposição ao sol pode acarretar benefícios se for

moderada, como sensação de bem-estar físico e mental,
estímulo da circulação sangüínea periférica, elevação na
capacidade de formação da hemoglobina, precaução e
cura do raquitismo, melhora de certas infecções cutâneas
e bronzeamento direto, estimulado pela produção de
melanina. Todavia, a radiação solar pode causar prejuí-
zos ao organismo, incluindo desde a produção de sim-
ples inflamações até graves queimaduras. Também há a
possibilidade de ocorrerem mutações genéticas e com-
portamentos anormais das células, induzidos pela expo-
sição à luz solar19.

Resulta em inúmeras alterações crônicas na pele,
quando se tem uma exposição à radiação solar, incluindo
vários tipos de câncer de pele. O Programa das Nações
Unidas para o meio ambiente (UNEP) estima que ocor-
ram anualmente mais de 200 mil casos de melanomas
malignos no mundo, tipo mais agressivo de carcinoma
de pele. A ocorrência mundial de melanomas malignos
está fortemente relacionada à exposição ao sol durante o
lazer e ao histórico de queimaduras solares. Ainda exis-
tem algumas evidências de que o risco de desenvolvi-
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mento desta patologia está relacionado também à expo-
sição intermitente aos raios UV, especialmente durante a
infância5. Na faixa etária de 10 a 20 anos de vida a pro-
teção deve ser aumentada, pois a exposição cumulativa e
excessiva aumenta muito o risco de câncer de pele, sen-
do a infância a fase mais vulnerável20.

A imunossupressão é uma consequência causada pe-
las radiações ultravioleta, muitas vezes atribuída à radi-
ação UVB. Contudo, estudos recentes indicam que a
radiação UVA é muito mais imunossupressora que a
UVB, causando danos ao DNA21.

Filtros Solares
Através de estudos tem evidenciado que os protetores

solares são preparações de uso tópico que reprimem os
efeitos deletérios da radiação ultravioleta, além de ofe-
recer proteção contra a formação de eritema induzido por
radiação ultravioleta em pele animal e humana, também
dificultam a fotocarcinogênese em pele animal22.

Têm como mecanismo de ação os ativos presentes nos
protetores solares bloquear ou absorver a radiação solar.
Os absorvedores mais utilizados nas formulações são: os
paminobenzoatos, os salicilatos, os cinamatos e as ben-
zofenonas. As substâncias bloqueadoras mais emprega-
das são: dióxido de titânio, óxido de alumínio e óxido de
zinco. Predominantes nos filtros com alto fator de pro-
teção solar bloqueiam os raios UVA e UVB, deixa uma
coloração esbranquiçada na pele sendo assim costumam
serem menos aceitos pelos usuários. Para certificar pro-
teção equivalente sem consequências estéticas ou des-
confortáveis e abrangência nos comprimentos de onda
UVA e UVB muitos filtros manuseiam, em altas con-
centrações, misturas de substâncias absorvedoras da ra-
diação, contanto, quanto maior a concentração maior o
potencial de irritação e sensibilização, tal como, o custo
do produto final. Crianças, idosos, e pessoas de pele
sensível cada vez mais utilizam filtros solares23.

Os princípios ativos utilizados nas formulações de-
vem apresentar-se quimicamente e fotoquimicamente
inativos. Se eles não são, ligações químicas podem ser
rearranjadas, levando a novas moléculas cuja absorvância
UV pode ser alterada ou mesmo perdida e as propriedades
toxicológicas modificada. Radicais reagem com o obje-
tivo de formar espécies de oxigênio reativo, acarretando
em um dano biológico. Além disso, fluorescência e fos-
forescência, embora não danosas, não são desejáveis.
Dessa maneira, a energia luminosa absorvida pelos filtros
UV, não será espalhada ou refletida, será apenas trans-
formada em energia térmica inócua24.

Os fabricantes aos formularem seus produtos devem
levar em conta, que o mesmo estará necessariamente
exposto a radiações com energia suficiente para produzir
reações fotoquímicas. Em relação ao uso, a eficácia
também depende de outros fatores, tal como, a escolha do
produto adequado, uma ordenação homogênea sobre a

pele, reaplicação sempre que houver remoção física e
deve respeitar o tempo máximo de exposição ao sol que o
produto permite. Para calculá-lo, basta saber quanto
tempo conseguimos ficar exposto ao sol, sem nenhuma
proteção solar, até aparecer na pele uma leve vermelhidão
(eritema) e multiplicar o resultado encontrado pelo FPS
do produto. A segunda aplicação do produto não aumenta
o tempo de exposição ao sol. Para um tempo superior
deve-se utilizar um protetor solar com FPS superior25.

O FPS é calculado através de experimentos “in vivo”,
estabelecido como sendo a dose mínima eritematosa
(DME) na pele protegida dividida pela dose mínima eri-
tematosa na pele não protegida.

FPS = DME pele protegida/ DME pele não protegida
Dose mínima eritematosa (DME) é definida como a

dose mínima de radiação ultravioleta utilizada para rea-
lização da primeira reação eritematosa perceptível com
bordas claramente definidas, observadas entre 16 e 24
horas após sua exposição à radiação ultravioleta. A es-
colha do FPS adequado depende do tipo de pele e do
tempo de exposição solar almejado pelo consumidor26.

Os protetores solares são designados a proteger a pele
contra queimaduras e endurecimento provocado pelos
raios ultravioletas, diretas ou refletidas, de origem solar
ou não, dermatologicamente inócuos e imunes de subs-
tâncias irritantes ou foto-sensibilizantes, nos quais as
substâncias utilizadas como protetores sejam seguros e
não se submetem a decomposição sob a ação dos raios
ultravioletas, por tempo mínimo de duas horas. Estão
incluídos na lista de cosméticos Grau 2, “produtos com
risco potencial, possuindo indicações específicas, cujo o
perfil exige comprovação de segurança e eficácia, bem
como informações, cuidados, modo e restrições de uso”.
Os produtos cosméticos classificados Grau 1, devido às
propriedades intrínsecas do produto, não necessitam
atestar segurança e eficácia e nem abranger na rotulagem,
informações especificadas quanto ao modo de uso e suas
restrições27.

O esclarecimento do público, a nível mundial, a res-
peito dos benefícios do uso de filtros solares tem desen-
volvido muito nos últimos anos. Nesse meio tempo or-
ganizações normalizadoras particulares e governamentais
têm avançado seus esforços no sentido de desenvolver
diretrizes de testes clínicos padronizados para efetiva-
mente avaliar os filtros solares. Apesar das tentativas de
se uniformizar as metodologias para se chegar a um ín-
dice de proteção solar mundialmente válido, ainda per-
manecem diferenças entre os procedimentos de teste
utilizados28.

Classificação dos Filtros Solares
Os filtros solares podem ser classificados, segundo a

faixa de absorção, em filtros UVA e/ou UVB. Os pri-
meiros filtros solares a serem utilizados protegiam a pele
somente da radiação UVB, responsável pelos eritemas.
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Com os avanços nesta área, observou-se a necessidade
da utilização de compostos adequados para absorver
também na região UVA, para disponibilizar uma prote-
ção mais completa. Nos dias de hoje, as formulações
utilizadas contêm diferentes tipos de filtros, planejando
aumentar o espectro de absorção. Todavia, esta combi-
nação pode causar alto grau de irritabilidade quando
aplicada à pele29.

Os filtros solares podem ser agrupados em dois gru-
pos: filtros solares orgânicos ou químicos e filtros sola-
res inorgânicos ou físicos. Os filtros físicos são compos-
tos inorgânicos que protegem da radiação UV por refle-
xão ou absorção. No grupo de filtros solares físicos
existem dois representantes principais: o dióxido de titâ-
nio e o óxido de zinco. Os dois formam uma barreira
opaca e causam oclusividade; dessa maneira, têm sido
fabricados como partículas microfinas, para que possam
ser mais bem aceitos pelos consumidores29,30.

São conhecidos também como filtros inorgânicos, os
filtros físicos são fotoresistente, pois não agem com os
filtros químicos e, cabido as suas características de es-
palhamento de luz, possuem uma inferior variação na
fotoproteção (quando comparados aos filtros orgânicos).
De modo geral, são considerados mais seguros, não
sendo facilmente permeados através da pele31.

São formados por moléculas orgânicas os filtros
químicos e agem absorvendo a radiação UV e emitin-
do-a frequentemente na região do infravermelho; isto é,
transformando-a em radiações com energias inferiores e
inócuas ao ser humano 3,29.

Eficácia dos Filtros Solares
Os filtros solares são substâncias aptas para absorver

a energia eletromagnética na faixa do ultravioleta e emi-
ti-la sob outra forma (geralmente na faixa do infraver-
melho, gerando sensação de calor). Assim, os filtros pre-
vinem a penetração da radiação na pele e, conseqüente-
mente, os danos causados pela exposição à luz. Os filtros
devem apontar uma grande afinidade pelo EC, continu-
ando pelas camadas mais externas da pele, com infusão
mínima para a corrente sangüínea32.

Geralmente as formulações fotoprotetoras são apli-
cadas em grandes áreas do corpo, obedecendo sua eficá-
cia da adesão dos filtros solares à pele (formando um
filme protetor) e da quantidade aplicada do produto (re-
comenda-se a utilização de 2mg/cm2). No entanto, es-
tudos indicam que geralmente só se obtém em torno de
25% de proteção, já que a quantidade aplicada é quase
sempre bem inferior à estipulada31.

A ausência de aplicação antes da exposição solar e de
reaplicação depois de determinado tempo é outro fator
também muito notado, que sugere a reaplicação a cada
20 minutos, durante um período de 6 horas de exposição
ao sol, resulta em uma exposição menor à radiação do
que uma reaplicação a cada 2 ou 4 horas29.

A técnica de aplicação das formulações sensibiliza a
uniformidade da camada protetora; assim, algumas áreas
podem ficar menos amparadas, levando a uma perda de
eficácia5.

Qualidades como um bom espalhamento, resistência
à água e as substâncias também estão diretamente liga-
das à eficácia dos filtros, assim como a polaridade e o
pH, que podem intervir na capacidade de absorção dos
filtros. Portanto, uma seleção criteriosa das maté-
rias-primas empregadas é fundamental, já que podem
interferir no produto final, aumentando ou diminuindo
seu fator de proteção solar33,29.

É considerável destacar que a eficácia dos produtos
que contêm filtros solares não está centrada apenas no
desenvolvimento do produto, mas também na correta
manipulação por parte do consumidor e no seu controle
analítico, visto que o conteúdo de filtros UV no produto
final está relacionado à sua efetividade de proteção solar,
que é frequentemente rotulada pelo FPS34,35.

Estabilidade
De acordo com a Farmacopeia Americana a estabili-

dade é definida como a capacidade na qual um produto
preserva-se dentro de limites especificados, as mesmas
propriedades e características que possuía no momento
da sua fabricação, durante o seu período de armazena-
mento e uso36. Isso se se diferencia do conceito de prazo
de validade, o qual é indicado a partir da data de prepa-
ração do produto e refere-se a data após a qual a prepa-
ração farmacêutica manipulada não deverá ser usada37.

As emulsões devem apontar um período esclarecido
e pré-determinado de estabilidade físico-química, sendo
esse dependente das aplicações pretendidas38. Então, o
estudo da estabilidade de produtos cosméticos auxilia
para orientação no desenvolvimento da formulação e na
escolha do material para a sua confirmação, além de
contribuir no monitoramento da estabilidade organolép-
tico, físico-químico e microbiológico, fornecendo in-
formações sobre a confiança e segurança dos produtos39.

O estudo da estabilidade deve ser visto como um re-
quisito primordial para a garantia da qualidade do pro-
duto e não apenas como a exigência do Órgão Regula-
mentador. No Brasil, é de obrigação da Agencia Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamentar,
fiscalizar e controlar as realizações e as comercializa-
ções de formulações cosméticas, assim obtendo, produ-
tos seguros e com qualidade no mercado, contribuindo
com a proteção de saúde da população.

De acordo com a Resolução RE nº 1, de 29 de julho
de 2005, menciona que a estabilidade de produtos far-
macêuticos se submete de fatores ambientais como tem-
peratura, umidade e luz, e de outros produtos pertinentes
como propriedades físicas e químicas de substancias
ativas e excipientes, formulações farmacêuticas e seus
constituintes, processo de produção, tipo e propriedades
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dos materiais de embalagem27.
É possível constatar a instabilidade da formulação

por meio de alterações físicas, já as químicas não são tão
claras e só podem ser reconhecidas por meio de analises
químicas40,41.

O estudo da estabilidade deve apresentar o produto a
condições que aceleram mudanças passiveis de ocorrer
durante o prazo de validade, proporcionando informa-
ções sobre a estabilidade do produto no menor tempo
possível. Essas condições não devem ser tão extremas
que, ao contrario de acelerarem o envelhecimento, pro-
vocam alterações que não ocorreriam normalmente42,43.

No decorrer do estudo de estabilidade os parâmetros
a serem analisados devem ser capazes de certificar a
qualidade do produto e são divididos em parâmetros
organolépticos (aspecto, cor e odor) e parâmetros físi-
co-químicos (Ph, viscosidade, densidade e monitora-
mento de ingredientes da formulação). Além do que,
muitas vezes é primordial avaliar os parâmetros micro-
biológicos (contagem microbiana)39.

Emulsão é conceituada instável fisicamente se a fase
interna formar agregados de gotículas, podendo vir a
formar uma camada concentrada da fase interna, ou
quando todo ou parcialmente o liquido da fase interna se
separar formando uma camada distinta sendo esta, na
superfície ou no fundo do recipiente. É fundamental sa-
ber qual o mecanismo é responsável pela degradação da
emulsão, pois os métodos utilizados são diferentes, para
combater o mecanismo de instabilidade44.

Podem estar associados a fatores externos as varia-
ções do produto (temperatura, luz, oxigênio, mi-
cro-organismo, umidade e material de acondicionamen-
to), fatores intrínsecos, sendo relacionados à natureza
das formulações, como, incompatibilidade física (inver-
são de fases, cremagem, coalescência e floculação) in-
compatibilidade químicas (reações de óxido-redução, Ph,
interação entre ingredientes da formulação e materiais de
acondicionamento)42.

O conflito físico é uma inversão de fases que ocorre
em emulsões ocasionadas pelas mudanças do tipo de
emulsão, de óleo/água para água/óleo e vice-versa. Sen-
do um fenômeno importante na preparação e estabiliza-
ção de emulsões, se acontecer após a preparação da
emulsão será considerada um caso de instabilidade41.

Legislação
De acordo com a Resolução (RDC) nº 47, de 16 de

março de 2006, filtros solares quando incorporados aos
produtos para proteção solar, têm como objetivo filtrar
certos raios ultravioletas, com o intuito de proteger a
pele de certos efeitos nocivos ocasionados pelos raios
solares (Brasil, 2006). São classificados na categoria de
cosméticos, como grau de risco 2, conforme RDC nº 211,
de 14 de julho de 2005, dado que possuem indicações
específicas, cujas particularidades exigem comprovação

de segurança e/ou eficácia, bem como informações e
cuidados, quanto ao modo de usar e suas restrições45.

Conforme a resolução nº 481/99 da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), as formulações
são divididas em dois grupos: Tipo1 e Tipo 2. O Tipo 1 é
constituído por formulações infantis e produtos para a
área dos olhos e mucosas. O Tipo 2 refere-se aos demais
produtos, incluindo protetores solares46.

A RDC 67/07 da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), que trata das Boas Práticas de Mani-
pulação em Farmácias, interpreta-se os cuidados essen-
ciais a todo e qualquer tipo de manipulação como os
essenciais com a limpeza e sanitização das áreas, insta-
lações, materiais e equipamentos, os parâmetros para
obtenção de matéria-prima e materiais de embalagens, a
parte de armazenamento, a água utilizada na manipula-
ção e os manipuladores. Todos esses itens podem ser
importantes fontes de contaminação do produto quando
não adequados a RDC 67/07 e possuem parâmetros de-
talhados a serem seguidos47.

Os filtros solares por serem manipulados, estão mais
tendentes à contaminação. A formulação em gel possui
maior propensão à contaminação microbiana em relação
a formulações em creme devido ao valor de atividade de
água, o qual é maior no gel, entre 0,95 e 0,9748.

A pele de um manipulador pode comportar de 104 a
106 UFC/cm3, sendo uma importante fonte de contami-
nação49.

De acordo com a legislação brasileira os filtros sola-
res são classificados como cosméticos e são submetidos
ao sistema de Vigilância Sanitária, lei 6360/ 1976, sendo
regulamentados pelos Decretos 79.094/1977 e
83.239/1979 e complementados por Resoluções da Di-
retoria Colegiada (RDC), através de regulamentos téc-
nicos, conformizados no âmbito do MERCOSUL, que
amparam definições, metodologias analíticas para a de-
finição do FPS, resistência à água, apresentam listas das
substâncias aprovadas e não aprovadas, suas concentra-
ções, critérios e procedimentos para o registro de produ-
tos, dizeres obrigatórios que devem figurar nas rotula-
gens45,26.

4. CONCLUSÃO
O uso de produtos cosméticos faz parte da sociedade

desde a antiguidade tanto para a limpeza, decoração,
tratamento e beleza. Ao longo do tempo, sua utilidade
foi aperfeiçoada devido a estudos que permitiram com-
preender as características organolépticas, físi-
co-químicas e microbiológicas e as interações com os
locais de aplicação. Apesar do sucesso das grandes ino-
vações no desenvolvimento de protetores solares, ainda
são necessários novos testes para um controle da quali-
dade mais eficiente por parte do mercado magistral, para
que as farmácias de manipulação comprovem a especifi-
cidade de seus protetores solares, garantindo assim que o
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produto dispensado apresente de fato as propriedades
descritas no rótulo. É necessária uma combinação ade-
quada de filtros UVA e UVB para uma proteção real-
mente efetiva e nem sempre é possível chegar a uma
combinação estável que atenda todas as exigências do
mercado; deve ser considerado ainda, o tipo de veículo
utilizado, o solvente e o pH da formulação, pois todos
estes fatores podem afetar a qualidade de forma signifi-
cativa.
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RESUMO
A obesidade foi definida pela Organização Mundial de Saúde
como um problema de saúde pública, sendo caracterizada por
especialistas como a epidemiologia do século 21. Esta doença
está relacionada a má alimentação e uma série de comorbida-
des, como o diabetes mellitus tipo 2. O fármaco liraglutida é
um análogo do hormônio GLP-1, o qual é liberado pelo trato
gastrintestinal com o propósito de aumentar a secreção de
insulina pelas células beta pancreáticas. O GLP-1 acresce sig-
nificantemente a secreção de insulina de forma dependente de
glicose, diminui a secreção de glucagon, retarda o esvaziamen-
to gástrico e diminui o apetite. A liraglutida é empregada no
tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que não
tenham alcançado adequado controle glicêmico com outras
medidas. Este fármaco tem como um de seus efeitos, a redução
do apetite. Consequentemente, a perda de peso em paciente
que estão em uso do medicamento despertou o interesse de
indivíduos não diabéticos a usar o fármaco como emagrecedor.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, diabetes mellitus tipo 2,
liraglutida, GLP-1.

ABSTRACT
The World Health Organization defined obesity as a public health
problem, and some specialists characterize it as the 21 century
epidemic. This disease is linked to a poor diet and a lot of comor-
bidities, as type 2 diabetes mellitus. Liraglutide is a GLP-1 ana-
logue that is released by the gastrointestinal tract increasing insulin
secretion by the pancreatic beta cells. GLP-1 significantly increas-
es the secretion of insulin glucose-dependent, decreases glucagon
secretion, slows gastric emptying and decreases the appetite. Li-
raglutide is used to treat patients with type 2 diabetes mellitus,
who have not achieved adequate glycemic control with other
measures. The effects of this drug include the reduction of appetite.
Consequently, weight loss in pacients who are in use of the drug
aroused the interest of non-diabetic patients to use it on weight
loss.

KEYWORDS: Obesity, type 2 diabetes mellitus, liraglutide,
GLP-1.

1. INTRODUÇÃO
A obesidade é considerada atualmente pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) um problema de saúde
pública. Sendo descrita como a enfermidade metábolica
mais antiga, a obesidade é considerada uma doença crô-
nica e multifatorial, caracterizada pelo acúmulo exces-
sivo de tecido adiposo no organismo. Embora a obesi-
dade se configure como um grave problema de saúde, a
questão de estética também sobressai quando um indi-
víduo decide procurar tratamento. Nessa perspectiva, o
tratamento da obesidade ainda apresenta resultados insa-
tisfatórios, por estratégias equivocadas e pelo mau uso
dos recursos terapêuticos disponíveis. Muitos indivíduos
recorrem a tratamentos que provocam resultados rápidos,
que garantam a sua satisfação estética.

Para muitos pacientes o tratamento farmacológico é a
única solução para o excesso de peso, principalmente os
fármacos que se apresentam como os “de última gera-
ção” crendo que possuem maior avanço sobre os já exis-
tentes, o que nem sempre acontece. Assim, mesmo que
evidências científicas apontem sentido oposto aos efeitos
de determinados medicamentos, e possam apresentar
danos à saúde do paciente, médicos continuam a pres-
crever indiscriminadamente, medicamentos para o con-
trole da obesidade e a defendê-los publicamente.

O diabetes mellitus é uma doença crônica e progres-
siva caracterizada por várias alterações metabólicas
compreendendo uma produção hepática de glicose ina-
dequada, diminuída sensibilidade dos tecidos periféricos
a ação da insulina, secreção elevada de glucagon e por
um declínio da função do pâncreas na produção de insu-
lina, como decorrência da degradação das células beta. É
considerada como grupo de distúrbios metabólicos com
etiologias variadas, que proporcionam em comum a hi-
perglicemia crônica, que vem acompanhada de altera-
ções no metabolismo dos carboidratos, lipídeos e prote-
ínas.

Existe uma carência de medicamentos para o trata-
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mento da obesidade, além de diversas restrições relacio-
nadas aos medicamentos existentes no mercado. Por esse
motivo, tem-se buscado novos alvos terapêuticos para
essa doença. Assim, medicamentos disponíveis para ou-
tras finalidades, mais que alteram o peso corporal, tem
despertado o interesse de pesquisadores na tentativa de
incrementar o arsenal terapêutico. Nesse sentido, a Lira-
glutida, disponibilizada para tratamento de diabetes mel-
litus tipo 2, tem instigado os pesquisadores, pois parece
contribuir para perda de peso. Sendo assim, a principal
finalidade do presente estudo será abordar os mecanis-
mos de ação da liraglutida, fármaco incretinomimético
similar ao glucagon tipo 1 no tratamento da Diabetes
Mellitus tipo 2, o qual é idêntico estruturalmente ao
GLP-1 nativo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho constituiu-se de revisão de literatura

com a finalidade de discutir o mecanismo de ação da
liraglutida em pacientes acometidos por diabetes melli-
tus tipo 2. Foram pesquisados sites PORTAL BIO-
CURSOS, SCIELO, PUBMED, por meio das seguintes
palavras-chave: obesidade, diabetes mellitus tipo 2, lira-
glutida, GLP-1, resultando em trinta sete artigos, dos
quais vinte e um foram utilizados para a construção do
presente artigo.

3. DESENVOLVIMENTO
Epidemiologia e Doença

A obesidade é definida como acúmulo anormal ou
excessivo de gordura corporal, o qual pode afetar nega-
tivamente a saúde dos indivíduos. Atualmente a obesi-
dade é um problema de saúde pública devido ao dese-
quilíbrio entre a ingestão e o gasto energético, sendo a
má alimentação a principal causa de obesidade na ado-
lescência, enquanto os fatores ambientais são os princi-
pais causadores da obesidade na fase adulta1.

No Brasil, entre 2003 e 2013, a obesidade entre mu-
lheres de 20 anos ou mais de idade passou de 14,0% para
25,2%, um aumento de 11,2 pontos percentuais. Entre os
homens, houve um menor crescimento, de 9,3% para
17,5%, uma diferença de 8,2 pontos percentuais. Em
relação ao excesso de peso, também houve um aumento
contínuo tanto para os homens (de 42,4% para 57,3%)
quanto para mulheres (4,1% para 59,8%). Por outro lado,
houve declínio contínuo do déficit de peso, tanto para os
homens (de 2,8% para 1,9%) quanto para as mulheres
(de 4,9% para 2,5%)2.

No que se refere à situação socioeconômica, os re-
sultados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição
(PNSN), para o país como um todo, mostraram que a
prevalência de excesso de peso aumenta de acordo com
o poder aquisitivo, especialmente entre os homens. Em
um estudo sobre fatores de risco para doenças crônicas

realizados em Porto Alegre, observou-se que a obesidade
afeta principalmente os homens de classes sociais mais
altas e as mulheres de menor nível socioeconômico3.

A obesidade está associada a uma série de comorbi-
dades, tais como, doenças tegumentares, respiratórias,
alguns tipos de câncer, doenças músculo esqueléticas,
gastrointestinais, cardiovasculares, metabólicas e o dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2) 4.

Após a ingestão alimentar, há o aumento da capta-
ção dos nutrientes da circulação para os tecidos, particu-
larmente para os tecidos mais sensíveis à insulina, e du-
rante o jejum o processo ocorre no sentido inverso. O
tecido adiposo é um órgão multicelular, regulado por
hormônios e com inúmeras funções, tais como, isola-
mento térmico, barreira física ao trauma, estoque ener-
gético e secreção proteica com ação autócrina, parácrina
e endócrina5,6,7.

O processo de digestão e absorção dos alimentos nos
mamíferos ocorre principalmente no intestino, que fun-
ciona também como um órgão de liberação de hormô-
nios denominados incretinas, que desempenham impor-
tante papel na modulação da resposta das células das
ilhotas pancreáticas, capazes de potencializar a secreção
de insulina, e consequentemente, levar a diminuição de
glucagon8.

Atualmente o diabetes mellitus tipo 2 é considerado
uma das principais doenças crônicas que afetam o ho-
mem contemporâneo e sua importância vem crescendo
em decorrência de vários fatores. Dentre eles destacamos
mudanças de estilo de vida tradicional para moderno,
inatividade física e obesidade. Nesta direção a ansiedade
mental e fisiológica pode diminuir a tolerância à glicose,
como também precipitar o diabetes em pessoas cuja to-
lerância já está em declínio. Desse modo, o estresse no
ambiente de trabalho pode contribuir para o apareci-
mento da doença, exigindo das instituições revisão das
diretrizes que norteiam o trabalho9.

O diabetes mellitus tipo 2 é causado pela redução da
sensibilidade dos tecidos alvos aos efeitos metabólicos
da insulina. Em contraste com o diabetes mellitus tipo 1
(DM1), o tipo 2 está associado ao aumento da concen-
tração plasmática de insulina, que ocorre como resposta
compensatória das células do pâncreas, devido à dimi-
nuição da utilização e armazenamento dos carboidratos.
Entretanto, mesmo os níveis aumentados de insulina não
são suficientes para manter a regulação normal da glico-
se, devido à acentuada redução da sensibilidade dos te-
cidos periféricos a insulina8.

Segundo os critérios de diagnóstico e classificação
do diabetes mellitus, para confirmação do diabetes dos
pacientes que apresentam sinais e sintomais e ou condi-
ções de risco, os valores de glicemia capilar ao acaso
menores que 100 mg/dl são considerados como diabetes
improvável. Nestes casos, recomenda-se testar a glice-
mia em jejum a cada dois anos10.
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A distribuição de gordura é um indicador de risco
para a saúde, sendo que a proporção da circunferência da
cintura e quadril ou proporção abdominal/glútea (AGR)
é a medida mais frequentemente utilizada de adiposidade.
Os dados evidenciam a presença de obesidade androide e
risco crescente para doenças relacionadas à obesidade,
tal como diabetes mellitus11.

A obesidade ocorre pelo depósito exagerado de teci-
do adiposo no organismo e é determinada pelo IMC (ín-
dice de massa corporal) devendo ser igual ou superior a
30 kg/m. Esse IMC deve ser específico dependendo do
sexo e da idade. A obesidade ainda pode ser classificada
como uma doença crônica não transmissível e multifato-
rial. Esta doença apresenta riscos que vão desde a morte
antecipada, até o desenvolvimento e/ou participações em
doenças graves como: diabetes, doenças cardiovascula-
res, hipertensão, distúrbios reprodutivos em mulheres,
alguns tipos de câncer e problemas respiratórios. Ainda
pode causar depressão e comportamento de esquiva so-
cial, prejudicando a qualidade de vida do indivíduo12.

A origem da obesidade pode ser explicada por vários
fatores. A modernização da sociedade, o comodismo, a
praticidade (alimentos instantâneos), alterações psicoló-
gicas (estresse, ansiedade, depressão), envelhecimento
(por limitar as práticas de atividade física e aumentar o
consumo alimentar), sedentarismo, alterações no meta-
bolismo dos lipídios, carboidratos, proteínas, potássio,
fosfato e influência indireta na homeostase do sódio e
água12.

Liraglutida

A liraglutida é um análogo do peptídeo 1 tipo gluca-
gon (GLP-1) humana, que apresenta 97% de homologia
com a GLP-1 nativa. Sua estrutura é baseada nas modi-
ficações de GLP-1 por meio de substituição de Lisina-34
por Arginina-34 e a fixação de uma cadeia de ácido gra-
xo de 16 carbonos no resíduo de Lisina 26 (ligação feita
por meio de uma molécula de ácido glutâmico), que
presumivelmente dificulta a clivagem pela enzima di-
peptidil-peptidase 4 (DPP-4).  Essas modificações in-
cluem um componente de ácido graxo que permite a
ligação não covalente à albumina e, deste modo, aumen-
ta o tempo de meia vida da liraglutida (13 horas) em
circulação bem como seu perfil farmacológico. Além
disso, a liraglutida forma agregados tipo micelares na
hipoderme no local da injeção subcutânea, reduzindo,
deste modo, a suscetibilidade de degradação pela DPP-
413.

A administração do medicamento contendo liragluti-
da, (conhecido no mercado como Victoza®) é realizada
por injeção subcutânea uma vez ao dia. O fármaco tem
absorção lenta e sua biodisponibilidade máxima após
administração é aproximadamente 55%. Sua metaboli-
zação endógena ocorre de maneira semelhante as prote-

ínas grandes, não sendo identificadas uma via específica
para sua eliminação, que ocorre aproximadamente 13
horas12,14.

O fármaco liraglutida foi elaborado exclusivamente
para o tratamento de DM2, e não possui atualmente ne-
nhuma indicação formal como atuante na perda de peso.
Sendo um fármaco novo, não possui ainda todos os da-
dos de segurança definidos, apresentando assim preocu-
pações relacionadas a diversos fatores e reações adversas
decorrentes ao seu uso, como: doenças inflamatórias
intestinais, gastroparesia diabética, reações adversas
transitórias como náuseas, vômito e diarreia, risco de
pancreatite e pancreatite aguda. Eventos adversos rela-
cionados à tireoide, incluindo aumento da concentração
sanguínea de calcitonina, bócio e neoplasia tereoideana,
sinais e sintomas de desidratação como disfunção renal e
insuficiência renal aguda. A liraglutida combinada com
sulfonilureia aumenta o risco de hipoglicemia15.

Sendo um fármaco análogo sintético da incretina
GLP-1, a liraglutida promove o aumento da saciedade e,
consequentemente, reduz a ingesta de alimentos por dois
mecanismos: age sobre o centro da saciedade no cérebro
(aumento da concentração pós-prandial de leptina) e
retarda o esvaziamento gástrico. Em casos de hipergli-
cemia, como ocorre em pacientes diabéticos, também
estimula o pâncreas a secretar insulina. Esses dois meca-
nismos resultam na perda de peso corporal, que é dese-
jada na maioria dos pacientes obesos12.

As duas principais incretinas são o polipeptídeo ini-
bitório gástrico (GIP) e peptídeo 1 tipo glucagon
(GLP-1), que pertencem a uma super-família do peptí-
deo glucagon, e como tal, existe alguma homologia da
sequência de aminoácidos entre esses peptídeos e o glu-
cagon. O hormônio predominante é o GLP-1 que, além
de estimular a secreção de insulina também suprime a
liberação do glucagon, desacelera o esvaziamento gás-
trico, diminui a ingestão de alimentos e a resistência à
insulina15.
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Figura 1. A- Estrutura moleular da GLP-1 humana. B- Estrutura mo-
lecular da liraglutida. Fonte: Hansen et al. (2010) 16.

O mecanismo de ação da liraglutida é a ativação de
receptores GLP-1, pertencentes à família dos receptores
acoplados a proteína G, encontrados na membrana plas-
mática das células beta pancreáticas, células do coração,
rins, pulmões, e sistema nervoso central. Com a ligação
do agonista, ocorre a ativação da via AMPc-Proteína
Kinase8.

A ação de redução da glicemia do GLP-1 está asso-
ciada aos mecanismos normais de controle utilizados
pelas células beta e alfa para regular sua secreção. A
infusão de GLP-1 leva a diminuição progressiva da gli-
cemia até a sua normalização, associada ao aumento na
secreção de insulina e a supressão da secreção de gluca-
gon. Contudo, a medida que a glicemia retorna ao nor-
mal, vão diminuindo os efeitos na secreção de insulina e
na supressão de glucagon. Mecanismo que, segundo se
acredita, diminuem a chance de hipoglicemia. Portanto,
a resposta ao GLP-1 é distinta da resposta aos atuais
secretagogos das classes das sulfoniluréia ou das glini-
das17.

Quando a glicose sanguínea aumenta, no período
pós-prandial, os transportadores GLUT1 e GLUT2 pre-
sentes na membrana das células beta-pancreáticas cap-
tam este carboidrato para equilibrar suas concentrações
do lado externo e interno da membrana. No interior da
célula, a glicose é rapidamente fosforilada a glico-
se-6-fosfato pela glicoquinase, que determina a veloci-
dade da glicólise, ou seja, ativa a geração de piruvato e
sua entrada no ciclo do ácido cítrico. Subsequente, o
metabolismo oxidativo fornece a ligação entre os produ-
tos do metabolismo da glicose e a secreção da insulina.
O aumento da relação citoplasmática adenosina trifosfa-
to (ATP) adenosina difosfato (ADP) decorrente da glicó-
lise aeróbica causa despolarização da membrana plasmá-
tica através do fechamento dos canais de K sensíveis ao
ATP (KATP). Isso permite a abertura dos canais de Ca+2

voltagem-dependentes levando a liberação dos estoques
intracelulares de Ca+2. Esse aumento na concentração
citosólica de Ca+2 desencadeia a fusão das vesículas se-
cretoras que contêm insulina a membrana plasmática
com rápida exocitose desse peptídeo13.

O processo de exocitose aguda de insulina pode ser
dividido em duas vias: 1) a via inicialmente desencade-
ada, onde ocorre o fechamento dos canais de K despola-
rização de aumento nas concentrações intracelulares de
Ca+2; e 2) a via amplificadora, onde há um aumento na
exocitose das vesículas secretoras de insulina induzida
por Ca. As incretinas são capazes de ativar essas vias,
por meio de sua ligação a receptores específicos e a
consequente ativação de moléculas citoplasmáticas sina-
lizadoras. Além disso, a contínua ativação do receptor de
GLP-1 (GLP-1R) também aumenta a síntese de insulina
e a proliferação de células beta13.

Uma única dose de liraglutida administrada via sub-
cutânea resulta numa libertação de insulina de uma ma-
neira dependente de glicose, supressão da secreção de
glucagon e num atraso do esvaziamento gástrico. As
concentrações plasmáticas máximas são obtidas de 10 a
14 horas após administração. Sua absorção é marcada-
mente atrasada quando comparada com o hormônio na-
tivo, acredita-se que isso ocorre pela diferença no tama-
nho das moléculas. Como a liraglutida atrasa o esvazia-
mento gástrico, procederam-se vários estudos para ana-
lisar o efeito na absorção de fármacos que sejam usados
concomitantemente com a liraglutida, não sendo com-
provadas alterações farmacocinéticas significantes13,18.

A liraglutida suprime a glicemia pós-prandial, reduz
a glicemia de jejum, aumenta a primeira fase de secreção
de insulina após refeições e suprime a produção
pós-prandial de glucagon. Ela também reduz em até
0,8% a hemoglobina glicosilada, se comparado com um
placebo. Dessa maneira, esse medicamento é uma opção
atraente em pacientes obesos, devido ao seu efeito no
peso corporal e baixo risco de hipoglicemia. Além disso,
seu efeito favorável sobre a pressão arterial e esteatose
hepática é encorajador, ainda que maiores estudos sejam
necessários. Teoricamente, a liraglutida pode ser um
agente útil no diabetes precose ou pré-diabetes por in-
terromper ou retardar a progressão de falhas das células
beta, e por ajudar a manter a glicemia normal. No en-
tanto, a segurança em longo prazo ainda não foi estabe-
lecida19,20,21.

4. CONCLUSÃO
As pesquisas sobre a ação das incretinas e a desco-

berta de ativação dos receptores de GLP-1 melhora o
controle glicêmico, já que no diabetes tipo 2 há deficiên-
cia de GLP-1 levando a uma nova abordagem de trata-
mento. Estão sendo desenvolvidos inibidores da DPP-4 e
análogos da GLP-1, como também incretino miméticos
sintéticos, entre os quais a liragluida, que apresenta 97%
de homologia com a GLP-1 nativa. Até agora, os resul-
tados de estudos clínicos tem demonstrado a eficácia
desses agentes no sentido de melhorar a glicemia, com
efeitos colaterais leves e moderados. É importante ob-
servar que esses agentes não foram associados ao carac-
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terístico ganho de peso da maioria das terapias an-
ti-hiperglicêmicas. Na verdade, houve significativa perda
de peso com a liraglutida. Os estudos também indicaram
a capacidade desses agentes de preservar ou melhorar a
função e/ou a massa de células beta. As pesquisas conti-
nuam no sentido de desenvolver compostos para ampliar
a ação das incretinas, constituindo-se em uma alternativa
terapêutica importante para o diabetes tipo 2.

No entanto, hoje já existem pesquisas que procuram
comprovar a eficácia da liraglutida para o tratamento de
obesidade. No Brasil, ainda não existe a indicação desse
fármaco para pacientes obesos, porém mesmo assim,
muitos indivíduos já utilizam essa medicação com a fi-
nalidade de emagrecimento. Essa realidade pode estar
próxima a mudar, uma vez que algumas pesquisas vêm
demostrando resultados positivos para o uso da substân-
cia liraglutida na perda de peso. Possivelmente em pou-
co tempo essa medicação poderá fazer parte dos fárma-
cos que ajudam no tratamento de obesidade. Contudo,
novos estudos são necessários para comprovar a eficácia
da liraglutida, bem como a segurança de seu uso como
emagrecedor.
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RESUMO
Sabe-se que o câncer de mama é uma doença que traz um
grande impacto na vida da mulher, uma vez que suas for-
mas de tratamento – mastectomia, quimioterapia e radio-
terapia - provocam não só alterações físicas, mas também
sociais e emocionais.  Frente a isso, o objetivo deste artigo
foi identificar, através de revisão de literatura, a influência
da mastectomia radical, um dos principais tratamentos
para o câncer de mama, na vivência da sexualidade da
mulher. Para o estudo, recorremos a livros e artigos que
abordavam sobre a temática. A busca dos artigos foi reali-
zada na ferramenta de busca Google Acadêmico e na base
de dados Scielo. Os descritores utilizados para a busca fo-
ram: câncer de mama, reações emocionais, mastectomia
radical e sexualidade. Foi constatado que a mastectomia
radical pode afetar a identidade, a feminilidade e conse-
quentemente a vivência da sexualidade da mulher. Obser-
vou-se também que a relação satisfatória entre a paciente e
o companheiro contribui para um melhor enfrentamento
do impacto causado pela mastectomia radical, superando
assim, o sofrimento e o estresse emocional desencadeado
por este.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de mama, reações emocio-
nais, mastectomia radical, sexualidade.

ABSTRACT
It is known that breast cancer is a disease that brings a big
impact on the lives of women, since their forms of treatment -
mastectomy, chemotherapy and radiotherapy - cause changes
not only physical, but also social and emotional. Faced with
this, the objective of this paper was to identify, through litera-
ture review, the influence of radical mastectomy, one of the
main treatments for breast cancer, the experience of sexuality
of women. For the study, we turn to books and articles that
addressed on the subject. The search for articles was held at the
Google Scholar search engine and Scielo database. The de-
scriptors used for the search were: breast cancer, emotional
reactions, radical mastectomy and sexuality. It has been found
that radical mastectomy may affect the identity, femininity and
consequently the experience of sexuality of women. It was also
observed that a satisfactory relationship between the patient

and the partner contributes to better face the impact of radical
mastectomy, thus overcoming, the suffering and emotional
stress caused by this.

KEYWORDS: Breast cancer, emotional reactions, radical
mastectomy, sexuality.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que o câncer de mama é uma das doenças

mais temidas pelas mulheres devido a sua gravidade e as
significativas mudanças que repercutem em todas as
esferas da vida da mulher após o diagnóstico. Não há
uma causa única e específica do câncer de mama, mas
sim uma série fatores que podem envolver aspectos ge-
néticos, hormonais e ambientais que contribuem para o
seu desenvolvimento.

Os tipos mais comuns de tratamento do câncer de
mama são a quimioterapia, radioterapia e mastectomia
(cirurgia de amputação). O tratamento utilizado depen-
derá do estágio em que doença se encontra, mas segundo
estudos do Instituto Nacional do Câncer, o INCA (2015)1,
a mastectomia é a prática mais usada em mulheres aco-
metidas pelo câncer.

Ao se submeter à retirada da mama, certamente a
mulher passa por uma grande mudança, podendo inter-
romper os hábitos de vida tanto dela, como de sua famí-
lia, também provocando sentimentos de impotência e
frustração, pois as mamas são vistas como uma parte
importante de seu corpo, sendo símbolo da feminilidade,
atração sexual e da amamentação. Independentemente da
idade ou fase da vida em que acontece, as consequências
da mastectomia são marcantes para as mulheres que a
vivenciam.

Frente a isso, a presente pesquisa tem como objetivo,
compreender, a partir de uma revisão de literatura, qual a
influência da mastectomia radical sobre a vivência da
sexualidade feminina. Acredita-se que a relevância de tal
pesquisa está assentada no fato de ir à contramão da
maioria das pesquisas que estão voltadas para o estágio
inicial, ou seja, para a fase de diagnóstico e tratamen-
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to do câncer, existindo poucos estudos sobre a situação
psicossocial na fase pós-tratamento.

Assim, o estudo aqui proposto, visa trazer mais co-
nhecimento acerca dessa fase que necessita, muitas vezes,
de um cuidado psicológico em função das modificações e
transformações ocasionadas pela mastectomia radical,
uma vez que tal procedimento cirúrgico causa um grande
impacto no aspecto físico, psicológico, social e, princi-
palmente, na vivência da sexualidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS
No que diz respeito aos aspectos metodológicos, este

artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica, que obje-
tiva discutir sobre os aspectos emocionais e sociais que
envolvem a vivência da sexualidade de mulheres subme-
tidas à mastectomia radical, com base em referências
teóricas publicadas em livros, artigos, teses e outros2.

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos
(2008, p. 43)3,

Trata-se do levantamento de algumas das biblio-
grafias mais estudadas em forma de livros, revistas,
publicações avulsas, sua finalidade é colocar o pesqui-
sador em contato direto com o que já foi escrito sobre
determinado assunto, com objetivo de permitir ao cien-
tista poder analisar ou manipular suas informações com
outras bibliografias já publicadas.

A busca por esses materiais foi realizada através da
ferramenta de busca Google Acadêmico e na base de
dados Scielo. Os descritores utilizados para as buscas
foram: câncer de mama, reações emocionais, mastecto-
mia radical e sexualidade.

3. DESENVOLVIMENTO
Câncer de Mama:
Conceito e Formas de Tratamentos

Segundo Silva (2008)4, há muito tempo o câncer é
conhecido como uma doença agressiva que, na maioria
dos casos, pode levar a óbito. O primeiro a usar a pala-
vra câncer foi Hipócrates, que utilizava a denominação
“kakinos” para se referir a alguns tipos de tumores.

No início do século XX, o câncer era caracterizado
como contagioso e imoral. Acreditava-se, na época, que
a doença poderia ser contagiosa e adquirida por meio de
relações extraconjugais, sendo esta considerada como
resultado de pecados e vícios. A noção do câncer como
castigo foi gradualmente substituída a partir da década
de 1950 e nas duas décadas seguintes surgiu a ideia de
que o indivíduo mais propenso a desenvolver essa doen-
ça era aquele com personalidade marcada pela passivi-
dade, depressivo e com dificuldade de estabelecer vín-
culos afetivos4.

De acordo com o INCA (2015)1 o câncer de mama se
caracteriza pelo aumento rápido e desordenado das célu-

las do tecido mamário. Nem sempre a doença é hereditá-
ria, uma vez que ela pode evoluir através das modifica-
ções genéticas.

As alterações genéticas podem ser desenvolvidas por
vários fatores, entre eles: exposição a hormônios (estro-
gênios), irradiação na parede torácica para tratamento de
linfomas, excesso de peso, ausência de atividade física,
excesso de ingestão de gordura saturada e álcool6.

Costa & Gomes (2004)7 destacam que o corpo busca
substituir células antigas por células novas, essas altera-
ções algumas vezes saem do controle, produzindo muitas
células e, assim, desenvolvendo o tumor.

Um tumor pode ser benigno ou maligno. Os benignos
não são tidos como cancerígenos, suas células têm o
porte próximo do padrão, elas se expandem de forma
lenta e não invadem os tecidos próximos. Já os tumores
malignos são cancerosos e, se as células não forem con-
troladas, elas crescem, invadindo assim os tecidos e ór-
gãos vizinhos, possivelmente espalhando-se em outras
partes do corpo6.

De acordo com a OMS - Organização Mundial de
Saúde em 2015, o câncer de mama se desenvolve a partir
de células da mama, geralmente, nas células do epitélio
que abrange a camada mais profunda do ducto mamá-
rio. O câncer de mama pode ser "in situ", quando não há
perigo de invasão e metástase. Se o diagnóstico for es-
tabelecido em fase precoce, os tumores podem ser cura-
dos.

Após o diagnóstico de câncer, o médico precisa veri-
ficar em qual estágio a doença se encontra, para então
determinar qual tipo de tratamento será feito. Entre eles
estão, a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia8.

A cirurgia é o método mais conhecido e eficaz. Há
casos em que se consegue remover o tumor por inteiro,
sendo desnecessário integrar qualquer outro tipo de tra-
tamentos, já em outros casos, apesar da retirada total ou
parcial da mama, ainda é preciso a realização de radio-
terapia e quimioterapia9.

A radioterapia é um método que utiliza radiação para
destruir as células cancerosas, podendo ser realizada
isoladamente ou em conjunto com a quimioterapia ou a
cirurgia, dependendo do estágio clínico. Cada pessoa
reage de forma diferente ao tratamento, no qual podem
ou não surgir efeitos colaterais, os quais se destacam:
cansaço, perda de apetite, náuseas, vômitos e dor1.

Ainda segundo o Instituto Nacional do Câncer, a
quimioterapia, é um tratamento químico, destinado a
eliminar as células doentes que causam o tumor, impe-
dindo que elas se espalhem pelo corpo. O tratamento é
indicado com quatro finalidades, sendo: curativo (des-
truição total do tumor), adjuvante (prevenção de metás-
tase e recaídas do tumor), prévia ou neoadjuvante (redu-
ção do tumor para posterior a cirurgia ou radioterapia) e
paliativa (melhoria na qualidade de vida e aumento da
sobrevida do paciente). Sua aplicação é definida pelo
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médico, podendo ser: intravenosa (pela veia), via oral
(pela boca), intramuscular (pelo músculo), subcutânea
(abaixo da pele), intratecal (pela espinha dorsal) e tópica
(sobre a pele). O tratamento quimioterápico também traz
alguns efeitos colaterais como: perda da libido, perda de
pelos e cabelos, diarreia, dor, ardência, náusea, vômito,
entre outros.

Apesar das dificuldades do tratamento, é importante
que a mulher consiga compreender que existem métodos
eficazes e que ela pode ter qualidade de vida, apesar do
diagnóstico. Contudo, na maioria das vezes, o diagnós-
tico está diretamente associado a sentimentos negativos,
uma vez que o câncer e seu tratamento resultam em mu-
danças na imagem corporal, nas habilidades e desempe-
nho das funções diárias dos pacientes e também da famí-
lia, fazendo com que os mesmos só pensem nos aspectos
negativos, o que pode trazer sofrimento psíquico.

Ao compreender como se dá o adoecimento pelo
câncer e suas formas de tratamento, percebe-se que o
sofrimento psíquico é inevitável, tanto para os pacientes,
quanto para os familiares e, por isso, acredita-se ser de
grande importância atentar para as possíveis reações
emocionais causadas pelo impacto do diagnóstico.

Reações emocionais frente ao diagnóstico e
tratamento

Sabe-se que o câncer é, na maioria das vezes, asso-
ciado a sofrimento, dor, mutilação e até mesmo a morte.
Assim é ainda o mais temido pelas mulheres, por aco-
meter uma parte de seu corpo muito valorizada e que
representa um papel muito significativo na identidade e
sexualidade da mulher. Assim, é caracterizado por ser
uma doença invasiva e agressiva, podendo ser traumática
e causadora de sofrimento físico e psíquico10.

Quando a mulher é diagnosticada com o câncer de
mama acaba obtendo uma nova identidade, já que a par-
tir do diagnóstico várias mudanças ocorrem em sua vida
e na vida de seus familiares, tais como: afastamento do
trabalho e dos familiares para se dedicar ao tratamento,
restrição nas atividades cotidianas e às vezes não pode
sequer se dedicar ao cuidado dos filhos, da família e da
casa como anteriormente.

Tais mudanças são acompanhadas de outros aspectos
como: medo da morte, incerteza do sucesso do trata-
mento, medo da retirada da mama e a perda de algumas
pessoas de seu convívio. Neste sentido, Vieira et al.
(2007, p. 314)11 apontam que “o câncer de ma-
ma desestrutura a mulher no sentido de trazer para a sua
convivência a incerteza da vida, a possibilidade de re-
corrência da doença e a incerteza do sucesso do trata-
mento”.

A mastectomia e a quimioterapia destacam-se como
os tratamentos mais temidos pelas mulheres. A mastec-
tomia devido à retirada da mama e a quimioterapia pelos
seus efeitos colaterais, tais como: náuseas e vômitos,

queda dos cabelos, entre outros. Estes efeitos dificultam
a aceitação do tratamento e causam a rejeição do mesmo.

A mastectomia é um procedimento cirúrgico muito
agressivo, pois se dá pela retirada parcial ou total da
mama, assim está acompanhada de consequências trau-
máticas. Após a realização da retirada da mama, ocorrem
consequências psicológicas que podem ser mais graves
do que a própria mutilação da mama12.

De início, é o médico quem deve informar ao paci-
ente que sua vida irá sofrer certas transformações, que o
tratamento é algo sério e contínuo e que carecerá de
cautela e atenção. Frente a tais mudanças, não se sabe
como o paciente irá lidar, o que se sabe é que essas mu-
danças provocam um sofrimento e que cada sujeito pos-
sui uma maneira individual de manifestar tal sentimento.

Todas estas mudanças desencadeadas pelo adoeci-
mento e pelo tratamento podem trazer consigo várias
perdas e, por isso, pode-se dizer que a mulher que é
acometida pelo câncer de mama pode entrar num pro-
cesso de luto. Luto este que não se refere só à morte fí-
sica, mas também pela perda de uma parte significativa
do corpo, que é a mama. Autores como, Bowlby (1985)13,
concordam que a quebra do laço causado pela perda
provoca uma sequência de reações e sentimentos consi-
derados naturais. O luto é um processo de reorganização,
diante disso ao elaborar o luto, a pessoa se torna capaz
de lidar com a perda, assim encontrando novas formas
de se estruturar diante de sua nova realidade. Bowlby
(1985)13 cita a existência de quatro fases do luto, que
podem se manifestar de forma diferente em cada sujeito
em relação ao grau e durabilidade.

A primeira é a fase de choque e entorpecimento que
pode vir a durar horas ou semanas, podendo ser acom-
panhada de aflição, angústia e raiva. Este é o momento
em que o indivíduo encontra dificuldades em acreditar
que aquilo está acontecendo. Neste período é necessária
a presença de outras pessoas, no qual oferecem estímu-
los a paciente13.

A segunda fase refere-se ao desejo e busca pela figu-
ra perdida, tem duração por um longo período. A raiva
pode aparecer nesta fase, especialmente quando o indi-
víduo se dá conta que houve uma perda, assim gerando
desespero, preocupação, perda do sono, entre outros sen-
timentos. Isso porque a pessoa que está passando por
esta fase tem o desejo de recuperar aquilo que perdeu,
assim trazendo maior frustração. Nesta fase aparecem
dois sentimentos diferentes que se oscilam, de um lado
mais racional, o indivíduo sabe que aconteceu a perda e
sofre com esse pensamento, do outro lado é mais emo-
cional, onde ainda tem objeção em aceitar a perda. Não
aceitando a realidade, o indivíduo tem um comporta-
mento de busca pelo que foi perdido, sendo a principal
característica desta fase. Sobre isso Bowlby (1985, p.
95)13 comenta “vemos, assim, que a busca incessante, a
esperança intermitente, o desapontamento repetido, o
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pranto, raiva, a acusação e a ingratidão são característi-
cas da 2º fase do luto, e devem ser encaradas como ex-
pressões da forte premência de encontrar e recuperar a
pessoa perdida”.

A terceira fase é caracterizada pela desorganização e
desespero, no qual são manifestas por meio do choro,
desesperança e raiva, podendo assim, existir um senti-
mento no indivíduo de que nada mais vale à pena, vindo
a se sentir incapaz de fazer algo. Muitas vezes está cer-
cado de desejo de morte, pois acredita que a vida não
tem mais sentido. Embora seja difícil a aceitação, o indi-
víduo necessita se adaptar a esta perda, assim comple-
tando a última fase13.

A última fase se dá pelo maior ou menor grau de or-
ganização, em que a pessoa aceita a perda. Este é um
momento doloroso, mas fundamental, pois é quando o
indivíduo retoma suas atividades se adequando às modi-
ficações causadas pela perda, assim restabelecendo sua
vida.

Cabe enfatizar, que todas as pessoas que perdem um
ente querido, partes significativas do corpo, emprego,
bens, entre outros, podem passar por todo esse processo
de elaboração do luto. Além de poder passar por estes
estágios citados anteriormente para a elaboração das
perdas sofridas durante o adoecimento, Kübler-Ross
(2008)14 menciona cinco estágios emocionais que os
pacientes normalmente passam ao descobrirem a doença,
são eles: negação, raiva, barganha, aceitação e depres-
são.

O primeiro estágio é o da negação, que ocorre quan-
do o paciente toma conhecimento da doença e acaba se
recusando a aceitar o diagnóstico, ou seja, é uma defesa
psíquica utilizada para negar ou para não enfrentar o
problema. Assim, a negação é um mecanismo de defesa
temporário, sua duração dependerá da intensidade que
mulher é capaz de lidar com essa dor do recebimento do
diagnóstico, em geral, a negação não permanece por
muito tempo, é comum que após o choque inicial ou
quando o paciente estiver mais bem preparado queria
falar sobre fim de sua vida, encarando agora sob uma
nova ótica, mas também é necessário respeitar o limite
do paciente.

Kübler-Ross (2008, p. 46)14 aponta que “a maioria
dos pacientes não se serve da negação por muito tempo.
Podem conversar rapidamente sobre a realidade de seu
estado e, de repente, demonstrar incapacidade de conti-
nuar encarando o fato realisticamente”. Quando houver
uma mudança na fala do paciente, por exemplo, se ante-
riormente falava abertamente sobre sua morte ou ques-
tões mórbidas e logo em seguida passa a falar de ques-
tões alegres e que seja exatamente o oposto desta fala
anterior pode ser a defesa mais uma vez se manifestando
é necessário que se ouça e compreenda o paciente e a
situação difícil em que se encontra.

O segundo estágio ocorre quando o ego não conse-

gue manter a negação, assim, ele dá espaço para os sen-
timentos de raiva, revolta, inveja e ressentimento. Os
pacientes se sentem frustrados por estarem doentes, não
se conformam com o diagnóstico, se revoltam com o
mundo e passam a descarregar esses sentimentos tanto
na família como na equipe médica. Muitas vezes, essa
raiva é a reação à interrupção prematura de suas ativida-
des, objetivos ainda não alcançados, construções que
foram começadas e não foram concluídas.

Ainda em relação ao estágio da raiva encontramos o
seguinte apontamento feito por Kübler-Ross (2008, p.
57)14 “um paciente que é respeitado e compreendido, a
quem são dispensados tempo e atenção, logo abaixara a
voz e diminuirá suas exigências”. Sabe-se que o paciente
encontra-se em uma situação vulnerável, a raiva é sua
defesa, uma forma de reagir à doença. Assim, familiares,
médicos, psicólogos devem demonstrar apoio e com-
preensão as demandas do paciente para que este possa,
progressivamente, ir diminuindo esses atos de raiva e
voltando a uma condição mais equilibrada de suas emo-
ções.

A pessoa, ao dar-se conta que a negação e a raiva não
resolveram, passa para o terceiro estágio que é o da bar-
ganha. Nesta fase a paciente busca fazer algum tipo de
acordo de maneira que as coisas possam voltar a ser co-
mo antes, assim, negociando sua cura com a equipe mé-
dica, com os amigos e com forças divinas, em troca de
promessas, pactos e sacrifícios. “A maioria das barga-
nhas são feitas com Deus, são mantidas geralmente em
segredo, ditas nas entrelinhas ou no confessionário do
capelão [...]”. Psicologicamente, as promessas, podem
estar associadas a uma culpa. “Portanto, seria bom se as
observações feitas por esses pacientes não fossem me-
nosprezadas pela equipe hospitalar”14.

Ao ver que não adiantou negar a doença, se revoltar e,
muito menos negociar, o paciente percebe a realidade e
assim entra no quarto estágio que é o da depressão. Nes-
ta fase aparecem os sentimentos de tristeza, culpa, de-
sesperança e medo. Percebendo que não consegue mudar
esta situação, acaba se isolando do mundo externo, pois,
surge um sentimento de grande perda. São várias as im-
plicações neste estágio como questões financeiras, alto
custo do tratamento e dos processos, fundos, dinheiro,
poupanças e imóveis podem ser liquidados para custeio
do tratamento, risco de demissões pelas faltas no em-
prego, são medos comuns a pacientes, além do medo de
encarar a própria finitude14.

Por fim, percebendo que não alcançou a cura, a pa-
ciente aceita o diagnóstico, entrando, assim, no quinto e
último estágio, denominado por Kübler-Ross, (2008)14

de aceitação. Nesta fase o indivíduo já não experimenta
mais o desespero, pois consegue enxergar a realidade,
assim estando pronto para enfrentar a situação com
consciência. Aqui o que realmente é importante é que o
paciente alcance a fase em paz e com dignidade, sem ser
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confundida com um estágio feliz. Neste estágio lançar
um olhar sobre a família também é de extrema impor-
tância. Já em relação ao paciente, este não enfrenta mais
a oscilação gritante de sentimentos, “é quase uma fuga
de sentimentos [...] as vésperas da morte, encontra uma
certa paz e aceitação, seu círculo de interesse diminui”.
Entretanto, o autor menciona que “há alguns pacientes
que lutam até o fim, que se debatem e se agarram à es-
perança, tornando impossível atingir este estágio de
aceitação”14. As lutas ou tentativas de negar o inevitável
apenas tornam mais difícil se chegar ao estágio da acei-
tação.

É de importante relevância esclarecer que não existe
uma sequência dos estágios como foi descrita acima, é
comum pessoas que passam por este processo ficarem
estagnados em uma das fases sem conseguir passar
completamente por ela, outras não passam por todo o
processo, nunca chegando a uma aceitação total.

Apesar da existência de estágios que caracterizam o
processo de adoecimento, Silva (2008)10 nos diz que a
relação entre o paciente e a doença é diferenciada de
indivíduo para indivíduo, pois cada um traz um signifi-
cado muito particular para a situação em que está pas-
sando.

Já Cardoso, et al. (2009, p.08)15 dizem que em alguns
casos pode ocorrer à aceitação e adaptação do paciente a
doença, mas quando não há esta adaptação é provável
que o paciente enfrente problemas emocionais, tais como,
ansiedade e depressão. Além das perturbações destaca-
das anteriormente, podem ocorrer também problemas
com o sono, alimentação e conflito na esfera sexual.

Ao receber o diagnóstico do câncer de mama, a pa-
ciente e os familiares começam a se reorganizar, se ade-
quando as modificações que ocorrem em sua vida social,
familiar e profissional. Isso porque ao ser diagnosticada
a paciente passa a frequentar outros ambientes que não
eram habituais, tais como hospitais e clínicas, e a convi-
ver com novas situações e pessoas como os profissionais
que compõem a equipe de saúde e outros pacientes que
também passam pelos mesmos tratamentos. Devido a
essas alterações, tanto a paciente como sua família, pre-
cisam reorganizar o seu modo de vida, criando novos
planos e perspectivas que se adequem ao diagnóstico.
Assim, os fatores objetivos que contribuem para desen-
cadear o sofrimento podem ser parecidos nos diversos
pacientes, mas a forma com que cada um irá lidar e vi-
venciar este momento são únicos e singulares.

Completando, Silva (2009, p. 73)16, afirma que,
mesmo quando a pessoa doente se recupera, torna im-
portante um período de readaptação para sua redefinição
tanto no meio social, profissional como familiar.

Tendo em vista as possíveis reações emocionais do
paciente, podemos destacar um dos sentimentos mais
comuns apresentados por mulheres pós-mastectomizadas
que diz respeito à dificuldade de se relacionar sexual-

mente.

Mastectomia radical e a sexualidade
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o IN-

CA (2015)1, a cirurgia em que ocorre a retirada da mama,
pele e complexo aréolo-papilar, chama-se mastectomia
radical ou total. Sasaki & Lamari (1997)17 afirmam que a
mastectomia radical é indicada em estágio avançado,
tendo como objetivo final a retirada da mama, o músculo
peitoral maior e menor, efetuando o esvaziamento axilar
radical.

Conforme Silva, et al. (2010)10 as mamas são consi-
deradas representações da identidade feminina, desem-
penhando um papel cultural de feminilidade e materni-
dade. “No imaginário social, a mama costuma ser asso-
ciada a atos prazerosos como amamentar, seduzir e aca-
riciar, não combinando com a ideia de ser objeto de uma
intervenção dolorosa”18.

A mama feminina é uma zona erógena, consequen-
temente fonte de prazer. Sendo assim, acariciar as ma-
mas é uma ação normal durante o ato sexual. Portanto,
sempre que é diagnosticado um nódulo mamário suspei-
to, que obriga a sua remoção, a mulher passa por um
processo no qual tem que saber lidar com uma nova
imagem corporal, sendo que esta exerce um impacto na
esfera sexual19.

Para Silva (2008)4 o câncer de mama abala a identi-
dade feminina, assim, compreender a mulher acometida
pela doença é importante para que o tratamento se volte
para uma mulher debilitada em sua sexualidade, mater-
nidade e feminilidade.

A retirada da mama é um procedimento que leva a
uma grande mudança na vida da mulher, pois além de
representar a perda importante de uma parte do corpo,
ocasiona alterações biopsicossociais. Após a mutilação, a
mulher pode vir apresentar várias dificuldades ao reas-
sumir sua vida, e assim perder a capacidade de se sentir
atraente e desejada20.

Segundo Moreira & Manaia (2002)21, as consequên-
cias deste processo excedem o limite individual e esten-
dem-se aos familiares, amigos e relações profissionais.
Assim, as alterações corporais devido à mastectomia
podem ser sentidas de formas diferentes trazendo alte-
rações na autoestima.

Para Ribeiro (2004 apud AMORIM, 2007, p.53)22, “a
mulher mastectomizada é uma mulher mutilada no seu
próprio corpo, recusando ver a sua imagem no espelho
[…] que sofreu danos e perdas, pretendendo esconder o
corpo, corpo esse que deixou de ter sensualidade e assim
esconde-o dela própria e da sociedade […]”. Muitas ve-
zes as doenças com tratamentos mutiladores causam
impedimentos, paralisias, deficiências, além da pausa
tanto na vida profissional, como no cuidado da casa e
dos filhos. Tais impedimentos podem ser vividos como
morte quando essas atividades, que são afetadas, eram
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antes prezadas. Dessa forma, no período pós-operatório
da mastectomia, a mulher pode vir a passar por várias
dificuldades ao retomar sua vida profissional, social,
familiar e sexual.

Assim uma das principais complicações psíquicas é
em relação à sexualidade, pois a paciente tem medo de
não conseguir mais condizer às questões sexuais do par-
ceiro, podendo gerar desavenças no relacionamento,
caso o casal não tenha uma comunicação efetiva favorá-
vel, pois as mulheres que são acometidas pelo câncer de
mama apresentam diminuição do interesse sexual, me-
nopausa precoce, diminuição da libido e da excitação,
assim tornando o ato sexual doloroso, isso ocorre devido
aos efeitos secundários do tratamento.

Sabe-se que a sexualidade humana envolve uma
complexa interação de variáveis biopsicossociais. Se-
gundo a Organização Mundial da Saúde (2015) a saúde
sexual é a integração dos aspectos somáticos, emocio-
nais, intelectuais e sociais do ser sexual, de forma que
sejam positivamente enriquecedoras e elevem a persona-
lidade, a comunicação e o amor. Sendo assim, a função
sexual inclui uma ampla variedade de comportamentos
constituindo um repertório único de cada ser humano e o
relacionamento íntimo de cada casal.

A qualidade do relacionamento existente entre o ca-
sal será responsável não só pela obtenção e cuidado do
equilíbrio emocional da mulher, mas também pela reto-
mada do interesse sexual num estágio mais calmo da
doença. Assim, após a cirurgia e com a estabilidade da
doença, o casal volta a interessar-se pela vida sexual e
começa a se preocupar com o relacionamento sexual de
ambos. Procuram buscar maior intimidade e novas for-
mas de adaptação às condições atuais da mulher a fim de
tornar o relacionamento sexual mais agradável, confor-
tável e prazeroso19.

É importante considerar que a mulher mastectomi-
zada que ainda não tem um parceiro regular, vive a an-
gústia de ser rejeitada, parece assim, viver permanente-
mente num estado de insegurança latente acerca da acei-
tação por parte do parceiro22.

Visto que a falta do seio e mutilações sofridas podem
trazer alterações na autoestima da mulher, em 1999 foi
criado a Lei 9.797/99, no qual previa que mulheres que
sofressem mutilação total ou parcial de mama teriam
direito a cirurgia plástica reconstrutiva, mas sem especi-
ficar o prazo em que ela deveria ser feita. Assim, em
24/04/2013 foi aprovada a lei 12.802, que substitui a
anterior no qual obriga o Sistema único de Saúde (SUS)
a fazer a cirurgia plástica reparadora da mama logo em
seguida à retirada do câncer, quando houver condições
médicas. Caso a reconstrução imediata não seja possível,
a paciente deve ser encaminhada para acompanhamento
clínico, proporcionando uma maior qualidade de vida às
mulheres que retiraram a mama devido ao acometimento
pelo câncer23.

Nessa perspectiva, a sexualidade vivenciada pela
mulher mastectomizada depende de vários fatores, tais
como, a sua personalidade, a sua sexualidade anterior à
mastectomia e o seu ambiente familiar, especialmente o
seu relacionamento com o parceiro, se existir.

4. CONCLUSÃO
O presente trabalho objetivou compreender e levan-

tar maior conhecimento sobre as reações psicológicas
em mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia
radical relacionada à sexualidade feminina, isto é, com-
preender as mudanças e transformações que a mulher
passa após o processo de mastectomia e como vivencia a
sua sexualidade.

O câncer de mama é uma das doenças que mais cau-
sam pavor nas mulheres, em função de todas as trans-
formações e efeitos tanto físicos, quanto psicológicos
que provocam. A mastectomia (cirurgia de amputação) é
um tratamento extremamente agressivo, que resulta em
mudanças no corpo das mulheres a ela submetidas e,
consequentemente, na imagem que fazem de si. Este
procedimento pode provocar inúmeros sentimentos ne-
gativos, tais como, frustração, baixa autoestima, impo-
tência.  Isso porque as mamas assumem os símbolos da
feminilidade, atração sexual e da amamentação.

Ocorrem também mudanças relacionadas ao cotidi-
ano e a vida social da mulher, afastamento do trabalho,
da família e dos amigos, em função do tratamento, mo-
dificação de hábitos alimentares e atividades do dia a dia,
estas podem ser algumas das consequências ou resulta-
dos da mastectomia radical.

Medos e angústias são comuns, a falta de certeza de
cura, medo da morte, da própria perda da mama e da
rejeição pelo parceiro.

Frente a todos estes sentimentos, vimos que autores
como Bowlby (1985)13, por exemplo, aponta para quatro
fases do luto, que serão vivenciadas de modo diferente
por cada indivíduo ao encarar as perdas inerentes ao
adoecimento. Já para Kübler-Ross (2008)14 seriam cinco
estágios emocionais que as pacientes passam frente ao
adoecimento. O importante sobre estes estágios e fases, é
que tanto familiares quanto equipe médica devem res-
peitar o paciente, e compreender que estes estágios são
formas de enfretamento da doença, ou do procedimento
que o paciente sofreu, e que cada paciente irá reagir de
um modo. Assim, o adoecimento de cada um é único.

A mama feminina é considerada uma fonte de pra-
zer, é a representação de feminilidade e amamentação.
Assim, qualquer mudança ou necessidade de retirada
parcial ou total desta, irá repercutir em vários setores da
vida da mulher. A sexualidade da mulher pode ficar fra-
gilizada, a paciente, muitas vezes, tem medo de não
conseguir mais condizer às questões sexuais do parceiro,
e outras complicações que se não trabalhadas geram
problemas no relacionamento do casal. Questões como
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diminuição do interesse sexual, uma menopausa precoce,
falta de libido, que ocorrem em função dos efeitos se-
cundários do tratamento, dificultam a vida sexual da
mulher. Compreensão, paciência e conversar com a par-
ceira abertamente, buscando dar apoio, auxiliam a mu-
lher a se sentir mais segura, modificações na vida do
casal podem ser feitas afim de uma vivência da sexuali-
dade mais saudável e positiva.

Entende-se assim, a importância de compreender e
construir conhecimento em relação à vivência da sexua-
lidade feminina, pois a mastectomia é um procedimento
que implicará em modificações em várias esferas da vida
da mulher, aspectos ou sentimentos negativos podem
ocorrer, mas quando há compreensão por parte do par-
ceiro, a mulher pode se sentir mais segura e vivenciar a
sua sexualidade de forma mais efetiva, desenvolvendo
estratégias vinculadas a sua nova realidade.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão
acerca da representação social de família de jovens em conflito
com a lei. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
nas bases de dados eletrônicas por meio das palavras chave,
encontrando material relacionado ao tema. Há muitos estudos
que colocam a família como base para os adolescentes que
acabam se envolvendo com atividades ilícitas. Estes estudos
colocam a família como a única responsável por tais atitudes.
Foram vistos, em contrapartida, estudos que comprovam que a
família não é a maior influência do jovem, e sim a sua proteção,
transmitindo segurança nas adversidades. Portanto, não se
pode culpabilizar totalmente a família pelas ações do jovem
infrator. Existem outros fatores que influenciam na tomada
dessa decisão pelo adolescente, como a questão financeira,
amizades, e falta de recursos como saúde, alimentação e edu-
cação. Assim, propõe-se essa reflexão, buscando esclarecer o
papel e a influência da família, na tentativa de possibilitar a
construção de novas perspectivas sobre a relação entre família
e jovem infrator.

PALAVRAS-CHAVE: Relação familiar, violência, adoles-
centes, culpabilização.

ABSTRACT
This article aims to propose a reflection about the family’s social
representation by teenagers who are in conflict with the law. For
this, a bibliographic search was performed, in electronic databases,
through keywords, finding some material about this topic. There
are many studies which put the family as the basis to teenagers
who become involved with illegal activities. This studies placing
the families as the only responsible for such attitudes. On the other
hand, we saw studies that show the family is not the greatest in-
fluence to the persons, but they are their protection, giving them
security in casual adversities. Therefore, one can not blame the
family totaly for the violater teenager’s actions. There are some
other factors that influence this decision by the adolescent such as
financial issue, friendships, and lack of some resources such as
health, food and education. Thus, this reflection is proposed, look-
ing for to clarify the role and the influence of the family, with the
aim of to enable the construction of new perspectives about family
and violater teenager’s relationship.

KEYWORDS: Family relationships, violence, adolescent,
blame.

1. INTRODUÇÃO
O adolescente constitui, hoje, grande parcela da po-

pulação brasileira. Assim, não raro vemos associações
entre essa fase e a violência e consequentemente discus-
sões sobre as causas deste fenômeno. Segundo dados do
Mapa da Violência (2014)1, a maior parte das vítimas de
homicídios no Brasil ocorre com jovens na faixa de 15 a
25 anos. Portanto, compreender este universo é de gran-
de importância para a nossa sociedade.

Dados e números apontam percentuais de adolescen-
tes infratores no Brasil e a situação quanto ao cumpri-
mento das penas a eles aplicadas. Como afirmamos, re-
fletir sobre o tema gera discussões e um dos principais
questionamentos é sobre o papel da família na formação
da criança e do adolescente.

Nosso trabalho busca, a partir de literatura especiali-
zada sobre a formação da personalidade da criança e do
adolescente, discutir a representação social de família de
adolescentes em conflito com a lei. Para tanto, os refe-
renciais teóricos principais a serem empregados em
nosso trabalho serão as considerações teóricas de Fiorelli
& Mangini (2012) e Trentin (2011)3. Estes discorrem
sobre a valorização da subjetividade da criança por parte
de sua família, mais especificamente, pelos pais, figuras
que representam segurança e autoridade. Como suporte
necessário, discutimos também as medidas socioeconô-
micas, a situação atual de tais medidas, no âmbito das
políticas públicas, baseando-nos teoricamente no Esta-
tuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Partindo dessas concepções teóricas, justifica-se, en-
tão, a necessidade de pesquisar a representação que têm
de família os adolescentes que cumprem medidas socio-
educativas. Buscamos conhecer não só a influência da
família na vida desses jovens, mas, com base nos resul-
tados, apresentar propostas ou ações psicossociais vol-
tadas tanto para os jovens como para suas famílias.

A violência cometida por adolescentes provoca um
debate para entrada dos jovens no mundo do crime. Se-
gundo o Senso Demográfico, a população total Brasileira
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em 2012 é de 190.755.799 pessoas, entre elas
21.265.930 milhões são adolescentes e jovens (entre 12 e
21 anos). A partir disso, os dados mostram que 88.022
desses adolescentes cumprem medidas em meio aberto,
sendo prestação de serviço à comunidade e liberdade
assistida, representando 0,41% do número total de ado-
lescentes. Destes, 20.532 representam adolescentes em
restrição e privação da liberdade, ou seja, medidas de
internação, internação provisória e semiliberdade. Por-
tanto, surge a necessidades de, a cada crime cometido,
tentar entender por que o menor o cometeu, a gravidade
do mesmo, e se o sujeito é capaz ou não de saber por que
o fez.  Dados da Secretaria de Direitos Humanos mos-
tram que 71% dos adolescentes do sistema socioeduca-
tivo no Brasil tem a faixa etária entre 14 e 17 anos:

“Atos infracionais cometidos por adolescentes devem ser
entendidos como resultado de circunstâncias que podem ser
transformadas e de problemas passíveis de superação, de in-
serção social saudável, e de reais oportunidades” (Secretaria
dos Direitos Humanos, 2012)4.

Assim, ao buscarmos compreender as razões sobre a
violência provocada por adolescentes, há questionamen-
tos sobre a situação familiar destes jovens. Existe um
debate sobre a importância da família neste processo,
que não pode ser ignorado pela sociedade e que, no âm-
bito da pesquisa em psicologia, ainda ocupa a atenção
dos profissionais da área.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Após o exposto acima, passamos a refletir sobre a

temática de violência, família e adolescente, acreditamos
ser necessário fazer um estudo mais especifico sobre
esse tema. Dessa forma, julgamos que a Teoria das Re-
presentações Sociais, no momento, pode ser a mais in-
dicada para pensarmos algumas questões, levando em
conta as várias representações sociais existentes, até
mesmo quando se trata de família.

É importante destacar o que Moscovi (1978, apud
Alexandre, 2004)5 conceitua como representação social.
São fenômenos sociais que tem que ser entendidos a
partir das funções simbólicas e ideológicas e das formas
de comunicação onde circulam. São formas de conheci-
mento que se manifestam como elementos cognitivos.
Os autores afirmam ainda que a representação social é
uma preparação para a ação, tanto por conduzir o com-
portamento, como por modificar e reconstituir os ele-
mentos do meio ambiente em que o comportamento deve
ter lugar. Então, Moscovici (1981, apud Alexandre,
2004)5 define representação social como um conjunto de
conceitos, frases e explicações originadas na vida diária
durante o curso das comunicações interpessoais.

Após a construção de uma imagem sobre o material,
segue-se a concepção das considerações finais que nos

possibilitaram entrever a relação de família e seu papel
no adolescente infrator.  Para isso, este artigo trata de
uma pesquisa bibliográfica de cunho investigatório, a
qual, segundo Gil (2002)6, é desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente de li-
vros e artigos científicos, em que se amparam as infor-
mações qualitativas a respeito do referido tema.

O autor citado anteriormente ainda aponta que a
principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma ga-
ma de fenômenos. Esta pode, eventualmente, ser ainda
muito mais ampla do que aquela que poderia ser alcan-
çada ao se pesquisar diretamente.

Como primeiro passo, então, foram feitas as leituras
que abordam a importância da família no desenvolvi-
mento da criança e do adolescente. Procurando delimitar
este enfoque, foram realizadas pesquisas em bases de
dados eletrônicas, artigos e resumos por meios das pala-
vras chave: relação familiar, violência, adolescentes e
culpabilização. Em seguida, procedemos ao levanta-
mento dos dados e das reflexões colhidas, a partir do que
torno-se possível efetuarmos as análises dos materiais.

3. DESENVOLVIMENTO
O papel da família

Segundo Trentin (2011)3, a família é a base para a
criança, é onde ela encontra condições para se desen-
volver. Ela é a mediação entre as necessidades biológi-
cas e a vida social a da criança. O autor afirma ainda que
a falta dessa atenção, do amor e do afeto influencia na
socialização do desenvolvimento da criança e do ado-
lescente.

A importância do cuidado materno se dá, então, no
momento em que a mãe é percebida como “o pano de
fundo, criando um ambiente sadio, acolhedor e seguro,
para que o filho possa representar seu papel humano”,
afirma-nos (Pasquali 20107, apud Fiorelli e Mangini,
20122). Assim, a presença materna é essencial. A não
aceitação do bebê pela mãe provoca sentimento de
abandono. Os danos pela atenção insuficiente, pela falta
de carinho são gravíssimos, muitas vezes, irreversíveis e
ocasionam a desconfiança básica, que seria um senti-
mento de ingratidão, e de que o mundo é mau2.

Se o processo de maturação, necessário na adoles-
cência, não se inicia e, por consequência, não há des-
vinculação dos laços familiares da infância, essa falta é
compensada na procura de relações alternativas e pela
redefinição do lugar do adolescente em sua relação com
os outros. A família atua, então, como uma trava contra
as influências desviantes, pontua Ferreira (1997)8.

Fiorelli & Mangiani (2012)2 acreditam que é na in-
fância que se forma a subjetividade do indivíduo, a qual
é capaz de explicar atitudes futuras.



Verri & Santos / Uningá Review V.25,n.1,pp.87-94 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

É no início da infância que a criança aprende a
aceitar limitações. Conhece seus privilégios e suas
obrigações. Inicia o julgamento do certo e do errado.
Desenvolve a distinção do que é do seu time, e de
quem são os outros, os diferentes. Situa-se entre a pu-
nição e a compaixão. Falhas na aquisição desses con-
ceitos produzem vergonha e culpa e conduzem, na
idade adulta, à adoção de comportamentos dirigidos
pela satisfação em humilhar e punir (FIORELLI e
MANGIANI, 2012)2.

Além disso, segundo Benavente (2002)9, os compor-
tamentos desviantes podem surgir como estratégia de
organizar o caos interior, vivido com medo. Este perigo
interno é projetado em objetos externos, como os pais,
por exemplo, que tem uma figura de autoridade.

Ferreira (1997)8 ainda aponta que a ausência de re-
lações próximas e intensas na família cria condições que
conduzem à delinquência. Segundo ele, tal ausência mi-
nimiza a sensibilidade do adolescente à opinião dos pais,
deixando-o mais liberto para responder a solicitações
situacionais e ao encorajamento dos amigos.

Outros autores também apontam a família
com uma importante representação social, como a busca
de estratégias para sobrevivência (Carter et al. (2004)
apud Faco & Melchiori (2009)10:

A família representa o espaço de socialização, de
busca coletiva de estratégias de sobrevivência, local
para o exercício da cidadania, possibilidade para o de-
senvolvimento individual e grupal de seus membros,
independentemente dos arranjos apresentados ou das
novas estruturas que vêm se formando. (Carter &
Mcgoldrick; Ferrari& Kaloustian, 2004 Apud Faco &
Melchiori, 2009)10.

A família é vista ainda como um complexo sistema
de organização, com crenças, valores e práticas desen-
volvidas ligadas diretamente às transformações da soci-
edade. Isso porque busca proporcionar a melhor adapta-
ção possível para a sobrevivência de seus membros e da
instituição como um todo (Minuchin, apud Faco e Mel-
chiori, 2009)10.

De acordo com Mathias (2005)11, é importante aos
pais continuar o cuidado que tem com os filhos peque-
nos e adolescentes. A vida profissional dos pais não pode
ser um obstáculo que impossibilite conversar com a fa-
mília. Atitudes simples como telefonar, perguntar como
esta o dia, se vai a algum lugar, se já almoçou, etc, são
importantes para o adolescente; preocupações que alguns
pais, às vezes, não tem com filhos que já estão na ado-
lescência. Esta postura transmite-lhes a ideia de que são
independentes. Se o filho pratica esportes, os pais podem
prestigiá-lo indo aos jogos, elogiar, corrigir quando fez
algo de errado, incentivá-lo. São detalhes que às vezes
passam despercebidos, pois os pais têm essa visão de

que adolescentes são “revoltados” e não gostam de cui-
dados. Entretanto, pode ser justamente disso que preci-
sam, de atenção, questionamentos e preocupação, se-
gundo Mathias (2005)11.

Às vezes, é importante não julgar os adolescentes,
pois estes se encontram em uma fase conturbada, de
mudanças de humor, comportamento, amizades, trans-
formações no corpo e hormonais. É necessário que os
pais reconheçam onde ele está acertando, sem exigir
demais, assim, evitando um comportamento de revolta e
desconfiança do filho. O diálogo é a melhor maneira de
se relacionar, o que não significa deixá-los colocar re-
gras. É preciso também puni-los, quando for necessário e
procurar compreender o adolescente também, segundo
Mathias (2005)11.

Trentin (2011)3 afirma que grande parte dos jovens
que partem para criminalidade é de famílias desestrutu-
radas, sem estabilidade, abandonados pelos pais e com
baixo nível de escolaridade. Segundo ele, desajustes
familiares como falta de controle e comunicação podem
levar a comportamentos antissociais.

Conforme Ferreira (1997)8, a principal causa da de-
linquência é a ausência de laços fortes entre o indivíduo
e a ordem social, mas também pode haver influências
culturais, educacionais e de relacionamento entre os
grupos sociais. O autor acrescenta ainda que, quando a
estrutura da família é afetada, a mesma perde a capaci-
dade de controlar e supervisionar os comportamentos do
filho, aumentando as chances da delinquência.

Um exemplo citado por Gomide (2011 apud Trentin,
2011)3.

Um pai que, chegando em casa raivoso, bate em
seu filho, independentemente do que o filho esteja fa-
zendo, poderá conseguir desencadear na criança um
sentimento de rejeição e estará fazendo com que a pu-
nição perca o seu poder educativo, pois ficará associa-
da à falta de afeto e amor. A ligação entre a carência e o
crime é proporcionada pela assertiva de que a carência
prejudica fortemente a capacidade para constituir rela-
ções afetivas com os outros, que podem, então, ser
prejudicados sem remorsos. A vítima potencial é o in-
divíduo que representa o algoz do adolescente ou que,
simplesmente, nada significa. Isto porque os vínculos
afetivos, que, sequer foram desenvolvidos com os pais,
não poderão, portanto, ser generalizados para estra-
nhos.(Gomide 2001a Trentin 2011 p.39)3.

Além disso, outra forma para evitar a aquisição des-
ses comportamentos é a desaprovação em casa. Segundo
Ferreira (1997)8, “quando os pais desaprovam fortemen-
te a prática de comportamentos delinquentes, diminuem
a probabilidade de os filhos e filhas integrarem defini-
ções favoráveis à aceitação desses comportamentos”.

Ainda conforme Ferreira (1997)8 é de extrema im-
portância a supervisão e o acompanhamento da família
para reforçar orientações e práticas, pois esses hábitos,
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na adolescência, se tornam mais difíceis devido à socia-
lização do adolescente. Portanto, o papel da família vai
além da simples continuidade da sobrevivência, mas sim
pode ser decisiva na formação de sua personalidade ou
até mesmo levá-las ao mundo do crime como veremos
adiante.

O comportamento de crianças e adolescentes é visto
como consequências de algo constitucional ou ambiental.
Podemos ver, no decorrer da história do desenvolvimen-
to, que as crianças vão crescendo diante de problemas
familiares e na sociedade, podendo, como consequência
disso desenvolver esse comportamento antissocial, visto
também como transtorno de conduta que, de acordo com
Bordin & Offor (2000)13, “é um dos transtornos psiquiá-
tricos mais frequentes na infância e um dos maiores mo-
tivos de encaminhamento ao psiquiatra infantil”.

É compreendido que comportamento antissocial é
um transtorno psiquiátrico, comportamentos que são
repudiados pela sociedade, que transgridem ou não a lei.
Já o transtorno de conduta e transtorno desafiador de
oposição é transtorno diagnosticado como transtorno de
personalidade que pode se desenvolver nos indivíduos
com 18 anos ou mais. Na adolescência, os jovens estão
em busca da sua identidade, de buscar amenizar suas
frustrações e tensões.

Alguns autores como Bordin nos mostram meios de
controlar o transtorno de conduta como: psicoterapias
individuais, o uso de medicação, psicoterapia familiar,
orientação dos pais. Mesmo assim, segundo o teórico,
não são métodos eficazes. Segundo Bordin & Offord
(2000)13

O tratamento psicofármaco faz-se necessário em
algumas situações nas quais os sintomas-alvo (por
exemplo, ideias paranoides associadas à agressividade,
convulsões) ou outros transtornos psiquiátricos (por
exemplo, TDAH, depressão) estão presentes. Reco-
mendamos cautela no uso de neurolépticos para o tra-
tamento agressividade, pois os riscos podem superar os
benefícios.

Apesar de não ser muito eficaz, Bordin & Offord
(2000)13 afirmam também que a participação em psico-
terapia familiar, individual ou com a comunidade, pode
vir a ter efeitos muito positivos, quanto mais cedo for
realizada e mais jovem for o sujeito. Porém, para que seu
efeito seja satisfatório, a mesma deve ser realizada du-
rante longo prazo.

Independentemente de toda a problemática exposta,
há autores, como Benavente (2002)9, que afirma que
esses comportamentos antissociais são importantes para
o desenvolvimento do adolescente. É através destas ma-
nifestações que o mesmo tenta expressar sua autonomia,
e é esta uma das formas por meio das quais ele procura
soluções para seus problemas de adaptação.

Portanto, a origem deste comportamento (a violência)

é pensada de várias formas e consequentemente produz
vários posicionamentos. Em nosso breve levantamento
bibliográfico sobre a família, vemos uma forte responsa-
bilidade e por que não uma culpabilização desta para o
surgimento da violência juvenil.

O adolescente e políticas públicas
Diante do papel da família e suas contribuições ou a

sua ausência, nesse processo de desenvolvimento de
crianças e adolescentes, temos a intervenção por meio
das políticas públicas. Para se garantir este processo,
essa intervenção foi caracterizada em diversos momen-
tos em nossa recente história social e como destacaremos
a seguir, há uma forte intervenção do Estado principal-
mente por meios jurídicos.

Segundo Perez & Passone (2010 apud Rizzini,
1997)14 com muitas transformações econômicas, políti-
cas e culturais acontecendo no século XIX, a “criança
deixa de ser objeto de interesse, preocupação e ação no
âmbito privado da família e da Igreja para tornar-se uma
questão de cunho social, de competência administrativa
do Estado”14.

Em 1927, surgiu, então, o Código de Menores, o qual
tinha o objetivo de cuidar das crianças e adolescentes de
0 a 18 anos, sendo os menores de 7 anos considerados
expostos e as menores de 18 abandonados. Estas crian-
ças e adolescentes eram consideradas em estado de
abandono, se estes não possuíssem moradia, se os pais
realizassem trabalhos proibidos, se estivessem presos
por mais de dois anos, falecidos ou sem condição finan-
ceira para cuidar dos filhos, segundo Espíndula & Santos
(2004)15. Estes autores apontam ainda que o Código de
Menores de 1927 classificou os meninos em situação de
rua como vadios, aqueles que pediam esmolas ou ven-
diam coisas nas ruas eram mendigos e aqueles que fre-
quentavam prostíbulos, libertinos.

Assim, em relação aos adolescentes infratores, atra-
vés do decreto-lei n. 3.799, cria-se a lei do órgão de Ser-
viço de Assistência a Menores (S.A.M) em 1941, a qual
vai orientar, dar assistência, recolher, abrigar, dar edu-
cação, fazer investigação desses menores, desvalidos e
delinquentes. Através deste órgão, é possível estudar as
causas do abandono e da delinquência infantil.

Em seguida, em 10 de outubro de 1979, surge o se-
gundo Código de Menores. Este dispõe proteção, assis-
tência e vigilância em crianças e adolescentes de até 18
anos em situação irregular, e entre 18 e 21 nos casos
expressos em lei, Segundo o Congresso Nacional na lei
nº 6.697.

Segundo o Código de menores de 1979, o menor em
situação irregular seria aquele:

I-Privado de condições essenciais à sua subsistência,
saúde e instrução obrigatória, ainda que eventual-
mente, em razão de:
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b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável
para provê-las;
II- vítima de maus tratos ou castigos imoderados
impostos pelos pais ou responsável;
III- em perigo moral, devido a:
a) Encontrar-se, de modo habitual, em ambientes
contrários aos bons costumes;
b) Exploração em atividade contrária aos bons
costumes;
IV- privado de representação ou assistência legal,
pela falta eventual dos pais ou responsável;
V- com desvio de conduta, em virtude de grave ina-
daptação familiar ou comunitária;
VI- autor de infração penal.
O Código de 1979, então, acabou com a separação

entre abandonados e delinquentes, afirma Baptista
(2006)12. Oficializava-se assim o papel da FUNABEM
(Fundação Nacional do Bem-Estar ao Menor), que além
de atender os desvalidos, abandonados e infratores, de-
veria adotar meios para prevenir ou corrigir as causas
dos desajustamentos. Dessa maneira, dando origem à
FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor), a
qual ficaria sob responsabilidade do governo estadual e
supervisionado pelas políticas gerais estabelecidas pela
funabem, segundo Baptista (2006)12.

A partir de 1990, com a promulgação do ECA (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), adolescente passa a
ser a pessoa com faixa etária dos 12 até os 18 anos de
idade completos. O estatuto citado é referência para cri-
ação de leis e programas que asseguram os direitos desta
população no Brasil. Porém, segundo Outeiral (2006
apud Santos, 2008)16 a adolescência não deve ser defi-
nida somente pela questão cronológica, pois há adoles-
cência prolongada até a idade adulta.

Na questão da violência e do ato infracional, o ECA
apresenta as Medidas Socioeducativas como forma de
combater a violência praticada por adolescentes. Após
ser analisado o caso, julgado, o adolescente pode cum-
prir medidas determinadas pelo ECA. A gravidade da
medida a ser aplicada dependerá, evidentemente, da gra-
vidade do caso ocorrido. Verificada a prática de ato in-
fracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstân-
cias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será
admitida a prestação de trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou defici-
ência mental receberão tratamento individual e espe-
cializado, em local adequado às suas condições.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts.
99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas previstas nos in-
cisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de
provas suficientes da autoria e da materialidade da
infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos ter-
mos do art. 127.”

As Medidas socioeducativas, segundo Santos
(2008)16 possuem caráter repressivo, correcional, além
do componente estritamente voltado ao encarceramento
dos menores delinquentes, porém, de forma pouco dife-
renciada de quem pratica crimes comuns. Essas medidas
visam entender o que o indivíduo praticou e em quais
condições o sujeito se encontrava quando realizou certo
ato, além de buscar compreender quais motivos o leva-
ram a fazer isso.

As medidas socioeducativas podem ser cumpridas
em meio aberto ou em meio fechado,

A primeira refere-se às medidas que são cumpridas
sem a necessidade de internação e são realizadas na
cidade de origem do adolescente em conflito com a lei,
podendo ser aplicadas sob a forma de Advertência,
Reparação do Dano, Prestação de Serviços à Comuni-
dade e Liberdade Assistida. Já as Medidas em Meio
Fechado preveem a aplicação da Semi-Liberdade e In-
ternação, podendo ser realizada no próprio município
(se este mantiver unidade educacional de internação,
semi-liberdade ou o adolescente pode ser encaminhado
a outro município que possua o serviço) (Santos,
2008)16

De acordo com o ECA o adolescente, no interna-
mento, pode cumprir a medida de, no mínimo, 06 meses
e pode ficar no centro de internamento por 3 anos, no
máximo. Após esses prazos, ele pode ser levado a semi-
liberdade ou liberdade assistida. Sendo a liberdade
compulsória permitida apenas após os 21 anos.

Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos de 2013,
existem 452 unidades socioeducativas no país. Estas
apresentam como possíveis soluções as modalidades de
atendimento de internação, internação provisória, semi-
liberdade e atendimento inicial. Desse total, 35 são de
atendimento exclusivamente feminino, 377 exclusiva-
mente masculinos e 40 que atendem ambos os gêneros.
O Paraná é o segundo estado com maior concentração de
unidades Socioeducativas, com 24 delas, ficando atrás
apenas de Santa Catarina, a qual concentra 27 unidades.

Representações de Famílias e Violência

Baseado na busca da relação ou não do papel
da família no adolescente infrator, Schoemaker (1996,
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apud Feijó, 2011)17 diz que há sim grande relação entre o
papel da família e a violência:

1) a maior parte dos infratores provinha de lares
desfeitos; 2) a probabilidade de se encontrar delin-
quentes em famílias desagregadas é três vezes maior do
que em lares onde existam os pais presentes; 3) a asso-
ciação mais forte entre delinquência e estrutura famili-
ar se dá entre populações de jovens que foram coloca-
dos em instituições ou que estão sujeitos a programas
de tratamento por ordem judicial.

Feijó (2011)18, afirma ainda que a fração que influ-
encia o jovem aos comportamentos desviantes está mais
ligada à desagregação do casal (pai e mãe), por morte ou
evasão, do que da ausência dos mesmos à criança. Se-
gundo ele, essa desagregação leva também a problemas
econômicos, fazendo com que o responsável necessite
trabalhar mais para manter a casa, e como consequência
enfraquecer os laços familiares e ter um menor tempo
para acompanhar o que o filho faz e com quem anda.

Segundo Feijó & Assis (2004)19, os infratores apre-
sentam grandes desentendimentos familiares. A maioria
deles relatam a falta de cuidados da mãe no seu cresci-
mento, por motivos de trabalho ou porque a mesma não
demonstrava afeto pelo filho. Assim, os adolescentes
afirmam que passavam o dia na rua com “más compa-
nhias” em atividades ilícitas.

A união do casal é primordial na construção de um
lar equilibrado e saudável. É importante que os filhos
percebam harmonia e solidez na estrutura familiar. Os
pais têm o papel de orientar os filhos quanto às condu-
tas éticas, motivações, seus direitos e deveres, sua vida
espiritual, sexual, social e outros aspectos que o ser
humano aprende e consolida ao longo de sua formação
(Feijó & Assis, 2004)19.

Além disso, somamos o ponto de vista de Misra
(1977, apud Pasquali et al. 1987)7. Sua postura comple-
menta que separação, negligência e privação de amor
por parte dos pais aos filhos têm grande influência na
delinquência juvenil.

Nascimento et al. (2008)20, afirmam que a condição
financeira é o principal motivo para desqualificação da
família, que leva a incapacidade na criação dos filhos.
Isso se dá até a criação do ECA em 1990, que modifica
as práticas e o tratamento dos jovens. Ainda, conforme
esses teóricos, essas famílias de classe baixa passam a
ser chamadas de “família negligente”, desviando, assim,
a culpabilização da falta de material e focando no Estado
por não dar recursos necessários à família, como saúde,
educação, alimentação, entre outros, fazendo com que
isso seja buscado de outras formas, como no trabalho
infantil, por exemplo.

Conforme Nascimento et al. (2008)20 por meio disso,
essas situações são vistas como maus tratos, uma vez

que no ECA art. 22, consta “Aos pais incube o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos menores (...)”.
Portanto, vêm-se culpabilizando a família há anos, hoje
apenas de forma mais sofisticada. Bordin & Offord
(2000)13 afirmam que a baixa renda da família, associada
ao comportamento antissocial da criança, está relacio-
nada à personalidade antissocial materna e à negligência
por parte dos pais.

Por outro lado, contribui ainda Pasquali et al.
(1987)7, quando acredita que “o efeito da ausência dos
pais sobre a delinquência dos filhos seja indireto. Para
ele, essa ausência proporciona a instalação de uma pato-
logia familiar, sendo esta sim causa direta da delinquên-
cia.”

Conforme Costa & Assis (2006)21, a família deve
ser um fator de proteção ao adolescente em conflito com
a lei, visto que ela passa a sensação de segurança ao
adolescente, fortalecendo-o para os enfrentamentos ad-
versos. Garbarino (1999 apud Costa & Assis, 2006)21

afirmam ainda que “relacionamentos emocionais positi-
vos é o primeiro fator para o desenvolvimento da resili-
ência”, ajudando assim, o adolescente em conflito com a
lei.

Assim as representações das famílias de adolescentes
em conflito com a lei, tendem a culpabilizá-las pelo sur-
gimento do comportamento violento. Esse pensamento
corrente acaba por focalizar a questão da violência em
apenas um aspecto, o familiar, deixando de lado outras
características como questões sociais e culturais.

4. DISCUSSÃO
Observa-se que há um contraponto na causa maior

que leva jovens ao comportamento de envolvimento com
a violência. Autores como Ferreira (1997)8 acreditam
que a família é causadora da instalação de comporta-
mentos desviantes. O autor afirma que a ausência de
relações próximas e intensas na família cria condições
que conduzem à delinquência, pois minimiza a sensibi-
lidade do adolescente à opinião dos pais, deixando-o
mais liberto para responder a solicitações situacionais e
ao encorajamento dos amigos. Analogamente, Trentin
(2011)3, que afirma que a falta da atenção, do amor e do
afeto, influenciam na socialização do desenvolvimento
da criança e do adolescente, além de desajustes familia-
res como falta de controle e comunicação que também
podem levar a comportamentos antissociais. Feijó &
Assis (2004)19 afirmam ainda que a maioria dos jovens
em conflito com a lei relatam a falta de cuidados da mãe
no seu crescimento, por motivos de trabalho ou porque a
mesma não demonstrava afeto pelo filho.

De maneira oposta a isso, Mathias (2011)11, aponta
uma visão de que é importante não julgar os adolescen-
tes, pois estes se encontram em uma fase conturbada, de
mudanças de humor, comportamento, amizades, trans-
formações no corpo e hormonais. Assim também Bena-
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vente (2002)9 afirma que esses comportamentos antisso-
ciais são importantes para o desenvolvimento do ado-
lescente. É através destas manifestações que o mesmo
tenta expressar sua autonomia, e é esta uma das formas
por meio das quais ele procura soluções para seus pro-
blemas de adaptação. Ferreira (1997)8 pontua que
“quando os pais desaprovam fortemente a prática de
comportamentos delinquentes, diminuem a probabilida-
de de os filhos e filhas integrarem definições favoráveis
à aceitação desses comportamentos”. Costa & Assis
(2006)21 ainda alegam que a família deve ser um fator de
proteção ao adolescente em conflito com a lei visto que
ela passa sensação de segurança ao adolescente, fortale-
cendo-o para os enfrentamentos adversos.

5. CONCLUSÃO
A família tem um importante papel no desenvolvi-

mento do jovem. Sua representação de base, segurança e
afeto para a criança faz com que influencie parcialmente
na adoção ou não de comportamentos desviantes na
adolescência. A família pode intervir nas decisões toma-
das pelos filhos, porém, não de forma total.

Outros fatores também podem levar um jovem a
comportamentos conflitantes. Como a condição finan-
ceira, a qual pode induzir o jovem a buscar o dinheiro
que lhe falta de formas irregulares, como em um roubo,
por exemplo. A falta na educação escolar dificulta o de-
senvolvimento profissional desse jovem, de forma que
acaba por propiciar situações em que ele busque outros
modelos de trabalho que não cobrem o estudo que ele
não pôde ter.

Portanto, não podemos culpabilizar apenas a família
pelo adolescente em conflito com a lei. Existem outros
elementos condutores desses comportamentos. A família
pode ser vista como fator de proteção ao jovem ao cum-
prir medidas socioeducativas, e não apenas culpada, vis-
to que uma de suas representações é de fortificar o jo-
vem ao demonstrar atenção nessa etapa de sua vida.

Um adolescente que viva em dificuldades sociais
como a condição financeira, a falta de estudo, saúde e
alimentação pode se envolver em atos violentos buscan-
do nestes a solução para a dificuldade que está passando.
Como citado anteriormente, o roubo pode ser visto como
uma saída para o jovem que não conhece os limites im-
postos e está passando por necessidades, seja ela finan-
ceira, educacional ou alimentícia. Tal situação acaba por
movê-lo à recorrência de formas ilícitas de suprir suas
necessidades e satisfações.

Há necessidade de se refletir sobre as teorias exis-
tentes e buscar opções visando o melhoramento do vín-
culo familiar, visto que este tem grande importância no
desenvolvimento do jovem. É necessário também bus-
car, assim, tirar toda a culpabilização da família do de-
linquente, visando colocá-la como um reforço para que

esses jovens consigam passar por essas adversidades,
reconhecendo o ato realizado como um aprendizado,
objetivando crescer.

Portanto, temos que ter uma visão global da violência
e não somente reduzir a uma condicionante ou no caso a
uma representação de família culpada pelo surgimento
da violência juvenil. Ao fazer isso, estamos deixando de
lado as questões sociais que também impactam no de-
senvolvimento e formação destes jovens. O papel da
Psicologia é superar essas representações e trabalhar de
maneira a construir uma sociedade que não busque a
quem culpar, mas sim preocupada em solucionar, visan-
do direito e desenvolvimento a todos.  Faz-se necessá-
rio, dessa forma, constituir e fortificar laços familiares
que foram rompidos, visto que a família é um dos fatores
influenciantes nos comportamentos dos jovens, porém,
às vezes, não determinante. Enfim, é necessário cada vez
mais investir em ações preventivas atingindo o maior
número possível de crianças e adolescentes, proporcio-
nando que, mesmo em meio às dificuldades sociais, estes
saibam qual a melhor atitude a tomar, buscando cami-
nhos opostos ao da marginalidade.
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RESUMO
Este artigo trata-se de uma pesquisa teórica com o objetivo
de apresentar, de forma sintetizada, as diversas possibili-
dades de atuação do psicólogo escolar, bem como apontar
as principais demandas por este profissional no âmbito
escolar. Diante deste propósito, se faz necessário um estudo
amparado na perspectiva teórica da Psicologia Históri-
co-Cultural, entendendo a relação entre a Psicologia e a
área da Educação no Brasil, com vistas à inclusão do psi-
cólogo neste campo de atuação. Busca-se compreender a
especificidade da Psicologia Escolar considerando-a como
um âmbito profissional no qual o psicólogo pode atuar sob
a dimensão psicoeducativa, isto é, baseando-se em funda-
mentos teóricos da Psicologia Educacional, o que possibilita
a compreensão da escola e das relações que aí se estabele-
cem. Discutem-se, ainda, os principais fatores que envol-
vem tal área profissional, além das possibilidades de inter-
venção neste âmbito, com base em aspectos pedagógicos e
mudanças qualitativas no processo de ensino-aprendizagem.
Enfim, tal pesquisa se faz importante na medida em que
visa contribuir para uma educação de qualidade, bem co-
mo pela necessidade de que Psicologia se consolide como
uma prática integrante do Sistema Escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Escolar, Educação, atua-
ção do psicólogo.

ABSTRACT
This article is a theoretical research with the objective of pre-
senting, in a synthesized form, the various possibilities of prac-
tices of the school psychologist, as well as pointing out the
main demands by this professional within the school. In this
regard, it is necessary a study grounded in the theoretical per-
spective of historical Psychology, understanding the relation-
ship between Psychology and the field of Education in Brazil,
with a view to the inclusion of the psychologist in this field of
activity. It seeks to understand the specificity of School Psy-
chology as a professional context in which the psychologist
can act under the educational dimension, that is, based on the-
oretical foundations of Educational Psychology, which enables
the understanding of the school and the relationships that are
established. Discuss the main factors that involve such profes-

sional area, in addition to the possibilities for intervention in
this context based on pedagogical aspects and qualitative
changes in the teaching-learning process. Finally, this research
is important as far as it seeks to contribute to a quality educa-
tion, as well as by the need of that Psychology is consolidated
as a practice form an integral part of the School System.

KEYWORDS: School Psychology, Education, work of the
psychologist.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Piletti & Rossato (2011)¹, a criança se utili-

za de técnicas culturais que contribuem para o desenvol-
vimento de suas funções psicológicas superiores, princi-
palmente em sua fase escolar. Desta forma, identifica-se
a importância da função da escola em colaborar com a
criança na apropriação desses elementos culturais em
seu processo de desenvolvimento, que é caracterizado
por crises e rupturas provocadas por contradições entre o
modo como vive em determinado momento e, ao mesmo
tempo, as possibilidades de superação já existentes.

Portanto, considerando a importância do contexto
escolar na formação e desenvolvimento do ser humano,
este trabalho enfatiza a participação do psicólogo nos
processos educativos, os quais, segundo Saviani (2005)²,
são caracterizados pela identificação dos elementos cul-
turais que precisam ser assimilados pelos indivíduos,
para que se tornem humanos e, simultaneamente, pela
descoberta das formas mais adequadas para se atingir
esse objetivo, compondo, dessa maneira, o objeto ou a
finalidade da educação. A partir disso, será possível cor-
relacionar o propósito da Psicologia Escolar para a oti-
mização dos processos educativos, entendidos por Mar-
tinez (2010)³ como o complexo processo de transmissão
cultural e como um espaço de desenvolvimento da sub-
jetividade.

Com efeito, no contexto escolar, o psicólogo pode
contribuir na qualificação dos profissionais da educação
como também realizar trabalhos preventivos através de
estratégias que permitam uma melhor compreensão da
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dimensão subjetiva dos alunos, as quais, segundo Marti-
nez (2010)³, são formas de atuação tradicionais da Psi-
cologia, todavia, associadas a um olhar mais moderno e
amplo quanto à dimensão psicoeducativa no âmbito es-
colar.

Nesse sentido, se faz necessário um levantamento
das necessidades de intervenção do psicólogo, bem co-
mo das possíveis estratégias utilizadas no contexto esco-
lar, de modo que, nos tópicos a seguir, serão traçados
alguns apontamentos teóricos sobre a relação da Psico-
logia com a Educação e das práticas do psicólogo neste
campo de atuação, visando identificar as principais for-
mas de intervenção e incitar à produção científica nesse
âmbito.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste artigo, o método utilizado foi

a pesquisa bibliográfica. Conforme aponta Gil (2002, p.
43)14 “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base
em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos”. Dessa maneira, os dados
presentes foram obtidos através de artigos científicos
disponíveis em bancos de dados online como Scielo,
Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado já pu-
blicadas sobre o tema, assim como livros de autores que
se baseiam em uma perspectiva crítica da Psicologia
Educacional e Escolar, especialmente segundo o Materi-
alismo Histórico e a Psicologia Histórico-Cultural.

Nesse sentido, este estudo delimita-se à pesquisa do
tipo descritiva, que de acordo com Gil (2002)14 tem por
objetivo estudar as características de um grupo (sua dis-
tribuição por idade, sexo, procedência, nível de escola-
ridade, estado de saúde etc.), não estando propriamente
interessada em descobrir as causas dos fenômenos, mas
apenas suas características.

Para finalizar, com relação à natureza dos dados da
pesquisa, a mesma é qualitativa, a qual, segundo Martins
e Bicudo (1989, p. 23)15, “[...] busca uma compreensão
particular daquilo que estuda”. Portanto, a abordagem
qualitativa não se preocupa com a generalização do co-
nhecimento, pois o foco da atenção “[...] é centralizar no
específico, no individual, almejando sempre a compre-
ensão e não a explicação dos fenômenos estudados”.

3. DESENVOLVIMENTO
A relação entre Psicologia e Educação no Brasil

Antunes (2008)4 afirma que a relação entre Psico-
logia e Educação é um fato que acompanha a história de
ambas as ciências, constituindo-se assim como um com-
plexo e extenso campo de estudo, levando em conta suas
mediações com as teorias do conhecimento e as relações
históricas que as duas áreas mantêm desde seu surgi-
mento. No Brasil, a prática exercida por psicólogos em
instituições educacionais, conforme Cunha et al.

(1997)5, se iniciou de fato a partir do Movimento da Es-
cola Nova e da Medicina de concepção higienista. Afir-
ma a autora que a Psicologia, como instrumento aplicado
às práticas educacionais, surge no final do século XIX,
quando educadores e cientistas do comportamento ini-
ciam seus trabalhos de classificação de crianças com
dificuldades escolares e começam a propor métodos di-
ferenciados de educação para adaptarem esta população
aos padrões socioeconômicos da época.

Assim, é destacado por Antunes (2008)4 que, neste
período, algumas ideias psicológicas vinculadas à edu-
cação foram introduzidas em outras áreas de conheci-
mento e de forma institucionalizada. Como exemplo
disso, Cunha et al. (1997)5 cita o surgimento da Psicolo-
gia brasileira no contexto educacional como uma área de
conhecimento instituído, a partir da criação dos primei-
ros cursos superiores no Brasil, os quais eram exclusivos
aos filhos das famílias favorecidas pelo poder. A autora
afirma que os trabalhos realizados por médicos nas pri-
meiras faculdades de Medicina deram origem à produ-
ção de um conhecimento psicológico acadêmico que,
posteriormente, evoluiu, a partir de argumentos filosófi-
cos, para uma metodologia experimental, privilegiando a
formação intelectual de uma elite econômica.

A partir dos estudos de Francis Galton (1822-1911)
na Inglaterra, os quais acabaram por dar base a interpre-
tações racistas e eugenistas, realizaram-se diversos tra-
balhos com o objetivo de medir a capacidade intelectual
dos indivíduos e como forma de comprovar a heredita-
riedade das aptidões humanas, possibilitando assim a
seleção dos “mais capazes” e um suposto aprimoramento
da espécie humana6.

Para Cunha et al. (1997)5, os trabalhos de Galton se
constituíram em um importante marco da Psicologia
ligada à Educação, tendo em vista sua criação de instru-
mentos para mensurar diversos aspectos da inteligência e
da aprendizagem. Ela destaca como colaboradores deste
processo os psicometristas franceses Alfred Binet
(1857-1911) e Theodore Simon (1872-1961), que cria-
ram instrumentos para detecção de necessidades especi-
ais em crianças escolares.

Dessa forma, no que diz respeito à realidade brasi-
leira, a autora apresenta alguns dados educacionais per-
tencentes à época da Independência do país (1822), os
quais tinham bases e dogmas religiosos,

[...] trata-se, enfim, de uma nação que teve
sua cultura forjada pela educação jesuítica, originária
de uma Igreja que pregava a contrarreforma, avessa ao
modo de pensar científico da renascença europeia. Os
educadores que, enviados ao Brasil com missão evan-
gelizadora catequista e domesticadora, paulatinamente
foram se responsabilizando pela educação das elites5.

Mediante as transformações sociais e culturais ocor-
ridas no final do Império (1889), vai surgindo um ho-
mem brasileiro com maior apropriação de estudos, bus-
cando se assemelhar ao homem europeu. Conforme Cu-
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nha et al. (1997)5, estas mudanças ocorrem juntamente
com o aparecimento das indústrias, quando surge uma
expansão do pensamento liberal presente na sociedade
burguesa europeia, trazendo à sociedade brasileira a pos-
sibilidade de uma educação institucionalizada nas esco-
las, para se concretizar o princípio da igualdade de
oportunidades.

Neste sentido, a autora aponta que, a partir de uma
forma diferenciada de pensar a sociedade, considerando
um modo liberal democrático de concebê-la, objetiva-
va-se uma minimização dos efeitos causados pelos mo-
vimentos populares da época, que já apontavam para a
República, sendo a educação transmitida pela escola.

Antunes (2008)4 destaca que é neste cenário que a
Psicologia passa a ser necessária, em virtude da forma-
ção de um “novo homem”, e começa a influenciar no
campo da Pedagogia, algo que ocorre em meados do
século XIX, onde foi possível constatar a inclusão de
conceitos que, futuramente, viriam a ser incorporados
como objetos próprios da Psicologia Educacional, como
aprendizagem e desenvolvimento, os quais já vinham
sendo estudados por outros campos do conhecimento, e
também o conceito de inteligência, que se tornaria pró-
prio da Psicologia expressa no século XX.

Segundo Lima (2005)6, logo no início do século XX
surge o Movimento de Higiene Mental, com objetivos
relacionados à orientação, assistência, pesquisa e especi-
alização de profissionais em desajustamentos infantis,
exigindo do profissional da Psicologia que se adiantasse
diante dos problemas, cuidando do bem-estar social e
individual na nação.

A partir de então, psicólogos e educadores passaram
a se preocupar não somente com as dificuldades intelec-
tuais que afetavam a aprendizagem dos escolares, mas
também com as perturbações emocionais que se refleti-
am no processo de escolarização de crianças e adoles-
centes. Através de estudos sobre as doenças emocionais,
adaptados à sociedade da época e realizados com base
naquilo que se acreditava como sendo padrão de norma-
lidade, a psicanálise se fez presente nas especialidades
de Psicologia Clínica e Educacional, utilizando-se do
modelo médico (diagnóstico e prescrição) para atuação
no atendimento individual a estudantes, contribuindo
com seus recursos terapêuticos para uma melhor com-
preensão dos possíveis desajustes emocionais dos alu-
nos5.

O Movimento de Higiene Mental introduziu a Psico-
logia aplicada à Educação e, logo após a Segunda Guerra
Mundial (1945), foram criados diversos manuais dirigi-
dos a pais, professores e pediatras, baseados na Psicolo-
gia normatizadora, tendo em vista as dificuldades perce-
bidas nas escolas, nos lares e nos consultórios médicos.
Cunha et al. (1997)5 destaca que estes manuais vulgari-
zavam os conhecimentos construídos cientificamente e
favoreciam sua apropriação pela sociedade, tomando

como concretos e indiscutíveis os conceitos psicológicos
sobre indivíduos abstratos.

A partir de trabalhos de Psicologia Aplicada desen-
volvidos no Instituto de Hygiene de São Paulo, em 1938
origina-se a Seção de Higiene Mental, onde equipes
multidisciplinares formadas por médicos, psiquiatras,
educadores, neurologistas e especialistas em psicologia
eram orientados no atendimento aos “casos-problema”
encaminhados pelas escolas públicas, incluindo orienta-
ção aos familiares e à escola, mas tendo como foco o
aluno. Estes atendimentos psicológicos eram realizados
ou orientados por médicos “e a ênfase na abordagem era
colocada nos desvios de conduta e nos estudos experi-
mentais dos processos cognitivos, perceptivos e sensori-
ais”5.

Com a expansão industrial, a educação tornou-se
fundamental para a qualificação da mão de obra neces-
sária ao novo mercado, cada vez mais adequado aos
moldes capitalistas, sendo vista como uma estratégia de
controle das massas populares que se dirigiam aos gran-
des centros. Nesse contexto, surge no Brasil, mediado
por Lourenço Filho e Anísio Teixeira, o Movimento da
Escola Nova,

[...] o escolanovismo baseava-se no mito das
igualdades de oportunidades, no papel da educação em
oferecer condições para que cada indivíduo na socie-
dade pudesse desenvolver suas potencialidades, bene-
ficiando, assim, a harmonia dessa sociedade, neutrali-
zando eventuais desordens5.

Antunes (2008)4 afirma que, nesse momento, surgia
um novo projeto de sociedade, o qual exigia mudanças
radicais da estrutura e superestrutura social, de modo
que seria necessário um “novo homem”, cabendo à edu-
cação empenhar-se em sua formação. Segundo Lima
(2005)6, “era necessário que as crianças fossem qualifi-
cadas para se conquistar o ideário do Estado Novo de
industrialização”.

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde
Pública, após a Revolução de 1930, e a consolidação do
modelo capitalista brasileiro, surge a democratização do
ensino como resposta à necessidade das classes popula-
res integradas no processo de industrialização do país.
Assim, Cunha et al. (1997)5 aponta que surgiram os Ser-
viços de Orientação Profissional visando ao aumento da
produtividade industrial e acadêmica, através da busca
de perfis humanos adequados às necessidades da bur-
guesia industrial, o que fez com que a Psicologia ga-
nhasse ainda mais espaço, não somente no ambiente
escolar, mas em todo o cenário nacional.

A partir da Lei 4.119 de 1962, a Psicologia foi lega-
lizada como uma profissão e, a partir da formação aca-
dêmica dos profissionais desta área, se define a identi-
dade da Psicologia brasileira, com base em debates in-
terdisciplinares e metodológicos. Cunha et al. (1997)5

ressalta que, já na década seguinte, a Psicologia brasilei-
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ra passou a abordar questões relacionadas aos problemas
educacionais sob uma perspectiva social, por meio de
propostas de cunho assistencial aos estudantes. A partir
das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
alunos das classes sociais menos favorecidas, surgem os
Programas de Educação Compensatória, os quais defen-
diam a excludente ideia de que as crianças de camadas
mais populares da sociedade, sem recursos financeiros,
não possuíam as mesmas aptidões para o aprendizado
que as de classes privilegiadas, necessitando de recursos
diferenciados para que o processo de aprendizado fosse
satisfatório6.

Segundo afirma Patto (1983)7, neste período, a pes-
quisa educacional contribuiu para a propagação de uma
imagem negativa da criança de “classe baixa”, culpabi-
lizando-a pelas dificuldades de aprendizagem e por su-
postas deficiências e problemas de desenvolvimento.

Conforme explica Cunha et al. (1997)5, até esse
momento, a Psicologia Escolar se caracterizava pela
“psicologização” das questões educativas, baseada em
práticas individuais e ajustatórias, enfatizando os pro-
cessos de aprendizagem e procedimentos remediativos.
Logo, de acordo com Lima (2005)6, na década de 1980
inicia-se um movimento de análise crítica da atuação do
psicólogo escolar, no qual os problemas de aprendiza-
gem passaram a ser considerados como um fenômeno
complexo, organizado socialmente e sujeito aos aspectos
históricos, econômicos, políticos e sociais.

A realização de alguns encontros de Psicologia na
área da Educação, envolvendo o Conselho Regional de
Psicologia e o Sindicato dos Psicólogos de São Paulo,
foram eventos marcantes para que os profissionais da
Psicologia pudessem debater assuntos relacionados a
esta área do conhecimento e suas interfaces com os pro-
cessos educativos, destacando os diversos modelos de
atuação do psicólogo escolar5.

Assim, por incentivo da Emenda Calmon, regula-
mentada pela Lei n.º 7.348 de 1985, no Município de
São Paulo, alguns psicólogos se inseriram nas redes pú-
blicas de ensino, trabalhando na educação infantil ao
lado de professores e outros profissionais, o que serviu
de modelo a todo o país no que se refere à necessidade e
importância do psicólogo no âmbito escolar5.

Com base nisso, Lima (2005)6 afirma que a Psicolo-
gia sempre esteve presente na Educação em diferentes
momentos históricos, inclusive fazendo trabalhos que
naturalizavam problemáticas sociais amplas que atingi-
am as escolas, determinando critérios para a classifica-
ção de crianças que não se adaptavam aos padrões ideais
estabelecidos pela classe social dominante. No entanto,
cabe aqui uma análise crítica de tal forma de atuação do
psicólogo no contexto escolar, tendo em vista primar por
práticas que se dediquem a um enfoque ético nesse âm-
bito profissional.

Com efeito, os tópicos a seguir trazem reflexões so-

bre as definições de Psicologia Escolar e as funções do
psicólogo nessa área de atuação, apresentando algumas
de suas principais características na atualidade e levando
em consideração a relação estabelecida entre escola,
professor e aluno.

Psicologia Escolar e funções do psicólogo
Quanto à especificidade da Psicologia Escolar, Mar-

tinez (2009)8 aponta dois elementos para definir tal su-
bárea e distingui-la de outros ramos da Psicologia: 1) sua
contribuição para a otimização dos processos educativos
dentro do contexto escolar, incluindo fatores inerentes a
este; e 2) os lócus de atuação que se constitui pelas dife-
rentes esferas do sistema educativo, neste caso, em espe-
cial, a instituição escolar.

Nesse sentido, é necessário entender a relação e as
diferenças existentes entre a Psicologia Escolar e a Psi-
cologia Educacional, pois uma não pode reduzir-se à
outra. Assim, se define Psicologia Escolar como o cam-
po de atuação profissional onde se possibilita a inter-
venção no espaço escolar ou a ele relacionado, tendo
como foco o fenômeno psicológico a partir de saberes
produzidos pela Psicologia da Educação e por outras
subáreas afins. Já a Psicologia Educacional se define por
ser um campo de conhecimento que tem por finalidade a
produção de saberes sobre o fenômeno psicológico no
processo educativo4.

Dentro dessa proposta, sendo o psicólogo o detentor
dos saberes psicológicos no processo educativo, precisa
compreender os problemas apresentados pela escola no
sentido de saber como agir profissionalmente sobre
eles5, na tentativa de desmitificar a prática clínica de
atendimento individual que, por vezes, é transferida para
o âmbito escolar. Assim:

[...] esta transferência simplificada de práticas
individualizadas de consultório para a escola pública
não é apenas uma questão técnica, ligada ao espaço
onde está sendo exercida a ação; parece tratar-se muito
mais da compreensão que o psicólogo tem sobre os
problemas que as escolas estão apresentando para este
profissional. Trata-se, portanto, da concepção que o
profissional da Psicologia tem sobre a educação, ponto
de partida para a tomada de decisões sobre como atuar
nesse contexto5.

Frente a isso, pode-se dizer que a Psicologia Escolar
frequentemente se associa ao diagnóstico e ao atendi-
mento a crianças que, supostamente, apresentam pro-
blemas emocionais e comportamentais, como também à
orientação a pais e professores que se relacionam com
essas crianças. Segundo Martinez (2010)3, tal situação se
apresenta diante do impacto do modelo clíni-
co-terapêutico de formação e atuação dos psicólogos no
Brasil, como representação social dominante sobre a
atividade desse profissional:

[...] essencialmente, o psicólogo escolar é um pro-
fissional que utiliza os conhecimentos produzidos so-
bre o funcionamento psicológico humano para colabo-
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rar com os processos de aprendizagem e desenvolvi-
mento que têm lugar no contexto escolar, tendo em
conta a complexa teia de elementos e dimensões que
nos caracterizam e que, de alguma forma, nos deter-
minam3.

Sobre a afirmação da autora, pode-se concluir que o
psicólogo atua diante das necessidades da escola consi-
derando, em grande parte, o conteúdo teórico adquirido
em sua formação acadêmica. Ela salienta que existem
duas formas de atuação do psicólogo escolar: a tradicio-
nal, a qual pode ser considerada com uma história já
consolidada; e a emergente, que apresenta uma configu-
ração relativamente recente. Dentre as formas tradicio-
nais, que se caracterizam por estarem associadas à di-
mensão psicoeducativa do contexto escolar, se apresen-
tam problemas concretos, os quais se relacionam com o
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, e que pre-
cisam ser resolvidos no cotidiano da escola. Já as formas
emergentes de atuação, as quais se apresentam de forma
implícita, estão relacionadas ao trabalho do psicólogo
escolar na dimensão psicossocial, porém, exigem uma
posição ativa e criativa do psicólogo para poder identifi-
cá-las e, assim, intervir para gerar mudanças significati-
vas nos espaços educativos concretos8.  Segundo Mar-
tinez (2010)3, estas formas de atuação do psicólogo,
principalmente a emergente, pode favorecer a escola a
partir de mudanças positivas e qualitativas nesse âmbito.

Para Vokoy & Pedroza (2005)9, a atuação do psicó-
logo vem sendo discutida a partir do surgimento de di-
ferentes demandas das instituições sociais, dentre as
quais destacamos a escolar, fazendo este profissional
repensar seu modo de atuação, buscando novas perspec-
tivas para sua intervenção e adaptando-se aos novos
contextos, conforme as limitações das próprias institui-
ções:

[...] propõe-se a construção de uma intensa inter-
seção entre os diversos saberes que possam contribuir
para a compreensão dos fenômenos escolares, criando
e desenvolvendo um espaço interdisciplinar, em espe-
cial, entre a Psicologia e a Pedagogia9.

A partir das ideias dos autores, pode-se definir como
um modo adequado de se intervir na escola um trabalho
em conjunto do psicólogo escolar com a equipe pedagó-
gica, visando alcançar os objetivos da instituição face às
necessidades. Nessa mesma perspectiva, Oliveira e Ara-
újo (2009, p. 658)10, afirmam que:

[...] a Psicologia escolar, enquanto campo de
produção científica e de atuação profissional do psicó-
logo, caracteriza-se pela inserção da Psicologia no
contexto escolar com o objetivo de contribuir para a
promoção do desenvolvimento, da aprendizagem e da
relação entre esses dois processos10.

Assim, Sayão & Guarido (1997 apud Vokoy & Pe-
droza, 2005)9 apontam a necessidade de se mudar o foco
de atuação do psicólogo escolar para que não se restrinja
à orientação psicológica em relação às crianças, e sim

envolvendo os aspectos da relação entre a equipe e edu-
cadores, com o objetivo de minimizar os conflitos, as
insatisfações e as contradições pertinentes às práticas
escolares.

Conforme aponta Vokoy & Pedroza (2005)9, o psi-
cólogo escolar precisa ter como objetivo encorajar os
professores a desenvolverem um papel mais ativo no
processo educacional, estimulando-os a um pensamento
crítico para uma melhor compreensão de sua atuação
profissional. As autoras ainda afirmam que a prática crí-
tica colabora para que haja diálogo e criatividade, des-
mistificando estigmas existentes nas relações pedagógi-
cas.

Finalmente, considerando as definições de Barbosa e
Souza (2012)11 sobre a Psicologia Educacional, entendi-
da no âmbito da teorização e das pesquisas educacionais,
bem como sobre a Psicologia Escolar, tida como a pró-
pria prática realizada no contexto da escola, os autores
consideram que o trabalho do psicólogo escolar deve ser
embasado dentro de uma perspectiva que busca novas
formas de pesquisa, produção de conhecimentos e atua-
ção, entrelaçando as dimensões teóricas e práticas com o
compromisso ético-político em relação às questões edu-
cacionais, escolares e seu aperfeiçoamento. Frente a isso,
a próxima seção apresentará algumas dessas formas de
atuação do psicólogo no âmbito escolar, tendo em vista a
demanda crescente por profissionais da Psicologia nesse
contexto.

Possibilidades de intervenção do psicólogo
escolar

Martinez (2010)3 destaca que a atuação do psicólogo
escolar frequentemente está relacionada ao diagnóstico e
ao atendimento de crianças com dificuldades emocionais
ou de comportamento, como também à orientação aos
pais e professores sobre as melhores formas de trabalha-
rem com os alunos que apresentam estes tipos de pro-
blemas. Afirma que estas definições se devem ao modelo
clínico-terapêutico de formação e atuação dos psicólogos
no Brasil, porém, destaca outra maneira de se fazer Psi-
cologia nesse âmbito:

[...] o psicólogo escolar é um profissional que
utiliza os conhecimentos produzidos sobre o funcio-
namento psicológico humano para colaborar com os
processos de aprendizagem e desenvolvimento que têm
lugar no contexto escolar, tendo em conta a complexa
teia de elementos e dimensões que nos caracterizam e
que, de alguma forma, nos determinam3.

A partir desta definição, a autora considera que as
funções deste profissional são diversas e, por mais
abrangentes e complexas que sejam, devem focar mais
nos aspectos pedagógicos do que nos aspectos clínicos,
visando mudanças qualitativas no processo de ensi-
no-aprendizagem, não o diagnóstico de doenças ou
transtornos. Com efeito, Souza (2010)12 afirma que a



Masson & Oliveira / Uningá Review V.25,n.1,pp.95-102 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

atuação do psicólogo na educação, considerando as polí-
ticas públicas, deve ser pautada no compromisso com a
luta por uma escola democrática e de qualidade, para
garantir os direitos de cidadãos aos alunos e profissio-
nais que nela se situam: “[...] esse compromisso é polí-
tico e envolve a construção de uma escola participativa,
que possa se apropriar dos conflitos nela existentes e
romper com a produção do fracasso escolar”12.

Nesse sentido, Martinez (2010)3 aponta diversas
formas de atuação do psicólogo escolar, dentre elas, fa-
zendo uso de avaliação, diagnóstico, atendimento e en-
caminhamento de alunos com dificuldades escolares,
podendo utilizar diversos instrumentos de investigação,
como observação de alunos no cotidiano escolar e suas
relações, jogos e outras situações que auxiliem a supe-
ração do caráter estigmatizador do diagnóstico, o qual
dificulta a superação das dificuldades identificadas.

Com isso, diante da necessidade de avaliação de um
aluno frente às suas dificuldades no processo de escola-
rização, o psicólogo deve trabalhar com o estudante
prospectivamente, considerando suas capacidades de
desenvolvimento, não se restringindo somente às suas
dificuldades 13.

Além disso, Martinez (2010)3 sustenta que a orienta-
ção a alunos e pais é uma forma de atuação válida para o
profissional da Psicologia, porém, diferentemente do que
se realiza em psicoterapia, o psicólogo escolar deve
abordar a orientação às necessidades específicas do de-
senvolvimento do aluno, o que pode ser realizado jun-
tamente com outros profissionais, objetivando o
bem-estar emocional e o desenvolvimento de recursos
psicológicos, atrelados às propostas da escola, sobre a
educação do aluno.

O autor ainda aponta que a orientação sexual aos
alunos deve ser função do psicólogo na escola, de forma
a enfatizar as informações sobre a sexualidade humana,
os sentimentos afetivos nela envolvidos e os cuidados a
serem considerados, contribuindo para o desenvolvi-
mento subjetivo que favoreça comportamentos respon-
sáveis e positivos para os envolvidos.

Já no que se refere ao enfoque da educação inclusiva,
o Conselho Federal de Psicologia (2013)13 sugere um
trabalho do psicólogo voltado à temática do preconceito
e à promoção de discussões coletivas sobre o processo
de inclusão escolar, sobretudo, fomentando uma reflexão
em conjunto com a comunidade escolar sobre as barrei-
ras atitudinais e arquitetônicas presente na instituição e
suas formas de enfrentamento, para que o estudante com
deficiência se sinta parte integrante da escola regular e
consiga desenvolver potencialidades que o auxiliem na
superação de suas dificuldades:

[...] dessa forma, em seu trabalho, a(o) psicóloga(o)
focalizará a força que esse estudante possui para criar
condições para o enfrentamento de sua deficiência e
expansão de seus limites, que tem como objetivo bus-
car uma posição social mais valorizada pela sua comu-

nidade13.
Da mesma maneira, Souza (2010)12 afirma que é ne-

cessário que o psicólogo escolar propicie um espaço para
a circulação da palavra ou da expressão dos significados
que os alunos possuem a respeito de seu lugar na escola,
assim como das dificuldades enfrentadas no processo de
escolarização, sendo possível esta intervenção através de
encontros grupais, valorizando as ideias e produções dos
alunos.

Junto aos pais, familiares ou responsáveis, o psicó-
logo escolar pode realizar trabalhos que visem à reflexão
sobre o papel social da escola e da família, assim como
também sobre as problemáticas que afetam a vida dos
pais e filhos. Desta forma, discussões coletivas podem
favorecer ideias e ações que contribuam para a qualidade
do processo de ensino-aprendizagem13.

Segundo Lima (2005)6 o psicólogo escolar pode criar
espaços de reflexões com todos os grupos que fazem
parte da escola, famílias, alunos, professores, pedagogos,
funcionários e comunidade, reconhecendo a realidade
escolar como um todo, se apropriando de conhecimentos
que façam parte das preocupações dos envolvidos, como
também realizando parcerias com outros profissionais
que têm a educação como foco de atenção.

No que tange especificamente aos professores, Souza
(2010)12 os destaca como atores importantes a serem
considerados no trabalho do psicólogo escolar, que deve
propiciar reflexões sobre a prática docente e também
sobre os fatores que levam ao fracasso escolar, ressal-
tando a necessidade de análise sobre o impacto das polí-
ticas públicas atuais na prática educativa.

Dentro de uma proposta pedagógica constituída co-
mo uma ferramenta útil para a escola e que visa um coe-
rente trabalho educativo, o psicólogo pode auxiliar a
equipe escolar através de sua integração, isto é, na defi-
nição coletiva de suas funções, favorecendo diálogos
para a resolução de conflitos e considerando as diversas
dificuldades encontradas em seu trabalho, implicadas
por pontos de vista diferentes3.

Por fim, tendo em vista que o sucesso de qualquer
instituição ocorre pelo esforço da equipe de trabalho,
fica claro que o psicólogo no contexto escolar pode
aprimorar o trabalho em equipe para que atinja seus ob-
jetivos. É nesse sentido que Martinez (2010)3, conside-
rando a complexidade dos processos educativos, propõe
que o psicólogo deva se utilizar de estratégias e técnicas
para o desenvolvimento das equipes, começando pela
equipe de direção até atingir outros grupos possíveis,
visando temas psicológicos que se façam importantes no
trabalho educativo, como também no desenvolvimento
de habilidades e competências da própria equipe peda-
gógica.

Dessa forma, é essencial que o psicólogo se preocupe
em assumir um compromisso teórico e prático com as
questões da escola:

[...] é fundamental que os psicólogos que atuam



Masson & Oliveira / Uningá Review V.25,n.1,pp.95-102 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

diretamente na instituição escolar preocupem-se com a
melhoria das práticas pedagógicas, garantindo que a
escola se utilize dos conhecimentos psicológicos na
elaboração de suas propostas de trabalho, visando a
atingir o objetivo primeiro da educação: a humaniza-
ção6.

Portanto, levando em conta a necessidade de um de-
senvolvimento satisfatório no processo de ensi-
no-aprendizagem no Brasil, é importante que se continue
a buscar novas e melhores possibilidades de atuação do
psicólogo escolar, como forma de contribuir, através de
conteúdos teóricos e práticos da Psicologia, para uma
educação de qualidade.

4. CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, percebe-se o amplo campo

da Psicologia Escolar, para o qual psicólogo pode con-
tribuir com suas ações e conhecimentos, considerando as
demandas do contexto escolar e as diversas possibilida-
des de atuação. A realidade educacional se evidencia
como uma grande área para as práticas psicológicas. No
entanto, cabe salientar que todo trabalho a ser desenvol-
vido neste campo deve contribuir com a formação quali-
tativa dos educandos. Assim, o psicólogo precisa ser o
profissional que venha agregar valores, atuando como
um agente auxiliar na construção do saber científico,
incitando dúvidas e reflexões sobre o fazer pedagógico.
Além disso, segundo o CFP (2013)13, o psicólogo deve
valorizar e potencializar a construção de saberes nos
diferentes espaços educacionais, considerando a diver-
sidade cultural existente em cada instituição e a necessi-
dade de subsidiar a sua própria prática profissional por
meio de conhecimentos produzidos nesse âmbito.

Dessa forma, se considera que o psicólogo escolar
deve repensar a sua prática, observando as questões so-
ciais e históricas acerca da Educação para não se utilizar
de mecanismos de naturalização das problemáticas es-
colares, justificados a partir de fenômenos psicológicos
dentre outros, tomados de forma organicista e individua-
lizante. Com efeito, o modelo clínico de intervenção
deve ser substituído por um modelo mais crítico de atu-
ação, contemplando a totalidade das questões que en-
volvem a comunidade escolar.

Para Antunes (2008)4, a ação do psicólogo escolar
deve estar pautada em um referencial teórico da Psicolo-
gia necessário à educação, mediado por conhecimentos
próprios do campo educativo e das áreas de conheci-
mento relacionadas, daí a necessidade de superação das
práticas tradicionais do psicólogo escolar, muitas vezes
pautadas ainda numa perspectiva nem sempre consciente
ou assumida de ação clínico-terapêutica.

Cabe também ao psicólogo avançar profissional-
mente, estando à altura das situações concretas apresen-
tas pela escola, propondo formas criativas, direções e
estratégias de trabalho que concorram para uma contri-

buição real de seu trabalho em tal âmbito3. Sob esta óti-
ca, o psicólogo escolar precisa ser capaz de se adaptar ao
ambiente no qual se inclui como profissional, reconhe-
cendo seu espaço de atuação e se apropriando de técni-
cas adequadas para este local, entendendo tanto as espe-
cificidades da escola como também as de todos os en-
volvidos neste contexto. Para tanto, Martinez (2009)8

afirma que sem um compromisso pessoal com a mudan-
ça, com a criatividade e com a inovação, o compromisso
da Psicologia com a Educação brasileira pode constituir
apenas mais uma ilusão.

Portanto, conclui-se que é fundamental a intervenção
do psicólogo na Educação com a finalidade de contribuir
para o desenvolvimento dessa área, colaborando no pro-
cesso de formação dos alunos e na atuação dos profes-
sores, pedagogos, equipe, enfim, contribuindo positiva e
qualitativamente no processo de ensino-aprendizagem.
De acordo com Souza (2010)12, nesse trajeto, o psicólo-
go escolar deve considerar o trabalho participativo, a
demanda escolar como ponto de partida para uma ação
na escola, o fortalecimento do trabalho do professor e a
circulação da palavra, isto é, criando espaços de diálogo
e reflexão a fim de contribuir para a construção de uma
escola mais democrática.

No entanto, mudanças efetivas só serão percebidas
quando houver o envolvimento do psicólogo em ques-
tões concretas da educação e da prática pedagógica, para
além das questões clínicas, sendo necessário superar o
preconceito de “não querer ser o pedagogo”, ou seja,
atuando em parceria e com o mesmo objeto destes pro-
fissionais – o processo educativo –, bem como se reco-
nhecendo como portador de um conhecimento que deve
ser socializado com professores e demais profissionais
dessa área4. A partir disso, se reconhece a necessidade de
um trabalho interdisciplinar, tendo como foco a escola e
as relações que aí se estabelecem.

Por fim, as diversas demandas de trabalho e as possi-
bilidades de atuação do psicólogo, por si só já são de-
monstrativos da importância deste profissional no ambi-
ente escolar, de modo que mais pesquisas devem ser
feitas no sentido de contribuir para a consolidação de um
conjunto de conhecimentos a serviço da melhoria da
qualidade da escola no Brasil, instigando práticas mais
consistentes e uma compreensão mais efetiva acerca de
tal temática.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo abordar a transferência
na toxicomania, analisando como é este processo entre o
analista e o paciente. Assim, serão abordados os principais
aspectos da transferência na toxicomania numa compreen-
são psicanalítica e evidenciação dos aspectos transferenci-
ais do sujeito adicto, a partir da pesquisa bibliográfica.
Busca-se, portanto, responder a indagação: como ocorre a
transferência na toxicomania? Levando em consideração,
que muitas vezes a busca pela análise do sujeito toxicômano
ocorre por meio de pessoas próximas, ou através de medi-
das legais, o caminho terapêutico tende a ser mais tortuoso
assim como a dificuldade encontrada pelo analista e anali-
sante na relação transferencial. Entretanto, não há cami-
nho analítico sem intempéries, e em grande maioria a des-
coberta de si leva ao sofrimento. O trabalho está dividido,
onde num primeiro momento é introduzido o tema e reto-
mado o conceito de transferência, em seguida uma breve
discução sobre a perspectiva psicanalítica, e após algumas
considerações sobre a toxicomania. Logo, discorre-se sobre
os aspectos transferenciais na toxicomania e a relação pa-
ciente-analista, e por fim as considerações sobre o que foi
elencado bibliograficamente, e as conclusões obtidas diante
do tema.

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise, Transferência, Toxico-
mania, Sujeito Adicto.

ABSTRACT
This article aims to address the transfer of drug addiction is
analyzing how this process between analyst and patient. Thus,
the main aspects of the transfer of drug addiction will be ad-
dressed in a psychoanalytic understanding and disclosure of
transference aspects of the addict from the literature. Search,
therefore, to answer the question on how the transfer occurs in
drug addiction? Taking into account that often the search
through the analysis of the drug addict occurs through close
people, or through legal action, the therapeutic approach tends
to be more devious, as well as the difficulties encountered by
the analyst and analysand in the transference relationship.
However, there is no analytical way without bad weather, and
in the vast majority of self-discovery leads to suffering. The

work is divided at first moment introduces the topic and re-
sumes the concept of transference according to psychoanalytic
perspective, after brief consideration of drug addiction, then it
talks about the transference aspects of drug abuse and the pa-
tient-analyst relationship, and finally the considerations of
what was part listed bibliographically, and the conclusions on
the subject

KEYWORDS: Psychoanalysis, Transfer, Drug addiction,
Subject addict.

1. INTRODUÇÃO
O uso de entorpecentes e substâncias viciantes, como

o álcool, remonta ao início da civiliza-
ção. Escohotado (1997)¹ menciona a cocaína usada pe-
los incas, para os quais as folhas de coca constituíam
símbolos divinos, e o fato dos russos punirem com tor-
tura quem ingerisse café, o que era considerado crime.
Desta forma, o uso e abuso de substâncias consideradas
como drogas são características da história da humani-
dade.

Com a constante e abusiva utilização de substâncias
ilícitas nos dias atuais, faz-se necessário conhecer as
relações do ser humano com as drogas e as mui-
tas interpretações a estas dadas, com base em épocas e
contextos sociais diferentes². Assim, como objetivo pri-
mordial do trabalho busca-se, através de um levanta-
mento bibliográfico, compreender como ocorre a trans-
ferência entre analista e paciente na toxicomania, além de
se discutir sobre o que é a transferência segundo a psi-
canálise, discorrer sobre o conceito de toxicomania, as-
sim como, apontar seus aspectos transferenciais. E res-
ponder ao seguinte questionamento: como ocorre a
transferência na toxicomania?

Conte (2003)³, diz que o psicanalista possui impor-
tância, uma vez que, ao mesmo tempo em
que não compactua com a ideologia e a atitude repressi-
va da higiene social e do moralismo tradicional com os
quais a sociedade trata os usuários de dro-
gas, não perde de vista a conotação transdisciplinar do



Vidigal & Gomes / Uningá Review V.25,n.1,pp.103-110 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

problema, de forma que não fecha os olhos para nenhum
dos aspectos mencionados.

Ressalte-se a importância da elaboração do presente
trabalho no sentido de uma colaboração acadêmica
àqueles que buscam a compreensão psicanalítica da
transferência na toxicomania, na tentativa de compreen-
são da dinâmica de personalidade dessas pessoas e o
modo como se relacionam com o tratamento e o psicana-
lista, de forma a tornar-se material de referência para a
pesquisa científica.

O trabalho conta com uma breve consideração sobre
a transferência, em seguida é descrito sobre as caracte-
rísticas da toxicomania segundo a abordagem psicanalí-
tica, após é realizada uma breve discussão sobre o fenô-
meno transferencial na toxicomania, por fim, realizado
algumas considerações sobre o tema.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Gil (2006, p. 44)4 aponta que, “a pesquisa bibliográ-

fica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científi-
cos”.

Desta forma, o trabalho é desenvolvido através de
pesquisa bibliográfica, em que os textos são encontrados
na literatura já existente sobre o tema pretendido, a
transferência na toxicomania, por meio da análise crítica,
meticulosa e ampla, tais como: artigos de periódicos,
doutrinas e livros, bem como sites de fomento à pesquisa
científica, disponível em banco de dados. Através das
palavras chave Toxicomania, Psicanálise, Transferência
foram elencados artigos científicos no Google Acadê-
mico, e destes foram selecionados 8 (oito) artigos, além
de clássicos sobre os temas. Portanto através do levan-
tamento de materiais produzidos literariamente, objetiva
enriquecer a discussão e ampliar a base do conhecimento
sobre o tema pretendido, isto é, sobre a transferência na
toxicomania.

3. DESENVOLVIMENTO
Da transferência

Falar de transferência é falar de afeição, das raízes
de nossa afetividade, transferidas e atualizadas a cada
vivência. Assim é possível dizer que a transferência
está presente em todas as relações humanas baseadas
em afeto².

No que diz respeito à clínica psicanalítica, entre-
tanto, valores e conceitos foram delimitados, recons-
truídos e redefinidos na obra de Freud, cuja primeira
definição foi a de “uma forma de resistência, ou uma
‘falsa conexão’ entre afetos vividos no passado e o ana-
lista, sendo um fato isolado e superficial que obstaculi-
zava a análise”5.

Em seu texto clássico intitulado: A dinâmica da
transferência, que trata do aspecto teórico deste con-

ceito, Freud (1912)5 nos diz que, a transferência é ne-
cessariamente ocasionada durante o tratamento psica-
nalítico e também em outras formas de tratamento.

Ele afirma que o indivíduo, através da ação de sua
constituição inata e das influências que sofreu nos pri-
meiros anos de sua infância, estabelece “um método
específico próprio de conduzir-se na vida erótica – isto
é, nas precondições para enamorar-se que estabelece
nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina
a si mesmo no decurso daquela”5.

Assim ele afirma que se produz um modelo, ou
vários deles, que são constantemente repetidos, reim-
pressos, durante a vida de uma pessoa, na medida em
que as circunstâncias externas permitam, sendo que
estes modelos não seriam inteiramente incapazes de
mudar frente a novas experiências.

Freud (1912)5 prossegue dizendo que suas obser-
vações demonstram que apenas uma parte dos impulsos
que determinam o curso da vida erótica passou por todo
o processo de desenvolvimento e se acha dirigido a
realidade, estando à disposição da personalidade cons-
ciente e fazendo parte dela.

A outra parte dos impulsos libidinais, foi retida no
curso do desenvolvimento, mantida afastada da perso-
nalidade consciente e da realidade. Ela foi “... impedida
de expansão ulterior, exceto na fantasia, ou permaneceu
totalmente no inconsciente, de maneira que é desco-
nhecida pela consciência da personalidade”5.

Assim, Freud (1912)5 afirma que se a necessidade
que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita
pela realidade, onde este indivíduo está fadado a se
aproximar de cada nova pessoa que encontra com idei-
as libidinais antecipadas.

Seria então normal que a catexia libidinal de al-
guém que se acha parcialmente insatisfeito, e que esta-
ria pronta por antecipação, se dirija também para a fi-
gura do médico. Assim sendo, durante o tratamento
psicanalítico, os pacientes incluem a figura do analista
em um dos modelos de relacionamento que possuem
em seu psiquismo, geralmente ligam-no às imagos pa-
ternas, maternas ou fraternas. Freud diz que “...
a catexia incluirá o médico em uma das séries psíquicas
que o paciente já formou”5.

Afirma também que a transferência se torna com-
preensível pelo médico, apesar de suas peculiaridades
que excedem tudo o que se possa entender por sensato
e racional, na medida em que este tem em mente que
ela é formada não só pelas ideias antecipadas conscien-
tes do paciente, mas também por aquelas que foram
retidas ou que são inconscientes.5

Freud (1912)5 se questiona acerca do porquê, na
análise, que a transferência surge como a resistência
mais poderosa ao tratamento enquanto fora dela deve ser
encarada como veículo de cura e condição de sucesso.
Ele diz então que a transferência pode ser positiva ou
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negativa. Ela é positiva quando o paciente transfere à
figura do analista, sentimentos afetuosos. Negativa
quando transfere a estes sentimentos hostis. A transfe-
rência positiva ainda pode ser subdividida em transfe-
rência de sentimentos amistosos e transferência de sen-
timentos eróticos:

Assim, a solução do enigma é que a transferência
para o médico é apropriada para a resistência ao trata-
mento apenas na medida em que se tratar de transferên-
cia negativa ou de transferência positiva de impulsos
eróticos reprimidos. Se “removermos”’ a transferência
por torná-la consciente, estamos desligando apenas, da
pessoa do médico, aqueles dois componentes do ato
emocional; o outro componente admissível à consciência
e irrepreensível, persiste, constituindo o veículo de su-
cesso na psicanálise, exatamente como o é em outros
métodos de tratamento. (“...) Cuidamos da independên-
cia final do paciente pelo emprego da sugestão, a fim de
fazê-lo realizar um trabalho psíquico que resulta neces-
sariamente numa melhora constante de sua situação psí-
quica (FREUD, 1912; p. 117)5.

Freud (1912)5 afirma ainda que a transferência ne-
gativa mereça um exame mais detalhado e que ela se
apresenta lado a lado com a transferência afetuosa nos
tipos curáveis de neurose. Ele diz que Bleuler adotou o
termo ambivalência para designar este fenômeno, sendo
esta a melhor explicação para a habilidade dos neuróti-
cos em colocar as transferências a serviço da resistência.

Segundo Freud (1912)5 o paciente em análise é ar-
remessado para fora de sua relação real com o médico
assim que entra em cena qualquer resistência transferen-
cial considerável, sentindo-se livre para desprezar as
normas do tratamento, esquecendo as razões pelas quais
iniciou o mesmo e desprezando as interpretações do ana-
lista.

Ele diz que ao adentrarmos no inconsciente do pa-
ciente, as reações que provocamos revelam algumas das
características que aprendemos a partir dos sonhos:

Os impulsos inconscientes não desejam ser recor-
dados da maneira pela qual o tratamento quer que o se-
jam, mas esforçam-se por reproduzir-se de acordo com a
atemporalidade do inconsciente e sua capacidade de alu-
cinação. (...) esta luta entre o médico e o paciente, entre
o intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a
procura da ação, é travada, quase exclusivamente, nos
fenômenos da transferência. É nesse campo que a vitória
tem de ser conquistada — vitória cuja expressão é a cura
permanente da neurose.8

Por fim Freud (1912)5 nos lembra, acerca da difi-
culdade de controlar os fenômenos da transferência, mas
acrescenta que são exatamente eles que colocam a dis-
posição do analista de forma imediata e manifesta os
impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente.

Em seu texto Observações sobre o amor transfe-
rencial (Novas recomendações sobre a técnica da psi-

canálise III) Freud (1914)6 fala basicamente acerca da
transferência erótica atuando enquanto resistência ao
tratamento psicanalítico.

Ele afirma que diante da situação em que uma pa-
ciente se declara apaixonada por seu médico existem
vários desfechos possíveis, dentre eles, o de o tratamento
ser interrompido devido a esta paixão. Acerca disto
Freud (1914)6 menciona que quando o tratamento é in-
terrompido por conta da paixão do paciente por seu mé-
dico, o estado do paciente o obriga a procurar por outro
médico a fim de tratar-se. O que acontece é que o paci-
ente se enamora deste outro médico também, e assim
sucessivamente.

Sob o ponto de vista do médico, diz Freud (1914)6

isto seria muito esclarecedor. Este deve reconhecer que
o enamoramento do paciente é devido à situação analíti-
ca e não deve ser atribuído aos encantos de sua própria
pessoa.

Já no caso do paciente Freud (1914)6 afirma que o
fato deste se apaixonar por seu médico na transferência
não traz nenhuma vantagem ao tratamento. Ele afirma:

Por mais dócil que tenha sido até então, ela (paci-
ente) repentinamente perde toda a compreensão do tra-
tamento e todo o interesse nele, e não falará ou ouvirá a
respeito de nada que não seja o seu amor, que exige que
seja retribuído. Abandona seus sintomas ou não lhes
presta atenção; na verdade declara que está boa. Há uma
completa mudança de cena; é como se uma peça de fin-
gimento houvesse sido interrompida pela súbita irrupção
da realidade – como quando, por exemplo, um grito de
incêndio se erguer durante uma representação teatral.
Nenhum médico que experimente isso pela primeira vez
achará fácil manter o controle sobre o tratamento analí-
tico e livrar-se da ilusão de que o tratamento realmente
chegou ao fim.6

Freud (1914)6 prossegue sua exposição dizendo que
tudo que interfere na continuação do tratamento pode ser
uma expressão da resistência e declara que
o enamoramento do paciente por seu médico é uma ex-
pressão desta. Ainda mais porque esta paixão acontece,
em geral, quando o médico está tentando fazer o pacien-
te admitir ou recordar algo aflitivo e pesadamente repri-
mido da história de sua vida.

Freud (1914)6 menciona ainda que esta situação tão
delicada e complicada possui motivos relativos
ao enamoramento e outros que se devem à resistência.

Podem ser atribuídos ao enamoramento os esforços
da paciente em certificar-se de sua irresistibilidade, em
destruir a autoridade do médico rebaixando-o ao nível de
amante e em conquistar todas as outras vantagens pro-
metidas que são incidentais à satisfação do amor.

À resistência pode ser atribuída a declaração de
amor da paciente como meio de colocar à prova a seve-
ridade do analista, de maneira que se ele mostra sinais de
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complacência pode esperar ser chamado à ordem por
isso.

Por fim Freud (1914)6 afirma que se fica com a
impressão de a resistência agir como
um agent provocateur intensificando o estado amoroso
da paciente e exagerando sua disposição à rendição se-
xual, a fim de justificar ainda mais enfaticamente o fun-
cionamento da repressão ao apontar os perigos de tal
licenciosidade.

Em relação a como lidar diante de tal situação
Freud (1914)6 prossegue afirmando que a técnica do
tratamento psicanalítico exige do médico que ele negue à
paciente que anseia por amor, a satisfação que ela exige.
Ele afirma que se deve permitir que às necessidades e
anseios dos pacientes persistam, para que sirvam de for-
ças para trabalhar e efetuar mudanças e, os médicos,
devem cuidar de apaziguar essas forças por meio de
substitutos.

Por outro lado, ele diz que se o médico decidisse
retribuir o amor da paciente e acalmar sua necessidade
de afeição isso seria um grande triunfo para ela, mas
uma derrota para o tratamento.6 Ela teria tido êxito em
atuar, em repetir na vida real o que deveria apenas ter
lembrado, reproduzido como material psíquico e manti-
do na esfera dos eventos psíquicos.

Freud (1914)6 diz então que o caminho que o ana-
lista deve seguir é:

... um caminho para o qual não existe modelo na
vida real. Ele tem de tomar cuidado para não se afastar
do amor transferencial, repeli-lo ou torná-lo desagradá-
vel pela paciente; mas deve, de modo igualmente reso-
luto, recusar-lhe qualquer retribuição. Deve manter um
firme domínio do amor transferencial, mas trata-lo como
algo irreal, como uma situação que se deve atravessar no
tratamento e remontar às suas origens inconscientes e
que pode ajudar a trazer tudo que se acha muito profun-
damente oculto na vida erótica da paciente para sua
consciência e, portanto, para debaixo de seu controle.
Quando mais claramente o analista permite que se per-
ceba que o analista está a prova de qualquer tentação,
mais prontamente poderá extrair da situação seu conte-
údo analítico.6

Freud (1914)6 diz também que haverá uma classe
de pacientes que não toleram substitutos e com os quais
não se conseguirá êxito no tratamento sendo que em
relação a estes a única coisa que se pode fazer é “resol-
ver na própria mente o problema de como é que uma
capacidade de neurose se liga a tão obstinada necessida-
de de amor”6. Já os outros pacientes podem ser gradati-
vamente levados a adotar a atitude analítica.

Ele diz que o que se faz nesses casos é apontar para
o paciente o elemento de resistência desse amor, dizendo
que o paciente está expressando uma resistência sob o
disfarce de estar enamorada de seu analista. Ele diz
também que se deve mostrar ao paciente como seu amor

não se origina na situação atual, mas é uma repetição de
reações anteriores, inclusive infantis e que isto ficará
claro no decorrer da análise.

Outro texto importante que diz respeito à técnica da
psicanálise e que, embora não trate a questão da transfe-
rência de forma específica, oferece elementos para sua
compreensão é o texto intitulado Recordar, refletir e
elaborar.

Neste texto Freud (1914)7 nos fala que durante o
tratamento ocorre que o paciente é incapaz de recordar
certos aspectos de sua vida, pois estão atuando sobre eles
as forças da repressão, e que ao invés de recordar, o pa-
ciente repete, ou seja, atua sem se dar conta de que está
repetindo. Diz também que a transferência nada mais é
do que um fragmento desta repetição e que ao que se
refere à resistência temos que quanto maiores elas forem
mais a atuação substituirá a recordação.

Freud (1914)7 nos diz que o analista deve se esfor-
çar para manter na esfera do psíquico as recordações do
paciente ao invés de desejar que este atue, porém que
necessariamente o paciente repetirá, no contexto do tra-
tamento, todas as suas inibições, suas atitudes inúteis e
seus traços patológicos de caráter. Pelo adequado mane-
jo da transferência, isto é, quando o paciente não puder
usá-la como resistência, o analista estará em condições
de evitar que o paciente repita questões importantes e
apenas recorde-as fornecendo assim mais material para o
tratamento.

Com as repetições do paciente no tratamento o ana-
lista poderá dar a elas um novo significado transferenci-
al, diz Freud (1914)7 o que substitui a neurose real do
paciente por uma neurose artificial (de transferência) da
qual pode ser curado pelo trabalho terapêutico. A trans-
ferência proporciona então que estes novos significados
sejam transferidos para a vida real do paciente e que este
seja efetivamente curado.

Por fim Freud (1914)7 afirma que o paciente preci-
sa passar por um processo de elaboração, ou seja, precisa
se familiarizar com as questões trazidas pelo tratamento,
sobretudo as que se referem à resistência. O analista de-
ve entender que não é suficiente dar nome a resistência,
o paciente precisará de tempo para poder elaborá-la e
supera-la conforme continua o tratamento, no entanto, é
necessariamente esta etapa do tratamento que efetua as
maiores mudanças no paciente e que o diferencia dos
tratamentos por sugestão.

A Toxicomania numa compreensão
psicanalítica

Freud (1996[1930])9 entendia que para que as civi-
lizações e o psiquismo fossem desenvolvidos, era ne-
cessário impor sacrifícios à sexualidade e agressividade
constituintes do humano, de modo que a vida se torna
muito dura. Para suportar esses sacrifícios,
faz-se necessário utilizar-se de medidas paliativas, que
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Freud tipifica em três: os derivativos poderosos, as sa-
tisfações substitutivas e as substâncias tóxicas.

Para Freud (1996 [1930], p. 86)9, a maneira mais
acessível e eficaz de se evitar tal sofrimento, seriam as
substâncias tóxicas, tendo em vista sua ação sobre as
químicas orgânicas do corpo humano, deixando os usuá-
rios insensíveis à própria desgraça. Para o autor, o so-
frimento nada mais seria do que uma sensação, de modo
que só existe se o sentirmos, e essa sensação está relaci-
onada à regulação do organismo humano. “Certas
substâncias tóxicas quando presentes no sangue ou teci-
dos provocam em nós, diretamente, sensações prazero-
sas, alterando tanto também as condições que dirigem
nossa sensibilidade, que nos tornamos incapazes
de receber impulsos desagradáveis”9.

As drogas seriam, então, a maneira pela qual o su-
jeito pode libertar-se temporariamente de uma castração
provocada pelo sofrimento do peso da realidade, pelas
renúncias inerentes à civilização, como as da sexualida-
de e agressividade. Assim, o sujeito pode evitar "a an-
gústia que surgiria como resultado lógico do seu encon-
tro com o desejo do Outro, desejo que, enquanto tal, é
marcado pela impossibilidade da existência de um objeto
que o satisfaça por completo"10.

Portanto, a psicanálise, entende que aquele que
busca as drogas como recurso busca, na verdade, uma
"resposta possível do sujeito ao mal-estar que é inerente
tanto ao processo de formação das sociedades e culturas
como também à própria constituição psíquica do ser
humano" 9.

Ribeiro (2009)10 observa o pensamento de Lacan,
em que o prazer oriundo da intoxicação pode ser com-
parado ao gozo, porém desassociado do falo. Tratar-se-ia
da utilização das drogas como forma de permitir ao su-
jeito romper com o gozo fálico1.

Outra diferenciação é feita no documento DSM IV
(1994)11, que divide em sete os critérios clínicos para
definir, entre os usuários de drogas, aquele que é verda-
deiramente toxicômano, a saber: tolerância, abstinência,
consumo maior que o pretendido de início, perda de
controle, dispêndio de muito tempo para a substância,
relevância do uso e fracasso do indivíduo em abster-se
da sua utilização.

É necessário fazer uma diferenciação das formas de
consumo de drogas existentes na contemporaneidade.
Ribeiro (2009)10 aponta que, em estudo recente, enco-
mendado pela UNESCO, há a distinção de quatro tipos
de usuários de drogas, a saber: 1) o experimentador, que
experimenta um ou vários tipos de drogas, mas seu con-
tato se restringe às primeiras experiências; 2) o ocasio-

1 Satisfação que o sujeito encontra em ser tudo aquilo que
completa o Outro, na sociedade ocidental, representado pela
mãe, assumir a posição daquilo que completa, isto é, o falo
(DOR, 1989)12.

nal, que utiliza uma ou várias drogas de vez em quando,
sem, no entanto, apresentar dependência; 3) o habitual,
que faz uso frequente, mas ainda "funciona" socialmen-
te; e o 4) dependente. O verdadeiro toxicômano é aquele
que se enquadra no quarto tipo de usuário, que "vive
pela e para as drogas e seus vínculos sociais são por elas
bastante prejudicados ou até mesmo rompidos"10.

Aspectos transferenciais do sujeito adicto:
toxicomania e analista

Quando se pensa no atendimento clínico das toxico-
manias, é importante ter clara a relação existente entre
paciente e a droga, já que na toxicomania o uso ilimitado
e a montagem perfeita entre droga e sujeito dificulta o
intermédio da palavra, assim como, a relação transferen-
cial entre analista e sujeito.2 Chaves (2006, p.119)2

acentua que,
Há apenas o toxicômano e a droga e, neste duo,

parece não haver fenda ou abertura possível, não há
intermediação da palavra, o que obstaculiza qualquer
intervenção terapêutica. O início do tratamento tor-
na-se, portanto, uma etapa fundamental e talvez a mais
decisiva”.

Em vista disso, Santiago (2001)13 argumenta que se
há um sujeito que ali fala, há nele então o discurso do
toxicômano, tratando-se, portanto, de articular o discurso
do toxicômano visando descentralizar a problemática do
objeto, ou seja, resgatar o discurso do sujeito, que se
encontra nebulosamente permeada pela toxicomania, isto
é, o discurso do toxicômano, em que a premissa primor-
dial é a relação entre droga e sujeito.

São raras as vezes que o toxicômano busca pelo tra-
tamento, geralmente este é levado pela família ou pela
justiça a buscar tratamento, o que se torna mais um em-
pecilho, á que o tratamento assume caraterísticas de
obrigatoriedade, neste contexto a relação transferencial
entre analista e paciente tende a ser ainda mais resisten-
te.2 Acerca disto, a autora reforça que não há demanda
de análise inicialmente, nem demanda de tratamento,
pois a priori muitos toxicômanos não enxergam os danos
causados pela droga. Por outro lado, há também aqueles
toxicômanos que buscam tratamento em função de um
grave prejuízo acarretado pelo abuso de drogas, procu-
ram atendimento, movidos por uma angústia e acabam
reconhecendo algumas perdas, são estes os mais prová-
veis de aderirem o tratamento, mesmo que embora não
seja possível o reconhecimento de uma demanda, há
neles o desejo de se desvencilhar do sofrimento.

Chaves (2006, p. 119)2 pontua que, “o pedido de
ajuda surge quando a droga falha em sua função de ali-
vio ou de indutor de bem-estar; ou seja, quando a subs-
tância deixa de responder a todas as perguntas e de evitar
situações difíceis e angustiantes”. A respeito disto, Con-
te (2000)14 afirma que, quando a função do tóxico fra-
cassa perante o toxicômano, o sujeito busca tratamento.
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Nesta díade, paciente-analista, há aspectos funda-
mentais para a entrada em análise além do estabeleci-
mento da demanda direcionada a um determinado ana-
lista, é necessário o estabelecimento da transferência,
porém, nos casos de toxicomania, a relação transferenci-
al possui nuances específicas, quanto a isso Waks (1998,
p. 59)15 afirma,

No começo do vínculo transferencial surge, no paciente,
uma espécie de rivalidade interna entre a droga-em-si,
a droga-do-analista e o analista-droga. À medida que a
transferência ganha potência, a droga-do-analista cons-
titui-se, progressivamente, em analista-droga, gradu-
almente ocupando o lugar da droga-em-si. O vínculo
com o produto perde sua intensidade libidinal, abrindo
caminho para o investimento erógeno no vínculo
transferencial.

Segundo tal pressuposto, Chaves (2006)² descreve,
que se o analista entra nesta relação, em que é colocado
como uma contraparte da droga, ou seja, o toxicômano
apresenta-se em favor da droga enquanto que o analista é
tomado contra a droga, o paciente fica novamente colo-
cado em uma posição de passividade diante da toxico-
mania, e não se implica diretamente, é apenas um objeto
passivo. Porém, é importante enfatizar que tal relação de
analista e paciente deva possuir alguns limites, se por um
lado para que o vínculo transferencial ocorra é necessá-
ria esta díade entre analista e droga, por outro lado La-
can (1958)16 menciona a importância de o sujeito passar
pela retificação subjetiva, ou seja, se implicar no sofri-
mento.

Silva & Cremasco (2010, p. 922)17 explanam, que “o
investimento erógeno no vínculo transferencial é como
um caminho para a entrada do analista, em uma posição
outra que não seja a de rival da droga, mas a de possibi-
litar o estabelecimento do que poderíamos chamar ‘rela-
ção’”.

Conte (1997, p. 37)18 afirma que,
Mesmo que, inicialmente, o toxicômano não consiga
questionar sua subjetividade e demanda ao analista o
restabelecimento de um saber-fazer sobre o bom uso da
droga (gozo de uma parte do corpo desertada pelo re-
gistro simbólico), aos poucos poderá acreditar que o
analista tenha algo a dizer sobre seu sofrimento / falên-
cia, e passará a supor-lhe um saber, criando assim as
condições necessárias para o estabelecimento da trans-
ferência.

Desta forma, para que haja uma relação transferen-
cial entre sujeito adicto e analista, é fundamentalmente
importante que o sujeito suponha um saber no analista,
assim como nas demais relações transferenciais, mas que
nos casos de não toxicômanos o sujeito permite a entra-
da de um terceiro, o que na toxicomania geralmente não
acontece, isto é, há relação única com a droga e o ana-
lista neste contexto “atrapalha” tal relação.16 “Segundo
este pensamento Lacaniano do ‘Sujeito do Suposto Sa-
ber” como força motriz da transferência, as autoras
afirmam que,

Ao procurar saber qual o desejo do analista, o to-
xicômano aliena-se ao tentar responder o que esse Ou-
tro quer dele. Ao não obter uma resposta absoluta do
analista, mas a frustração de sua demanda, que lhe de-
volve a própria imagem tal qual o espelho, deman-
do-lhe um re-conhecimento, o toxicômano poderá en-
tão situar o seu próprio desejo.17

Chaves (2006)2 faz algumas considerações relacio-
nadas ao problema transferencial na clínica da toxico-
mania, enfatizando que o vínculo transferencial é toma-
do e pautado, muitas vezes em um questionamento pri-
mordial, “o que o outro quer de mim?”, “o que sou para
o outro?”, e durante o tratamento tal questionamento é
reformulado de outras maneiras, através de provocações
e atuações que dizem de outro modo ao analista: “você
irá me perder”, levando a faltas sucessivas nas sessões.
O atendimento clínico das toxicomanias, conforme res-
salta a autora, é desafiador, já que o vínculo transferen-
cial é intenso e muito particular em relação a outras mo-
dalidades da clínica.

Conte (2000)14 em correlato a isso, explica que o
vínculo transferencial entre analista e paciente, no caso
da toxicomania, ocorre por meio de uma fusão e não de
uma ligação com a figura do analista, isto é, no setting
terapêutico o paciente vê ameaçada a fusão que possui
primordialmente com a mãe, e após com a droga, um
vínculo ilusório de completude, o que demanda manejo e
paciência por parte do analista.
Chaves (2006, p. 139)2 afirma que,

O tipo de transferência comumente estabelecida
pelos toxicômanos pode estar na base das suas atuações.
Ele falta as sessões e monitora o analista pelo telefone
para saber se está lá o esperando; ele não realiza os
pagamentos das sessões, denotando colocar o analista
numa posição de incondicionalidade. Ele insiste em
apontar as falhas do outro, numa tentativa de colocá-lo
numa posição de espelhamento, de desbanca-lo da po-
sição de alteridade de fazê-lo admitir alguma impotên-
cia na relação, como forma de proteção.

Neste sentido Le Poulichet (1996)19 acrescenta que o
analista não deve manifestar um querer o bem para seu
paciente, pois se assim for, ele acaba entrando no vincu-
lo maternal proposto pelo toxicômano, realizando, assim,
de certa forma, a manutenção de colocar o indivíduo
toxicômano como objeto do Outro-analista.

Conte (2000)14 enfatiza ainda que, em alguns mo-
mentos o analista é colocado na relação transferencial
numa posição de juiz, o que induz uma resistência ainda
maior à análise, levando em consideração que o toxicô-
mano possui dificuldades ao lidar com limite, esta posi-
ção só reforça o caráter transgressor do paciente, assim
sendo, é fundamental que o analista incorpore a posição
de representante da lei, e não a posição de julgador, de
juiz, na análise, levando assim a reflexão do paciente.

Outro ponto importante de salientar é que, a entrada
do sujeito toxicômano adicto em análise possui dificul-
dades inerentes, não que as demais formas de relação
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terapêutica não existam, mas que nos casos de toxico-
mania a formulação da demanda, a retificação subjetiva,
e o estabelecimento da transferência é envolta no para-
digma da droga, ou seja, há na relação da toxicomania
uma montagem que muitas vezes impede a entrada de
um terceiro, no caso o analista, então a transferência
tende a ser comprometida. Nos casos em que há o esta-
belecimento da transferência, é importante que o analista
tenha a consciência da posição que ocupa nesta relação,
já que em muitos casos o analista torna-se apenas mero
combatente do mal da droga, e o analisante apenas ex-
pectador da luta entre analista e tóxico.

Desta forma, ter em mente que na clínica da toxico-
mania a postura de alteridade e ética diante do sujeito é
ainda mais importante, já que os vieses transferenciais
neste contexto são singulares, se por um lado é funda-
mental a transferência, por outro lado, na toxicomania,
esta não pode de modo algum criar mais obstáculos que
a análise em si propicia.

4. CONCLUSÃO
Ao longo do artigo, buscou-se inicialmente situar o

leitor sobre o paradigma da transferência segundo o
pressuposto Freudiano, este conceito tão fundamental e
fundante do processo analítico, em outras palavras é
através dele que o analisante busca um analista, movido
pelo aspecto transferencial da relação. Assim como
também, descrever a toxicomania em uma perspectiva
psicanalítica e em seguida abordar algumas considera-
ções acerca de como ocorre à transferência na toxicoma-
nia. Freud (1996[1930])9 considera o uso de entorpecen-
tes como uma maneira grosseira de lidar com as dores
existenciais, já que sucumbir-se às leis culturais é des-
gastante e doloroso, seria então a toxicomania e o uso
das drogas uma das medidas paliativas utilizadas pelo
sujeito. Ribeiro (2009)10 segundo os pressupostos laca-
nianos acrescenta que a toxicomania é considerada como
um meio de fugir de uma invasão materna, e a busca por
romper o gozo fálico ao qual é convidado a usufruir.

Portanto, a clínica exige do analista um esforço ainda
maior no que tange à transferência na toxicomania, isto
é, um esforço para a construção deste campo transferen-
cial fundamental ao processo, e é neste sentido, devido a
tal dificuldade que o psicanalista deve tomar conheci-
mento da posição subjetiva do toxicômano, para que não
caia na “armadilha” de ser colocado em uma relação
maternal, conforme discutido por Le Poulichet (1996)19

e complementado por Chaves (2006)2 e Conte (2000)14.
Assim como todas as formas clínicas, a toxicomania

possui suas particularidades, no que se refere à clínica.
Durante a pesquisa é possível refletir sobre as caracterís-
ticas singulares da toxicomania, e em especial, o aten-
dimento do sujeito adicto, este que por sua vez, tende a
ser um caminho tortuoso e difícil. Se a droga na vida do

sujeito, embora ele se recuse a refletir sobre tal assertiva,
ocupa um lugar de proporcionar completude e restituição
narcísica, cabe ao analista auxiliar no caminho que o
leva justamente ao contrário desta crença, um caminho
que escancara a falta, mas como um meio motivador do
desejo, em que todos os objetos podem supostamente
preenchê-lo. Por outro lado, ser completo narcisicamente
acarreta a uma dissolução do sujeito e sua redução a ob-
jeto, o que é extremamente angustiante, então temos
duas questões: abandonar a posição de objeto e se ver
faltante, ou permanecer nesta posição e ser consumido
pelo Outro? Questão que o toxicômano se depara subje-
tivamente, e o que torna a clínica ainda mais singular.

Portanto, cabe ao analista estar preparado e consci-
ente de sua função, e sobre qual lugar ocupar, que não
deve de modo algum servir de subterfúgio ao sofrimento
do sujeito toxicômano, ou seja, assumir o lugar da droga,
mas deve, por outro lado acolhê-lo.
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RESUMO
A agressividade e a violência no ambiente escolar nos dias
atuais são entendidas como um problema social extrema-
mente complexo. Comportamentos agressivos e antissociais
têm exigido cada vez mais intervenções das escolas, objeti-
vando uma possível solução. Assim, esse trabalho se propõe
a averiguar uma questão que tem sido a expressão da vio-
lência dentro das escolas: o bullying. O objetivo central é
analisar quais as consequências psicológicas e comporta-
mentais causadas pelo bullying em adolescentes que sofre-
ram tal prática no ambiente escolar. Para isso, foi realizada
uma revisão bibliográfica embasada no referencial teórico
da Psicologia Histórico-Cultural, levando-se em considera-
ção a Psicologia Educacional e Escolar no que se refere ao
tema. Portanto, tal discussão se justifica no sentido de
compreender os aspectos que envolvem a agressão e a pre-
sença de bullying entre adolescentes no ambiente escolar,
bem como visando contribuir para a comunidade científica
acerca das possíveis consequências psicológicas e compor-
tamentais geradas por tal fenômeno.

PALAVRAS-CHAVE: Bullying; Escola; Psicologia Histó-
rico-Cultural.

ABSTRACT
The aggressiveness and violence at the school environment in
the current days are regarded as an extremely complex social
problem. Antisocial and aggressive behavior have been in-
creasingly demanding interventions from schools and teachers
seeking a possible solution. In This regard, this article propose
to determine a question that have been the violence term inside
schools: The Bullyng. The main objective is analyze the psy-
chological consequences and behavioral caused of bullyng in
teenagers who suffered this practice in educational atmosphere.
For this purpose have been provided a bibliographical review
based on theoretical approach of Historical-Cultural Psycholo-
gy, taking into account the Educational Psychology and School
with respect to the subject. Therefore, this discussion is justi-

fied in order to understand the aspects that involve the pres-
ence of aggression and bullying among adolescents in the
school environment and to contribute to the scientific commu-
nity about the possible psychological and behavioral conse-
quences generated by this phenomenon.

KEYWORDS: Bullying; School; Historical-Cultural Psy-
chology

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo analisar as prin-

cipais consequências comportamentais e psicológicas em
adolescentes que sofreram bullyng no ambiente escolar,
levando em consideração seus aspectos biopsicossociais.

O bullying pode ser compreendido como uma ação
ligada a atitudes que causam diversos impactos em um
indivíduo sejam elas de forma física, verbal e/ou psico-
lógica, sendo que sempre existe a vítima, o agressor e,
na maioria das vezes, as testemunhas. De acordo com
Santos (2007)1, o termo bullying vem da expressão em
inglês to bully, que significa agredir, intimidar, referin-
do-se às pessoas que atacam (os chamados bullies). Já o
termo bullying, em sua terminação, designa o ato do
agressor juntamente com todos os comportamentos usa-
dos por ele contra outras pessoas.

Embora esse termo seja impossibilitado de ser tradu-
zido para algumas línguas, ele não se encontra fora do
domínio e do entendimento delas, pois conforme afirma
Toro et al. (2010)2, a palavra, de origem inglesa, serve
para definir comportamentos em que se usa a superiori-
dade física para intimidar alguém, e isso ocorre em todo
o mundo na atualidade. Países como Noruega, Dina-
marca, Suécia, Finlândia, Itália, Espanha e Japão, por
exemplo, não usam uma tradução literal de bullying, mas
se utilizam de outros termos para definir e explicar o
fenômeno.
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Segundo Fante (2005)3, o bullying se baseia em in-
sultos, apelidos constrangedores, intimidações, acusa-
ções injustas, atuações em grupo que hostilizam e ridi-
cularizam a vida de outro indivíduo, levando a vítima à
exclusão, danos psicológicos, físicos e de aprendizagem.

A prática do bullying e a vitimização englobam dife-
rentes tipos de situações de violência na infância e ado-
lescência. Nesta, há o desejo de afirmação de poder por
meio da violência, de modo que o agressor efetua esse
desejo sobre aquele que recebe a agressão. Ou seja, tal
atitude é definida como uma maneira de afirmação de
poder interpessoal que é realizada por meio de agressão.
A vítima é a pessoa receptora do comportamento agres-
sivo de outro, o qual se comporta como mais poderoso e
superior2.

O bullying trata-se, sobretudo, de uma humilhação
social, com uma manifestação de perversidade, tanto de
forma consciente como inconsciente, praticada contra
alguém na vida coletiva. Há, na verdade, posturas de
violência repetida para trazer angústia e dor diante de
uma busca desequilibrada por poder2.

Para Fante (2005)3, o bullying se tornou um fenô-
meno social e, a cada momento, atinge mais pessoas de
diversas faixas etárias e classes sociais, ocorrendo nas
escolas, no trabalho, na internet, nos locais para lazer, na
vizinhança e, até mesmo, dentro dos próprios lares.
Frente a isso, os principais tipos de bullying são: físico,
verbal, material, moral, psicológico, sexual e virtual. Em
nossa sociedade, os mais comuns são os verbais e morais,
porém, quando um deles é cometido, geralmente acaba
acarretando a prática de outro, causando assim diversos
danos nos aspectos psicossociais para a vítima.

Frente a isso, compreende-se o bullying como um
fenômeno que ocorre em diversos os âmbitos sociais, se
apresentado de variadas formas e atingindo diferentes
faixas etárias, acarretando prejuízos para o desenvolvi-
mento biopsicossocial tanto do indivíduo que é vítima
quanto daquele que é autor dessa prática. Portanto, frente
a este fenômeno, a seguir veremos como os fatores soci-
ais e culturais interferem diretamente na prática do bul-
lying.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O método utilizado para a realização deste artigo foi

por meio da pesquisa bibliográfica, sendo que os dados
presentes foram obtidos através de artigos científicos
disponíveis em bancos de dados como Scielo, além de
Teses de Mestrado e Doutorado já publicados sobre o
tema, assim como livros de autores de base crítica em
relação à Psicologia Educacional e Escolar, principal-
mente segundo a Psicologia Histórico-Cultural. Confor-
me nos aponta Gil (2002, p. 43)4 “A pesquisa bibliográ-
fica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científi-
cos”.

Com efeito, este estudo delimita-se à pesquisa do ti-
po descritiva, que conforme Gil (2002)4 tem por objetivo
estudar as características de um grupo (sua distribuição
por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, es-
tado de saúde), de modo que nãoestá propriamente inte-
ressada em descobrir as causas dos fenômenos, mas
apenas suas características.

Por fim, em relação à natureza dos dados da
pesquisa, a mesma é qualitativa, a qual segundo Martins
e Bicudo (1989, p. 23)5 “[...] busca uma compreensão
particular daquilo que estuda”. A abordagem qualitativa
não se preocupa com a generalização do conhecimento,
pois o foco da atenção “[...] é centralizar no específico,
no individual, almejando sempre a compreensão e não a
explicação dos fenômenos estudados”.

3. DESENVOLVIMENTO
Bullying: um fenômeno social e cultural

Conforme Antunes & Zuin (2008)6, algumas pesqui-
sas realizadas no Brasil demonstraram que o bullying
denota um conjunto de comportamentos agressivos, fí-
sicos e/ou psicológicos, voltados a uma pessoa ou a um
grupo, sem uma motivação evidente. Tais pesquisas
apontam que os comportamentos violentos são direcio-
nados às vítimas que se enquadram em determinadas
características físicas, socioeconômicas, étnicas e de
orientações sexuais específicas.

Assim, um fator que pode ser facilmente identificado
e que vem contribuindo para o aumento do bullying,
principalmente entre os adolescentes, é a imposição da
sociedade no que se refere a ditar padrões de beleza, de
modo que as pessoas que não se encaixam naquilo que é
tido como melhor ou ideal, são automaticamente excluí-
das, se tornando alvos de diversas agressões. Isso se de-
ve à efervescência cada vez maior da ideologia neolibe-
ral, que incentiva o acúmulo de riquezas, o individua-
lismo e a competitividade, destruindo os vínculos inter-
pessoais e estabelecendo padrões a serem seguidos, le-
vando as pessoas a sofrerem as consequências diretas
desse sistema socioeconômico7.

Dessa forma, deve-se estar atento aos comportamen-
tos e atitudes dos adolescentes, principalmente em se
tratando do âmbito escolar, pois, em muitas situações, o
bullying vem sendo mascarado pela justificativa dessa
prática ser encarada como “brincadeira” ou como um
“acidente”. Com isso, a cada momento aumenta o nú-
mero de indivíduos vitimizados por tais atitudes cruéis.

Para Ramos (2008)8, o ato de cometer o bullying:
Ocorre quando um ou mais alunos passam a per-

seguir, intimidar, humilhar, chamar por apelidos cruéis,
excluir, ridicularizar, demonstrar comportamento ra-
cista e preconceituoso ou, por fim, agredir fisicamente,
de forma sistemática e sem razão aparente, outro aluno
(RAMOS, 2008, p. 01)8.

Portanto, para o autor, o ambiente escolar é um dos
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locais mais recorrentes da prática do bullying, sendo
necessário haver um pensamento crítico na sociedade
frente a esse fenômeno, entendendo o indivíduo de uma
forma integrada e levando em consideração todos os
seus aspectos, para que o bullying não seja compreendi-
do como um processo isolado e descontextualizado.

Segundo Abramovay (2004)9, um estudo realizado
em 14 capitais brasileiras com professores, alunos e pais
demonstrou que, no cotidiano das escolas, humilhações,
palavras grosseiras e falta de respeito são muito marcan-
tes e ocorrem em diferentes graus. Isso tem chamado a
atenção para uma discussão do problema no Brasil, sen-
do preciso compreendê-lo com base nas características
sociais do país.

Já de acordo com Rodrigues (2000)10, os estereótipos
são a base constituinte do preconceito, sendo que os
mesmos são um conjunto de características atribuídas
tanto a grupos quanto a indivíduos, baseadas em padrões
impostos pela sociedade. Os estereótipos podem ser
classificados, segundo o autor, como corretos ou incor-
retos positivos ou negativos, além de estereótipos neu-
tros. Para ele:

Nossos limitados recursos cognitivos, diante de um
mundo cada vez mais complexo, é que nos faz optar
por esses atalhos, que se às vezes nos poupam, cortan-
do significativamente o caminho, em outras, nos con-
duzem aos indesejáveis becos do preconceito e da dis-
criminação (RODRIGUES, 2000, p. 100)10.

Nesse sentido, o sistema capitalista em que se encon-
tra a nossa sociedade traz consigo diversas consequên-
cias negativas, como preconceitos, discriminações, rela-
ções fragmentadas, individualismo e, principalmente,
formas de manutenção da alienação. Conforme ressalta
Rodrigues (2000)10, é do interesse de tal sistema que não
haja o pensamento crítico e reflexivo frente às situações
que nos deparamos no dia-a-dia, pois a maneira mais
fácil, porém, menos transformadora, de lidar com as
questões sociais é mediante o pensamento isolado e es-
tereotipado, que não exige do indivíduo uma análise
reflexiva das diversas situações, fato esse que contribui
para o aumento de fenômenos como bullying, reflexo de
uma sociedade cristalizada no preconceito.

Com efeito, Saviani (2004, p. 29)11 informa que,
para Marx, o termo alienação se refere “àqueles
que não têm consciência de sua própria situação,
que não se sabem como sujeitos da história, aqueles
que perderam sua condição de sujeitos de seus pró-
prios atos, de suas próprias obras”. Dessa maneira,
a alienação é um dos fatores preponderantes para a
estagnação do pensamento crítico e para a consci-
entização, sendo uma barreira às transformações
sociais e para mudanças de postura nos indivíduos,
inclusive em relação ao bullying, impedindo que
ele seja superado.

Por outro lado, para finalizar, no que se refere aos

aspectos sociais do indivíduo, Leontiev (2004)12 destaca
que cada ser humano nasce com suas funções biológicas
e genéticas naturalmente, entretanto, para que ele consi-
derado um ser humanizado, é necessário que haja as re-
lações sociais e que cada indivíduo adquirira, a partir do
contato com o seu contexto social, as apropriações cul-
turais e históricas da humanidade. Portanto, de acordo
com o autor, “cada indivíduo aprende a ser homem. O
que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para
viver em sociedade” (LEONTIEV, 2004, p. 267)12. Com
isso, estamos querendo dizer que o bullying não deve ser
encarado como um fenômeno natural e inerente ao indi-
víduo, mas sim como algo produzido no seio da socie-
dade humana, de modo que da mesma forma como foi
construído socialmente, pode ser também superado a
partir do próprio processo educativo e social humanos.

A prática do bullying no ambiente escolar

A escola é o ambiente onde crianças e adolescentes
trabalham não apenas a aprendizagem, mas habilidades
sociais importantes que favorecem ou fortalecem o con-
tato com o outro. Falhas trazidas pela violência levam a
diferentes efeitos no desenvolvimento geral do indivíduo.
Isso significa que os problemas decorridos da prática do
bullying prejudicam não apenas os aspectos ligados à
aprendizagem, mas também àqueles relacionados ao
comportamento e à saúde emocional13.

De acordo com Silva (2010)7, tal fenômeno pode de-
sencadear uma série de prejuízos para o desenvolvimen-
to psicossocial do indivíduo, refletindo-se em forma de
sintomas psicossomáticos, transtorno do pânico, fobia
escolar, fobia social, transtorno de ansiedade, transtorno
de ansiedade generalizada, depressão, anorexia, bulimia,
transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse
pós-traumático, suicídios e homicídios:

A vulnerabilidade de cada indivíduo, aliada ao am-
biente externo, às pressões psicológicas e às situações
de estresse prolongado, pode deflagrar transtornos
graves que se encontravam, até então, adormecidos.
Desta forma, devemos refletir de maneira bastante
conscienciosa que, além de o bullying ser uma prática
inaceitável nas relações interpessoais, pode levar a
quadros clínicos que exijam cuidados médicos e psicó-
logos para que sejam superados (SILVA, 2010, p. 32)7.

Além dos problemas e dos prejuízos causados pela
prática do bullying na escola, a autora nos convida a
pensar sobre o fenômeno como um todo, analisando os
principais agentes que contribuem para que ele aconteça.
De acordo com Silva (2010)7, os protagonistas do bul-
lying escolar são os agressores, as vítimas e os especta-
dores, de modo que a autora classifica as vítimas em três
formas distintas: vítimas típicas, que são as mais comuns,
como alunos tímidos, quietos, de difícil socialização ou
que demonstram insegurança e sensibilidade frente às
situações adversas; crianças ou adolescentes hiperativos,
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impulsivos e/ou imaturos, que contribuem para aumentar
a tensão no ambiente escolar; e, por fim, temos a vítima
agressora, que tenta revidar com as mesmas “armas”, ou
seja, é aquele aluno que procura descontar sua raiva em
pessoas mais frágeis e que acaba reproduzindo os maus
tratos sofridos.

Ainda segundo a autora, os agressores, em geral,
descumprem normas sociais desde cedo e são regidos
por uma hostilidade imposta socialmente, podendo ser
meninos ou meninas que agem tanto em grupos quanto
sozinhos. Já os espectadores são aqueles que acompa-
nham a prática como se fossem a “plateia” do fenômeno.
Há os espectadores passivos, que não interferem por
sentirem medo de se tornarem vítimas, e também os es-
pectadores ativos, que não participam diretamente das
agressões, mas permanecem no local incentivando com
risos e se divertindo com a situação de bullying. Por úl-
timo, há o espectador neutro, que não demonstra ne-
nhuma sensibilidade frente ao bullying; seu posiciona-
mento é de omissão, não tomando partido nem das víti-
mas e nem dos agressores.

Portanto, tendo em vista todo esse apanhado sobre a
prática do bullying no ambiente escolar, bem como dos
aspectos nocivos ao desenvolvimento das relações in-
terpessoais e de aprendizagem no decorrer da vida do
aluno na escola, a melhor forma de se evitar qualquer
tipo de violência, como o bullying, é a realização da
prevenção, a qual deve começar no âmbito familiar, com
a formação de valores que objetivam evidenciar para as
crianças e adolescentes que qualquer tipo de violência é
reprovável. Além disso, se faz necessária a elaboração de
projetos que visem à integração entre família e escola:

O envolvimento de professores, pais e alunos é
fundamental para a implementação de projetos de re-
dução do bullying. A participação de todos visa estabe-
lecer normas, diretrizes e ações coerentes. As ações
devem priorizar a conscientização geral: o apoio às ví-
timas de bullying, fazendo com que se sintam protegi-
das; a conscientização dos agressores sobre a incorre-
ção de seus atos e a garantia de um ambiente escolar
sadio e seguro (LOPES NETO, 2005, p. 169)14.

Vale esclarecer que, em muitos casos, dentro das
próprias famílias crianças e adolescentes sofrem sem ao
menos os pais se darem conta de que está havendo algo
de errado, isto é, que seus filhos estão sendo vítimas de
bullying. Isso se dá, principalmente, pelo fato de que, em
grande parte das famílias, os laços vêm se enfraquecen-
do diariamente, tendo em vista que a maioria dos pais
trabalha em jornadas cada vez mais longas, levando a
um distanciamento e à falta de percepção de eventuais
problemas na vida de seus filhos. Para Zimerman (1999
apud Fante e Pedra, 2008, p. 92)15, “o grupo familiar
exerce profunda e decisiva importância na estrutura do
psiquismo da criança, logo, na formação da personali-
dade do adulto”.

Para Nagel (2011)16, o processo de educar caracteri-

za-se pela transmissão de valores e conceitos objetivan-
do prevenção e a persistência para não ocorrer violência
verbal, física, atos desrespeitosos, ou qualquer atitude
que invada o espaço alheio constrangendo o indivíduo.
Para a autora educar não envolve apenas mudanças de
comportamentos, mas sim leva em consideraçãoa indi-
vidualidade de cada um considerando seus aspectos de
forma contextualizada.

Conforme afirma Santos (2001)17, nas escolas tam-
bém se pode perceber a falta de ênfase no que diz res-
peito aos relacionamentos interpessoais entre alunos. Na
realidade escolar, o bullying é um fenômeno que causa
diversas consequências tanto psicológicas quanto com-
portamentais, porém, as escolas e os professores, em
muitos casos, não têm dado a devida importância em
relação a essa prática, contribuindo para que aquele que
deveria ser um lugar de conscientização e aprendizagem
se torne um dos principais palcos dessa forma de violên-
cia. Fatos como esses já haviam sido constatados pelo
professor Dan Olweus na década de 1970, na Noruega,
que em suas pesquisas sobre agressores e vítimas do
bullying no ambiente escolar, se deparou com a falta de
interesse por parte das instituições em tratar tais formas
de violência como um verdadeiro problema15.

De acordo com Fante (2005)15, a prática do bullying
pode se refletir no contexto familiar, afetivo, acadêmico,
profissional e social, podendo trazer consequências que
causam prejuízos físicos, tais como vômitos, diarreia,
dores de cabeça, desânimo, queda brusca do rendimento
escolar, iniciação de uso de drogas e álcool, dificuldade
de concentração, assim como consequências psicológi-
cas, entre elas depressão, transtornos psíquicos, baixa
autoestima, síndrome do pânico, isolamento social, entre
outras.

É por razões como essas que devemos observar as
principais consequências decorrentes do bullying na vida
dos alunos, dos demais agentes e da própria instituição
escolar, levando em consideração o indivíduo em todos
os seus aspectos e contextos, percebendo que não se de-
vem fechar os olhos para um fenômeno que pode causar
sérios danos para a vida e desenvolvimento dos indiví-
duos17. É nesse sentido que este artigo busca identificar
as consequências psicológicas e comportamentais em
adolescentes que sofreram bullying no ambiente escolar,
analisando-as sob um aporte teórico específico, articu-
lando a pesquisa teórica, ligada à Psicologia Históri-
co-Cultural, visando às melhorias propostas para o de-
senvolvimento humano em tal contexto.

4. CONCLUSÃO
Em vista dos argumentos apresentados, este artigo

teve como objetivo analisar as principais consequências
psicológicas e comportamentais do bullying em adoles-
centes no âmbito escolar.

O bullying é considerado um fenômeno mundial ex-



Almeida & Oliveira / Uningá Review V.25,n.1,pp.111-116 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

pressado através de atos de violência, podendo causar
danos consideráveis ao psiquismo do indivíduo, acarre-
tando consequências nocivas que englobam os aspectos
psicológicos, sociais e culturais do sujeito vítima desse
fenômeno.

Dessa forma, frente aos pressupostos teóricos estu-
dados, compreendemos que para uma prática ser consi-
derada bullying, é necessário que haja um ato de violên-
cia com caráter repetitivo, sistemático e uma intenciona-
lidade no sentido de inferiorizar um indivíduo, estabele-
cendo uma relação desequilibrada de poder, com o in-
tuito de causar sofrimento para a vítima. Compreende-se
que o fenômeno bullying é uma prática antiga, porém, se
tornou um assunto cientificamente estudado há pouco
mais de três décadas, pois anteriormente o bullying era
considerado como uma brincadeira despretensiosa, não
possuindo um caráter de possíveis prejuízos ao desen-
volvimento humano.

Outro fator que percebemos através da presente pes-
quisa, foi que o âmbito escolar é o local mais recorrente
da prática do bullying, onde nota-se a falta de investi-
mentos e uma capacitação mais adequada aos professo-
res, bem como uma conscientização à família, aos alunos
e à escola como um todo, objetivando implementar me-
diadas para combater tal prática.

De acordo com Nagel (2011)16, ter conhecimento so-
bre as características ou causas deste fenômeno de forma
descontextualizada não é suficiente para superá-lo, pois
ter informações sem que haja um pensamento educativo
e reflexivo não contribuirá de nenhuma forma para ações
promotoras de mudanças.

No que tange à sociedade, verificamos a influência
decisiva da mesma para o aumento de fenômenos como
o bullying, pois o sistema capitalista em que estamos
inseridos impõe regras e valores que a sociedade deve
seguir e, por sua vez, os indivíduos que não se adequam
a esses padrões, automaticamente são deixados à mar-
gem dessa sociedade. Preconceitos, estereótipos, desi-
gualdade, competitividade e individualismos são ques-
tões presentes no capitalismo, fomentando a fragmenta-
ção das relações sociais.

Em se tratando das principais consequências decor-
rentes da prática do bullying em adolescentes, percebe-
mos a possibilidade de baixa autoestima, depressão,
evasão escolar, dificuldades na aprendizagem, desânimo
e sintomas psicossomáticos, como dores gástricas, ton-
turas, dores de cabeça, dentre outros, podendo chegar a
atos extremos como suicídio e homicídio. Ou seja, cada
indivíduo irá reagir frente ao bullying de formas varia-
das, baseadas em sua subjetividade e no contexto em que
está inserido.

Portanto, este artigo teve como objetivo promover
uma melhor compreensão do fenômeno bullying identi-
ficando suas principais consequências psicológicas e
comportamentais na vida de adolescentes no âmbito es-

colar, bem como compreendendo a importância da esco-
la e da família no processo de desenvolvimento do indi-
víduo. Entretanto, é necessário que haja investimentos
em ações que promovam a conscientização de toda a
sociedade para que o fenômeno bullying seja combatido,
fazendo com que os indivíduos vítimas de bullying en-
contrem apoio para o enfrentamento de tais situações,
ressignificando suas experiências vivenciadas.
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RESUMO
O presente artigo relata uma pesquisa bibliográfica que
visou analisar os motivos da dependência nas mídias sociais
sob a ótica de Bauman, bem como identificar as principais
reações psicológicas na ausência de conexão on-line. De
acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, as pessoas
utilizam as mídias sociais, pois nelas encontram um novo
mundo, no qual se deparam com acesso rápido às infor-
mações e onde encontram possibilidade de expor seus sen-
timentos, bem como formar e romper relações com facili-
dade. Paralelamente aos benefícios obtidos, o uso em ex-
cesso das redes sociais pode gerar no indivíduo ansiedade e
estresse, bem como irritabilidade quando desconectado e
ausente do mundo virtual. Dessa forma, torna-se impor-
tante que a Psicologia compreenda esse fenômeno da atua-
lidade que influencia a vida de tantas pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Internet, vício eletrônico, mídias
sociais.

ABSTRACT
This article reports a bibliographic research that aimed to ana-
lyze the reasons for reliance on social media in Bauman’s view
and to identify the main psychological reactions in the absence
of online connection. According to the research’s results, peo-
ple use social Medias because they find a new world, in which,
they face the fast access to information and where found the
possibility of exposing their feelings just like create and easily
break up relations. Both benefits obtained, the excessive use of
social networks can lead to individual’s anxiety and stress, as
well as irritability when is absent from the virtual world.
Therefore, it is important that Psychology understands this
present event that influences so many people’s lives.

KEYWORDS: Internet, internet addiction, social medias.

1. INTRODUÇÃO
Não se pode negar que a implantação da internet em

grande parte do mundo foi um avanço tecnológico muito
importante para a humanidade, tendo em vista que, re-
volucionou não só as ações da vida cotidiana pela rapi-
dez da comunicação de dados e informações de toda
ordem, mas também pela forma de nos comunicarmos,
afetando, assim, a maneira como nos relacionamos.

Nesse sentido, os dados divulgados pelo IBGE em
abril de 2015 apontam que mais de 85 milhões de brasi-
leiros acessaram a internet em 2013, porém ainda exis-
tem muitas pessoas que não possuem acesso a esse
mundo digital. Entretanto, nos últimos cinco anos houve
um aumento de 51,7% de indivíduos que fazem parte do
ambiente virtual. Além disso, 7 milhões de brasileiros
utilizam tablets ou celulares para se conectar com a in-
ternet¹.

Dessa forma, pode-se pontuar que, com base na na-
cionalização e internacionalização da internet, outro fe-
nômeno nasceu, qual seja o das mídias sociais, que nos
oferecem a possibilidade de estarmos em contato com o
outro de qualquer parte do mundo de maneira continua e
de diferentes formas. Assim, as mídias sociais têm a seu
favor, primeiro a facilidade de acessar e manusear, e,
depois, a rapidez, o baixo custo ou mesmo a gratuidade,
visto que muitas vezes o acesso é feito por pontos de
rede sem fio (Wi Fi).

Entretanto a reportagem exibida pelo Jornal Hoje
(online)² nos mostra outro viés da internet. Trata-se de
um viés negativo, segundo o qual a demasiada conexão
do indivíduo é causadora de dependência, situação que
pode levar as pessoas que a utilizam de maneira exces-
siva à internação hospitalar. A reportagem aponta que o
Hospital das Clínicas de São Paulo realizou uma pes-
quisa que trouxe como resultado que 8 milhões de brasi-
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leiros são viciados em internet e a dependência abrange
10% das pessoas que utilizam o computador e 20% das
pessoas que utilizam os smartphones.

Ainda segundo a reportagem, os principais sintomas
para a dependência da internet incluem a preocupação
excessiva em permanecer conectado, mentir sobre a
quantidade de horas em que se mantém conectado, dei-
xar que a dependência afete o trabalho e as relações so-
ciais, além de ter a sensação de angústia, irritabilidade e
depressão quando não estiver conectado. A reportagem
ainda aponta que várias cidades têm grupos de apoio que
auxiliam as pessoas dependentes da internet e o Hospital
das Clínicas de São Paulo também desenvolve um tra-
balho para dar apoio a esses dependentes da rede.

Dito isso, vale ressaltar que através da internet se
obtém acesso às mídias sociais e, segundo Rabelo e Al-
meida (2013)³, o uso desregrado dessas mídias pode
causar isolamento social em vários graus e, portanto,
influenciar negativamente a interação sobrante entre as
pessoas, tornando as relações descartáveis, além de afe-
tar a privacidade do individuo, assim prejudicando a sua
particularidade.

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo ana-
lisar os motivos da dependência nas mídias sociais sob a
ótica de Bauman, bem como identificar as principais
reações psicológicas na ausência de conexão on-line.
Para que esse objetivo seja alcançado torna-se funda-
mental primeiro fixar conceitos do que sejam redes e
mídias sociais, e, depois, discorrer sobre os impactos que
as mídias causam com o uso excessivo. Sendo assim, a
pesquisa que aqui agora se relata se torna importante
para entender esse fenômeno da atualidade no âmbito da
Psicologia e propor ações que possam vir a minimizar a
dependência das redes sociais.

Para tanto, a metodologia dessa pesquisa tem como
base a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, se-
gundo Severino (2007)4, consiste na busca de informa-
ções sobre o tema já existentes na sociedade, em especial
contribuições de outros pensadores, ou seja, com base
em materiais já publicados. Nesse sentido é que foi rea-
lizada uma busca a partir de revistas e em base de dados
científicos como o Scielo, entre outros. Os resultados
desta pesquisa estão, portanto, no decorrer deste relato,
analisados a partir da teoria de Bauman, que trabalha
com conceitos de “homem”, “sociedade” em relação à
chamada “pós-modernidade”.

Conceito de redes sociais e de mídias sociais
Meneses (2007)5 faz uma analogia entre redes sociais

e redes de pescadores, para explicar o conceito de rede
social. Nesse sentido, a autora aponta que as redes soci-
ais estão repletas de nós, assim como uma rede de pes-
cador, e então ela indica que esses nós podem ser enten-
didos como os sujeitos e as instituições que formam elos
de conexão entre si ─ elos que podem ser intensos ou

não. O que permite ligar os nós para formar a rede são as
relações que são formadas e as trocas de informações
feitas pelos usuários das redes sociais, sejam eles pesso-
as ou grupos da sociedade. Sendo assim, os nós que
formam as redes sociais são os indivíduos, os grupos e
as comunidades que trocam informações, assim se co-
municando e formando um tipo de relação.

Seguindo essa linha de raciocínio, de acordo com
Rabelo e Almeida (2013)³, as redes sociais podem ser
entendidas como um ambiente virtual, ambiente no qual,
por meio de uma rede de computadores, os indivíduos
interagem on-line trocando informações, possibilitando,
assim, uma forma de relação entre os indivíduos. Dito
isso, diante dos avanços tecnológicos, as redes sociais
não são acessadas necessariamente por meio dos com-
putadores, mas também por outros instrumentos que
possibilitem conexão com a internet, podendo ser, entre
outros objetos, tablets e celulares.

Sendo assim, de acordo com Ciribeli e Paiva (2011)6,
as redes sociais podem ser formadas por familiares, por
amigos e/ou por empresas, ou seja, por grupos sociais e
podem estar presentes em diversas instituições, como na
escola, no local de trabalho, entre outros contextos.

Dessa forma, tornou-se comum acreditar que as re-
des sociais e as mídias sociais são iguais, entretanto se
trata de realidades distintas. A mídia social é o recurso
que a rede social utiliza para se expor, de sorte que exis-
tem inúmeras mídias sociais, cada qual com sua especi-
ficidade e com seu público-alvo, tendo como objetivo,
além da formação de vínculos afetivos, a troca de infor-
mações. Nessa perspectiva, nas mídias sociais circulam
opiniões, postagens e compartilhamentos de textos, de
fotos, de vídeos e de áudios (CIRIBELI; PAIVA, 2011)6.

Repensando as interações sociais
De acordo com Miranda & Farias (2009)7, o advento

da internet afetou positivamente a vida cotidiana da po-
pulação, pois possibilita adquirir novos saberes por meio
de pesquisas sobre os mais variados temas e assuntos,
contribuindo para o desenvolvimento da ciência e tam-
bém facilitando os procedimentos administrativos.

Além disso, para Graeml et al. (2004)8, a internet
foi e é um avanço tecnológico ─ em relação a toda a
história humana anterior ─ que permite aos usuários
manterem contato com pessoas distantes através das
mídias sociais, facilitando também algumas atividades
da vida cotidiana, além de constituir uma ferramenta de
entretenimento para as crianças e os jovens que a utili-
zam para jogarem on-line. Todos esses atrativos contri-
buem para que cada vez mais pessoas passem a utilizar a
web, vale dizer, a rede, de que a internet é rede mundial.

Diante disso, segundo Ciribeli & Paiva (2011)6,
houve um aumento no número de pessoas se cadastrando
nas mídias sociais, sejam elas adolescentes ou adultos,
pois encontram diversão, distração, agilidade de comu-
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nicação, bem como acesso rápido às novidades e notícias
sobre o mundo e sobre as demais pessoas com quem têm
contato virtual. Sendo assim, independentemente das
idades dos usuários (“navegadores”, já que se trata de
“navegar” pela rede), as mídias sociais são mais acessa-
das do que o e-mail.

Ainda segundo os autores, com o avanço da internet,
cada vez mais são constituídas mídias sociais específicas,
mídias nas quais os indivíduos compartilham seu ponto
de vista diante de algum assunto, além de compartilha-
rem fases e momentos de suas vidas. Sendo assim, por
meio do acesso às mídias sociais, as organizações con-
seguem chegar até seu público-alvo mais facilmente.
Nesse sentido, “[...] as organizações atualizadas com o
mercado querem estar mais próximas de seus clientes, e
a mídia social é um ótimo meio”6.

Como já foi dito, as redes sociais são ambientes vir-
tuais que possibilitam uma forma de interação e relação
entre os indivíduos e então as mídias sociais fornecem
suporte para que isso aconteça. Sendo assim, Dias &
Couto (2011)9 apontam que as redes sociais promovem
indivíduos com conhecimento, indivíduos que, por sua
vez, produzem conhecimento. No Facebook isso acon-
tece mediante a circulação das opiniões, dos textos re-
flexivos compartilhados e também por meio das posta-
gens de fotos e de vídeos. É essa uma nova forma de os
indivíduos, em contingentes significativos se construí-
rem, na medida em que publicam os momentos de sua
vida, ou seja, na medida em que se fazem visíveis uns
aos outros. Desse modo, por meio de suas postagens, vão
constituindo as suas identidades9.

Outro âmbito em que a internet trouxe vantagens foi
o da inclusão digital dos idosos. Sobre essa temática,
Vieira & Santarosa (2009)10 apontam que se tornou co-
mum os idosos buscarem cursos com vistas a aprende-
rem a utilizar o computador e a internet. Para as autoras,
a procura pela inclusão digital dos idosos justifica-se
pela possibilidade de inclusão social. Assim, diante de
uma sociedade que muda constantemente e tem a tecno-
logia influenciando as transformações, estarem incluídos
no ambiente virtual refere-se ao temo do pertencimento
nessa nova sociedade.

Impactos da vida digital
Apesar de todas essas vantagens acima citadas, a in-

ternet apresenta outro viés, o da dependência. Sobre essa
temática, de acordo com Abreu (2013)11, um dos mais
novos transtornos psiquiátricos é a dependência de in-
ternet, que se faz cada vez mais presente tanto entre jo-
vens, quanto entre adultos. Nesse sentido, essa mesma
fonte relata que já em 1990 os estudiosos da psicologia e
da psiquiatria sentiram a necessidade de descrever os
sujeitos que demonstravam o uso excessivo dos novos
instrumentos tecnológicos, como o computador. Com
isso, em 1991 o termo “dependência por computador”

apareceu pela primeira vez, o que atualmente pode ser
ampliado para dependência por computador e internet.

Neste contexto, a psicóloga norte-americana Young,
em 1996, se preocupou em estudar os critérios para di-
agnosticar a dependência de internet e para isso ela uti-
lizou os critérios do “Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais”11. Neste sentido, Young classi-
ficou oito critérios para a dependência de internet:

Preocupação excessiva com a internet; necessidade
de aumentar o tempo conectado (online) para ter a mes-
ma satisfação; exibir esforços repetitivos para diminuir o
tempo de uso da internet; apresentar irritabilidade e/ou
depressão, quando o uso da internet é restringido apre-
sentar labilidade emocional (internet vivida como uma
forma de regulação emocional); permanecer mais tempo
conectado (online) do que o programado; ter o trabalho e
as relações familiares e sociais em risco pelo uso exces-
sivo; mentir aos outros a respeito da quantidade de horas
conectado à internet, todos esses comportamentos cita-
dos são critérios para o diagnóstico de dependência de
internet12.

Seguindo essa linha de raciocínio sobre a internet
como causadora de dependência, Sá (2012)13 considera
que a “navegação” na web desperta a sensação de liber-
dade, visto que a pessoa pode ficar em anonimato ou
construir uma identidade virtual (diferente da sua iden-
tidade real), pois esse ambiente virtual permite que o seu
verdadeiro eu seja ocultado e/ou negado: “E a necessi-
dade de ter contacto com essas sensações acaba por se
tornar excessiva, viciante”13.

Por conseguinte, as vivências on-line das pessoas
trazem alterações na forma como elas percebem seus
corpos. Seguindo esse ponto de vista, Leitão & Nicola-
ci-da-Costa (2005, p. 446)14 apontam que “[...] os usuá-
rios da Rede desvinculam-se da imagem corporal adqui-
rida no mundo real e criam um corpo virtual com carac-
terísticas muito distintas daquelas percebidas no contato
face a face”.

Nesse sentido, as mídias sociais também têm seus
efeitos negativos. Rabelo & Almeida (2013)3 salientam
que elas prejudicam a privacidade devido à necessidade
que o indivíduo sente de se expor, de se tornar visível,
comprometendo, assim, a sua particularidade.

Diante disso, os autores3 acrescentam que, nas mídias
sociais, cada novo integrante que se insere no mundo
virtual torna-se apenas mais um no ciclo de relaciona-
mentos, sendo que as mídias sociais podem seduzir e
exercer dominação sobre o indivíduo, que, por vezes, se
expõe publicando assuntos pessoais, suas angústias, suas
fantasias, entre outros sentimentos reprimidos, pratican-
do tudo isso para ser reconhecido no mundo virtual.

Outro ponto negativo apresentado pelos autores3 en-
volve a interação entre as pessoas, pois se trata de uma
relação frágil e fácil de ser descartada. Na verdade, di-
ante do fluxo crescente de informações não se pode dis-
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ponibilizar muito tempo e atenção para um fato, assunto
ou pessoa, então, desta forma, “[...] o face a face tor-
nou-se tela a tela [...]”3.

Além disso, Leitão & Nicolaci-da-Costa (2005)14

também revelam que os indivíduos encontram prazer na
internet, pois não fazem dela um instrumento, mas, sim
um novo mundo, um mundo no qual as pessoas podem
dialogar, apaixonar-se, odiar, discutir e desenvolver re-
lações sexuais. Posto isso, os usuários da internet expe-
rimentam a ilusão de onipotência. Essa ilusão não de-
corre somente de se tratar de um novo mundo apaixo-
nante, mas também pela simplicidade com que se pode
manter conversação independentemente da distância ou
pela velocidade com que chegam as notícias, bem como
pela possibilidade de execução de várias funções ao
mesmo tempo. Tudo isso contribui para que os indiví-
duos criem essa ilusão de onipotência, essa ilusão de que
tudo podem14.

Dessa forma, segundo Cim & Melo (2013)15, as pes-
soas acreditam ser impossível permanecer sem conexão
on-line e não conseguem ficar muito tempo longe do
mundo virtual. Nesse sentido, o excesso de tempo de
conexão, seja por questões profissionais ou por lazer
(entendendo lazer como acesso às mídias sociais), pode
acarretar “[...] estresse, ansiedade, insônia, sedentarismo,
perda de compromisso, perda de contato entre familiares
e amigos, dentre outros”15. Quando por algum motivo a
conexão on-line fica restrita ou os indivíduos perdem a
conexão, decorrendo a ausência no ambiente virtual os
mesmos ficam nervosos e irritados.

Isto posto, Fortim & Araujo (2013)16 apontam que
existem usuários da internet que permanecem de 6 a 12
horas diárias em conexão on-line. Salientam também que,
após permanecerem no ambiente virtual, os indivíduos
sentem culpa e vergonha, pois abriram mão da relação
com as pessoas de seu meio social e não conseguiram,
devido à internet, cumprir atividades consideradas im-
portantes, além de terem praticado algum tipo de relação
sexual considerada inapropriada.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa aqui desenvolvida, considerando seus

objetivos, pode ser classificada como um uma pesquisa
explicativa. De acordo com Gil (2006)17, a pesquisa ex-
plicativa tem como objetivo apontar as causas que cola-
boram para a existência de um fato, aproximando o co-
nhecimento da realidade, uma vez que explica os moti-
vos do fenômeno estudado.

Sob um segundo ponto de vista, desta vez quanto à
natureza dos dados, a classificação do estudo em curso
pode identificar-se com a chamada abordagem qualitati-
va. Segundo Severino (2007)4, a abordagem qualitativa
pode ser utilizada em várias metodologias de pesquisa,
pois se importa mais com os elementos epistemológicas
do que com as peculiaridades metodológicas.

De um terceiro ponto de vista, considerando os pro-
cedimentos técnicos, esta pesquisa classifica-se como
sendo pesquisa bibliográfica, pesquisa que se constitui,
segundo Gil (2010)18, a partir de consulta a trabalhos de
cunho científico já publicados. Nesse sentido, podem ser
utilizados livros, revistas, jornais, trabalhos acadêmicos
(como tese e dissertações), ou seja, podem ser utilizados
materiais impressos. Entretanto, diante do avanço da
tecnologia, atualmente se pode encontrar uma variedade
de trabalhos científicos pela internet, o que tornou ne-
cessário que a pesquisa bibliográfica incluísse a busca
virtual como forma de adquirir conhecimento para o
desenvolvimento da pesquisa.

De acordo com Gil (2010)18, a pesquisa bibliográfica
possibilita ao explorador uma visão ampla do tema es-
tudado, uma vez que o pesquisador pode ter contato com
ideias de vários autores, de diversas épocas e partes do
mundo, sobre um mesmo tema. Além disso, a pesquisa
bibliográfica possibilita ao investigador fazer compara-
ções e contraposições das ideias dos autores.

Nesse sentido, o levantamento de dados foi realizado
através da busca das palavras-chave seguintes: internet,
vício eletrônico, mídias sociais. Essa investigação foi
feita em artigos científicos, em livros e em bancos de
dados eletrônicos como o Scielo.  O material pesquisa-
do teve como período de tempo dez anos, ou seja, con-
siderou os achados de 2003 até 2013. Além disso, os
dados obtidos foram analisados segundo a teoria de
Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês considerado
um dos maiores pensadores da atualidade que se preo-
cupou em estudar os conceitos de homem, de sociedade
e dos vínculos humanos na pós-modernidade, por isso as
produções desse autor foram escolhidas para a análise
dos resultados, visto que, este artigo aborda assuntos que
se enquadram com os temas estudados por Bauman. Os
demais autores foram citados no decorrer da pesquisa,
pois suas ideias abordam assuntos relacionados com o
objetivo da mesma.

3. DISCUSSÃO
Como já foi dito, a internet é um fenômeno da atua-

lidade inédito em toda a história da humanidade. Por
meio dela, os indivíduos passaram a conseguir acessar
qualquer instituição ou indivíduo ao redor da terra que
estivesse conectado. Essas conexões se realizam medi-
ante a utilização das mídias sociais, que, no entanto,
apresentam um paradoxo de uso. O paradoxo consiste
em que as mídias, ao mesmo tempo que fornecem con-
tato entre as pessoas/instituições, também banalizam
essas relações, afetando a interação genuína de que os
indivíduos carecem e produzindo relações descartáveis,
sem vínculo, fáceis de serem rompidas.

Diante disso, de acordo com a metodologia desta
pesquisa, a análise deste artigo tem como base a teoria
de Zygmunt Bauman, sociólogo que estuda a moderni-
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dade e a distingue em “modernidade sólida” e “moder-
nidade líquida”. Vale ressaltar que o pesquisador utiliza
o termo “líquido” para se referir ao que é rápido, ao
passageiro, descartável, fácil de ser rompido. Além disso,
Bauman realiza pesquisas a respeito da individualiza-
ção19

Dito isso, de acordo com Bauman (2008)20, os jovens
da atualidade possuem o que o sociólogo denominou de
“confessionários eletrônicos portáteis”20, meios eletrô-
nico-virtuais com os quais compartilham momentos e
fatos de sua vida, tornando público o que antes era pri-
vado, ou seja, tornam visíveis suas particularidades.
Dessa forma, os indivíduos atendem a uma demanda da
sociedade, a de promover a exposição das vidas privadas,
pelo interesse econômico-social que é assim atendido.
Estamos, portanto, diante de uma:

[...] sociedade notória por eliminar a fronteira que
antes separava o privado e o público, por transformar o
ato de expor publicamente o privado numa virtude e
num dever públicos, e por afastar da comunicação pú-
blica qualquer coisa que resista a ser reduzida em confi-
dências privadas, assim como aqueles que se recusam a
confidenciá-las20.

Ainda sobre essa temática, como já foi citado por
Rabelo & Almeida (2013)3, os indivíduos sentem a ne-
cessidade de se expor, de se tornarem visíveis. Então,
como as mídias sociais contribuem para que isso acon-
teça, acabam comprometendo a privacidade dos usuá-
rios.

Nesse sentido, Bauman (2008)20 aponta que esse
comprometimento consiste justamente na transformação
do indivíduo em mercadoria. Segundo o autor, as pesso-
as se colocam como produtos que visam atrair a atenção
dos demais indivíduos. Sendo assim, as mídias sociais
são ferramentas que possibilitam essa transformação,
pois o indivíduo expõe sua intimidade, seus sentimentos,
opiniões e qualidades, na tentativa de atrair a atenção
para serem aceitos nessa nova forma de sociabilidade.

Além disso, o sociólogo também se preocupa com
estudar as relações humanas na atualidade, relações,
segundo ele, cada vez mais estreitas e líquidas, pois já
não há tempo para formar relações mais concretas que
possibilitem o diálogo e a conversação propriamente
dita3.

Isso posto, de acordo com Bauman (2004)21, as rela-
ções virtuais parecem ser perfeitas para o mundo mo-
derno, mundo no qual se almeja que as relações, amoro-
sas ou não, sejam construídas e/ou desconstruídas de
maneira rápida. Isso se coaduna perfeitamente com as
relações virtuais, que podem ser desfeitas com um sim-
ples clique na tecla deletar.

Além disso, Bauman (2008)20 evidencia que vivemos
em uma sociedade consumista, sociedade em que até os
relacionamentos se tornaram mercadoria, pois, uma vez
que muitas pessoas recorrem aos sites de relacionamento

para formar pares, isso prova que os indivíduos se pos-
tam como produtos à espera dos consumidores. Seguin-
do essa perspectiva, nos sites de relacionamento os usu-
ários ficam livres do constrangimento do contato real
com outra pessoa, podem desenvolver um relaciona-
mento sem nem olhar nos olhos ou tocar o parceiro:

Um encontro face a face exige o tipo de habilidade
social que pode inexistir ou se mostrar inadequado em
certas pessoas e um diálogo sempre significa se expor ao
desconhecido: é como se tornar refém do destino. É tão
mais reconfortante saber que é a minha mão, só ela, que
segura o mouse e o meu dedo, apenas ele que repousa
sobre o botão20.

Nesse sentido, ao acessar os sites de relacionamento
para obter um parceiro, os indivíduos seguem o mesmo
movimento de fazer compras on-line, sendo que este
último tem crescido cada vez mais diante da comodidade
que oferece, pois, as pessoas não enfrentam filas nem
lojas cheias, compram o que querem no conforto de suas
casas. Então a mesma comodidade acontece nos sites de
relacionamento, em que os indivíduos não enfrentam o
constrangimento e o medo do face a face20.

Desse modo, as mídias sociais dominam os indiví-
duos, fazendo com que as pessoas permaneçam conec-
tadas à internet por horas, causando desconforto quando
estão ausentes no mundo virtual. Segue-se que as mídias
sociais parecem ser as ferramentas perfeitas para repre-
sentar o mundo descrito por Bauman e por isso fazem
sucesso. A facilidade que proporcionam para os indiví-
duos em formar e romper vínculos, ter informações, tor-
nar-se visível, bem como evitar a ansiedade de um en-
contro na vida real, faz com que aumente o fascínio dos
indivíduos pelas mídias socais.

Além disso, a capacidade de ter acesso às mídias
sociais por meio de telefones celulares, de computadores
pessoais e/ou portáteis, de tablets, entre outros aparelhos
eletrônicos, permite que nos conectemos em qualquer
lugar e em qualquer momento, aumentando a liquidez
das relações, ou seja, não se precisando da presença do
outro em si para estabelecer relações sociais, afetivas,
sexuais, comerciais, enfim, assim interferindo para “li-
quefazer”, no entendimento de Bauman, todas as instân-
cias do relacionamento humano.

4. CONCLUSÃO
Diante do que foi discutido, pode-se concluir que as

mídias sociais ampliam a rede de relações dos indivíduos
na medida em que contribuem para novos relaciona-
mentos serem formados, ou seja, as relações sociais vir-
tuais estão “em alta”, sobrepujando as relações presenci-
ais. Além disso, fornecem aos indivíduos entretenimento,
desta forma proporcionando prazer quando estão conec-
tados, assim experienciando a sensação de onipotência.
O mundo está cada vez mais integrado eletronicamente e
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o ambiente virtual é essencial para cada vez mais pesso-
as no mundo, pessoas que, no mais das vezes, fazem do
ambiente virtual seu verdadeiro mundo, ali expondo a
identidade com que querem ser notados. Ocorre, porém,
que, quando as mídias sociais são usadas de maneira
excessiva, trazem prejuízos psicossociais para os usuá-
rios, pois tornam as suas relações descartáveis e líquidas,
neles instalando sentimentos de estresse e ansiedade, e,
quando estão ausentes no mundo virtual, esses mesmos
usuários se sentem irritados, como foi destacado durante
o texto.

Assim, portanto, os profissionais da Psicologia de-
vem buscar identificar o sentido que o indivíduo atribui
para as mídias sociais, compreender por que as pessoas
sentem prazer quando estão conectadas. Os psicólogos
devem descobrir por que os indivíduos preferem essa
relação ao invés de estarem em contato real com as pes-
soas. Enfim, na humanidade atual, acessar as mídias
sociais seria então uma fuga dos problemas ou seria exi-
gências do mundo real?

Dessa forma, os psicólogos podem atuar auxiliando
os indivíduos dependentes, para que possam ressignifi-
car o sentido que dão para as mídias sociais, para que
possam recolocar o entendimento de que as mídias deve-
riam ser ferramentas de entretenimento e de trabalho, e
não como um novo mundo no qual nele, e apenas nele,
seja possível manter conversações, expressar sentimen-
tos e manter relações com as demais pessoas. Psicólogos
podem também orientar as famílias para que o ambiente
familiar forneça apoio a cada familiar, para que consiga
estabelecer vínculos preferencialmente fora das mídias
sociais.

Exposto isso, cabem então alguns questionamentos
de como a Psicologia vai lidar com esse fenômeno, visto
que não tem como voltar atrás, pois a tecnologia já in-
fluencia todo o mundo contemporâneo, inclusive até a
maioria das comunidades autóctones. Até mesmo na
Psicologia, enquanto profissão, há discussão e debates
sobre como utilizar as mídias sociais para o desenvolvi-
mento do seu trabalho, haja vista que, nos dias atuais, é
permitido fornecer orientações via internet. Segundo
Almeida e Rodrigues (2003)22, o Conselho Federal de
Psicologia, em setembro de 2000, por meio da Resolu-
ção CFP n° 3/2000, que possui nove artigos, regulamen-
tou o serviço psicoterapêutico mediado por computador.
Entretanto, apenas para fins de pesquisa, para que tal
modalidade de atendimento seja efetivada definitiva-
mente, é preciso percorrer um percurso com muitos es-
tudos e debates. Mesmo assim, porém, o artigo 5° regu-
lamenta orientações mediadas por computador, desde
que essas orientações sejam pontuais e informativas.

Frente a isso, a Psicologia se defronta com um outro
dilema, que é o seguinte: ─Como podemos pensar a in-
teração entre paciente e psicólogo neste atual contexto
midiático? ─Estamos preparados para receber em nossos

consultórios os nascidos na era digital? ─Seria então o
caso de a Psicologia ter que se adaptar ao mundo virtual?
─Será que daqui a alguns anos teremos ainda nossos
consultórios físicos ou estes irão se tornar virtuais?
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RESUMO
O presente artigo é fruto de trabalho de conclusão de curso,
que visou compreender e discutiras justificativas de perma-
nência apresentada por moradores de rua, mediante análise de
artigos acadêmicos que versam sobre o tema. Buscou-se eluci-
dar a problemática: de que forma a justificativa de permanên-
cia dos moradores de rua relaciona-se com os aspectos psicos-
sociais, ensejando ampliar os conhecimentos referentes a esta
expressiva parcela da população.  Para tanto foram coletados
dados bibliográficos em livros e artigos científicos selecionados
em meio impresso e eletrônico. De acordo com dados do Censo
Nacional por amostragem estima-se que no Brasil haja cerca
de 44.875 pessoas em situação de rua. Apurou-se ainda que
ocorre uma estigmatização dos moradores de rua como sujo,
com má aparência, faminto, “anormais”, desajustados sociais,
loucos, “coitadinhos”, violentos, perigosos ou vagabundos.
Quanto às justificativas de permanências nas ruas, as mais
frequentes foram a falta de abrigo familiar, vergonha e medo
da família, identidade e identificação, sensação de utilidade,
sensação de liberdade e certa satisfação com a situação. Como
resultado da análise dos aspectos psicossociais que envolvem a
situação de morar na rua presente em textos científicos e de-
poimentos citados por autores, percebe-se que, moradores de
rua apresentam inúmeras justificativas para permanecerem
nas ruas. E que as representações vinculadas a esta população,
são por vezes equivocadas. Em muitos depoimentos não há a
representação da autoimagem condizente com as ideias de
vítima, perigoso, sujo, ladrão. Mas há identificação como clas-
se socialmente invisível. Assim, ao atuar junto às pessoas em
situação de rua a psicologia deve buscar escutar suas vivências,
conflitos e os seus motivos, levando em conta suas justificativas
e o contexto psicossocial envolvido para promover melhoria da
saúde mental e inclusão social a esta população.

PALAVRAS-CHAVE: Moradores de rua, exclusão social,
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ABSTRACT
This article is result of completion course work, which aimed to
understand and discuss the justifications to continue living in the
street homeless people presented, through analysis of academic
articles that dealt with the topic. It tried to clarify the issue: how
the justification of stay of homeless relates to the psychosocial

aspects, allowing for increase knowledge regarding this significant
portion of the population. Therefore, collected bibliographic in-
formation in books and selected scientific articles printed and
electronic media. According data of the Censo Nacional by sam-
pling estimated in Brazil there are about 44,875 people living on
the streets. It was also found that roughly speaking there is a stig-
matization of the homeless as dirty, bad appearance, hungry, ab-
normal, social misfits, crazy, poor, violent, dangerous or lazybones.
The justification to continue living on the streets, the points raised
were the lack of family shelter, shame and fear of family, identity
and identification, sense of usefulness, sense of freedom and some
satisfaction with the situation. Because of analysis of the psycho-
social aspects involved in the homeless situation in scientific texts
and statements cited by the authors, it is clear that homeless people
presents many justification to permanence living the streets. In
addition, the representations linked to this population are some-
times wrong. In many statements, there is no representation of the
self-image consistent with the idea of victims, dangerous, dirty or
thief. However, there is identification as socially invisible class.
Thus, to the psychology attend people in the homeless situation,
should seek to hear their experiences, conflicts and their reasons,
taking into account their justifications and comprehend the psy-
chosocial context involved to promote improved mental health and
social inclusion for this population.

KEYWORDS: Homeless people, social exclusion, psychosocial
aspects.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com Censo Nacional por amostragem, pu-

blicado em 2009 e realizado pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, estima-se que no
Brasil haja cerca de 44.875 pessoas em situação de rua,
das quais 11,9% seriam andarilhos1. Os números são
altos e de modo geral, as políticas públicas que atendem
a população de rua consideram a maneira como a iden-
tidade do morador se relaciona com seu modo de vida.
Assim sendo este trabalho objetivou principalmente ana-
lisar os moradores de rua e suas justificativas de perma-
nência nas ruas, buscando elucidar a problemática de
que forma a justificativa de permanência dos moradores
de rua relacionam-se com os aspectos psicossociais, en-
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sejando ampliar os conhecimentos referentes a esta ex-
pressiva parcela da população.

O interesse em estudar esse tema surgiu na Gradua-
ção de Psicologia, pautada na crença de que devemos
aprimorar cada vez o embasamento teórico, a fim de
contribuir na prática profissional quer seja na área de
Psicologia Social ou outra. E este tipo de estudo contri-
bui para o melhor entendimento das condições de mora-
dores em situação de rua, quais as principais justificati-
vas para sua permanência nas ruas, analisando os aspec-
tos psicossociais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Em relação ao aspecto de materiais e métodos utili-

zados este trabalho foi realizado através de pesquisa bi-
bliográfica em material impresso e no meio eletrônico. O
que conforme postulado por Marconi & Lakatos (2008)2

constitui levantamento de algumas bibliografias permi-
tindo ao pesquisador entrar em contato com o assunto
pesquisado e analisar informações já publicadas sobre o
tema. Assim primeiramente foi feita revisão de materiais
existentes sobre o conceito e concepção e motivo de
morador de rua estar nessa situação, bem como qual a
justificativa para permanência nas ruas conforme autores
e ainda por meio de citação de depoimentos.

Esta obra, portanto, pode proporcionar uma análise
do tema moradores de rua e suas justificativas de per-
manência nessa situação, no intento de propiciar uma
análise dos aspectos psicossociais, tornando o tema mais
explícito ou, ainda, possibilitando construir novas hipó-
teses sobre o assunto.

3. DESENVOLVIMENTO
Caracterização da população de rua

Conforme Decreto nº 7.0531 divulgado pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), a população em situação de rua se caracteriza
por ser um grupo populacional heterogêneo que têm em
comum a condição de pobreza absoluta, vínculos inter-
rompidos ou fragilizados, falta de habitação convencio-
nal regular, sendo compelido a usar logradouros públicos
e áreas degradadas ou ainda unidades de serviço de aco-
lhimento como espaço de moradia e sustento, por caráter
temporário ou de forma permanente. Ainda segundo
pesquisa divulgada pelo (MDS) e realizada entre os anos
de 2007 e 2008 71 cidades brasileiras com população
superior a 300 mil habitantes (exceto são Paulo, belo
Horizonte, Recife e Porto Alegre) e os resultados de-
monstraram nas cidades pesquisadas 31.922 pessoas
utilizavam as ruas como forma de moradia, portanto os
números são bem maiores, visto que as cidades menores
não foram contabilizadas e nem grandes cidades como
São Paulo.

Outra definição de pessoas em situação de rua de

acordo com Costa (2005)3, é que possuem características
parecidas como, por exemplo, vestimentas sujas e sapa-
tos surrados, carregando consigo poucos pertences que
caracterizamsua individualidade. Vieira (1994)4 identifi-
ca três situações em relação à permanência na rua. A
saber: 1) As pessoas que ficam na rua (ou seja, em situ-
ação circunstancial); 2) As pessoas que estão na rua (e já
não a consideram tão ameaçadora eestabelecem relações
com as pessoas que vivem na rua); e 3) As pessoas que
são da rua (há um bom tempo na rua em processo de
debilitação física e/ou mental).

As representações vinculadas aos moradores
de rua

Pela interpretação de Mendes & Machado (2004)5 a
concepção de morador de rua normalmente leva à rotu-
lação e sensação que se situa entre piedade e temor. Ou
ele é considerado vítima ou ameaça. Na primeira é de
pobre coitado, injustiçado, digno de pena, sofredor que
precisa de misericórdia alheia, na segunda constitui
ameaça potencial, violento, e, portanto, digno de ser te-
mido. Como por exemplo, no caso em que moradores de
rua abordam motoristas parados no trânsito e há um
misto de indiferença, medo e constrangimento por parte
do condutor do veículo. Mattos & Ferreira (2004)6 alu-
dem ao fato de que as pessoas em situação de rua cos-
tumeiramente são rotulados como: loucos, sujos, peri-
gosos, coitadinhos, violentos ou vagabundos e são taxa-
das de doentes mentais, de anormais, de desajustados
sociais, pautado em uma visão dicotômica de Normal
versus anormal. Pois como colocam Mattos & Ferreira
(2004, p.49)6 “se morar em uma residência fixa, traba-
lhar formalmente e constituir família são padrões sociais
que caracterizam os indivíduos normais, logo sem resi-
dência fixa, sem família e trabalho formal, as pessoas em
situação de rua são alvos das investidas ideológicas que
acentuam suas “anormalidades”.

O morador também pode ser considerado sujo, mal-
trapilho, de aparência sórdida. Numa visão que o associa
à sujeira e ao contágio de doenças, subverte e afronta
hábitos de higiene e preservação da saúde. Tal panorama
pode levar a piedade assistencialista, a pedidos de re-
moção e em casos extremos a ataques violentos na tenta-
tiva de expurgação social.

Outra representação comum é o fruto de um discurso
criminológico, os habitantes da rua são por vezes vistos
como perigosos, sofrendo estigma de criminoso em po-
tencial, socialmente ameaçador, resultante da vinculação
da pobreza com a violência. Mattos & Ferreira (2004)6,
alude ao depoimento de Jorge, um ex-morador de rua
que declarou que as pessoas tinham medo de se aproxi-
mar dele, medo de agressão, de pegar doença, de que
pudessem matar. Mattos & Ferreira, (2004, p. 48, 49)6

afirmam que “muitos atravessam a rua com receio de
serem abordados por pedido de esmola, ou mesmo por
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pré-conceberem que são pessoas sujas e malcheirosas”.
Assim exemplificam:

O esteriótipo do nômade urbano á clássico: roupa
esfarrapada, pele encardida com dermatoses, às vezes
abrindo m feridas, corpo marcados pelas cicatrizes;
unhas das mãos e dos pés enegrecidas, compridas e por
vezes deformadas; dentes em parte caídos, em parte
cariados; cabelos ensebados, olhos congestionados, etc.
(MATTOS & FERREIRA, 2004, p. 48,49)6

E que existem ainda pessoas que delas sentem pena e
as olham com comoção ou piedade. Tida por alguns co-
mo dignas de piedade, alguém inferior e merecedor de
pena, pode torna-se alvo de ações meramente assistenci-
alistas e paliativas, o que tende a manter o problema.

A última representação também discutida por estes
autores é a de que os moradores de rua seriam vistos
como vagabundos. Em uma sociedade alicerçada na livre
concorrência, no ganho, no lucro financeiro, o trabalho
assume status de importância não só enquanto fonte de
sustento e renda, bem como promoção da pessoa. Inclu-
sive se estabelece como termômetro de sucesso. Conso-
ante essa percepção a ausência de trabalho formal com-
põe um cenário que desprestigia e mais ainda desclassi-
fica o sujeito. Comumente as pessoas moradoras de rua
são olhadas de soslaio, com uma expressão de constran-
gimento, ou hostilidade, e julgadas como perigosas ou
vagabundas e que ali estão por não quererem trabalhar,
ou são negligenciadas ou até em atitude mais violenta.
Alguns chegam a xingá-las e até mesmo agredi-las.

Motivos para estar na rua
Justo et al. (2005)7 tratam das dificuldades enfrenta-

das diariamente por essas pessoas como esforço pela
sobrevivência, labuta frequentemente individual e solitá-
ria, certo isolamento e rarefação de relações intrapesso-
ais fixas e duradouras, despojamento do trabalho mora-
dia e família. Os motivos que levaram a essa condição
são vários e não obstante os moradores de rua ser fato
antigo em nossa sociedade percebe-se o agravamento do
número de casos, especialmente nos grandes centros
urbanos.

Segundo Well (2008)8, o morador de rua (pessoa em
situação de rua ou mendigo), em termos históricos está
inserido no contexto da pobreza e dois momentos histó-
ricos que marcaram essa condição no passado foram o
período medieval e o período da revolução industrial.
Ainda segundo este autor havia diferença entre o pobre
que ele caracteriza como rua “o pobre verdadeiro” que
era aquele que naquela época permanecia membro de um
grupo.  Moradores vivendo com os escassos recursos
do seu trabalho e o morador de rua que seria em errante,
mendigo, desclassificado e seria um rebelde.

Atualmente muitos são os motivos que levam alguém
a viver nas ruas, Peres & Justo (2005)9 refere alguns
como: pobreza ou miséria, migrações regionais para os

grandes centros urbanos ou êxodo rural em busca de
emprego que não encontram; baixa escolaridade, des-
qualificação da mão de obra, ou desemprego prolongado;
uso de bebidas alcoólicas e/o drogas; morte dos pais,
abandono na infância, conflitos familiares ou desenten-
dimento entre o casal entre outros. Em muitos casos o
uso de bebidas alcoólicas é justificado como algo que
ajudaria a suportar a dura condição. Ainda segundo Pe-
res & Justo (2005)9 atualmente vive-se em tempos de
constante transformação e expansão do tempo e do es-
paço e de mobilidade geográfica e social. A virtualização
da realidade, a incerteza, a flexibilidade, a instabilidade
do emprego pode ocasionar movimentação, necessidade
de adaptação ao meio e às circunstâncias. Isto pode
acarretar distanciamento dos referenciais, desesperança a
falta de seguridade social, caráter transitório e efêmero
das relações, e ainda desalojamento dos nichos sociais.
O complexo conjunto de fatores que modelam o mundo
contemporâneo tais como a globalização, a aceleração
do tempo, a substituição dos espaços fechados pelos
espaços abertos, desemprego, pobreza pode levar o su-
jeito a experimentar uma condição de desenraizamento,
colaborando assim para o processo de abandono da casa
enquanto moradia fixa e levando tantos fazerem da rua
sua morada.

O mesmo autor, ao tratar dos andarilhos lembra que
muitas pessoas vão de um lugar para o outro em busca
de trabalho e por vezes, existem as situações de extrema
necessidade, de modo que o sujeito vive buscando ajuda
em instituições pelas cidades por onde passa. Já segundo
Costa (2005)3 é possível encontrar nas ruas pessoas que
vem a grandes cidades em busca de emprego, porém as
portas se fecham e sua única alternativa passa a ser viver
nas ruas. Mesmo aqueles que possuem algum tipo de
trabalho, mas cuja remuneração não é o suficiente para
seu sustento, por vezes acaba indo viver nas ruas. Há
moradores de rua que para se ter seu pequeno sustento
torna-se catador de resíduos. Geralmente essa população
sobrevive em uma perspectiva diária, sem a menor con-
dição de planejamento a médio ou longo prazo, como
acontece no caso dos trabalhadores formais.

Pessoas que vivem em situação de extrema instabi-
lidade, na grande maioria de homens sós, sem lugar fi-
xo de moradia, sem contato permanente com a família
e sem trabalho regular, são de mandatários de serviços
básicos de higiene e abrigo, em que a falta de convi-
vência com o grupo familiar e a precariedade de outras
referências de apoio efetivo e social fazem com que
esses indivíduos se encontrem, de certa maneira, impe-
didos de estabelecer projetos de vida, e até de resgatar
uma imagem de si mesmo (VIEIRA, 1994, p. 26)4.

Para Nascimento et al. (2009)10 o morador de rua
encontra-se justamente situado na contramão da ideolo-
gia do ter, sendo ele um sujeito caracterizado geralmente
como um não possuidor de bens. Situando-se à margem
da sociedade devido a sua pobreza extrema, a sua apa-
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rente miséria absoluta. Assim, como efeito das relações
dos seres sociais no ambiente, a desfiliação, o aparente
desapego causa estranheza. Desse modo, os moradores
de rua vivem uma espécie de inversão dos padrões de
ideal dentro do espaço social e acontece o processo de
exclusão. Tal processo classifica as pessoas moradoras
de rua como subcategoria, o que permite que as desi-
gualdades sejam banalizadas chegando à prática de sua
remoção como tentativa de promover certa higienização
social.  Às vezes mendigos migrantes de outras locali-
dades são retirados da rua a pedido de moradores e co-
merciantes outras vezes por procedimentos políticos que
visam evitar o contato com eles, encaminhando-os para
outro local. Gerando a falsa sensação de homogeneidade
social, a fim de manter o equilíbrio da ordem social.
Como bem colocam os autores:

Nesse sentido, até mesmo os mendigos, que se ca-
racterizam por sua permanência fixa nas ruas das cida-
des, estão sendo retirados de circulação por algumas
instituições assistencialistas e colocados e marcha para
outras localidades. (NASCIMENTO, JUSTO E
FRANÇA, 2009, p. 647)10

São pelo entendimento de Mendes & Machado
(2004)5 produto de um sintoma socioeconômico de uma
pós-modernidade hiper excludente. Nossa sociedade
admite a realidade dos moradores de rua pelo fato de
vivermos desigualdades sociais, consequentes do modelo
neoliberal econômico e social. Mattos & Ferreira (2004)5

pontuam que o neoliberalismo permite uma legitimação
ideológica quando apregoa igualdade de oportunidades e
que promove certa ideologia da culpalização em que a
pessoa em situação de rua está nessa condição porque
não estudou, não soube abraçar a oportunidade de em-
prego ou não pensou no futuro. Assim, além das dificul-
dades comuns dos que habitam os logradouros públicos
esses sujeitos ainda enfrentam preconceito não sendo
visto como iguais, são comumente tratados com indife-
rença, como coitado ou perigoso.

Práticas Discursivas de Justificativas de
Permanência

De acordo com Mendes & Machado (2004)5, em
acompanhamentos realizados por uma pesquisa com
moradores de rua e em instituições públicas, foi possível
levantar histórias que apontam algumas justificativas de
permanência nas ruas. Esse autor afirma que os morado-
res de rua criam estratégias para ter alguma privacidade,
como, por exemplo, procurando ocupar viadutos ou
construções abandonadas. Quando questionados, alguns
se esquivam ou mentem a psicólogos, educadores sociais,
filantropos, pesquisadores ou policiais.

Frente às referidas questões, seguem algumas dessas
práticas discursivas de moradores de rua sobre a justifi-
cativa de sua permanência:

Falta de Abrigo Familiar

Observe-se a seguir o depoimento de um jovem mo-
rador de rua apresentado por Mendes e Machado (2004)5,
em seu artigo tendo o objetivo de discutir as formas
convencionais de intervenção institucional direcionadas
aos moradores de rua:

L. é um jovem adulto, criado desde os cincos
anos de idade na FEBEM. A mãe saiu de casa,
desapareceu, e o pai alcoólatra, não conseguiu
cuidar dos quatro filhos. Cada filho teve um des-
tino diferente. Aos 21 anos L. não tinha onde
morar passou a dormir nas ruas, e já havia esta-
belecido um vínculo com o entorno do bairro.
Uma vizinha buscou atendimento para o jovem
nos serviços junto à prefeitura da cidade (MEN-
DES& MACHADO, 2004, p 5,)5.

Segundo Mendes & Machado (2004)5, L. já havia
sofrido muito com a perda ausência dos familiares, o que
sugere, segundo o autor, que esse jovem possivelmente
possa ser uma figura de uma vítima, de um sofredor que
necessita de misericórdia do outro. A figura dessa vizi-
nha que o encaminhou para uma assistência se apresenta
sendo seu refúgio. Sua justificativa de permanência nas
ruas nesse caso é o fato de não ter para onde ir, não ter
ninguém para abrigá-lo e cuidá-lo, e precisar da ajuda de
desconhecidos.

Vergonha e Medo da Família
A ausência da família é um dos grandes fatores para

que indivíduo queira permanecer nas ruas, uma briga,
discussões, maus tratos e grandes magoas, podem fazer
com que esse morador de rua não queira procurar sua
família, fazendo com que continue a viver nas ruas.

Para Peres & Justo (2005)9, uma frustração, como por
exemplo, uma vivência intensa de sofrimentos e aban-
dono na família, desavenças no relacionamento, fazem o
sujeito se aproximar do alcoolismo, é uma maneira de
“sair fora do ar”, sair de sua realidade, podendo por al-
guns minutos esquecer-se de seu passado, e passar a viver
nas ruas. Em consenso com esse autor Snow (1989, p.
81)11 cita que “O uso de álcool e drogas é considerado há
muito tempo como uma das dimensões culturais que
compõem o estilo de vida de quem vive na rua”.

Sensação de Utilidade
Conforme Costa (2005)3, em nossa sociedade o tra-

balho confere identidade às pessoas. Nessa perspectiva,
dizer que se tem uma profissão pode ser uma manifesta-
ção de resistência à condição de inutilidade ou de nega-
tiva em relação aos preconceitos a que os moradores de
rua estão sujeitos. Matos & Ferreira (2004)6 demonstram
que muitos moradores de rua, mesmo aqueles que não
exercem sua profissão há muito tempo se recusam a se-
rem identificados como vagabundos que não querem
trabalhar e às vezes os moradores de rua catadores de
material reciclável repassam esse título aos outros mo-
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radores de rua. O mesmo autor cita o depoimento de
moradores de rua encontrados na fila de um albergue.
Eles afirmam que não mantinham boa aparência por não
ter como se cuidar e que não estavam lá por falta de ca-
pacidade. Vários declaravam se sentirem injustiçados
por serem julgados como vagabundos.

Identidade e Identificação
Segundo apresenta Ciampa (2002)12 a identidade

pode ser a própria representação, um processo em que a
identidade passa a ser compreendida como próprio pro-
cesso de identificação.

De acordo com Justo et al. (2005)7, viver em movi-
mento, estar em cada momento em um lugar possibilita
perder a noção da realidade de quem é, e de poder deixar
para trás o passado de sua identidade. Também o conceito
de identidade está ligado à noção de permanência e ao
tempo. O sujeito se reconhece como pertencente à popu-
lação de rua.

Para Nascimento et al. (2009)10 o sistema de catego-
rização social atual resulta de práticas normativas histo-
ricamente construídas. A noção de bem-estar, de quali-
dade de vida normalmente pauta-se em certa medida em
obter sucesso sobrepondo à concorrência. A concepção
de sujeito tão mais admirável quanto mais poder social
exerce, decorre de uma organização narcisista, que prima
pela visibilidade.

Nesse contexto a busca por aprovação decorrente do
sucesso conferido pela aparência é muito grande, haja
vista que nesse âmbito a aparência tem mais valia que
atributos éticos e morais. Contudo, Mendes & Machado
(2004)5 ponderam que a exclusão da social não é uma
ausência de relações sociais. Costa (2005)3 afirma que
na rua há muitos que interagem, formam grupos, se aju-
dam e se defendem, procurando dormir mocôs, debaixo
de pontes, em praças, rodoviárias, ou estações de trem
tentando se abrigarem lugares que julgam mais confor-
táveis e seguros e dormem geralmente em grupos dei-
xando um sempre em vigia para evitar violências.

Alguns dos que passaram por conflitos familiares
fortes preferem não retornar e tentar esquecer a situação
que os levou à rua e construir uma nova identidade e
novas relações. Sua justificativa consiste então no fato
de deixarem para trás um passado doloroso e/ou em se
sentirem identificados com as demais pessoas que estão
nas mesmas condições.

[...] Tal fato repercute em diversos aspectos de sua
vida: sentimento de vergonha e humilhação que o faz
se afastar do contato com familiares; tendência ao iso-
lamento ou formação de grupos que lhe confiram uma
identidade estável. (MATOS e FERREIRA, 2004,
p.51)5

Assim esta justificativa de permanência nas ruas
aponta para algo além do conformismo com a situação,
pois ocorre uma identificação mais profunda com aqueles

em semelhante condição, há uma apropriação da identi-
dade de pessoa como morador de rua.

Sensação de Liberdade
O conceito de liberdade está comumente associado

ao descumprimento de deveres, a um não dever satisfa-
ção a outrem, ao desvinculamento de rédeas e às toma-
das de decisões que bem lhe parecem, à quebra de pa-
drões, à experimentação do novo. Para Mendes & Ma-
chado (2004)5 o ideal de homem inspirado na revolução
francesa e os princípios iluministas carregam intrínseco
o ideal de ruptura com a obrigatoriedade do cumpri-
mento de deveres, uma vez que propõem que todos nas-
cem livres, iguais, e não há motivos para alguns se su-
bordinarem ao privilégio de outros. Entre os moradores
de rua isto pode se manifestar na forma de encarar a vida
na rua como uma espécie de aventura, pois como colo-
cam Justo et al. (2005)7 cada refeição, banho, pernoite
podem ocorrer em lugares diferentes que lhe conferem
certo grau de novidade tornando-se ato inovador e de
descobertas.

A justificativa de permanência nas ruas seria a sen-
sação de liberdade por não estarem sob subordinados a
horários, patrões e à ideia de aventura que viver na rua
confere.

Satisfação com a Situação
A forma que muitos moradores vivem: com escassez

de alimento, dificuldade de higiene, em condições insa-
lubres, ao relento ou em abrigos improvisados embaixo
de pontes e viadutos, por vezes perto de esgotos, nos faz
indagar se existe uma qualidade de vida nessas condi-
ções.  Contudo, alguns estudos científicos citam que
alguns moradores de rua declaram que estão satisfeitos
com vida que tem já e outros ainda relatam ter saúde,
tendo o pouco que tem.

Para alguns moradores de rua viver nas ruas é bom,
tornando-se possível ter saúde e qualidade de vida, di-
zendo que existem casos de pessoas que não bebem,
não fumam, que não dormem perto de esgoto ou no ca-
pim, aqueles que forram sempre com papelão ou aque-
les que regularmente procuram albergues. E que se
sentem felizes com a vida que levam (ROSA, SECCO
e BRÊTAS. 2006 p.336)13.

Justo et al. (2005)7 citam exemplo de uma pessoa em
condição de rua que entrevistada declarou-se contente
satisfeito com a vida que levava, não passava fome, re-
cebia auxílio de outros, não se queixou, nem mostrou
preocupações futuras. O mesmo autor ainda cita que
outro morador alegou se sentir importante quando sua
situação lhe conferia que recebesse atenção por parte de
jornalistas, assistentes sociais e curiosos que querem
conhecê-lo. Mângia et al. (2002)14, revelam o fato de
que para muitos moradores de rua falar de sua história
lhes confere identidade, sentido e que outros demons-
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tram que a noção de serem cuidados lhes confere sentido
para suas vidas.

4. CONCLUSÃO
Percebe-se que há uma tendência de olhar para a po-

pulação de rua com ar preconceituoso e estigmatizador.
Como bem lembrado por Mattos & Ferreira (2004,
p.48)5 “Observa-se assim a existência de representações
sociais pejorativas, em relação à população em situação
de rua, que se materializam nas relações sociais”. E em
uma sociedade competitiva recai sobre o sujeito que não
se enquadra nos padrões produtivos o rótulo de anormal
e a culpa de seu próprio infortúnio.

Os motivos de se ir morar na rua são vários como:
pobreza ou miséria, a perda de vínculos familiares pela
morte dos pais, abandono na infância, conflitos familia-
res ou desentendimento entre o casal; desemprego ou
migrações regionais para os grandes centros urbanos ou
êxodo rural em busca de emprego que não encontram;
baixa escolaridade e/ou desqualificação da mão de obra;
alcoolismo, drogas e/ou doença mental, o que por sua
vez pode levar a perca da moradia, da família e por con-
sequência certo isolamento, perca da autoestima entre
outros fatores.

Estudar os moradores de rua e suas justificativas de
permanências de estar nas ruas vai além de característi-
cas físicas ou exteriores. Requer uma análise no âmbito
da saúde mental, socialização psicossocial. Trata-se de
levar em consideração a sua realidade, sentimentos, me-
dos e receios. Possibilitando querer ajudar não por pie-
dade e sim por humanidade. Isso implica que ao tratar
esse sujeito como alvo de políticas públicas ou de qual-
quer outra ação é necessário entender se e como essa
pessoa quer ou precisa ser ajudada.

Assim conclui-se que ao fazer uma análise das ques-
tões psicossociais que envolvem esse tema, a psicologia
deve buscar entender e escutar suas vivências, conflitos
e os seus motivos de estar nas ruas. Para desta forma,
contribuir na promoção da saúde mental e inclusão soci-
al desta população, oferecendo apoio escuta, atenção, um
olhar genuíno e respeito. Portanto, o profissional da área
da psicologia, em conjunto com os demais profissionais
da área da saúde, com os representantes governamentais,
os familiares dos moradores de rua e cidadãos em geral,
devem contribuir para o desenvolvimento de estratégias,
a fim de aproximar esses indivíduos, realizando inter-
venções que priorizem sua socialização tanto em aten-
dimento individual quanto em grupos.
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RESUMO
Objetivou-se com este estudo, caracterizar os artigos científicos
relacionados à humanização dos profissionais de saúde que
prestam atendimento em unidades de Urgência e Emergência e
verificar nesses, a importância da Humanização. Na busca por
respostas aos objetivos, adotou-se a revisão sistemática. Foram
encontrados trabalhos de 2008 até 2011, um tempo relativa-
mente curto já que o PNH vem sendo implantado desde 2003.
A metodologia utilizada em quatro dos oito trabalhos, utili-
zou-se a pesquisa qualitativa, 2 artigos de revisão, um ensaio e
um estudo comparativo. Fazendo uma análise geral do que
vem sendo discutido sobre Humanização pode-se destacar a
prioridade no atendimento através da acolhida, com conse-
quente fortalecimento da integralidade da assistência, e a pre-
ocupação com a saúde do profissional, em especial, a saúde
emocional. Conclui-se que ainda é pequena a quantidade de
estudo na área, pela importância do tema, identificando que a
humanização na atualidade ainda deixa a desejar, mas a im-
plantação de um processo assistencial humanizado em unida-
des de Urgência e Emergência é completamente viável e de
extrema necessidade.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, emergência e urgência,
atendimentos hospitalares, humanização

ABSTRACT
The objective of this study was to characterize the scientific papers
related to the humanization of health professionals who provide
care in Emergency and Emergency units and verify these, the im-
portance of Humanization. In the search for answers to the goals,
adopted the systematic review. 2008 studies were found by 2011, a
relatively short time since the PNH has been implemented since
2003. The methodology used in four of the eight works, we used
qualitative research, two review articles, an essay and a compara-
tive study. Making a general analysis of what has been discussed
on Humanization can highlight priority assistance through wel-

come, with consequent strengthening of complete assistance, and
concern for the health professional, especially emotional health.
We conclude that it is still small the amount of study in the field,
the importance of the subject, identifying the humanization today
still leaves to be desired, but the implementation of a humanized
care process in Urgency and Emergency units is completely feasi-
ble and extreme need.

KEYWORDS: Nursing, emergency and urgency, hospital care,
humanization.

1. INTRODUÇÃO
Nas instituições hospitalares têm se percebido cada

vez mais frequente a necessidade da humanização du-
rante a assistência aos pacientes. É comum observarmos
a fragmentação do ser humano, nos serviços de saúde,
quando este é compreendido apenas como alguém com
necessidades puramente biológicas. Esta situação acon-
tece, principalmente, pelo avanço da tecnologia médica
que transformou o cuidado, na maioria das vezes, numa
mera aplicação do procedimento técnico, a fim de cum-
prir com um objetivo mecanicista1.

Humanizar se relaciona com respeitar a individuali-
dade do Ser Humano e construir "um espaço concreto
nas instituições de saúde, que legitime o humano das
pessoas envolvidas”. Assim, para cuidar de forma huma-
nizada, o profissional da saúde deve ser capaz de enten-
der a si mesmo e ao outro, ampliando esse conhecimento
na forma de ação, tomando consciência dos valores e
princípios que norteiam essa ação2.

Neste contexto, respeitar o paciente é componente
primordial, ou seja, considerar os princípios bioéticos da
autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.
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Esses princípios são subsidiários à dignidade humana,
tornando-se um componente essencial da qualidade do
cuidado. O profissional da saúde deve refletir sobre tais
princípios na sua prática profissional, visto que a ética
profissional envolve motivação, ações, ideais, valores,
princípios e objetivos, além de constituir um mecanismo
regulador das relações sociais do homem e garante a
coesão social, pois harmoniza os interesses tanto indivi-
duais como coletivos3.

Segundo Rivera & Artmann (2003)4 a Humanização
surge no cenário das políticas públicas como o objetivo
de propor, discutir e empreender um processo de mu-
dança na cultura de atendimento vigente em toda a rede
do Sistema Único de Saúde (SUS), quebrando as fron-
teiras impostas historicamente. Humanizar a atenção e a
gestão em saúde no SUS se apresentava como meio para
a qualificação das práticas de saúde: acesso com acolhi-
mento; atenção integral e equânime com responsabiliza-
ção e vínculo; valorização dos trabalhadores e usuários
com avanço na democratização da gestão e no controle
social participativo5.

Através da implantação da Política Nacional de Hu-
manização (PNH), tal objetivo tomou forma, ao serem
estabelecidas estratégias de cuidado humanizado na
perspectiva de satisfazer as necessidades do usuário.

Após a criação do PNH tem-se discutido muito a
respeito do tema, especialmente na perspectiva do usuá-
rio. Porém, ainda são escassas as discussões sobre a
vulnerabilidade do profissional neste contexto. E esta
vulnerabilidade é maior do que se imagina, surgem então
as dificuldades para implementar este modelo de gestão
humanizado6.

A implantação da Humanização deve ser norteada e
alinhada numa filosofia organizacional, a qual os princí-
pios devem estar claramente estabelecidos e viáveis de
serem concretizados na prática. A principal dificuldade
na implantação da Humanização consiste na resistência
das corporações às mudanças propostas. Estas práticas
de resistência e/ou oposição às novas propostas de-
vem-se, principalmente, a exclusão dos trabalhadores na
formulação das estratégias que serão utilizadas para hu-
manizar o serviço. Investigar a opinião dos trabalhadores,
independentemente do cargo ou função que ocupam, é
essencial, permite a gestão coparticipativa e promove
uma boa relação entre os profissionais. Possibilitando
assim a expressão das diferentes necessidades de todas
as categorias profissionais que devem ser consideradas
quando se busca a execução do trabalho conjunto, de
forma harmoniosa7.

Um campo onde a implantação sofre maiores difi-
culdades é nos serviços de Urgência e Emergência. A
tomada de decisão, prontidão e destreza/ habilidade, em
momento de elevado estresse ou atendimento de uma
população específica, reforça ainda mais a necessidade
de humanização nessa área. O equilíbrio emocional e o

domínio técnico adequado são características importan-
tes a estes profissionais, já que eles estarão expostos a
diversas situações de estresse extremo. Estresse decor-
rente, muitas vezes, pelo fato da equipe trabalhar em um
campo restrito, e em condições inadequadas (espaço,
tempo, equipamento e materiais). A má prestação do
serviço ou a ineficiência destes serviços, além de acarre-
tar gastos, provocam a descontinuidade da assistência e
agravam as situações de doença8.

O socorro de urgência são medidas iniciais e imedia-
tas aplicadas a uma vítima fora do ambiente hospitalar,
executadas por pessoa treinada para realizar a manuten-
ção dos sinais vitais e evitar o agravamento das lesões já
existentes. E, socorro de emergência são aqueles advin-
dos de problemas que necessitam de cuidados especiali-
zados imediatos para evitar a morte ou complicações
graves ao indivíduo9.

Implantar a humanização nas práticas de Urgência e
Emergência é algo extremamente possível, contanto que
se desenvolva a competência humanística no mesmo
nível em que se incentiva a competência técni-
co-científica dos trabalhadores. Sendo assim, é necessá-
ria uma reflexão sobre a humanização tem sido exercida
atualmente10.

Parte-se deste pressuposto para o desenvolvimento
deste estudo, uma vez que a humanização tem se tornado
destaque e que a assistência profissional de saúde deve
ser fundamentada nos princípios da humanização duran-
te o atendimento de urgência e emergência dentro do
serviço. Assim sendo, este artigo se torna relevante à
sociedade, uma vez que pode mostrar a qualificação
oferecida à saúde da população durante a prestação de
socorro.

Nesse sentido, como objeto do estudo investigativo
está centrado na Humanização dos serviços de Urgência
e Emergência. A partir daí, elegeu-se o seguinte questi-
onamento.

- Como é vista a Humanização nas unidades de aten-
dimento de Urgência e Emergência?

Considerando a problematização do objeto de estudo
e a questão norteadora, delineou-se os seguintes objeti-
vos:

 Caracterizar os artigos científicos relacionados à
humanização dos profissionais de saúde que prestam
atendimento em unidades de Urgência e Emergência;

 Verificar nos artigos a importância da Humaniza-
ção nos serviços de Urgência e Emergência;

Tendo como respaldo os aspectos até aqui contextua-
lizados, do objeto de investigação e dos objetivos pro-
postos pautados na temática, onde os achados poderão
oferecer contribuições: no âmbito da clientela, pois sa-
bendo como é encarada a Humanização dentro das uni-
dades de atendimento de Urgência e Emergência, pode-
mos formular estratégias para a melhoria do atendimento
a estes usuários e consequentemente melhorando sua
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satisfação.
No âmbito dos profissionais de saúde que trabalham

nesta área, a contribuição poderá surgir na melhoria da
sistematização e organização destes serviços, levando
em consideração a importância do atendimento humani-
zado. Daí, então, poderá propiciar a assistência e o cui-
dado necessário para evitar desconforto e insatisfação
por parte dos pacientes. Além de oportunizar estudos de
análise e reflexão notadamente na assistência de todos
que assistem em Urgência e Emergência.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para investigar como a Humanização é vista dentro

das unidades de atendimento de Urgência e Emergência
adotou-se uma revisão sistemática. Uma revisão siste-
mática é uma forma de pesquisa que utiliza a literatura
sobre determinado tema como fonte de dados. As revi-
sões sistemáticas são úteis para reunir as informações de
um conjunto de estudos realizados separadamente sobre
determinada temática que necessitam de evidência, auxi-
liando na orientação para investigações futuras. Ainda de
nos permitem incorporar um espectro maior de resulta-
dos relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões à
leitura de somente alguns artigos.

A busca foi realizada de forma independente pelo
autor, em duas bases bibliográficas: Medline (entrada
pelo PubMed) e Lilacs (entrada pela Biblioteca virtual
em saúde). As chaves de busca utilizadas foram: “huma-
nização e emergência”. Não houve restrição quanto ao
idioma das publicações. O período da busca foi de maio
de 2012 á julho de 2012.

Foram incluídos trabalhos, incluindo monografias e
teses, onde a Humanização dentro das unidades de aten-
dimento de Urgência e Emergência era discutida. E ain-
da que desse acesso ao texto na íntegra para a avaliação
do trabalho por completo.

Utilizando as chaves “humanização e emergência”
encontrou-se 29 trabalhos, todos artigos de revistas. E
utilizando as chaves “prevenção da doença renal” ob-
teve-se inicialmente 81.

Os dados foram extraídos, de forma independente.
Dos artigos selecionados, foram retiradas informações
sobre:

a) características do artigo (periódico e ano de publi-
cação);
b) periódico e ano de desenvolvimento do estudo;
c) abordagem metodológica;
d) abordagem da humanização nas unidades de aten-
dimento de Urgência e Emergência.

3. DESENVOLVIMENTO
Foram identificados 29 resumos na base MEDLINE

e LILACS. Dos 29 resumos encontrados através das

chaves “humanização e emergência”, após a leitura dos
títulos e/ou resumos, foram excluídos 19 trabalhos, des-
ses: em 17 artigos o tema não era pertinente. O Quadro 1
apresenta as principais características dos artigos que
apresentam resultados. Dos 8 artigos selecionados: 2
Revista de Eletrônica de Enfermagem; 1 de cada Revista
a seguir:  Ciência Saúde Coletiva, Revista Brasileira de
Clínica médica, Revista de Enfermagem da UERJ, Saú-
de e Sociedade, Escola Ana Nery, Revista Gaucha de
Enfermagem.

Quanto a abordagem metodológica, houveram 4 ar-
tigos sobre pesquisas de abordagem qualitativa, 2 artigos
de revisão, 1 ensaio e 1 estudo comparativo.  O idioma
em que se encontravam todos os artigos era o português.
E todos foram realizados no Brasil.

Das discussões encontradas nos artigos sobre huma-
nização destacou-se: Compreensão de humanização da
saúde, com foco no dispositivo acolhimento com classi-
ficação de risco; Acreditação Hospitalar; Satisfação no
trabalho e Stress Profissional; Cuidado técnico e cuidado
subjetivo, respeitar a singularidade e a individualidade
de cada cliente com sentimentos e emoções; Importância
do vínculo entre profissionais e usuários, lidando com a
dimensão subjetiva; Fortalecendo a integralidade na as-
sistência do indivíduo, tentando amenizar a dificuldade
de acesso dos usuários e proporcionando uma boa re-
cepção ao serviço de saúde; Participação do psicólogo na
equipe de emergência para adequada prática da humani-
zação; Os profissionais de saúde devem priorizar o tra-
tamento humanizado aos usuários; A alta demanda com-
promete o atendimento humanizado.

Quadro 1 – Principais características dos estudos sobre Humanização
dentro dos serviços de urgência e emergência.
n˚ Autor Periódico/ano Metodologia Foco da Hu-

manização
01

Andrade

et al.

Ciência Saúde
Coletiva, 2011.

Estudo
Comparativo.

Compreensão de
humanização da
saúde, com foco
no dispositivo
acolhimento com
classificação de
risco;

02 Belluci
Júnior et al.

Revista Gaucha
de Enfermagem,
2011.

Revisão
Integrativa.

Acreditação
Hospitalar;
Satisfação no
trabalho e Stress
Profissional.

03 Woshi et al. Escola Ana
Nery, 2010.

Pesquisa
Qualitativa.

Cuidado técnico
e cuidado subje-
tivo, respeitar a
singularidade e a
individualidade
de cada cliente
com sentimentos
e emoções.

04 Gomes et al. Saúde e Socie-
dade, 2008.

Ensaio
fenomenológico.

Importância do
vínculo entre
profissionais e
usuários, lidando
com a dimensão
subjetiva

05 Nascimento
et al.

Revista de
Enfermagem da
UERJ, 2011

Pesquisa
Qualitativa.

Fortalecendo a
integralidade na
assistência do
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indivíduo, ten-
tando amenizar a
dificuldade de
acesso dos usuá-
rios e proporcio-
nando uma boa
recepção ao
serviço de saúde.

06 Vieira. Revista Brasi-
leira de Clínica
médica, 2010.

Revisão. Participação do
psicólogo na
equipe de emer-
gência para
adequada prática
da humanização.

07 Souza et al. Revista
Eletrônica de
Enfermagem,
2010.

Pesquisa
Qualitativa.

Os profissionais
de saúde devem
priorizar o trata-
mento humani-
zado aos usuá-
rios.

08 Andrade
et al.

Revista
Eletrônica de
Enfermagem,
2009.

Pesquisa
Qualitativa.

A alta demanda
compromete o
atendimento
humanizado.

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde - BVS

Esta revisão sistemática demonstrou a existência de
literatura brasileira, relacionada à humanização dentro
das unidades de Urgência e Emergência. Todos os estu-
dos encontrados eram brasileiros e publicados todos em
português. Foram encontrados trabalhos publicados de
2008 até 2011, ou seja, apenas três anos de trabalhos
sendo desenvolvidos nesta área. Um tempo relativamen-
te curto já que o Programa Nacional de Humanização
vem sendo implantado desde 2003.

A metodologia utilizada nos estudos foi previsível
visto que se trata de um assunto mais subjetivo que prá-
tico. Em quatro dos oito trabalhos, utilizou-se a pesquisa
qualitativa, buscando principalmente uma busca apro-
fundada do que é necessário para a implantação eficaz
deste projeto de Humanização. Houveram 2 artigos de
revisão desta forma podendo incorporar diversos conhe-
cimentos sobre o tema principal, um ensaio e um estudo
comparativo, para avaliar a implantação da humanização.
Percebe-se que a uma busca constante para a afirmação
de que a Humanização é importante, necessária e urgente,
principalmente, dentro dos serviços de saúde de atendi-
mento de urgência e emergência.

Fazendo uma análise geral do que vem sendo discu-
tido sobre Humanização pode-se destacar a prioridade
no atendimento através da acolhida, com consequente
fortalecimento da integralidade da assistência, e a preo-
cupação com a saúde do profissional, em especial, a sa-
úde emocional.

4. CONCLUSÃO
Conclui-se que ainda é pequena a quantidade de es-

tudo na área, pela importância do tema. Foi possível
identificar que a humanização na atualidade ainda deixa
a desejar, este estudo possibilitou verificar que a qualifi-
cação do atendimento em urgência e emergência, de-
pende plenamente do fator humanização para que acon-
teça de forma completa.

A concretização do cuidado humanizado somente é
possível quando passamos a desenvolver procedimentos
para e com o usuário, visualizando como sujeito princi-
pal na promoção da saúde. Constatou-se que o cuidado
humanizado ainda inexiste, por alguns motivos como o
ambiente inadequado, déficit de recursos humanos e
superlotação de clientes, ausência de responsabilidade
pelo usuário, reduzido incentivo para a qualificação pro-
fissional e condições ocupacionais precárias.

Diante da execução deste estudo, ficou evidenciado
que há possibilidades de implantação de um processo
assistencial humanizado em unidades de Urgência e
Emergência, desde que este tema seja abordado na prá-
tica e não somente na literatura, pois infelizmente apesar
de tantos estudos já existentes sobre Humanização, ainda
há uma grande resistência em realizar esse cuidado hu-
manizado. Conclui-se desta forma, que há bases literá-
rias já consideradas suficientes para se praticar a huma-
nização do atendimento de urgência e emergência.

REFERÊNCIAS
[1] Miranda JM. Tecnologia, autonomia e dignidade humana

na área da saúde. In: Siqueira JE, Prota L, Zancanaro L,
organizadores. Bioética: estudos e reflexões. Londrina
(PR): UEL. 2000; 101-16.

[2] Pessini L. Humanização da dor e do sofrimento humanos
na área da saúde. In: Pessini L, Bertachini L, organiza-
dores. Humanização e cuidados paliativos. São Paulo
(SP): Loyola; 2004; 12-30.

[3] Anjos MF. Dignidade humana em debate. Bioética. 2004.
[4] Rivera FJU, Artmann E. Planejamento e gestão em saúde:

flexibilidade metodológica e agir comunicativo. In: Ri-
vera FJU. Análise estratégica em saúde e gestão pela es-
cuta. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2003; 17-35.

[5] Benevides R, Passos E. A humanização como dimensão
pública das políticas de saúde. Ciência e saúde coletiva.
Rio de Janeiro. 2005; 10(3). Disponivel em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S1413-81232005000300014&lang=pt. Acesso em: 12 de
Maio de 2012.

[6] Rizzotto LF. As políticas de saúde e a humanização da
assistência. Revista Brasileira de Enfermagem. 2002.

[7] Hoga LAK. A dimensão subjetiva do profissional na
humanização da assistência à saúde: uma reflexão. Re-
vista da Escola de Enfermagem da USP. 2004

[8] Gentil RC, Ramos LH, Whitaker IY. Capacitação de
enfermeiros em atendimento pré-hospitalar. Revista La-
tino-americana de Enfermagem. Mar/Abr. 2008.

[9] Junior Fontinele K, Sarquis SIJS. Emergência e urgência
em Enfermagem. Goiânia: AB Editora. 2004.

[10] Del Pai D, Lautert L. Suporte humanizado no pronto
socorro: um desafio para a enfermagem. Revista Brasi-
leira de Enfermagem. 2005.

[11] Andrade MAC, Artmann e Trindade ZA. Humanização da
saúde em um serviço de emergência de um hospital pú-
blico: comparação sobre representações sociais dos pro-
fissionais antes e após a capacitação. Ciência Saúde Co-
letiva. Rio de Janeiro. 2011; 16.



Assis et al. / Uningá Review V.25,n.1,pp.131-135 (Jan - Mar 2016)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

[12] Andrade LM, Martins EC, Caetano JÁ, Soares E, Bezerra
EP. Atendimento humanizado nos serviços de emergência
hospitalar na percepção do acompanhante. Revista Ele-
trônica de Enfermagem. 2009. Disponível em:
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n1/v11n1a19.htm.
Acesso em 13 de junho de 2012.

[13] Belluci Junior JÁ, Matsuda LM. O enfermeiro no geren-
ciamento à qualidade em serviço hospitalar de emergên-
cia: revisão integrativa da literatura. Revista Gaúcha de
Enfermagem. Porto Alegre. 2011; 32(4).

[14] Gomes AMA, Paiva ESP, Valdés MRM, Frota MA, Al-
buquerque MA. Fenomenologia, humanização e promo-
ção da saúde: uma proposta de articulação. Saude e so-
ciedade. São Paulo. 2008; 17(1).

[15] Nascimento ERP, Hilsendeger BR, Neth C, Belayer GM,
Bertoncello KCG. Classificação de risco na emergência:
avaliação da equipe de enfermagem. Revista de Enfer-
magem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Jan/Marc. 2011.

[16] Souza SS, Costa R, Shiroma LMB, Maliska ICA, Ama-
digi FR, Pires DEP, et al. Reflexões de profissionais de
saúde acerca do seu processo de trabalho. Revista Ele-
trônica. 2010. Disponível em:
<http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n3/v12n3a05.htm.htt
p://dx.doi.org/10.5216/ree.v12i3.6855> Acesso em: 12 de
junho de 2012.

[17] Vieira MC. Atuação da Psicologia hospitalar na Medicina
de Urgência e Emergência. Revista Brasileira de Clínica
Médica. São Paulo. 2010.

[18] Woiski ROS, Rocha DLB. Cuidado de enfermagem à
criança vítima de violência sexual atendida em unidade
de emergência hospitalar. Escola Anna Nery. Rio de
Janeiro. 2010; 14(1).



Vol.25,n.1,pp.136-142 (Jan - Mar 2016) Revista UNINGÁ Review

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS COMPLICAÇÕES
DECORRENTES DO TRANSPLANTE RENAL:

UMA REVISÃO DE LITERATURA
NURSING PRACTICE IN COMPLICATIONS RESULTING FROM KIDNEY TRANSPLANT:

A LITERATURE REVIEW

WENYSSON NOLETO DOS SANTOS1, FRANCISCA CECÍLIA VIANA ROCHA2, ÍTALO ARÃO PEREIRA
RIBEIRO3*, JANDESSON MENDES COQUEIRO4

1. Enfermeiro, Especialista em Nefrologia para Enfermagem pelo Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas
do Piauí (UNINOVAFAPI). Teresina-PI; 2. Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Docente
do curso de graduação em Enfermagem no Centro UNINOVAFAPI. Enfermeira da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresi-
na-PI. Teresina-PI; 3. Enfermeiro, Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Evangélica do Meio Norte (FAEME).
Tutor Presencial do curso de Especialização em Saúde da Família no Centro de Ensino à Distância (CEAD) da Universidade Federal
do Piauí (UFPI). Teresina-PI; 4. Enfermeiro, Mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes (UCM). Vitória – ES.

* Rua Acesio do Rego Monteiro, Nº 1900, Condominio Smille Village Horto, BL. Acarape, Apto. 48, Bairro Horto Florestal. Teresina,
Piauí, Brasil. CEP 64049-610. italoaarao@hotmail.com

Recebido em 09/10/2015. Aceito para publicação em 14/12/2015

RESUMO
Objetivou-se identificar e descrever, através da literatura cien-
tífica, a atuação do enfermeiro nas complicações decorrentes
do transplante renal. Trata-se de uma revisão de literatura,
utilizando os descritores: transplante renal, complicações,
doença renal crônica. A busca foi realizada em dois bancos de
dados: SCIELO e LILACS. Foram selecionados 10 artigos,
onde se identificou dois eixos: Complicações do Transplante
Renal e Atuação do enfermeiro frente ao Transplante Renal.
As complicações decorrentes do transplante renal são rejeição,
infecciosas, cirúrgicas, urológicas, cardiovasculares dentre
outras. O enfermeiro que assiste o paciente no período
pós-transplante precoce necessita de conhecimento especiali-
zado para reduzir os problemas, prevenir ou antecipar, e inter-
vir de imediato para maximizar o resultado do enxerto em
longo prazo, e fornecer atenção de qualidade durante todo o
período de internação. Conclui-se que é necessário que o en-
fermeiro sistematize as suas ações e planeje os cuidados pres-
tados aos pacientes submetidos ao transplante renal. As ações
de enfermagem no pós-transplante são fundamentais para o
sucesso da recuperação do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Transplante Renal, Complicações,
Doença Renal Crônica.

ABSTRACT
The objective was to identify and describe, through scientific liter-
ature, the work of nurses in complications of renal transplantation.
This is a literature review using the key words: kidney transplanta-
tion, complications, chronic kidney disease. The search was car-
ried out in two databases: SciELO and LILACS. We selected 10
articles, where it identified two areas: Renal Transplant Complica-
tions and Nurses' performance against the Renal Transplantation.
Complications from renal transplantation is rejection, infectious,
surgical, urological, and cardiovascular among others. The nurse

who assists the patient in the early post-transplant period requires
expertise to reduce problems, prevent or anticipate and intervene
immediately to maximize the outcome of graft in the long term and
provide quality care throughout the hospital stay. It concludes that
it is necessary for nurses to systematize their actions and plan the
care of patients undergoing kidney transplantation. Nursing actions
in the post-transplant are critical to the success of the patient's
recovery.

KEYWORDS: Renal Transplant, Complications, Chronic Renal
Disease.

1. INTRODUÇÃO
Transplante renal é um procedimento cirúrgico que

consiste na transferência de um rim saudável de uma
pessoa para outra com doença renal terminal. O objeti-
vo é compensar ou substituir a função que o órgão do-
ente não pode mais desempenhar. Este procedimento
pode ocorrer com doador vivo ou cadáver1.

Atualmente, o doador do enxerto renal pode ser de
três tipos: vivo - relacionado (parente), vivo
não-relacionado (esposo, cunhado, amigo, etc.) e cadáver.
As vantagens do transplante realizado com doador vivo
são: um menor tempo para a realização do transplante
renal, morbidade diminuída por parte do receptor e a
melhor sobrevida do enxerto renal. As desvantagens re-
ferem-se ao risco para o doador, uma vez que este se
encontra saudável, sem nenhum agravo, e o aspecto
emocional da doação.

No Brasil, o primeiro transplante de órgão ocorreu
em São Paulo, em 1965, com um transplante de rim. Em
1991, foi criada na Secretaria de Estado da Saúde de São
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Paulo uma Central de Notificação de Órgãos e Tecidos,
mais conhecida como Central de Transplantes, composta
inicialmente por enfermeiros. Desse modo, em muitas
unidades de transplantes eram os enfermeiros que esta-
vam incumbidos de explicar e obter das famílias o con-
sentimento formal para a doação2.

O Brasil é o segundo país em transplante renal no
mundo. Dados mostram que em 2010 foram realizados
4.630 transplantes renais no Brasil e 399 no Rio Grande
do Sul (RS). A Associação Brasileira de Transplante de
Órgãos divulgou que em 2011 no período de janeiro a
março foram realizados 1.066 transplantes no Brasil e 90
no RS1.

O transplante renal é considerado o tratamento mais
adequado para a insuficiência renal crônica; entretanto, é
necessário selecionar entre os portadores de insuficiência
renal crônica, aqueles que estão de acordo com os crité-
rios, levando-se em consideração o aspecto técni-
co-cirúrgico, sobrevida e recidiva da doença.

O transplante renal tem o melhor custo e efetividade
para o tratamento da doença renal terminal. A média de
custo para o paciente em hemodiálise por ano é dez ve-
zes maior que o tratamento com transplante, incluindo o
custo com imunossupressores. Entretanto, o transplante
renal requer uma assistência continua por parte do paci-
ente, pois este irá necessitar de cuidados para o resto de
sua vida, o que implica em adquirir conhecimento para
reconhecer fatores de risco e sinais e sintomas relacio-
nados às principais complicações a que está exposto,
como as infecções e a rejeição do órgão2.

Por ser um procedimento complexo requer cuidados
imprescindíveis em virtude de complicações no decorrer
do processo de recuperação do paciente e as complica-
ções interferem na qualidade de vida do paciente. Dentre
as complicações está rejeição em decorrência do orga-
nismo ficar com as células de defesa desprotegidas por
conta do uso do imunossupressor e é nesse sentido que o
paciente precisa se auto cuidar para minimizá-los e a
enfermagem tem papel especial em relação às orienta-
ções a este paciente.

Portanto o estudo tem como objeto as complicações
decorrentes do transplante renal e como questão nortea-
dora: Quais as complicações decorrentes do transplante
renal e qual a atuação do enfermeiro diante das compli-
cações? Para responder a este questionamento a pesquisa
tem como objetivo: Identificar na literatura científica as
complicações decorrentes do transplante renal e descre-
ver a atuação do enfermeiro nestas complicações.

O estudo justifica-se por entender que a doença
renal crônica limita muito o paciente de exercer suas
atividades laborais, sociais e de lazer, bem como no que
diz respeito a sua alimentação. Por ser uma doença
crônica em que o seu tratamento definitivo é o trans-
plante, o profissional enfermeiro necessita conhecer a
história de vida do paciente, evolução da doença, a te-

rapêutica utilizada para o controle da mesma, bem co-
mo da evolução do paciente durante e após o trans-
plante de rim e as possíveis complicações associadas ao
procedimento cirúrgico.

Para tanto o profissional enfermeiro precisa orientar
e acompanhar o paciente durante o curso do seu trata-
mento para que este logre êxito e sucesso na sua recupe-
ração e não venha a ter complicações.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O estudo é do tipo revisão bibliográfica, por trata-se

de levantamento de toda bibliografia já publicada, em
forma de livros, revistas, publicações avulsas em dois
bancos de dados: SCIELO e LILACS e impressa escrita.
Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto
com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado as-
sunto. A pesquisa bibliográfica pode, portanto, ser con-
siderada também como o primeiro passo de toda a pes-
quisa cientifica.

Para o mesmo autor, este tipo de estudo tem como
objetivo oferecer meios para definir, resolver, não so-
mente problemas já conhecidos, como também explorar
novas áreas onde os problemas não se cristalizaram sufi-
cientemente. Por isso dizemos que a pesquisa bibliográ-
fica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito
sobre certo assunto, mas proporciona o exame de um
tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a con-
clusões inovadoras.

Na pesquisa bibliográfica ocorre o desencadeamen-
to de uma série de etapas, tais como: escolha de tema,
levantamento bibliográfico, formulação do problema,
elaboração do plano provisório de assunto, busca de
fontes, leitura do material, fichamento, organização ló-
gica do assunto e redação do texto3.

Para realizar a pesquisa foi feita uma busca
eletrônica no banco de dados Scielo e Lilacs, usando os
seguintes descritores: transplante renal, complicações,
doença renal crônica.  Foram utilizados os artigos
publicados no período de 2004 a 2014. A coleta dos
dados ocorreu nos meses de Março a Agosto de 2014.

Foram considerados artigos em Português e Espanhol
no período de 2004 a 2014. Os critérios foram artigos
publicados com a temática que abordassem sobre as
complicações decorrentes no transplante renal e está
totalmente disponível online e a exclusão foi artigos que
apesar de aparecerem nas bases de dados não atendiam
aos objetivos desse estudo e também foram excluídos
artigos de transplante de múltiplos órgãos

Realizou-se uma leitura exploratória, seguida da se-
letiva e, por fim, a análise do material selecionado. Pos-
teriormente, feito o fichamento com a devida identifica-
ção das fontes e o registro dos conteúdos pertinentes,
para reunir sistematicamente o material colhido dos ar-
tigos selecionados para o estudo2. Após organização e
análise do material foi elaborado um texto para respon-
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der aos objetivos do estudo.
Com os resultados da pesquisa foi produzida a tabela

organizada de acordo com autor, periódico, título, local,
base de dados e ano. Na busca isolada, somente com o
descritor transplante renal foram encontrados 51 artigos
no Scielo e 122 no Lilacs, o descritor complicações 6
artigos no scielo e doença renal crônica 38 artigos no
Scielo e 184 artigos no Lilacs. A partir de então utili-
zou-se os critérios de exclusão, onde resultou em 10
achados científicos, 9 artigos Português e 1 espanhol.
Onde se identificou duas categorias: Complicações do
Transplante Renal e Atuação do enfermeiro frente ao
Transplante Renal.

3. DESENVOLVIMENTO
Com os resultados da pesquisa foi produzida a tabela

organizada de acordo com autor, periódico, título, local,
base de dados e ano.

Tabela 1. Caracterização dos artigos científicos analisados sobre
Complicações decorrentes do transplante renal entre os anos 2004 a
2014.

Autores Periódico Título Local
Base
de

Dados
Ano

PEREI-
RA, et al,

Guanaba-
ra Koogan

Manual de transplantes de
órgãos e tecidos

Rio de
Janeiro

-
2004

PEREI-
RA, et al,

J Bras.
Nefrol

Fatores de Risco para
Deiscência de Ferida
Cirúrgica em Receptores de
Transplante Renal.

São Pau-
lo-SP

LI-
LACS

2008

LIRA;
LOPES,

Rev.
Gaúcha
Enferm

Pacientes transplantados
renais: análise de associa-
ção dos diagnósticos de
enfermagem.

Fortale-
za-CE

SCI-
ELO

2010

ALBU-
QUER-
QUE;
LIRA;
LOPES

Rev. Bras
Enferm

Fatores preditivos de
diagnósticos de enferma-
gem em pacientes subme-
tidos ao transplante renal.

Fortale-
za-CE

SCI-
ELO

2010

BARBA
ABAD et

al,

Actas
Urol Esp
[online].

Complicaciones quirúrgicas
en el trasplante renal y su
influencia en la supervi-
vencia del injerto.

Navarra,
Espanha

SCI-
ELO

2010

SOUSA
et al,

J Bras.
Nefrol

Incidência e fatores de risco
para complicações infecci-
osas no primeiro ano após o
transplante renal.

São Pau-
lo-SP

SCI-
ELO

2010

MAN-
FRO

J Bras.
Nefrol

Manejo da doença crônica
do enxerto renal Porto

Alegre- RS
SCI-
ELO

2011

CORREA
et al,

Rev.
Gaúcha
Enferm

Complicações durante a
internação de receptores de
Transplante Renal

Porto
Alegre- RS

SCI-
ELO

2013

MARQU
ES et al ,

J Bras.
Nefrol

Alterações vasculares em
rins de doadores falecidos
retardam a recuperação da
função do enxerto após o
transplante renal

São Paulo-
SP

SCI-
ELO

2014

SILVA et
al,

Cogitare
Enferma-

gem
(UFPR)

Revisão integrativa sobre o
papel do enfermeiro no pós
transplante renal

Rio Bran-
co-Acre

SCI-
ELO

2014

Na busca isolada, somente com o descritor transplante
renal foram encontrados 51 artigos no Scielo e 122 no
Lilacs, o descritor complicações 6 artigos no scielo e
doença renal crônica 38 artigos no Scielo e 184 artigos

no Lilacs. A partir de então utilizou-se os critérios de
exclusão, onde resultou em 10 achados científicos, 9
artigos Português e 1 espanhol. Os resultados estão ex-
postos na Tabela 1.

Complicações do Transplante Renal
Ao prestar assistência ao indivíduo transplantado

percebe-se que alguns pacientes evoluem com sucesso e
rapidez e outros apresentam complicações sendo as
principais as de origem infecciosa e imunológica.

Muitos fatores podem interagir modificando o risco
as infecções, tais como o perfil de imunossupressão em-
pregado, o cuidado pós-operatório e as exposições as
diversas doenças infectocontagiosas. Além deles, o perfil
socioeconômico desfavorável contribui para elevar a
incidência destas complicações em países em desenvol-
vimento. Apesar de a incidência de episódios infecciosos
ser variável entre os diversos estudos geralmente, ela é
maior nos primeiros meses de acompanhamento após o
transplante e diretamente relacionada com a dose de
imunossupressão utilizada4.

Nos primeiros meses após o transplante renal, as
infecções hospitalares predominam principalmente as
localizadas no trato urinário e na ferida cirúrgica. Entre o
segundo e o sexto meses as infecções oportunistas cau-
sadas por agentes virais e fúngicos predominam. Após o
sexto mês, as infecções de origem comunitária predo-
minam5.

Complicações apresentadas pelos pacientes durante a
internação do transplante, também foram comum no
estudo de Abada, et al (2010)6, no qual ocorreu perda de
enxerto, re-intervenções cirúrgicas no pós-operatório
imediato , complicações urológicas infecção e deiscência
na FO.

Segundo o estudo de Abad, et al (2010)6, em que
foram analisados 216 transplantados, 82 (38%) apresen-
taram complicações no pós-operatório. Essa diferença
leva-nos a questionar sobre nossas praticas no cuidado a
esses pacientes, desde as técnicas cirúrgicas e cuidados
no perioperatório até as intervenções de enfermagem no
pré e pós-operatório. Dessa maneira é imprescindível
que a equipe de saúde planeje o atendimento com vistas
a diminuir as complicações no decorrer do transplante
com o objetivo de qualificar a assistência.

Complicações infecciosas acrescentam significativas
morbidade e mortalidade após o transplante renal. Di-
versos fatores de risco relacionados com complicações
infecciosas estão presentes após o transplante renal, des-
tacando-se a necessidade de utilização permanente de
imunossupressão. A imunossupressão e sua modulação
apresentam relação direta com a incidência e a severi-
dade dos eventos infecciosos, sendo maior durante as
fases iniciais do transplante, onde o risco para rejeições é
também maior. Aproximadamente 80% de todos os re-
ceptores de transplante renal apresentam alguma com-
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plicação infecciosa durante o primeiro ano de acompa-
nhamento após o transplante4.

O sistema imunitário do corpo percebe o rim como
um objeto estrangeiro ou um tecido e monta uma reação
contra ele. Isto pode conduzir a dano maciço ao rim no-
vo. Os sinais adiantados da rejeição incluem a febre e a
dor no local do rim e da redução novos na quantidade de
produção da urina. Para impedir reação da rejeição as
medicamentações de supressão a imunes são prescritas
mesmo após a operação.

No tratamento da rejeição o receptor de transplante
renal necessita de imunossupressores adicionais ao que
já está em uso, o que eleva as chances de ocorrência de
episódios infecciosos pelo aumento de sua vulnerabili-
dade. Estudo revela a importância da avaliação clínica e
bacteriológica após o transplante, como forma de pre-
venção de infecção e, consequentemente, prevenção da
rejeição aguda após a cirurgia. Os resultados evidencia-
ram que os pacientes mais jovens apresentaram mais
casos de rejeição, semelhante a achado da literatura. Ou-
tro estudo mostra que pacientes idosos têm menor imu-
nidade, o que levaria a menores taxas de rejeição, porém
quando ocorre esse fato, os danos ao enxerto são mais
graves7.

A função retardada de enxerto (FRE) é uma compli-
cação comum no transplante renal com doador falecido.
Sua incidência varia entre 5% e 50% e usualmente é
definida como a necessidade de diálise na primeira se-
mana de transplante. Possui etiologia multifatorial, re-
sultando da injúria isquêmica que ocorre antes e durante a
captação do órgão, sendo agravada pelo processo de
reperfusão. A ausência de uniformidade na definição, as
diferentes práticas entre os centros e as características dos
doadores utilizados justificam uma incidência tão variá-
vel8.

No Brasil, as taxas de FRE aproximam-se dos
50%-60%, valores bem acima dos encontrados atual-
mente nos centros europeus e norte-americanos. A de-
mora na recuperação da função do enxerto resulta em
prolongamento dos dias de internação, elevação de custos
e maior risco de infecção hospitalar. Ainda mais, a FRE
também está associada com maior risco de rejeição agu-
da, menor filtração glomerular e pior sobrevida do en-
xerto em longo prazo8.

As complicações urológicas mais frequentes após o
transplante renal envolvem a anastomose uretrovesical
(fístula, estenose e refluxo), com uma frequência que
varia de 5% a 10% nas diferentes séries. Embora rara-
mente fatais, são causas importantes de morbidade, as-
sociando-se, ocasionalmente, à disfunção crônica ou
mesmo à perda do enxerto.

As complicações diretamente relacionadas ao proce-
dimento cirúrgico são a principal causa de morbidade
após o transplante renal. Entre as complicações cirúrgi-
cas, a trombose venosa ou a arterial implicam em perda

do enxerto, sendo que a maioria das complicações cirúr-
gicas tem pouca repercussão para o enxerto e está rela-
cionada à ferida cirúrgica. A deiscência da ferida cirúr-
gica, associada ou não à infecção, ocorre em até 22,7%
dos receptores, sendo um processo multifatorial depen-
dente das condições clínicas individuais e das condições
técnicas aplicadas no procedimento cirúrgico. A deiscên-
cia da ferida cirúrgica (FC) aumenta o tempo e o número
de internações hospitalares e determina pior evolução
em longo prazo do transplante renal9.

O transplante renal em receptores diabéticos é pro-
gressivamente mais frequente. É também reconhecido
que a incidência de diabetes mellitus pós-transplante
(DMPT) aumentou significativamente com o uso de ini-
bidores de calcineurina, em especial do tacrolimo, e que
as abordagens com baixas doses e com a retirada preco-
ce dos corticosteróides estão associadas à diminuição
dessa incidência. Existem também sugestões de que os
inibidores da mTOR possam estar envolvidos no desen-
volvimento de DMPT. Está bem demonstrado que a
ocorrência de DMPT leva a menor sobrevida de pacien-
tes e de enxertos principalmente em função de compli-
cações cardiovasculares e infecciosas10.

A frequência de dislipidemias em pacientes trans-
plantados renais é elevada, ocorrendo em aproximada-
mente 60% dos pacientes no decorrer do primeiro ano
pós-transplante e existindo a sugestão de que possam
estar relacionadas ao desenvolvimento de DCE. Neste
contexto, a patogenia das dislipidemias é multifatorial e
inclui a dislipidemia pré-transplante, ganho de peso,
proteinúria, perda de função do enxerto, uso de corticos-
teróides, ciclosporina e sirolimo. Estudos observacionais
e um ensaio clínico randomizado mostraram que a hi-
percolesterolemia e o aumento do LDL colesterol estão
independentemente associados a eventos cardiovascula-
res em receptores de transplante renal10.

Proteinúria é altamente prevalente após o transplante
renal, ocorrendo em até 45% dos pacientes quando uma
definição mais rigorosa é utilizada. Além de glomerulo-
nefrites recorrentes ou de novo, proteinúria em recepto-
res de transplante renal é comumente associada a diag-
nósticos específicos de nefropatia crônica do transplante,
glomerulopatia do transplante e rejeição aguda. A pro-
teinúria está associada à diminuição da sobrevida do
enxerto, com risco estimado de perda de duas a cinco
vezes maiores, bem como risco aumentado de eventos
cardiovasculares.

A prevalência de anemia após o transplante renal
varia entre 20 e 40%. Sua etiologia é multifatorial e in-
clui a função do enxerto, com a decorrente produção de
eritropoietina, deficiência de ferro, perda sanguínea,
presença de neoplasias, infecções e medicamentos co-
mumente usados. Entre eles, estão alguns imunossu-
pressores (azatioprina, derivados do ácido micofenólico,
sirolimo e everolimo) e outros, como os IECA ou BRA.
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Existem sugestões de que os receptores de transplantes
renais possam ter níveis de anemia maiores que os espe-
rados para uma determinada função do enxerto, sem
causa específica determinada10.

Atuação do enfermeiro frente ao Transplante
Renal

O transplante renal é um tratamento paliativo, pois
não recupera integralmente a saúde do paciente. O trans-
plantado tem algumas limitações em sua vida relaciona-
das ao uso constante de medicamentos, cuidados com a
higiene e a alimentação e o acompanhamento frequente
no ambulatório. O enfermeiro, por meio do diagnóstico
de enfermagem, pode sistematizar seu trabalho e ofere-
cer um cuidado de qualidade cada vez maior a essa cli-
entela.

As primeiras 24 horas após o transplante renal cor-
respondem a período crítico, marcado por instabilidade
hemodinâmica e respiratória, e há grande risco de de-
senvolvimento de complicações, principalmente da re-
jeição ao enxerto. O enfermeiro que assiste o paciente no
período pós-transplante precoce necessita de conheci-
mento especializado para reduzir os problemas, prevenir
ou antecipar, e intervir de imediato para maximizar o
resultado do enxerto em longo prazo, e fornecer atenção
de qualidade durante todo o período de internação. A
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) se
insere nesse contexto como instrumento fundamental
para atingir os objetivos terapêuticos do paciente, e ins-
tituir as necessidades de cuidados identificadas11.

O papel da equipe multidisciplinar na assistência a
esses pacientes é fundamental desde a avaliação clínica e
psicossocial inicial até a recuperação e consultas de
acompanhamento. O enfermeiro que cuida do paciente
transplantado renal investe esforços na identificação e
prevenção de complicações e intervenções para a recu-
peração integral da qualidade de vida do paciente12.

É necessário criar estratégias de cuidados que visem
á adesão ao tratamento e a recuperação do transplantado
renal, tendo por objetivo prolongar a longevidade do
enxerto e aumentar a expectativa e qualidade de vida
desses pacientes. Neste contexto, a enfermagem tem
papel essencial, pois por meio dos seus cuidados e da
educação reforça a cada dia novos hábitos de vida, que
devem ser seguidos continuamente por estes pacientes12.

Os enfermeiros devem considerar várias questões
frente ao transplantado, como a gestão de medicamentos,
prevenção de infecções, gerenciamento de doenças crô-
nicas, balanço hídrico a produção de urina e as questões
psicológicas que envolvem muito o transplante.

O cuidado do paciente após o transplante renal é
multifatorial e complexo, pois o quadro clinico pode
muitas vezes ser complicado com sintomas que podem
confundir e, portanto, um desafio para avaliação da en-
fermagem. Nesse sentido, o enfermeiro deve ser capaz

de avaliar toda a situação clínica do transplantado, ao
invés de focar somente na sua função renal, o que de-
manda uma extensa base de conhecimento e pensamento
critica. O tratamento pós- transplante é bem-sucedido
quando os pacientes participam ativamente do seu au-
tocuidado.

Os riscos de rejeição envolvidos após o transplante
renal tornam fundamental a realização do acompanha-
mento ambulatorial, com o intuito de prevenir compli-
cações que possam comprometer a sobrevida do paciente
e do enxerto renal. O paciente e a família devem ser de-
vidamente orientados acerca do acompanhamento am-
bulatorial. Além disso, orientações sobre dieta, medica-
ções, exercícios, prevenção de infecções e identificação
de sinais e sintomas de rejeição são de extrema impor-
tância para o sucesso do transplante renal5.

O transplante renal, devido a sua complexidade exige
que a equipe de enfermagem preste uma assistência es-
pecifica, com qualidade e domínio técnico – cientifico.
Com este objetivo, faz–se necessário que o enfermeiro
sistematize as suas ações e planeje os cuidados prestados
aos pacientes submetidos ao transplante renal, reavali-
ando periodicamente, implementando a assistência de
enfermagem e intervindo com segurança nos períodos
pré, intra e pós-operatório12.

Vale ressaltar que, para garantir assistência continu-
ada e qualificada ao transplantado, o registro de enfer-
magem também é instrumento de grande valor, uma vez
que garante a comunicação com os demais membros da
equipe de saúde, disponibiliza dados para avaliação do
estado geral do cliente, para implementação de assistên-
cia integral e holística, fornece informações para cons-
trução de indicadores de qualidade de assistência e sub-
sídio de ações de pesquisa e ensino, além de respaldar
legalmente o profissional, instituição e o paciente.

Dessa forma, a sistematização da assistência de en-
fermagem voltada ao paciente transplantado renal con-
tribui para a organização do trabalho do enfermeiro, para
a redução do risco de rejeição renal e para o aumento da
qualidade e da credibilidade dos serviços prestados, pois
fornece meios para propor intervenções de responsabili-
dade exclusiva do enfermeiro e direcionada especifica-
mente as necessidades do cliente13.

Portanto, é fundamental conhecer o perfil clinico e
sociodemográfico dos transplantados renais, para assim
poder organizar estratégias de assistência que sejam efe-
tivas no cuidado ao transplantado renal, assim melho-
rando a qualidade de vida do paciente e a longevidade do
enxerto.

4. CONCLUSÃO
O enfermeiro, em comparação aos demais profissio-

nais, está em contato direto como paciente transplantado
e, por esta razão, são diversas as formas que podem con-
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tribuir para a saúde do paciente e para o sucesso do
transplante. Para tanto, é importante ampliar conheci-
mentos para atuar desde a primeira etapa do processo
que corresponde ao diagnóstico de morte encefálica do
doador, cuidados e manutenção da viabilidade de seus
órgãos, e a correta abordagem familiar, bem como pro-
ver assistência de alto nível tanto aos candidatos e re-
ceptores de transplantes, quanto aos seus familiares ou
cuidadores, de forma a permitir a continuidade do trata-
mento fora do ambiente hospitalar.

Outro papel de destaque é a gerência em enfermagem,
fundamental para a efetivação de políticas para a cons-
trução da assistência em saúde com qualidade, bem co-
mo para a organização das redes de saberes e das práti-
cas em suas diferentes dimensões. O desenvolvimento da
comunicação terapêutica como estratégia educativa, en-
tre a equipe de enfermagem e pacientes, tem sido men-
cionado como forma de propiciar cuidado integral e de
maior qualidade aos transplantados.

Sabemos que existem várias complicações decorren-
tes do transplante renal como rejeição, infecciosas, ci-
rúrgicas, urológicas, cardiovasculares e entre outras. As
principais complicações pós-transplante renais foram
principais as de origem infecciosa e imunológica.

Para garantir o sucesso do transplante em longo pra-
zo, é importante que a equipe de enfermagem trabalhe a
educação desses pacientes, garantindo que retornem as
suas residências com conhecimento suficiente para
manter o enxerto e competentes nas habilidades de au-
tocuidado. Este inclui o uso adequado de medicamentos
e seus efeitos colaterais abordando questões referentes à
adesão ao regime terapêutico, uma vez que a má con-
cordância aumenta o risco de perda do enxerto; ciência
sobre os cuidados para a prevenção e identificação de
sinais e sintomas de infecção e rejeição, medidas de si-
nais vitais, teste de glicose e peso diário; a importância
de dieta equilibrada e saudável associada ao exercício
evitando o ganho de peso, dos cuidados com a pele, uma
vez que o regime imunossupressor aumenta o risco de
desenvolvimento de malignidades, assim como questões
de fertilidade e estilo de vida.

O cuidado aos portadores de doença renal crônica
deve ser realizado de maneira coerente, responsável,
humanizado e direcionado para sua singularidade. Assim,
as ações de enfermagem no pós-transplante renal devem
incluir coordenação, assistência, ensino e pesquisa, sen-
do importante o conhecimento dos diferentes elos da
rede de ações em saúde necessárias ao melhor atendi-
mento dos pacientes transplantados e evitando as com-
plicações de transplante renal.
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