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Apresentação  
 
 

A Coordenação de Política Editorial (CPE) da Faculdade Sena Aires (Facesa), 

com anuência da Direção Acadêmica, na pessoa da professora Dra. Cristilene Akiko 

Kimura, tornou pública a chamada para submissões de capítulos do livro “Direito e 

Saúde em Debate”. 

A Faculdade Sena Aires (Facesa) acredita nas publicações dos corpos docente 

e discente como estratégia de tornar público tudo o que produzimos. Há os periódicos 

da instituição, bem como a Editora Sena Aires. 

Em especial, a Editora Sena Aires atua com publicações de livros digitais (e-

books) e livros físicos (impressos). Funciona como um espaço aberto aos(às) 

alunos(as) e aos(às) professores(as) da instituição para publicações oriundas dos 

projetos desenvolvidos nesta faculdade. Atua, ainda, com publicações externas à 

instituição, que fazem interface com as temáticas dos cursos por ela oferecidos. 

Neste momento, a Editora Sena Aires torna público este livro intitulado “Direito e 

Saúde em Debate”, tendo como editor o professor Jonas Rodrigo Gonçalves.  

A obra contou com os(as) seguintes coordenadores(as): Amanda Cabral dos 

Santos; Arthur Henrique de Pontes Regis; Celiandro José Scandolara Mazarro; 

Fellipe José Gomes Queiroz; Mariana Rodrigues da Silva de Menezes; e Walquíria 

Lene dos Santos.  

 

Boa leitura a todos(as)! 

 

 

Prof. Jonas Rodrigo Gonçalves 

Editor 
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Resumo 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é definido como a interrupção do fluxo 
sanguíneo, em determinada região do cérebro, resultando uma súbita lesão da 
mesma, ocasionando determinados sintomas que caracterizam o AVC. O objetivo 
desse artigo é avaliar o papel da equipe, do município e da família na reabilitação do 
paciente com Acidente Vascular Cerebral. Estudo de campo. Os cenários do estudo 
foram CAIS, Upa e UBS do Município de Valparaíso. Os dados analisados se referem 
a 17 enfermeiros e 31 familiares de pacientes com AVC. Pelos resultados encontrados 
observa-se que a maioria dos familiares não recebem capacitação para cuidar dos 
familiares, o fator de risco mais importante para o AVC, foi a hipertensão, a prevenção 
é feita com controle da pressão arterial, a assistência é feita por meio de visita 
domiciliar. Com relação à pesquisa com os enfermeiros, uma parcela considerável 
relatou que não receberam cursos de capacitação para cuidar do paciente com AVC, 
e que o município não fornece esses cursos. E definiram o atendimento de 
enfermagem para o paciente com AVC como fundamental. Os profissionais de saúde 
também relataram que são necessários mais cursos de capacitação para melhor 
assistência do paciente com AVC. As principais dificuldades enfrentadas pela família 
em casa, ao cuidar do paciente foi a falta de colaboração dos demais membros da 
família. Conclui-se que os familiares necessitam de mais apoio por parte da 
enfermagem e dos demais familiares, e o município precisa investir em mais 
capacitação para esses profissionais que atuam como orientadores e essenciais no 
cuidado. 
 
Palavras-chave:  Prevenção; AVC; Apoio Familiar. 
 
Abstract 
Cerebral Vascular Accident (CVA) is defined as the interruption of blood flow in a 
certain region of the brain, resulting in a sudden injury of the brain, causing certain 
symptoms that characterize the stroke. The purpose of this article is to evaluate the 
role of the team, the municipality and the family in the rehabilitation of the patient with 
Cerebral Vascular Accident. The scenario of the study was CAIS, Upa and UBS of the 
Municipality of Valparaíso. The data analyzed refer to 17 nurses and 31 family 
members of stroke patients. Based on the results found, most of the family members 
do not receive training to care for their relatives, the most important risk factor for stroke 
was hypertension, prevention is done with blood pressure control, the care is done 
through a home visit. Regarding the research with the nurses, a considerable portion 
reported that they did not receive training courses to care for the patient with stroke, 
and that the municipality does not provide these courses. And they defined the nursing 
care for the patient with stroke as fundamental. Health professionals have also 
reported that more training courses are needed to better assist stroke patients. The 
main difficulties faced by the family at home in caring for the patient was the lack of 
collaboration of the other family members. It is concluded that family members need 
more support from nursing and other family members, and the municipality needs to 
invest in more training for these professionals who act as guiding and essential in care. 
    
Keywords: Prevention; Stroke; Family Support. 
 
Resumen 
El Accidente Vascular Cerebral (ACV) se define como la interrupción del flujo 
sanguíneo en una determinada región del cerebro, resultando en una lesión repentina 
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del mismo, provocando ciertos síntomas que caracterizan al ACV. El objetivo de este 
artículo es evaluar el papel del equipo, el municipio y la familia en la rehabilitación de 
pacientes con accidentes cerebrovasculares. Estudio de campo. Los escenarios de 
estudio fueron CAIS, Upa y UBS en el Municipio de Valparaíso. Los datos analizados 
se refieren a 17 enfermeras y 31 familiares de pacientes con ictus. Con base en los 
resultados encontrados, se observa que la mayoría de los familiares no reciben 
capacitación para el cuidado de los familiares, el factor de riesgo más importante para 
el ictus fue la hipertensión, prevención se realiza con control de la presión arterial, se 
brinda asistencia a través de una visita domiciliaria. En cuanto a la investigación con 
enfermeras, una parte considerable informó que no recibieron cursos de capacitación 
para la atención de pacientes con accidente cerebrovascular y que el municipio no 
brinda estos cursos. Y definieron la atención de enfermería a los pacientes con ictus 
como fundamental. Los profesionales de la salud también informaron que se necesitan 
más cursos de capacitación para una mejor atención al paciente con accidente 
cerebrovascular. Las principales dificultades a las que se enfrentó la familia en el 
hogar a la hora de cuidar al paciente fue la falta de cooperación de otros miembros de 
la familia. Se concluye que los familiares necesitan más apoyo de enfermeras y otros 
familiares, y el municipio necesita invertir en más capacitación para estos 
profesionales que actúan como asesores e imprescindibles en la atención. 
 
Palabras clave: Prevención; Accidente Cerebrovascular; Apoyo Familiar. 
 
Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) define-se como a cessação do fluxo de 
sangue em alguma região do cérebro, causando lesão na mesma e gerando vários 
sinais e sintomas decorrentes de tal lesão. 1 

Portanto, o AVC refere-se a um déficit neurológico resultante da insuficiência 
de suprimento sanguíneo cerebral, e define-se como temporário (episódio isquêmico 
transitório) ou permanente. Os fatores de rico englobam a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), as cardiopatias e o diabetes mellitus (DM), além da associação com 
outras patologias, tais como coagulopatias, tumores, artrites inflamatórias e 
infecciosas.2 

Segundo mostrado em estudos, esse evento é a maior causa de morte no Brasil 
e a principal causa de lesão permanente (sequela, incapacidade) em adultos. O 
Acidente Vascular Cerebral é classificado em duas grandes categorias: O AVC 
isquêmico, quando ocorre oclusão de um vaso sanguíneo (artéria) que irriga 
determinada região encefálica, privando essa região de nutrientes e oxigênio, o AVC 
hemorrágico, quando há ruptura de um vaso sanguíneo encefálico.3,4 

Segundo estatísticas, no Brasil, o AVC constitui a principal causa de 
internações, mortalidade e deficiências, acometendo pessoas de faixa etária acima de 
50 anos. É uma patologia de início súbito, mas de curso crônico, geradora de 
incapacidades que demandam ajustamento do paciente, da família, dos serviços de 
saúde e dos profissionais que assistem a essa clientela.5 

Dentre as incapacidades que acometem o indivíduo, encontram-se 
principalmente: a debilidade da função motora; estados mental e emocional 
prejudicados; alterações visuais e sensoriais e na comunicação.6 

As disfunções motoras mais comuns são hemiplegia (perda muscular de um 
lado do corpo - causada por uma lesão do lado contrário do cérebro) e hemiparesia 
(fraqueza de um lado do corpo ou de parte dele). A alteração dos estados mental e 
emocional pode causar déficits na aprendizagem, memória, confusão mental, falta de 
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motivação e cooperação. Nas disfunções perceptivas visuais e sensoriais, observam-
se perda da metade do campo visual, comprometimento do tato, da interpretação 
visual e auditiva, além de agnosia (não reconhecer objetos familiares) e perda de 
percepção em um lado do corpo. Na comunicação, podem ocorrer dificuldade de 
articular palavras, dificuldade de emitir sons ou perda da fala e dificuldade de realizar 
uma ação previamente aprendida.7 

Essas sequelas restringem aas atividades da vida diária tornando suas vítimas 
frequentemente dependentes de terceiros, restringindo sua independência, 
comprometendo a administração de sua vida pessoal e familiar. Assim, tanto a 
enfermagem quanto a família são fundamentais para um cuidado de qualidade a 
esses pacientes para que sua recuperação seja rápida e de qualidade.8 

 

Objetivo 

O objetivo desse artigo é avaliar o papel da equipe de saúde, do município e 
da família na prevenção do AVC e reabilitação dos pacientes portadores de Acidente 
Vascular Cerebral. 

 
Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, promovida no mês 
de maio e junho de 2018.  O cenário do estudo foram CAIS, Upa e PSFs do Município 
de Valparaíso e residências dos familiares de portadores de AVC. Foi solicitada a 
autorização da pesquisa pela Secretaria de Saúde do Município e logo após foi 
iniciada a coleta de dados. 

Os dados analisados se referem a 17 enfermeiros e 31 familiares de pacientes 
com AVC. Os profissionais de saúde foram convidados a participar da pesquisa, 
sendo informados sobre os objetivos, e, em caso de interesse na participação, foram 
solicitadas a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se de questionário com 11 perguntas 
relacionadas ao tema em questão e realizou-se entrevistas individualmente em locais 
de trabalho dos profissionais de saúde, e locais de residência dos familiares e 
portadores de pacientes com AVC. 

Após a coleta, os dados foram armazenados e tabulados pelo Sistema Excel 
2013 e Word 2013 e posteriormente criados gráficos e tabelas. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas. A pesquisa atendeu 
as exigências éticas das Resoluções no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). 
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Resultados e Discussão 
 
Tabela 1-Fatores de risco, sequelas e apoio familiar dos pacientes portadores 

de AVC, Valparaíso, 2018 
Fatores de risco, sequelas e apoio familiar dos 
pacientes portadores de AVC 

 
n % 

Quais desses fatores de risco o paciente apresentou 
antes do diagnóstico de AVC? 

   

 
Hipertenso 15 48,3

%  
Fumante 7 22,5

%  
Diabético 5 16,1

%  
Ingeria bebidas 
alcóolicas  

2 6,4% 
 

Colesterol alto 1 3,2%  
Sedentarismo 1 3,2% 

Quais as principais sequelas deixadas pelo AVC? 
   

 
Sequelas na locomoção 16 51,6

%  
Dificuldades na fala 6 19,3

%  
Confusão e perda de 
memória 

4 12,9
%  

Depressão e sentimento 
de revolta 

3 9,68
%  

Alterações na face 2 6,4% 
Paciente fez fisioterapia? 

   
 

Sim  16 51,6
%  

Não 15 48,3
% 

Os familiares receberam capacitação para o cuidado 
do paciente com AVC? 

   

 
Não 21 67,7

%  
Sim 8 25,8

%  
Não respondeu 2 6,4% 

Total 
 

31 100% 
Fonte: A autora 
 

Os hábitos de vida têm grande influência na saúde e podemos destacar vários 
fatores de risco que influenciam na manifestação do AVC, dentre eles destacam-se a 
falta de atividade física, o tabagismo e o abuso do álcool.9 

O tabagismo aumenta o risco de AVC em duas vezes, e também constitui 
importante fator de risco para HAS.10 Na década de 80, a frequência de tabagistas 
entre pacientes com AVC chegava a 80,0%11. Com as campanhas mundiais contra o 
fumo, estas taxas caíram, mas ainda são altas.12 

Cardiopatias são consideradas um fator de risco muito importante para AVC, 
cuja frequência é 41,9% para AVCi (contra cerca de 2,0% para AVC hemorrágico). 
Fibrilação atrial crônica (FA) é a doença cardíaca mais associada com AVC, 
representando cerca de 22,0% destes casos.13 
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Quando a P.A. é mantida acima dos seus níveis habituais, ainda que 
moderadamente, pode ocorrer microaneurismas devido ao enfraquecimento e perda 
progressiva da elasticidade arteriais.14 

O diabetes é um importante fator de risco pois trata- se de condição que atua 
diretamente na parede endotelial, favorecendo a aterosclerose, ou indiretamente, já 
que é importante fator de risco para Hipertensão arterial sistêmica. 15 

 Ao analisar os dados da tabela, com a pesquisa feita com 31 familiares, 
podemos observar que o fator de risco mais evidenciado pelos pacientes no momento 
anterior ao diagnóstico foi a hipertensão com 15 pacientes (48,3%), seguido de fumo 
com 7 pacientes (22,5%). 5 pacientes possuíam diabetes (16,1%), 2 (6,4%), ingeria 
bebidas alcoólicas antes do diagnóstico. 3,2% dos pacientes apresentaram colesterol 
alto e sedentarismo como fator de risco. 

Vieira et al,9 em sua pesquisa com 126 idosos, para avaliar os fatores de risco 
para AVC, dos idosos entrevistados, 10,3% eram tabagistas, 9,5% faziam uso de 
bebida alcóolica, 65,9% não praticavam atividade física regular, 68,3% referiram ter 
antecedentes familiares de HA e 70,6% apresentavam pelo menos uma outra 
comorbidade, sendo as mais referidas: artrite/artrose (36,5%), osteoporose (22,2%) e 
diabetes (20,6). A prevalência de HA referida pelos entrevistados foi de 63,5%, ou 
seja, dos 126 idosos, 80 referiram ser hipertensos. Parcela importante dos idosos 
hipertensos (35%) tinha a doença há mais de 10 anos. 

Mais da metade dos pacientes (50,6%) após um AVC tem entre seis e dez tipos 
de incapacidades, sendo uma das mais prevalentes a fraqueza muscular, presente 
em 77,4% dos pacientes, que prejudica a locomoção, seguida dos distúrbios da 
comunicação e linguagem e da disfagia, esta última respondendo por 44,7% das 
incapacidades encontradas. 16 

Os déficits neurológicos mais graves como as hemiplegias, afasias globais, 
associadas ou não a diminuição do nível de consciência, são observados 
principalmente em doentes com infarto por oclusão de artérias do sistema carotídeo 
esquerdo.17 

A principal sequela deixada pelo AVC de acordo com a pesquisa foi na 
locomoção (51,6%), seguida de dificuldades na fala 6 (19,3%), confusão e perda de 
memória 4 (12,9%), depressão e sentimento de revolta 3 (9,68%) e alterações na face 
2 (6,4%). 

O estudo de Jacob, 18 com 46 idosos com sequelas de AVC, demonstrou que 
a fisioterapia através da facilitação motora e dos treinos de atividades de vida diária 
proporcionou aos idosos melhora no que se refere à capacidade à capacidade 
funcional.18 

A fisioterapia por meio de técnicas e métodos produzem resultados 
significativos em indivíduos com sequelas de AVC em condição crônica a nível da 
marcha e atividades de vida diária, mas essas alterações não são significativas 
quando comparadas com as alterações encontradas em indivíduos nas mesmas 
condições a quem não foram prestados cuidados de fisioterapia.19 

Na pesquisa, dos 31 pacientes, 16 (51,6%) fizeram fisioterapia e  15 (48,3%) 
não fizeram. 

Os cuidados domiciliares são elementos fundamentais ao tratamento, 
considerando que o período de reabilitação após o AVC pode ser bastante 
prolongado. Diante disso, a família, prestadora direta de tais cuidados, necessita estar 
preparada para esse fim. O núcleo familiar, entretanto, encontra-se desestruturado 
devido ao impacto da doença e, com isso, a família pode apresentar dificuldades em 
assistir o paciente por conta das restrições impostas a ele pelo AVC.20 
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Os familiares foram questionados se receberam algum treinamento para o 
cuidado do paciente com AVC e 21 disseram que não ( 67,7%), enquanto que 8 
disseram que sim (25,8%). 

 
Tabela 2- Atendimento ao paciente com AVC na visão dos familiares, 

Valparaíso, 2018 
Atendimento ao paciente com AVC 
na visão dos familiares 

 
n  % 

Quais são as principais dificuldades encontradas pela família no 
atendimento ao paciente com AVC? 

 
 

 

 
Dificuldade com acesso a 
medicamentos 

14  45,2
%  

Dificuldade em marcar 
consultas  

12  38,7
%  

Dificuldade em realizar 
exames 

1  3,2% 
 

Não possui dificuldades 1  3,2%  
Não respondeu 3  9,7% 

  
O que você acredita que precisa ser 
melhorado no atendimento ao 
paciente com diagnóstico de AVC e 
familiares? 

  

 
Consultas mais rápidas 15 48,4%  
Um atendimento mais 
humanizado 

11 35,5% 

 Mais orientações aos 
familiares 

3 9,7% 
 

Não respondeu 2 6,5%  
   

Total  
 

31  100% 
Fonte: A autora 

   
As principais dificuldades encontradas pela família no atendimento ao paciente 

com AVC foram dificuldade com acesso a medicamentos 14 (45,2%), dificuldade em 
marcar consultas  12 (38,7%) dificuldade em realizar exames, 1 (3,2%) 

Diante das inúmeras manifestações clínicas provenientes do AVC, a equipe de 
saúde, em especial o enfermeiro, tem o dever de planejar e implementar um plano de 
cuidados que contemple todas as necessidades apresentadas pelo paciente e 
colabore com a sua reabilitação. Vale ressaltar que a assistência de enfermagem 
prestada ao paciente acometido por AVC não deve ser direcionada somente a ele. A 
família também precisa ser alvo dos cuidados, uma vez que o envolvimento dos 
familiares no processo de recuperação pode interferir positivamente na saúde do 
paciente. 20 

De acordo com a opinião dos familiares dos pacientes com diagnóstico de AVC, 
o que precisa ser melhorado no atendimento dos pacientes diagnóstico de AVC e com 
os próprios familiares, e 48,4% definiu que são necessárias consultas mais rápidas, 
36,5 %, um atendimento mais humanizado e 9,7 % mais orientações aos familiares. 
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Tabela 3- Assistência de enfermagem na visão do enfermeiro, Valparaíso, 2018 
Assistência de enfermagem na visão dos 
enfermeiros 

 
n  % 

O município promove capacitação para os 
profissionais acerca do AVC? 

  
 

 

 
Não 15  88,2

%  
Sim 2  11,8

% 
Recebeu alguma capacitação para assistência 
ao paciente com AVC?  

  
 

 

 
Não 14  82,4

%  
Sim 3  17,6

% 
Quais as principais dificuldades enfrentadas 
pelos profissionais de saúde no atendimento ao 
paciente com AVC? 

  

 
Falta de capacitação  7 41,2%  
Falta de recursos 6 35,3%  
Falta de profissionais  3 17,6%  
Falta de colaboração da família 1 5,9% 

       
 

 

Na sua opinião, qual o papel da enfermagem 
no atendimento ao paciente com AVC? 

  

 
Fundamental 11 64,7%  
Indispensável  4 23,5%  
Prioritário 1 5,9%  
Como educador em saúde 1 5,9% 

Total 
 

17  100% 
Fonte: A autora 
 

Como a recuperação do paciente está diretamente relacionada ao início de um 
programa de reabilitação precoce e aos cuidados para prevenir deformidades, a 
equipe de enfermagem, especialmente o enfermeiro, deve estar preparada para 
realizar esses cuidados e estimular o próprio paciente e os familiares a realizá-los de 
forma correta. 21 

 Os enfermeiros foram perguntados se o município promove capacitação para 
os profissionais acerca do AVC e o resultado foi quase unânime, onde 88,2% disseram 
que não e apenas 11,8 % (2 profissionais) disseram que sim. E 82,4 % relataram que 
nunca receberam, em algum momento, capacitação para assistência ao paciente com 
AVC. Apenas 3 relataram que já receberam alguma capacitação. 

As principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde no 
atendimento ao paciente com AVC relatadas foram falta de capacitação 7
 (41,2%), falta de recursos 6  (35,3%), falta de profissionais 3 (17,6%), 
falta de colaboração da família  1 (5,9%). O conhecimento das atividades de 
cuidado desenvolvidas no domicílio e das dificuldades enfrentadas pelos cuidadores 
familiares de pacientes incapacitados por AVC poderá contribuir para as atividades 
educacionais da enfermagem e da equipe interdisciplinar, para que desenvolvam 
ações de preparo para a alta hospitalar, de acompanhamento domiciliário e de 
atenção ao cuidador a partir de dados que respondam às necessidades dos 
cuidadores e dos pacientes acometidos de AVC.21 Os enfermeiros, no papel de 
educadores em saúde, precisam estar conscientes de que a internação representa 
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uma situação temporária na vida de seus pacientes, enquanto a família é uma 
instituição permanente que os assiste.  

É essencial, portanto, a orientação, tendo em vista a capacitação das famílias 
para o cuidar, em especial no caso de doenças que possam necessitar de um período 
de reabilitação demorado como o AVC.20 Os enfermeiros foram questionados sobre 
como eles definem o papel da enfermagem no atendimento ao paciente com AVC, e 
64,7% definiu como fundamental, 23,5 % como indispensável, outros 5,9% como 
educador em saúde e prioritário. 

 
Tabela 4- Prevenção, atendimento de enfermagem e dificuldades relatadas pela 

família e profissionais de saúde 
 Familiares                  Enfermeiros 
 n % n % 
Como os profissionais realizam a prevenção  
e controle dos fatores de risco para o AVC? 

• Controle da pressão arterial 21 67,70% 10 58,80% 
• Orientações para alimentação saudável 4 12,90% 3 17,60% 
• Mudança no hábitos de vida (tabagismo,estilismo,edentarismo) 3 9,70% 2 11,80% 
• Atividade física 2 6,50% 2 11,80% 
• Não respondeu                

1  3,2% -          - 
Como é realizado o atendimento/assistência  
para os pacientes com diagnostico de AVC? 

• Visita domiciliar 12 38,70% 12 70,60% 

• Com consultas de rotina agendadas 9 29,00% 
              
-              - 

• Orientações gerais no consultório 7 22,60% 4 23,50% 
• Não respondeu 3 9,7% - - 
• Terapia (para memória /fala)                                        -             -                 1 5,90% 

Como você classifica as condições de atendimento 
 ao paciente com diagnostico de AVC? 

• Bom 13 41,90% 8 47,10% 
• Regular 11 35,50% 6 35,30% 
• Ótimo 4 12,90% 1 5,90% 
• Não respondeu  2 6,5%   
• Péssimo 1 3,20% 2 11,80% 

Quais são as principais dificuldades relatadas pela família 
 no ao cuidar dos ao paciente com AVC? 

• Falta de cooperação dos demais membros da família 10 32,20% 6 35,30% 
• Dificuldade em cumprir orientações passadas pelos 

profissionais de saúde 4 12,90% 4 23,50% 
• Falta de paciência em algumas situações 7 22,50% 3 17,60% 
• Falta de apoio para o cuidado 6 19,30% 2 11,80% 
• Dúvidas sobre alguns cuidados com o paciente 1 5,90% 
• Não possui desafios 1 3,20%   
• Não respondeu 3 5,90% 1 5,90% 

             Total                                                                            31         100%     17          100% 
Fonte: A autora 
 

O núcleo familiar encontra-se desestruturado devido ao impacto da doença e, 
com isso, a família pode apresentar dificuldades em assistir o paciente por conta das 
restrições impostas a ele pelo AVC.21 
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Cuidar de um familiar portador de AVC mobiliza muitos sentimentos 
divergentes em curto espaço de tempo: amor e raiva, paciência e intolerância, carinho, 
tristeza, irritação, desânimo, pena, revolta, insegurança, negativismo, solidão. Todos 
esses sentimentos suscitam muitas dúvidas quanto aos cuidados, medo de ficar 
doente, medo do paciente estar sofrendo, medo de o paciente morrer.22 

Dentre os familiares, quando questionados quais os principais desafios 
enfrentados pela família em casa, ao cuidar do paciente com AVC, grande parte 
relatou falta de cooperação dos demais membros da família (32,2%), outros relataram 
falta de paciência em algumas situações (22,5%), falta de apoio para o cuidado 
(19,3%), dificuldade em cumprir as orientações passadas pelos profissionais de saúde 
(12,9%), e apenas 1 disse não possuir desafios. De acordo com os profissionais de 
saúde o principal desafio relatado também é a falta de cooperação dos demais 
membros da família 6 (35,3%), seguido de dificuldade em cumprir orientações 
passadas pelos profissionais de saúde, 4 (23,5%), falta de paciência em algumas 
situações 3 (17,6%), Falta de apoio para o cuidado 2 (11,8%) e dúvidas sobre 
alguns cuidados com o paciente 1(5,9%). 

Naturalmente que, quanto maior o número de fatores de risco, maior será a  
probabilidade de ocorrência de AVC, pelo que a prevenção primária, com o intuito de  
diminuir a incidência do AVC na mudança de estilos de vida em pessoas em 
antecedentes  conhecidos da doença e a secundária, com o objetivo a prevenção de 
repetição de  ocorrências cardiovasculares, após um episódio de AVC, se assumem 
como pilares  fundamentais na intervenção e, assim, podemos afirmar a importância 
do papel da enfermagem na comunidade, quer para o controlo da hipertensão, quer 
para o ensino de estilos de vida saudáveis.23 

De acordo com os familiares, os profissionais realizam a prevenção e controle 
dos fatores de risco para o AVC em maior parte por meio do controle  da Pressão 
Arterial (67,7%), como também por meio de orientação para uma alimentação 
saudável  (12,9%), orientações para atividade física (9,7%), orientações para 
mudanças nos hábitos de vida (Tabagismo, etilismo, sedentarismo) (6,5%). De acordo 
com 58,8% dos profissionais, a prevenção e controle dos fatores de risco para o AVC 
é realizada com controle da pressão arterial,  17,6% relataram que são feitas 
orientações para alimentação saudável, orientações para mudança no hábitos de vida 
(tabagismo, estilismo,sedentarismo), (11,8%) e atividade física foram relatados por 
11,8%. 

O domicílio é uma área em que o enfermeiro também pode continuar 
colaborando. Assim, assistência domiciliária constitui-se numa metodologia de 
trabalho a ser redescoberta e melhor explorada pelos profissionais.21 

Os enfermeiros precisam ter claro que o processo saúde –doença não se limita 
aos espaços dos hospitais e dos postos de saúde, assim como o seu fazer e, por isso, 
interagir com as pessoas em seus domicílios é um desafio que necessita ser de fato 
assumido.21 

Dos entrevistados, 12 familiares relataram que a assistência/atendimento para 
os pacientes com diagnóstico de AVC é realizada por meio de visita domiciliar 
(38,7%), 9 relataram que é por meio de consultas de rotina agendadas (29,0%), 
orientações gerais no consultório, 7 (22,6%). O relato dos profissionais também relata 
sobre a visita domiciliar 12 (70,6%), seguido de orientações gerais no consultório 4
 (23,5%), Terapia (para memória /fala)1 (5,9%) 

As ações desenvolvidas pelo enfermeiro no treinamento da família devem levar 
em consideração a identificação das facilidades e dificuldades para o cuidado 
domiciliar, avaliar os aspectos cognitivos e o perfil da pessoa que continuará com os 
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cuidados a fim de elaborar a melhor estratégia de orientação para o mesmo. Deve-se 
possibilitar ao cuidador familiar a utilização, no domicílio, de conhecimentos adquiridos 
durante a estada no hospital, o que deve ser realizado, com a orientação pelo 
enfermeiro, o qual deve utilizar as suas habilidades de educador. É necessário que a 
família receba informações relativas ao estado clínico do paciente e seu tratamento 
de forma clara para que tenha condições de decidir o que considera benéfico ao 
familiar. Dessa forma, as orientações precisam ser repassadas de maneira que 
facilitem a compreensão da família, de acordo com seu nível de conhecimento. 24 

Ao serem questionados sobre como classificam as condições de atendimento 
ao paciente com diagnostico de AVC 41,9% dos familiares definiram como bom, 
 35,5% como regular, 12,9% como ótimo e apenas 1 definiu como péssimo. O 
relato dos profissionais também classificou o atendimento para o paciente com AVC 
como bom  8 (47,1%), regular 6 (35,3%) Péssimo 2 (11,8%), ótimo 1 (5,9%) 

 
Gráfico 1- Opiniões dos enfermeiros sobre o que precisa ser melhorado para 

um melhor atendimento 

 
Fonte: A autora 
 

Os enfermeiros também foram questionados sobre o que acreditam que precisa 
ser melhorado no atendimento ao paciente com AVC, e 41,2 % relataram que são 
necessários mais cursos de capacitação, 17,6% relataram colaboração de toda a 
equipe, mais orientações aos familiares, um atendimento mais humanizado e 6% 
colaboração dos familiares.  

 
Considerações Finais 

Pelos resultados da pesquisa, observa-se que o fator de risco mais importante 
para o AVC, apresentado antes do diagnóstico foi a hipertensão, a principal sequela 
apresentada pelos pacientes foi na locomoção, e a fisioterapia foi realizada 
praticamente pela metade dos pacientes, então grande parte não realizou. Os 
familiares, em grande maioria, não receberam treinamento para cuidar do paciente 
com AVC. A principal dificuldade enfrentada pela família no atendimento ao paciente 
com AVC foi dificuldade com a cesso aos medicamentos e relataram que o que precisa 
ser melhorado para um melhor atendimento seria consultas mais rápidas. 

17,6%
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O que você acredita que poderia ser melhorado  no 
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Com relação à pesquisa com os enfermeiros, uma parcela considerável relatou 
que não receberam cursos de capacitação para cuidar do paciente com AVC, e que o 
município não fornece esses cursos. Definiram o atendimento de enfermagem para o 
paciente com AVC como fundamental. Os profissionais de saúde também relataram 
que são necessários mais cursos de capacitação para melhor assistência do paciente 
com AVC. 

Foram feitas 4 perguntas iguais para os enfermeiros e familiares, com o objetivo 
de contrastar as ideias e opiniões de ambas as partes. E o que se avaliou-se foi que 
de acordo com as duas partes, a prevenção dos fatores de risco é feita com controle 
da pressão arterial, a assistência/atendimento é feita em grande maioria com visita 
domiciliar, as condições de atendimento foram classificadas como boa, e as principais 
dificuldades enfrentadas pelo paciente em casa, ao cuidar do paciente com AVC foi a 
falta de colaboração dos demais membros da família.  

 Conclui-se diante de tais informações que, embora o atendimento ser 
classificado como bom, muitas coisas precisam ser aprimoradas para um melhor 
atendimento do paciente com AVC. É necessário que os profissionais se capacitem 
para poder passar as orientações necessárias aos cuidadores e familiares, e 
principalmente, investir na prevenção. Mas para isso o município precisa investir na 
qualificação desses profissionais, que tem um papel importante na qualidade de vida 
não só do paciente com AVC, mas também de todos que o cercam e participam no 
cuidado.  
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Resumo 
O presente trabalho traz a necessidade de entender como os profissionais da saúde 
têm lidado com situações de estresse. Pois compreende se que o trabalho desses 
profissionais exige grande responsabilidade, amor, atenção e principalmente 
dedicação, levando ainda em consideração os dias atuais em que o mundo passa pela 
pandemia do COVID-19. Buscou-se analisar e compreender como esse indivíduo está 
agindo e reagindo, principalmente em relação à sua própria saúde mental, optou-se, 
neste estudo, pela pesquisa Integrativa. Buscando entender o que ocorre ao 
profissional da saúde, de forma mais específica em relação às causas que trazem 
malefícios para sua saúde mental, como também entender quais soluções podem ser 
tomadas para a melhoria da sua saúde. A pesquisa foi feita por meio de artigos 
cientificos publicados entre 2020 e até julho de 2021. Foram encontrados 11 artigos, 
porém 5 foram excluídos sendo utilizados apenas 6 artigos. Os resultados 
demonstraram que entender o que é ser mentalmente saudável foi objetivo de muitos 
estudos, pois a reflexão crítica sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus na 
saúde mental dos indivíduos foi necessária para que os profissionais de saúde 
pudessem lidar de forma mais humanizada tanto com os pacientes quanto com eles 
mesmos. Os resultados demonstraram que não é possível que alguém mentalmente 
doente possa cuidar ou ser responsável por outra pessoa, pois compreende a 
vulnerabilidade mental algo sério e que pode sim levar um paciente a caminhos 
irreversíveis. Os objetivos e a questão norteador proposto neste estudo foram 
alcançados e respondidos. 
 
Palavras-chave: Pandemia; Saúde Mental; Vulnerabilidade; Covid-19. 
 
Abstract 
This work brings the need to understand how health professionals have dealt with 
stressful situations. Because it is understood that the work of these professionals 
requires great responsibility, love, attention and especially dedication, also taking into 
account the current days in which the world is going through the COVID-19 pandemic. 
We sought to analyze and understand how this individual is acting and reacting, 
especially in relation to their own mental health. In this study, we opted for integrative 
research. Seeking to understand what happens to health professionals, more 
specifically in relation to the causes that bring harm to their mental health, as well as 
understanding what solutions can be taken to improve their health. The research was 
carried out through scientific articles published between 2020 and until July 2021. 11 
articles were found, but 5 were excluded and only 6 articles were used. The results 
showed that understanding what it means to be mentally healthy was the objective of 
many studies, as the critical reflection on the effects of the new corona virus pandemic 
on the mental health of individuals was necessary so that health professionals could 
deal with both in a more humane way. with patients and with themselves. The results 
showed that it is not possible for someone who is mentally ill to care for or be 
responsible for another person, because it understands mental vulnerability as 
something serious and it can indeed lead a patient to irreversible paths. The objectives 
and the guiding question proposed in this study were achieved and answered. 
 
Keywords: Pandemic; Mental Health; Vulnerability; Covid-19. 
 
Resumen 
Este trabajo trae la necesidad de comprender cómo los profesionales de la salud se 
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han enfrentado a situaciones estresantes. Porque se entiende que el trabajo de estos 
profesionales requiere de una gran responsabilidad, cariño, atención y sobre todo 
dedicación, teniendo en cuenta los días actuales en los que el mundo atraviesa la 
pandemia de COVID-19. Se buscó analizar y comprender cómo está actuando y 
reaccionando este individuo, especialmente en relación con su propia salud mental, 
en este estudio se optó por la investigación integradora. Buscando comprender lo que 
les sucede a los profesionales de la salud, más específicamente en relación a las 
causas que traen daño a su salud mental, así como comprender qué soluciones se 
pueden tomar para mejorar su salud. La investigación se realizó a través de artículos 
científicos publicados entre 2020 y hasta julio de 2021. Se encontraron 11 artículos, 
pero se excluyeron 5 y solo se utilizaron 6 artículos. Los resultados mostraron que 
comprender lo que significa estar mentalmente sano fue el objetivo de muchos 
estudios, ya que la reflexión crítica sobre los efectos de la nueva pandemia de 
coronavirus en la salud mental de las personas era necesaria para que los 
profesionales de la salud pudieran abordar ambos de una manera más de manera 
humana, los pacientes y ellos mismos. Los resultados mostraron que no es posible 
que un enfermo mental cuide o sea responsable de otra persona, ya que entiende la 
vulnerabilidad mental como algo grave y que efectivamente puede llevar al paciente a 
caminos irreversibles. Se alcanzaron y respondieron los objetivos y la pregunta 
orientadora propuestos en este estudio. 
 
Palabras clave: Pandemia; Salud mental; vulnerabilidad; Covid-19. 
 
Introdução 

Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
nos meses de maio, junho e julho do ano de 2020 revela que 80% da população 
brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia da nova corona vírus. A pesquisa, que 
ouviu 1.996 pessoas maiores de 18 anos de idade, foi divulgada nas redes sociais. A 
pesquisa revelou que foi, nesse período de pandemia, as pessoas desenvolveram ou 
aumentaram, sobretudo quem já tinha sintomas de estresse, ansiedade ou depressão. 
Quando comparam os dados do Brasil com os de outros países, como Itália e China, 
onde 80% da população da amostra chegarama reportar sintomas moderados a 
graves de ansiedade e 68%, depressão. O número de pessoas acometidas por 
transtornos mentais proveniente da Pandemia COVID-19 tem aumentado a cada dia. 
O que nos leva a compreender o quanto se faz necessário o cuidado com a saúde 
mental. Os sintomas desses transtornos são variados: sentimentos de raiva, sensação 
de dor, mal estargástrico, além de ansiedade e tendência a depressão. Esse estudo 
brasileiro foi o primeiro como propósito de rastrear a prevalência de sintomas 
psiquiátricos da população brasileira. (1) 

Com a atual pandemia mundial, a preocupação não só apenas com a saúde 
física, mas também com a saúde mental, tem se intensificado2.  

A necessidade de utilizar ferramentas tecnologicas também pode ser um 
agravante para o desequiílbrio da saúde mental, considerando que parte das pessoas 
estão de certa maneira, deixando de se conectarem de forma natural, para se 
conectarem de forma virtual. Considerando a evolução da tecnologia, que de fato, 
sempre foi de grande relevância para a humanidade, agora em tempos de pandemia, 
onde o isolamento social é indicado para que todos fiquem protegidos, vem trazendo 
uma serie de informações que ainda não se consegue  assimilar, além de muitas 
pessoas ainda não saberem utilizar a internet com responsabilidade, tem-se também 
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uma mídia sem qualquer compromisso com seus espectadores, pois as notícias que 
nos trazem são apenas notícias negativas.(2). 

O primeiro caso de COVID surgiu em dezembro de 2019, em Wuhan, 
China. Essa doença que é causada pelo betacoronavírus, faz parte do mesmo 
subgênero da síndrome respiratória aguda grave (SARS). Segundo obsevações 
científicas, a transmissião se dá principalmente pelas partículas da saliva, por 
aerossóis de secreções respiratórias e pelo ar. Por causa da facilidade de 
transmissão e pela gravidade da doença, desde que ela surgiu, a população 
mundial tem sofrido mudaças drásticas em suas rotinas, sempre seguindo os 
protocolos de seguranças da Organização Mundial de Saúde (OMS), que por sua 
vez, tem trabalhado para que a propagação do vírus não continue devastando e 
exterminando tantas pessoas. (3) 

Estudos com a população da China, primeiro país que adotou a quarentena 
e o isolamento social com as medidas protetivas à disseminação da nova corona 
vírus, indicam que há possíveis consequências psicológicas desse confinamento 
em massa. Em uma amostra de mais de mil chineses, os resultados mostraram 
maior índice de ansiedade, depressão, uso nocivo de álcool e menor bem-estar 
mental do que os índices populacionais usuais. De forma geral, pacientes com 
confirmação ou suspeita da COVID-19 podem sentir medo dasconsequências da 
infecção - potencialmente fatal, e os que estão em quarentena podem sentir tédio, 
solidão e raiva. Além do ônus das medidas restritas de quarentena, restrições de 
viagens e triagem e monitoramento constantes, observam-se perdas econômicas 
nos locais mais atingidos e crescente preocupação com as consequências 
práticas da pandemia no setor econômico. É certo que esse evento tem 
ocasionado transtornos diversificados, desde a desestruturação na economia 
mundial, até perturbações e transtornos psicólogicos(4) 

Uma das intervenções mais necessárias para que a transmisssão e 
contágios não ocorram com tanta rapidez e facilidade, tem sido o considerado 
mais seguro, o isolamento e distanciamento social. Só mantendo a distãncia uns 
dos outros para que a nova corona vírus não seja tão disseminado. É muito mais 
fácil manter se distante do contágio quando nos encontramos em isolamento, já 
que a socialização e interação com outras pessoas propocionam de forma mais 
fácil e rápida o contagio pelo novo corona vírus. E mais uma vez o risco de adoecer 
emocionalmente se torna eminente, pois a solidão tem contaminado mais do que 
muitas outras graves doenças. Mesmo que as pessoas estejam acompanhadas, 
elas se sentirão sozinhas, considerando seu estado emocional, em meio à 
multidão. (4) 

O objetivo deste estudo foi analisar por meio da pesquisa integrativa a ação dos 
profissionais de saúde, para a manutenção da saúde mental na pandemia do Covid-
19.   A questão norteadora foi analisar como se deu o processo de cuidado do 
profissional de saúde em relação à sua saúde mental, considerando que esses estão 
em linha de frente, trabalhando da melhor forma possível para que todas as 
necessidades dos pacientes sejam atendidas. 
 
Metodologia 

O levantamento de dados para essa pesquisa integrativa foi realizado através 
da internet, por meio dos sites LILACS (Literatura Latino-americana em Ciências de 
Saúde) e SCIELO (Cientific eletronic Library Online). Para buscas das análises, 
utilizou-se os descritores: “pandemia”, “saúde mental”, “vulnerabilidade”, “COVID-19”. 

Essa foi uma pesquisa integrativa, e teve por finalidade sintetizar resultados 



 

- 28 - 
 

obtidos em pesquisas sobre o tema abordado. Buscou fornecer informações sobre 
como preservar a saúde mental na pandemia do COVID-19. A coleta dos dados 
ocorreu no período de janeiro e abril de 2021.  

O critério de inclusão considerou os artigos dos últimos 2 anos, por se tratarem 
de material relativo ao tema atual, a pandemia, e por trazerem informaçãoes 
pertinentes ao tema proposto, foram encontrados 11 artigos, porém 5 foram excluídos 
sendo utilizados apenas 6 artigos.Livros foram excluidos. Os artigos publicados em 
outras línguas não foram utilizados. 
 
Resultados e Discussões 
 
Quadro 1- Levantamento dos artigos pesquisados. 

Autor Ano Objetivos Resultados Conclusão 

 
 
 
Alana Gandra 

 
 
 
2020 

 
Entender como seu deu 
o desenvolvimento e 
aumento de casos de 
depressão, ansiedade e 
estresse. 

Compreender a 
atual pandemia 
como algo que 
precisa sim, ser 
observado com 
cuidado, porém 
necessita se ter 
equilibrio mental 
para passar por 
esse momento 
sem graves 
sequelas. 

Investigar a 
prevalência de 
sintomas psiquiátricos da 
população brasileira 

A.Faro; M.A. 
Bahiano; 
T.C. Nakano; 
C. Reis; B.F. 
P. Silva; L. S. E Vitti. 

 
2020 

Entende as 
Repercussões 
observadas na saúde 
mental da população o, 
refletindo acerca dos 
desf echos dentro do 
processo de 
crise. 

Compreensão em 
aceitar 
As medidas 
protetivas que  o  
isolamento social  

Ressaltar a mportância 
da  compreensão 
ajustamento psicológico 
frente às adversidades do 
ajustamento psicológico  
 

Ingrid Ribeiro Soares 
da Mata; Letícia Silva 
Carvalho Dias; Celso 
Taques Saldanha; 
Marilucia Rocha de 
Almeida Picanço. 

 
 
 
2020 

Analisar qual a 
influência que a 
pandemia do COVID-
19 trouxe para a saúde 
mental 
dascrianças,além das 
modificações 
comportamentais no 
âmbito psicossocialdo 
desenvolvimento 
infantil 

Ficou evidenciado o 
quanto as crianças 
estão expostas 
diretas ou 
indiretamente pelas 
repercussões da 
pandemia. 

Constatatou se  a 
incidência  
 de 
prejuízos à
 saúd
e mental assim como 
desordens  
 no 
comportamento infantil. 
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Manuela Almeida da 
Silva
 S
anto 
Duarte;Carolina 
Palmeiro 
Lima;Jaqueline 
PortellaGiordani; 
Clarissa 
MarceliTrentini. 

2020 Discernir o que está 
acontecendo e saber 
como lidar com a 
situação 

Cuidar de si mesmo 
é um princípio que 
não se pode 
quebrar. 

Utilizar a tecnologia ao 
próprio favor. 

 
 
 
Edwiges Parra 

 
 
 
 
2020 

 
Entender o 
 
que
 
é mentalmente 
saudável. 

Compreensão 
necessidade saúde 

Transtornos mentais não 
escolhem por classe 
social, etnia, religião, 
cargo ou profissão 

UNIPAMPA- 
Universidade Federal 
do Pampa. Proreitoria 
de Pessoas. 
(PROGEPE). 

2021 Compreender que o 
distanciamento social é 
necessário e essencial 
para combater a 
velocidade da 
propagação do vírus. 

Espera se que 
determinados 
grupos de pessoas 
fiquem mais 
suscetíveis a 
ficarem mais 
abalados. 

O auto cuidado nesse 
momento é de grande 
relevância, assim como a 
utilização de algumas 
ferramentas tecnológicas       
para contata entes queridos 

 
Hengrid Graciely 
Nascimento 
Silva;Luís Eduardo 
Soares dos Santos 
Ana karla Sousa de 
Oliveira 

 
2020 

 
Refletir de forma crítica 
sobre os efeitos da 
pandemia do novo corona 
Virus na Saúde Mental 
dos Individuos 

Disponibilizar  de 
Informações 
fidedignas 
transparentes, 
adequadas e 
verificadas é 
essencial para o 
controle emocional 
dos familiares e da 
população em 
períodos de crise 
como este em que 
estamos passando 

Percebeu se que os 
efeitos da pandemia vêm 
atingindo direta e 
indiretamente a saúde das 
pessoas. 
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A pesquisa foi feita através de materiais publicados no decorrer dos anos de 

2020 e 2021. Entender o que é ser mentalmente saudável foi objetivo de muitos 
estudos, pois a reflexão crítica sobre os efeitos da pandemia do novo corona vírus na 
saúde mental dos indivíduos foi necessária para que os profissionais de saúde 
pudessem lidar de forma mais humanizada tanto com os pacientes quanto com eles 
mesmos. 

Neste estudo foi analisado a ação dos profissionais de saúde, para a 
manutenção da saúde mental na pandemia do Covid-19. Compreendeu se que na 
atual pandemia faz se necessário observar com cuidado todas as atitudes e ação do 
indivíduo para que se promovao equilibrio mental para que assim,não se adquira 
graves sequelas. A investigação da prevalência de sintomas psiquiátricos da 
população brasileira deve ser observada pelos órgãos competentes e responsáveis. 
Quanto as crianças, foi evidenciado por meio dos estudos que a exposição direta ou 
indiretamente pelas repercussões da pandemia, no que se refere a liberdade, faz parte 
de seu desenvolvimento, ressaltar a importância da compreensão do ajustamento 
psicológico frente às adversidades que elas passam, já que foram também colocadas 
em  reclusão social. 4 

Muitos são os desafios vividos pelos profissionais da saúde, mediante tanta 
tragédia. Programas como prevenção do adoecimento psíquico e promoção da 
saúde mental, se tornam de grande importância.4  
 De fato a área da saúde se encontra passando por eventos nunca antes 
vivenciados, mediante uma realidade que assola a cada dia, decorrente da 
pandemia do coronavírus, neste contexto torna-se um desafio para o profissional 
de saúde manter-se em equilíbrio a respeito de sua função, e principalmente sua 
própria saúde mental,considerando ainda tanto luto e morte. É mais que 
necessário intervensões psicológicas, mesmo sendo atendimentos não 
presenciais. Sendo assim, cresce o número de profissionais que se 
disponibilizaram para a realização de atendimento gratuíto à comunidade, vale 
ressaltar que esses atendimentos são feitos via internet, pois considera se que o 
isolamento social tem trazido grande impacto à saúde mental4. 
 Em outros países, metódos diferenciados têm sido colocados em pratica, 
como por exemplo pacientes que se encontram no leito de morte, têm uma 
despedida digna desua família, por meio itervenções virtuais, para que sema 
minimizado o impacto futuro causado pelo isolamento e distanciamento social.5 
A compreensão em aceitar as medidas protetivas que o isolamento social trás para a 
saúde da humanidade ainda é trabalhado na mente das pessoas, justamente por 
todos terem o costume de ir e vir sem obstáculos. Essa forma brusca de isolameno 
trouxe prejuízos a saúde mental causando desordem, tanto no comportamento de 
adultos e jovens, quanto no comportamento infantil5. 

O cuidar de si mesmo é um princípio que começa a ser trabalhado, não que 
nunca foi, é que nesse momento as pessoas estão entendendo o quanto sua saúde, 
não apenas a física, mas a emocional também, tem grande importância5. 

O autocuidado torna se nesse momento, a filosofia de vida e a palavra de 
ordem. Nunca na história da humanidade se viu de forma tão intensa a propagação 
desse tema. E como esse tema, a utilização de algumas ferramentas tecnológicas 
para contatar entes queridos e amigos toma também lugar de destaque na vida das 
pessoas. Apesar de ainda existir fontes de notícias falsas, ainda s encontra fontes 
sérias e honestas que primam pelo direito do indivíduo de receber informações 
verdadeiras e sensatas, do tipo que não envenena as emoções de quem as recebe.6 
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Conclusão 
Este estudo cujo o objetivo geral foi alcançado, visto que analisou por meio da 

pesquisa integrativa a ação dos profissionais de saúde, para a manutenção da saúde 
mental na pandemia doCovid-19. A COVID-19 trouxe, além das mazelas físicas, 
também mazelas emocionais gerando um desequilíbrio coletivo. 

E com o profissional da área da saúde, não foi diferente. Constatou se com 
essa pesquisa que o cuidado com a saúde mental deve ser uma constante não apenas 
para pessoas comuns, mas principalmente para a queles que atuam diretamente com 
os pacientes infectados por esse vírus. É fato que a atual pandemia refletiu de forma 
negativa na humanidade. A educação, a economia, a saúde física e mental e tantas 
outras áreas foram atigindas de forma desordenada e sem precedentes.  

Se manter equilibrado passou a ser uma questão de sobrevivência, 
principalmente para os cuidadores e profissionais de saúde, já que esses são os que 
estão lidando na linha de frente com os pacientes da COVID-19 e precisam manter 
sua saúde mental em total equilibrio. 

O medo que tem sido espalhado pelas notícias e informações aprensentadas 
nas mídias de todo o mundo, tem de fato cooperado para uma desarmonia na saúde 
mental das pessoas, pois compreendemos que quando nossas emoções estão 
abaladas, o nosso organismo e todo o nosso corpo irá reagir de forma drástica, seja 
com uma simples alergia, até mesmo uma baixa na imunidade, o que muito 
possivelmente permitirá que o indivíduo fique mais aberto a adiquirir enfermidades. E 
reconhecer que existe a necessidade de lidar com situações que fogem a nosso 
controle, infelizmente ainda não faz parte da consciència de muitaspessoas. 
Conclui-se, portanto, que existe a necessidade humana em aprendermos a 
gerenciarnos sas emoções, principalmente em aprender e capacitar nosso eu para 
estar emocionalmente equilibrado. Administrar o emocional em um momento como o 
que passamos para muitos pode ser complicado, por isso torna se importante adquirir 
essa capacidade, mesmo que seja através de acompanhamento profissional. 
Foi comprovado que parte da humanidade não tem a capacidade de gerir ou 
administrar suas emoções em tempos de pandemia, pois na história da humanidade 
não vemos relatos onde as pessoas foram instruidas ou orientadas para lidar com 
situações como a atual. 
 Essas atipicidades podem nos atingir, porque é realmente inevitável, mas não 
podem nos desequilibrar emocionalmente. Prevenir as pessoas sobre os riscos que a 
COVID-19 traz para a saúde, é realmente relevante e necessário, só assim as pessoas 
ficam atentas e tomam as medidas necessárias, tanto para sua proteção, quanto para 
proteger suas famílias. O distanciamento foi a principal medida de proteção tomada 
pelas pessoas. Esse cuidado protegeu e até o momento ainda está prtegendo, porém 
nem todos conseguiram lidar com a solidão que o distanciamento trouxe, já que suas 
rotinas foram quebradas abruptamente, permitindo que o indivíduo se perdesse em 
suas emoções e como consequência disto, a ansiedade, o estresse e a depressão 
passaram a ser um acompanhante intruso, portanto a questão norteadora deste 
estudo foi respondida. 

Foi deveras necessário adquirir novos hábitos, atividades físicas em casa e não 
na academia por exemplo, passou a ser algo comum e normal, sendo praticado por 
pessoas de todas as classes sociais, ler um bom livro ao invés de ver um filme, 
começa a ser um hábito que além de saudável, tem a capacidade de levar o leitor a 
adquirir mais conhecimento. 

A internet que até então era uma ferramenta utilizada em grande parte para 
entreternimento, passa a ser em grande escala, uma ferramente de estudo, trabalho 
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e interação virtual, já que não apresenta riscos à saúde das pessoas. O objetivo deste 
estudo foi alcançado, pois os resultados dessa pesquisa demonstraram e enfatizaram 
a necessidade de se ter um número significativo de serviços de apoio pscológico e 
social para atender à demanda de pessoas que foram atingidas com sintomas gerados 
pelo distanciamento social, bem como também o aumento de cuidado com o 
profissional que está na linha de frente nessa batalha contra a COVID-19.  Portanto 
cabe ao Estado a prevenção e manutenção nos serviços de saúde para que toda a 
população, principalmente os profissionais do sistema de saúde sejam mantidos com 
segurança e não chegue ao fim dessa pandemia com sequelas irreversíveis. 
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Resumo 
A mudança de perfil epidemiológico que está ocorrendo no Brasil torna necessário o 
estudo de doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como é o caso da Doença 
de Parkinson (DP), a qual se apresenta como uma doença degenerativa primária, e 
apesar dos avanços relacionados ao tratamento, até o presente momento, não tem 
cura. Os tratamentos fazem o controle dos sintomas para garantir ao máximo a 
autonomia e independência funcional do paciente. A partir do contexto apresentado. 
O objetivo deste estudo foi conhecer como a doença se apresenta nas mulheres entre 
40 e 60 anos de idade e quais seus impactos na Qualidade de Vida. Este trabalho é 
uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa. Os resultados demonstraram que 
as referências utilizadas totalizaram 11 artigos, que foram separados por ano de 
publicação: 1 artigo de 2021, 3 artigos de 2020, 2 artigos de 2019, 3 artigos de 2018, 
e 2 artigos de 2017.  As mulheres com DP sofrem com a mudança no seu cotidiano 
de vida, pois dependem dos familiares devidos as suas limitações e o avanço da 
doença. Um dos aspectos importantes observados nesta pesquisa é o apoio 
dispensado às pacientes por parte de seus familiares, pois possibilita melhorar a 
Qualidade de Vida e aceitação da doença.  
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Sintomas e tratamento; Qualidade de Vida.  
 
Abstract 
The change in the epidemiological profile that is taking place in Brazil makes it 
necessary to study chronic diseases associated with aging, such as Parkinson's 
Disease (PD), which presents itself as a primary degenerative disease, and despite 
advances related to treatment, so far, there is no cure. The treatments control 
symptoms to ensure maximum autonomy and functional independence for the patient. 
From the context presented. The aim of this study was to know how the disease 
presents itself in women between 40 and 60 years of age and what its impacts on 
Quality of Life are. This work is an integrative literature review research. The results 
showed that the references used totaled 11 articles, which were separated by year of 
publication: 1 article from 2021, 3 articles from 2020, 2 articles from 2019, 3 articles 
from 2018, and 2 articles from 2017. Women with PD suffer with the change in their 
daily life, as they depend on family members due to their limitations and the 
advancement of the disease. One of the important aspects observed in this research 
is the support given to the patients by their families, as it allows to improve the Quality 
of Life and acceptance of the disease 
 
Keywords: Parkinson's Disease; Symptoms and Treatment; Quality of life. 
 
Resumen 
El cambio en el perfil epidemiológico que se está produciendo en Brasil hace necesario 
el estudio de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, como la 
Enfermedad de Parkinson (EP), que se presenta como una enfermedad degenerativa 
primaria, y a pesar de los avances relacionados con el tratamiento, hasta el momento, 
no hay una cura. Los tratamientos controlan los síntomas para asegurar la máxima 
autonomía e independencia funcional del paciente. Del contexto presentado. El 
objetivo de este estudio fue conocer cómo se presenta la enfermedad en mujeres de 
entre 40 y 60 años y cuáles son sus impactos en la Calidad de Vida. Este trabajo es 
una investigación de revisión de literatura integradora. Los resultados mostraron que 
las referencias utilizadas sumaron 11 artículos, los cuales fueron separados por año 
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. 

de publicación: 1 artículo de 2021, 3 artículos de 2020, 2 artículos de 2019, 3 artículos 
de 2018 y 2 artículos de 2017. Las mujeres con EP sufren de el cambio en su vida 
diaria, ya que dependen de los familiares debido a sus limitaciones y al avance de la 
enfermedad. Uno de los aspectos importantes observados en esta investigación es el 
apoyo brindado a los pacientes por sus familias, ya que permite mejorar la Calidad de 
Vida y la aceptación de la enfermedad. 
 
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson; Síntomas y tratamento; Calidad de vida. 
 
Introdução 
 Apresentada em 1817, pelo médico inglês James Parkinson, a Doença de 
Parkinson (DP) é uma patologia que ocorre por degeneração progressiva de áreas 
específicas do sistema nervoso, cuja causa exata ainda é desconhecida até o 
presente momento (1). 

A Doença de Parkinson inicia quando as células nervosas da  base  do cérebro 
que produzem dopamina (neurotransmissor) são destruídas lenta e progressivamente. 
Com a perda destas células, a coordenação motora fica comprometida. A doença é 
caracterizada por sintomas que variam de alterações motor-clássicas, como tremor, 
rigidez, rasicinesia, comprometimento na marcha e instabilidade postural (2), até 
sintomas não motores, como problemas de comunicação, alterações de humor e na 
capacidade de resolução de problemas (3). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta dados que comprovam que 
1% da população mundial, com idade superior a 65 anos, apresenta a Doença de 
Parkinson. No Brasil, a estimasse que 200 mil pessoas têm esta doença (4). 
Mas a patologia não se limita apenas às pessoas mais velhas, nos Estados Unidos, 
os dados são registrados por faixa etária e mostram que 0,05% têm entre 40 a 50 
anos de idade (5). 

Este trabalho pretende destacar o acometimento de mulheres com Doença de 
Parkinson, com faixa etária compreendida entre 40 e 60 anos, ao fornecer informações 
relevantes que poderão influenciar a forma de cuidar destas pessoas. 
Entre os tratamentos, predominam a terapia farmacológica, medidas não 
farmacológicas, como terapias e intervenções em grupo de equipe interdisciplinar, e 
a intervenção cirúrgica, que é uma opção apenas para aqueles em que os sintomas 
são incontroláveis pela farmacoterapia (6). 

A Doença de Parkinson segue como a segunda doença crônica e 
neurodegenerativa mais comum no processo de envelhecimento do corpo, e afeta de 
forma progressiva a qualidade de vida destes indivíduos (7). 

No Brasil, a predominância da patologia é de 3%, mas a patologia não se limita 
apenas às pessoas mais velhas. Nos Estados Unidos os dados são registrados por 
faixa etária e mostram que 0,05% têm entre 40 a 50 anos de idade a Associação 
Maringaense de Parkinson – AMP (2016) e a Organização das Nações Unidas (ONU) 
creem em um aumento expressivo da expectativa de vida e envelhecimento da 
população até 2040, o que evidência o estudo das doenças relacionadas ao 
envelhecimento (8). Hoje já existem em média 4 milhões de pessoas no mundo com a 
Doença de Parkinson. 

Com o maior crescimento do número de pacientes há maior investimento para 
o tratamento e possível busca para a cura. De acordo com o autor Trigueiro (9), a 
Doença de Parkinson afeta agressivamente a capacidade de amplitude dos membros 
inferiores, enquanto estes estão severamente associados à diminuição da 
sensibilidade proprioceptiva, sendo a marcha um dos fatores que tornam a pessoa 



 

- 36 - 
 

impossibilitada de realizar atividades funcionais, a tornando incapacitada e inativa, e 
afetando sua qualidade de vida à medida que há progressão da doença de Parkinson. 

Além dos sintomas motores descritos, outras características podem estar 
presentes, como problemas de comunicação, alterações de humor e capacidade de 
resolução de problemas, refletindo na diminuição e perda da autonomia e 
independência (3). 

No entanto, é de fundamental importância que as pessoas com a Doença de 
Parkinson mantenham uma vida ativa, prevalecendo a continuidade de um programa 
de exercícios físicos, como caminhar, pedalar e nadar, conquistando assim resultados 
satisfatórios relacionados à boa forma física e psicológica (10).  

A questão norteadora deste estudo foi: Como a Doença de Parkinson se 
apresenta nas mulheres entre 40 e 60 anos? Quais os sintomas, tratamento e as 
limitações da doença na Qualidade de Vida? 
Este estudo teve como objetivo compreender os significados que as pessoas com 
doença de Parkinson atribuem à vivência da doença, especialmente as mulheres.  
 
Metodologia 

Este trabalho é uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa. Define-se 
revisão bibliográfica como um estudo sistematizado desenvolvido com base em 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 
acessível ao público em geral (11). Este tipo de pesquisa proporciona ao pesquisador o 
contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto.  

A pesquisa bibliográfica compreende oito fases distintas: escolha do tema, 
elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, fichamento, 
análise, interpretação e redação (11). Assim, foram realizadas buscas de pesquisas 
publicadas em bases de dados, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre 
outras, durante os meses de maio e junho, a partir palavras-chave: Doença de 
Parkinson; Sintomas e tratamento; Relações interpessoais.  

Para garantir a confiabilidade da busca, foram adotados critérios para a escolha 
dos sites, textos e livros. Os termos usados para a pesquisa foram: Doença de 
Parkinson, sintomas, tratamento, pacientes do sexo feminino, qualidade de vida. Todo 
material obtido foi submetido à leitura cuidadosa e a análise apresentada de forma 
descritiva. Dentre os critérios de inclusão citam-se: artigos cientificos publicados em 
Língua Portuguesa, entre os anos de 2017 a 2021, que demonstraram discorrer sobre 
a temática, em acordo com os objetivos propostos. 
 
Resultados 

O artigo realizou a pesquisa de referências bibliográficas a fim de atingir o 
objetivo e mapear a literatura científica nacional acerca da Doença de Parkinson, pois 
a mesma apresenta consequências motoras e não motoras (cognitivas, entre outras). 
Foi observado que pacientes com DP e sintomas depressivos apresentam mais 
prejuízos na memória episódica, quando comparados aos sem depressão. 
Além disso, foi possível identificar que os níveis de depressão são diretamente 
proporcionais à perda de memória episódica. Dessa forma, é importante considerar 
estratégias de tratamento e atividades visando minimizar ou prevenir a piora das 
alterações cognitivas da DP. 

Os enfermeiros devem focar num cuidado que permita ações planejadas por 
meio do conhecimento e respeito às individualidades e à realidade da pessoa em 
condição crônica e sua família. O processo de cuidar consiste em considerar o 
contexto biopsicossocial e espiritual vivenciado pela pessoa e família, no intuito de 
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promoção do viver saudável, compensar limitações e incapacidades da doença, entre 
outras práticas de cuidado (9). 

Todos estes resultados foram listados na Tabela 1 abaixo, após leitura criteriosa dos 
objetivos, resultados e conclusão de cada artigo.   
 

QUADRO 1- Listagem dos artigos encontrados em base de dados. 
 

 
Ano Objetivo Resultados   Conclusão 

 
2017 Investigar os fatores 

facilitadores e inibidores 
na transição situacional 
de familiares cuidadores 
de idosos com doença de 
Parkinson. 

Alguns fatores foram 
identificados e considerados 
como facilitadores para o 
processo de transição do 
familiar para o exercício do 
papel de cuidador, tais como: 
experiências anteriores como 
cuidador; espiritualidade e  
religiosidade;  rede de apoio 
familiar e dos serviços de 
saúde.  

Os enfermeiros devem buscar 
estratégias para direcionar a 
atenção aos fatores 
facilitadores no contexto familiar 
objetivando auxiliar os 
familiares a alcançarem o bem-
estar e a transição saudável 
para o papel de cuidador. 

2017 Descreveu-se e 
interpretou-se a 
repercussão da transição 
para o exercício do  papel 
de cuidador em familiares 
de idosos com doença de 
Parkinson, à luz da teoria 
das Transições. 

Emergiram como temas: tendo 
consciência e reconhecimento 
da doença de Parkinson  na 
família; envolvendo- se com o 
processo de cuidar; tornando-
se um familiar cuidador; 
percebendo as mudanças e 
diferenças significativas no 
estilo de vida; acontecimentos 
e pontos críticos envolvidos na 
adaptação ao papel.  

Constatou-se que a transição 
de familiares para o papel de 
cuidador inicia- se com a 
conscientização dos primeiros 
sintomas e do diagnóstico, 
envolvendo mudanças e 
caracterizando-se pelas ações 
de cuidar. 

2018 Revisar estudos 
relacionados ao impacto 
da ansiedade na 
qualidade de vida em 
pacientes com doença de 
Parkinson. 

A maioria dos estudos 
demonstrou correlação direta 
entre ansiedade e qualidade 
de vida em indivíduos com 
doença de Parkinson. Apenas 
dois estudos não encontraram 
essa associação. A presença 
de sintomas de ansiedade 
parece estar relacionada com 
a gravidade  dos  sintomas 
motores, sexo feminino e idade 
mais jovem, levando a um 
impacto maior na qualidade de 
vida.   

Os artigos analisados 
mostraram que a ansiedade 
tem impacto negativo sobre a 
qualidade de vida de indivíduos 
com doença de Parkinson. 

2018 Analisar variáveis 
demográficas e clínicas 
como preditoras 
diferenciais de alteração 
cognitiva na Doença de 
Parkinson (DP). 

A análise de regressão 
múltipla foi significativa para a 
idade, atividade laboral e 
índice de tremor explicando 
59% da variabilidade do 
SCOPA- COG. A  idade e a 
atividade laboral apresentaram 
correlação inversa e o tremor, 
correlação direta. Os escores 
do SCOPA-COG e do MEEM 
foram significativamente 
menores nos pacientes idosos, 

As variáveis preditoras de 
comprometimento cognitivo 
foram a idade, atividade laboral 
e o tremor. O comprometimento 
cognitivo foi maior nos 
pacientes com DP idosos, com 
destaque para as funções 
executivas. 
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com destaque para as funções 
executivas. Assim, os 
resultados indicam que a 
doença alcança com menor 
demanda aqueles pacientes 
com a doença de Parkinson 
que estão com atividades 
laborais de menor demanda 
cognitiva. De modo que afeta 
negativamente os aspectos 
cognitvos e aumenta o quadro 
de demencia. Por fim, o 
surgimento do tremor é 
resultado de uma defesa e 
protege os aspectos cognitivos 
do paciente. 

2018 Desenvolver o processo 
de cuidado gerontológico 
de enfermagem  junto aos 
idosos com doença de 
Parkinson, visando à 
promoção da saúde por 
meio da criação de 
gerontotecnologias para 
prevenção de quedas. 

A aplicação da 
gerontotecnologia resultou por 
parte dos idosos em 
autocuidado, empoderamento 
e conhecimento através do 
jogo, revelando interesse em 
mudança de conduta, 
independência e 
aprendizagem, além de servir 
como instrumento facilitador do 
cuidado.  

As gerontotecnologias 
apresentaram-se como 
instrumento lúdico e inovador 
para o processo de cuidado 
gerontológico de enfermagem. 

2019 Avaliar os efeitos das 
ações pautasas na prática 
de ações voltadas na 
temática das emoções, 
pois uma vez associada à 
fisioterapia motora sobre 
a marcha e o risco de 
queda em pessoas com 
doença de Parkinson. 

A amostra da pesquisa foi 
composta por 18 sujeitos, de 
ambos os sexos, com doença 
de Parkinson idiopática, 
divididos em grupo 
experimental (8 indivíduos) e 
controle (10 indivíduos). 
Ambos os grupos realizaram 
15 sessões de 40 minutos de 
fisioterapia motora, duas vezes 
por semana. No grupo de 
intervenção, a fisioterapia foi 
associada a prática mental (15 
minutos).  

Os resultados sugerem que as 
atividades em prol da saúde 
emocional de cada paciente 
seja associada à fisioterapia 
motora a fim de reduzir o risco 
de quedas em comparação com 
a fisioterapia motora aplicada 
isoladamente. 

2019 Conhecer as intervenções 
do terapeuta ocupacional 
junto aos idosos com 
Doença de Parkinson, 
bem como as concepções 
do s idosos com Doença 
de Parkinson sobre a 
terapia ocupacional. 

Os dados foram analisados por 
meio da análise temática 
proposta por Minayo. A partir 
disso, surgiram as seguintes 
categorias que nortearam a 
discussão: compreensão sobre 
a Terapia Ocupacional por 
parte dos idosos; objetivos do 
tratamento terapêutico 
ocupacional; avaliações, 
técnicas, recursos e 
abordagens em Terapia 
Ocupacional e a percepção 
sobre os resultados do 
tratamento terapêutico 
ocupacional. 

Conclui-se que os idosos 
possuem dificuldade em 
compreender a profissão, que 
há divergências entre as 
concepções dos idosos e dos 
profissionais em relação aos 
objetivos do tratamento; as 
técnicas e os métodos 
utilizados pelos profissionais 
foram distintos, mas em sua 
maioria se deu com base em 
componentes motores; e que os 
resultados do tratamento estão 
fortemente relacionados à fase 
da doença em que o idoso se 
encontra e a sua adesão ao 
tratamento. 
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2020 Avaliar a correlação de 
sintomas depressivos e 
comprometimento da 
memória episódica em 
pacientes com doença de 
Parkinson (DP). 

Diante da amostra composta 
por 62 idosos, apresentou-se 
alta prevalência de idosos do 
sexo feminino, 64,5% com 
média de idade de 66,72 anos 
(±5,12). Em relação aos dados 
sociodemográficos, identificou-
se diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos 
apenas quanto uso de 
antidepressivos (p<0,001).  

Pacientes com DP e sintomas 
depressivos apresentam pior 
desempenho nas medidas de 
memória episódica do que 
aqueles sem sintomas 
depressivos. Além disso, é 
possível identificar que os 
níveis de sintomas depressivos 
são diretamente proporcionais à 
perda de memória episódica. 

2020 Investigar se a dor 
crônica e a depressão 
são fatores associados à 
disfunção 
temporomandibular 
(DTM) em idosos com 
doença de Parkinson. 

Atendiam aos critérios de 
elegibilidade 81 idosos - 67% 
eram do sexo masculino, 74% 
eram casados ou tinham 
companheiro, 43% relataram 
ganhar de 1 a 2 salários 
mínimos e 47% encontravam-
se na fase moderada da 
doença de Parkinson.  

Verificou-se que dor crônica e 
depressão moderada a grave 
foram os fatores associados à 
DTM em idosos com doença de 
Parkinson. 

2020 Conhecer as formas de 
enfrentamento no 
convívio com a doença de 
Parkinson. 

As categorias que emergiram 
foram: Compartilhar atividades 
junto a pessoas com doença 
de Parkinson; Ter o apoio da 
família; Buscar viver saudável: 
atividades para autoestima e 
qualidade de vida. 

Foi possível conhecer as 
formas de enfrentamento para 
conviver com a doença, 
principalmente no compartilhar 
experiências com semelhantes; 
o apoio da família, atividades de 
lazer, e mudanças no estilo de 
vida; tais características são 
pertinentes para o cuidado à 
saúde de pessoas com doenças 
neurodegenerativas.  

2021 Identificar os fatores 
associados ao Estado 
Nutricional de idosos com 
doença de Parkinson 
(DP) por meio de uma 
revisão integrativa da 
literatura. 

A análise final resultou em 8 
artigos. Os fatores associados 
ao Estado Nutricional entre as 
variáveis clínicas relacionadas 
à DP foram duração e 
gravidade da doença, sintomas 
motores e função cognitiva. 
Com relação às variáveis 
clínico- nutricionais 
apresentaram associação à 
gordura corporal, parâmetros 
bioquímicos, atividade física, 
doméstica e mobilidade, 
ingestão de energia e hábitos 
alimentares. 

A perda de peso na DP é uma 
consequência complexa e 
multifatorial, sendo primordial 
diagnosticar precocemente 
mudanças nutricionais nesses 
pacientes. A realização de mais 
estudos nessa população é 
necessária, visando 
compreender melhor esse 
processo de perda de peso nos 
pacientes idosos com DP. 

Fonte: autoras (2021) 
 

A análise dos artigos feita entre os períodos de 2017 a 2021 contribuiu para a 
pesquisa na medida em que foi sendo organizados os dados. As referências utilizadas 
totalizaram 11 artigos, que foram separados por ano de publicação: 1 artigo de 2021, 
3 artigos de 2020, 2 artigos de 2019, 3 artigos de 2018, e 2 artigos de 2017. Ao analisar 
estes artigos com base no ano de publicação, buscou-se organizar as informações a 
fim de atingir o objetivo proposto e identificar algumas mudanças na forma do 
tratamento para maior compreensão da Doença de Parkinson em mulheres de 40 e 
60 anos. 

A doença de Parkinson envolve significados que permeiam, influenciam e 
condicionam a vivência das pessoas diante da condição crônica e incapacitante, em 
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destaque as mulheres entre 40 e 60 anos (12). O conhecimento da patologia é 
fundamental tanto para o paciente como para seus familiares e para a sociedade. A 
perspectiva de vida aumentou muito nas últimas décadas, e as doenças relacionadas 
com este processo precisam ser estudadas e reconhecidas, principalmente algumas 
doenças crônicas, como a Doença de Parkinson, que vem acometendo pessoas cada 
vez mais jovens (13). 

Os primeiros sintomas da Ddoença de Parkinson têm início de forma quase que 
imperceptível e têm a característica de progredirem lentamente, fazendo com que a  
pessoa  e  seus  familiares  não  identifiquem  o   início   preciso das manifestações(13). 

As pessoas com DP podem apresentar as chamadas manifestações clínicas 
principais, que caracterizam a doença, e são consideradas os sinais cardinais, a 
saber: tremor, rigidez muscular, bradiscinesia (ou lentidão dos movimentos) e 
distúrbios posturais (14). Os tremores referem-se a movimento rítmico, oscilatório, 
repetitivo e involuntário, manifestando-se, sobretudo, nos braços e mãos, pernas e 
pés. Na maioria das vezes, é observado, primeiramente, em uma das mãos, e ocorre 
principalmente quando a mão está em repouso (14). 

A rigidez é importante porque está presente em quase todos os casos de DP. 
Quando se instala na região do pescoço e região dorso-lombar é causadora de 
sensação dolorosa. Em relação à bradiscinesia ou lentidão dos movimentos, trata-se 
de distúrbio do movimento próprio da DP, podendo aparecer em qualquer fase da 
doença e, às vezes, está presente como o primeiro sintoma: lentidão do movimento 
para piscar os olhos, lentidão para deglutir, lentidão para executar movimentos que 
dependem de destreza bimanual. Ter conhecimento dos sinais e sintomas da Doença 
de Parkinson é importante na avaliação clínica e no exame físico, bem como para 
compreender como ocorre a convivência com tais situações, e como elas podem 
modificar o dia a dia da pessoa e seu familiar, assim, é possível pensar estratégias a 
fim de estimular um viver saudável (14). 

O diagnóstico da Doença de Parkinson baseia-se na história clínica do paciente. 
e   no   exame   físico (15).    Não   é   fácil   chegar   ao   diagnóstico da DP, por isso 
é importante realizar histórico detalhado e investigação dos sinais cardinais da 
doença. Fazem-se necessárias, também, a realização de exames laboratoriais e 
tomografia computadorizada do crânio no intuito de afastar outras patologias. Podem, 
ainda, ser aplicadas escalas a fim de graduar o nível de incapacidade, como a Escala 
de Hoehn e Yahr, a qual indica o nível relativo    de    incapacidade    em    estágios    
de 0 a 5 (16). Pacientes com DP representam grupo heterogêneo, principalmente no 
que diz respeito ao tipo de tratamento e ao que os próprios pacientes esperam deste. 

Para o tratamento adequado é importante examinar os vários domínios 
afetados pela doença (17). Em alguns casos, a doença pode se manifesta em. 
indivíduos com menos de 40 anos, caracterizando o Parkinsonismo Precoce (PP). Os 
primeiros sintomas são quase imperceptíveis. Sensação de cansaço ou mal-estar, 
caligrafia monótona e menos articulada, tremores, lentidão, perda de memória, 
depressão, alterações no sono e distúrbios do sistema nervoso central (17). 

Quanto ao tratamento farmacológico para a DP, ainda não existem 
medicamentos capazes de interromper o curso da doença nem de evitá-la, os 
existentes visam ao controle dos sintomas com o objetivo de manter a pessoa com 
DP com autonomia, independência funcional e equilíbrio psicológico, o que se obtém 
com a reposição de dopamina estriatal. 

A administração de levodopa é a terapia medicamentos a mais recomendada 
no controle satisfatório dos sintomas (16). A clozapina pode proporcionar melhoria de 



 

- 41 - 
 . 

sintomas motores e comportamentais na DP avançada, quando a sua utilização é 
viável. É útil para aliviar muitos dos sintomas do parkinsonismo, particularmente a 
rigidez e a bradicinesia (18). 

A estimulação cerebral profunda no núcleo subtalâmico é  uma modalidade 
terapêutica notável para todos os sintomas motores da DP. Por se tratar de 
procedimento cirúrgico minimamente invasivo, bastante seguro e que traz poucos 
efeitos colaterais permanentes, e pela possibilidade de implantes bilaterais 
simultâneos sem efeitos neuropsicológicos significantes, deve ser indicado como 
primeira alternativa quando o paciente é candidato à cirurgia (19). 

A DP pode afetar a Qualidade de Vida (QV) das pessoas nesta condição, tanto 
a aspectos físicos,  como   mentais. Fenômenos de natureza psicológica, como o 
sofrimento emocional gerado pela possível trajetória de perda deautonomia e 
exclusão social, também contribuem para o comprometimento da qualidade de 
vida(20). Mais de 50% das pessoas com DP têm alguma forma de alteração cognitiva, 
onde os domínios habitualmente afetados são a função executiva, a percepção 
visoespacial e a memória (21). 

A severidade da Doença de Parkinson e os sintomas depressivos podem 
comprometer negativamente a Qualidade de Vida (11). Fica evidente nos estudos a 
relação entre gravidade da doença, mobilidade, estado cognitivo e atividades de vida 
diária com a qQV de pacientes com DP, e a percepção do estado de saúde e o 
agravamento e progresso da doença tendem a diminuir a QV (12). No entanto, 
investigar a QV de pessoas que apresentam DP é imprescindível para a compreensão 
do curso da doença e para o planejamento de estratégias visando a promoção do 
bem-estar físico e psíquico desses indivíduos, favorecendo, assim, o planejamento de 
intervenções terapêuticas direcionadas aos mesmos (8). 

Os homens são mais afetados em relação às atividades de vida diária e apoio 
social, enquanto que as mulheres são mais afetadas no bem-estar emocional e 
desconforto corporal. Apesar de as mulheres apresentarem menor escore médio de 
comprometimento da doença, essas têm pior percepção de desconforto corporal, que 
pode estar relacionado ao fato de continuarem desempenhando suas funções no lar 
(8). Os pacientes com DP representam um grupo heterogêneo, principalmente no que 
diz respeito ao tipo de tratamento e ao que os próprios pacientes esperam deste. Para 
um tratamento adequado, é importante examinar os vários domínios afetados pela 
doença. 

Ao destacar os sintomas dos pacientes e suas expectativas para os cuidados, 
é imprescindível incentivar um diálogo entre eles e profissionais. Isso cria um ambiente 
de maior compreensão, sendo a educação/orientação do paciente uma das 
estratégias mais adequadas para adesão do tratamento (17). Ter que fazer uso de 
medicações de forma rigorosa, seja devido à necessidade de controlar os sinais e 
sintomas da doença ao longo do dia, seja devido aos efeitos colaterais que elas 
apresentam, é visto como algo marcante na vida. Os efeitos colaterais predominantes 
das  medicações antiparkinsonianas são: náusea, vômito, diarreia, constipação, 
episódios de acinesia, agitação, ansiedade, alucinação, delírios, tontura,  confusão, 
sonolência, insônia, depressão, entre outros(18). 

Ter uma condição neurológica crônica como a DP é preocupante para a maioria 
das pessoas que experimentam mudanças nas atividades sociais, trabalho, 
relacionamentos, mobilidade física e independência (22). A adaptação à vida com a DP, 
com as limitações e dificuldades do cotidiano, se revela por meio de conscientização 
sobre a necessidade de um cuidado maior consigo mesmo (8). 
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Conclusão 
Conclui-se que a Doença de Parkinson é fator progressivo que alcança o 

sistema nervoso central. Assim, com base nos estudos realizados por meio das 
referências bibliográficas é uma doença neurológica crônica e vai avançando 
lentamente até ocassionar a perda de neurônios. Ao perder estes neurotransmissores, 
os movimentos e a coordenação motora são afetados. 

Com o aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento da 
população, amplia os casos da doença entre mullheres de 40 e 60 anos. No entanto, 
é importante compreender os significados que as pessoas dão para os sintomas e 
aceitação da doença, aqui com ênfase nas mulheres. Destacar os sintomas, já no 
dignóstico precoce e intervir para a prevenção de agravos da doença, faz parte da 
assistência, uma vez que os sintomas prevelacem no dignóstico, tais como, o tremor, 
lentidão nos movimentos, a falta de instabilidade, dores, fadiga, cansaço e depressão. 

As mulheres com DP sofrem com a mudança no seu cotidiano de vida, pois 
dependem dos familiares devidos as suas limitações e o avanço da doença. Um dos 
aspectos importantes observados nesta pesquisa é o apoio dispensado às pacientes 
por parte de seus familiares, pois possibilita melhorar a Qualidade de Vida e aceitação 
da doença. 

A equipe de enfermagem, bem como a equipe multiprofissional, possui um 
papel importante no cuidado com o paciente com DP, bem como no suporte também 
aos familiares, pois atua com um atendimento humanizado, com observação e 
cuidados a fim de melhorar a Qualidade de Vida destes pacientes, de modo a 
contribuir na avaliação e nas atividades para os familaires que direcionem o 
tratamento de forma qualificada. 
 
Referências 
 
1. Scorza FA, Henriques LD, Albuquerque M. Doença de Parkinson: tratamento 
medicamentoso e seu impacto na reabilitação de seus portadores. MundoSaúde. 
2001; 25(4):365-70. 

 
2. Yarnal A.; Archibald, N.; Burn, D. Parkinson's disease. Medicine, v.40, n.10, p. 529-
535, 2012. 70 PRIZER LP, BROWNER N. The integrative care of Parkinson's disease: 
a systematic review. J Parkinsons Dis., v. 2, n. 2, p. 79-86. 2012 
 
3. Lewis. P. Rowland. Merrit tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 12ª ed, 2011. 
 
4. Steidl EMS, Ziegles JR, Ferreira FV. Doença de Parkinson: Revisão bibliográfica. 
Disc. Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria. 2007;8(1):115-129. 
 
5. Andrade LAF, Barbosa ER, Cardoso F, Teive HAG. Doença de Parkinson: 
Estratégias atuais de tratamento. 4ª ed. São Paulo: Omnifarma, 2014. 
 
6. Santos,I.S.C.; MENEZES, M.R.; SOUZA, A.S. Concepções de idosos sobre a 
vivência com a doença de Parkinson. Rev. enferm. UERJ. Rio de Janeiro, v.17, 
n.1, 2009. 
 
7. Gonçalves, G. B.; Leite, M. A. A.; Pereira, J. S. Influência das distintas modalidades 
de reabilitação sobre as disfunções motoras decorrentes da Doença de Parkinson. 



 

- 43 - 
 

Revista Brasileira de Neurologia, v. 47, n. 2, 2011. 
 

8. Navarro-Peternella, F. M; Marcon, S. S. A convivência com a doença de Parkinson 
na perspectiva do parkinsoniano e seus familiares. Revista Gaúcha de Enfermagem, 
v. 31, n. 3, 2010. 
 
9. Trigueiro, Larissa Coutinho de Lucena. Efeitos da adição de carga no treino de 
marcha na esteira em indivíduos com Doença de Parkinson: ensaio clínico controlado 
randomizado. 2011. 94 f. Dissertação (Mestrado em Movimento e Saúde) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 
 
10. Gonçalves, L. H. T.; Alvarez, A. M.; Arruda, M. C. Pacientes portadores da doença 
de Parkinson: significado de suas vivências. Acta Paul de Enferm. v. 20, n. 1, 2007. 
11. Morse, J. M. Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2003. 
 
12. Margis R. et al. WHOQOL-OLD assessment of quality of life in elderly patients with 
Parkinson’s disease: influence of sleep and depressive symptoms. 
 
13. Cuerda, R. C. et al. Calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad de 
Parkinson. MEDICINA, Buenos Aires, v. 70, 2010. 
 
14. Limongl, J. C. P., organizador. Conhecendo melhor a Doença de Parkinson: uma 
abordagem multidisciplinar com orientações práticas para o dia-a-dia. São Paulo: 
Plexus; 2001. 
 
15. Pinheiro, J. E. S. Doença de Parkinson e outros transtornos do movimento. IN: 
FREITAS, E. V. de.; PY, L. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3ª ed. Riode 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 
16. Souto M. O. Era outono em Barcelona: o meu contro com Mr. Parkinson. 
 
17. Niterói/RJ: Parthenon Centro de Arte e Cultura, 2009. 
 
18. Reis, T. Doença de Parkinson: pacientes, familiares e cuidadores. Porto Alegre: 
Pallotti; 2004 
 
19. Nisenzon, A. N. et al. Measurement of patient-centered outcomes in Parkinson's 
disease: what do patients really want from their treatment?Parkinsonismo Relat 
Disord. fev. v. 17, n. 2, p. 89-94, 2011. 
 
20. Dicionário de Especialidades Farmacêuticas-DEF. n. 42. Rio de Janeiro: 
Publicações Científicas, 2014. 
 
21. Nasser, J. A. et al. Estimulação cerebral profunda no núcleo subtalâmico para 
doença de Parkinson. Arq Neuropsiquiatr. v. 60, n. 1, 2002. 
 
22. Christofolett, G. et al. Aspectos físicos e mentais na qualidade de vida de 
pacientes com doença de Parkinson idiopática. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, 
jan-mar, v.16, 2009. 



 

- 44 - 
 

23. Ikuta,Y. M. et al. Avaliação da função cognitiva em pacientes com doença de 
Parkinson. Rev. Para. Med. jan-mar, n. 1, 2012. 
 
24. ROD, N. H.et al. Major life events and development of major depression in 
Parkinson’s disease patients. EuropeanJournalofNeurology. V.20, 2013. 
 
25. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional 
de Ética e Pesquisa – CONEP. Resolução 196/96 que normaliza a pesquisa em
 seres humanos. Brasília: 1996. 



 

- 45 - 
 

CAPÍTULO 04 
 

 
O IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE PESSOAS IDOSAS NO 
BRASIL20 
 
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MENTAL HEALTH OF ELDERLY PEOPLE IN 
BRAZIL 
 
EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN BRASIL 

 
 
                                                          

       Ana Kelle Muniz Nascimento21 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8716-1429 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7640397256867350 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA, GO, Brasil 

E-mail: anakelle.enfermagem@gmail.com 
 

 Walquiria Lene dos Santos22 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6489-5243 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4723603129713855 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA, GO, Brasil 

E-mail: walquiria@senaaires.com.br 
 

Celiandro José Scandolara Mazarro23 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9553-2154 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6678489970453691 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA, GO, Brasil 

E-mail: celiandro@hotmail.com 
 

Rosana Regina de Saldanha24 
Orcid: https://orcid.org/ 0000- 0002-9627-6268 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4060381761290405 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA, GO, Brasil 

E-mail: rosanasaldanha@senaaires.com.br 
 

Fellipe José Gomes Queiroz25 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2268-4138 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1939428749184971 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA, GO, Brasil 

E-mail: fellipejose@senaaires.com.br 
 

 
20 Este capítulo contou com a revisão linguística de Celiandro José Scandolara Mazarro 
21 Graduanda em Enfermagem; Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires-FACESA 
22 Mestre(a) em Enfermagem; Docente Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires-FACESA. 
23 Mestre(a) em Fisioterapia; Docente Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires-FACESA. 
24 Doutor(a) em Patologia Molecular pela UnB; Docente Faculdade de Ciências e Educação Sena 
Aires-FACESA 
25 Meste em Farmácia. Docente Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires-FACESA 



 

- 46 - 
 

 
 
Resumo 
Os idosos são a maioria dos acometidos pela pandemia de Covid-19. Além das 
consequências físicas da doença, devido ao isolamento social, muitos idosos já 
doentes mentalmente ou não, podem adoecer ou agravar o quadro clínico de 
depressão, podendo culminar em suicídio. Este capítulo teve como objetivo 
compreender os efeitos da Covid-19 na saúde mental de pacientes idosos no Brasil, 
seguido dos específicos: conceituar historicamente as pandemias por vírus 
respiratórios; determinar a abrangência da pandemia por Covid-19 no mundo e no 
Brasil; e, descrever o impacto da Covid-19 na saúde emocional e social de pessoas 
idosas no Brasil. Pesquisa integrativa. As fontes de apoio a esta pesquisa foram: 
artigos em base de dados (Scielo, Bireme, BVS e Pubmed), publicados entre os anos 
2019 e 2021. Os achados mostraram que a Covid-19 contribui para agravamento e 
surgimento de quadros de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, fobia 
específica e fobia social, além de aumento do consumo de bebidas alcóolicas e outras 
drogas. Some-se a estes, males à saúde espiritual, aos costumes e às organizações 
sociais do presente e do futuro. Ou seja, tende a agravar a saúde mental dos idosos, 
principalmente em decorrência do isolamento social. O isolamento social associado 
ao cenário de óbitos com prevalência de pessoas idosas e a disseminação excessiva 
de informações parecem aterrorizar os idosos, de modo a contribuir para aumento dos 
adoecimentos mentais e emocionais.  
 
Palavras-chave: Coronavírus; Covid-19; Idosos; Pandemia; Saúde Mental. 
 
Abstract 
The elderly are the majority of those affected by the Covid-19 pandemic. In addition to 
the physical consequences of the disease, due to social isolation, many elderly people, 
already mentally ill or not, can become ill or worsen the clinical picture of depression, 
which may culminate in suicide. understand the effects of Covid-19 on the mental 
health of elderly patients in Brazil, followed by the specifics: historically conceptualize 
respiratory virus pandemics; to determine the scope of the Covid-19 pandemic in the 
world and in Brazil; and, describe the impact of Covid-19 on the emotional and social 
health of elderly people in Brazil. Integrative research. The sources of support for this 
research were: articles in the database (Scielo, Bireme, BVS and Pubmed), published 
between 2019 and 2021. The findings showed that Covid-19 contributes to the 
worsening and emergence of anxiety, stress, depression, panic syndrome, specific 
phobia and social phobia, in addition to increased consumption of alcoholic beverages 
and other drugs. Add to these harms to spiritual health, customs and social 
organizations of the present and future. In other words, it tends to worsen the mental 
health of the elderly, mainly as a result of social isolation. The social isolation 
associated with the death scenario with a prevalence of elderly people and the 
excessive dissemination of information seem to terrify the elderly, in order to contribute 
to an increase in mental and emotional illnesses. 
 
Keywords: Coronavirus; Covid-19; Mental Health; Pandemic; Seniors. 
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Resumen 
Introducción: Los ancianos son la mayoría de los afectados por la pandemia Covid-
19. Además de las consecuencias físicas de la enfermedad, debido al aislamiento 
social, muchos ancianos, enfermos mentales o no, pueden enfermarse o agravar el 
cuadro clínico de la depresión, que puede culminar en el suicidio. Objetivo: 
Comprender los efectos del Covid-19 sobre la salud mental de los ancianos en Brasil, 
seguido de los específicos: conceptualizar históricamente las pandemias de virus 
respiratorios; determinar el alcance de la pandemia Covid-19 en el mundo y en Brasil; 
y describir el impacto de Covid-19 en la salud emocional y social de las personas 
mayores en Brasil. Método: Investigación integradora. Las fuentes de apoyo para esta 
investigación fueron: artículos en la base de datos (Scielo, Bireme, BVS y Pubmed), 
publicados entre 2019 y 2021. Resultados: Los hallazgos mostraron que Covid-19 
contribuye al agravamiento y aparición de ansiedad, estrés, depresión , síndrome de 
pánico, fobia específica y fobia social, además de un mayor consumo de bebidas 
alcohólicas y otras drogas. A esto se suma el daño a la salud espiritual, las costumbres 
y las organizaciones sociales del presente y del futuro. Es decir, tiende a empeorar la 
salud mental de las personas mayores, principalmente como consecuencia del 
aislamiento social. Conclusión: El aislamiento social asociado al escenario de muerte 
con predominio de ancianos y la excesiva difusión de información parecen aterrorizar 
a los ancianos, con el fin de contribuir a un aumento de las enfermedades mentales y 
emocionales. 
 
Palabras clave: Coronavirus; COVID-19; Personas Mayores Pandemia; Salud 
Mental. 
 
Introdução 

Patologias de diferentes ordens acometem variadas populações de pessoas 
em toda parte do mundo. Quando pequenos volumes de vítimas representam os 
acometidos por alguma doença infecciosa, em uma região relativamente pequena e 
isolada, trata-se de uma epidemia. Quando, porém, ocorre a disseminação da doença 
infecciosa e/ou contagiosa para outras regiões e continentes, passa a configurar 
pandemia, de acordo com o Instituto Butantan1. Nesses moldes encaixa-se, 
atualmente, a Covid-19. 

O novo coronovírus, causador de Covid-19, surgiu em 2019 na cidade de 
Whan, na China. Aos onze dias do mês de fevereiro do mesmo ano, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) batizou a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 com essa 
nomenclatura – Covid-192. Um mês depois (março), segundo Couto, Barbieri e 
Matos2, a OMS decretou pandemia global pela doença. 

A pandemia causada pelo novo coronavírus afeta pessoas de todas as idades, 
porém, com mais frequência e intensidade, pessoas idosas em geral e, 
especificamente, as que, além disso, tenham doenças crônicas. A doença Covid-19, 
de acordo com Zhang3 atinge as vias respiratórias da vítima e, por ser de fácil 
contágio, foram recomendados alguns procedimentos de prevenção como isolamento 
social, distanciamento de 2 metros e higiene constante das mãos e objetos com água 
e sabão e com álcool a 70°. 

Em razão do isolamento social, o Covid-19 pode causar ou agravar estado de 
doença mental nos pacientes idosos, tal como depressão, culminando, em alguns 
casos, em suicídio4. Assim, sendo, este projeto busca abordar o efeito da Covid-19 na 
saúde mental dos idosos, com destaque para os aspectos emocional e social.  
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A exposição da população mundial à pandemia de Covid-19 toma uma forma 
aterrorizante para pessoas de todas as idades. Quando se volta o olhar para os 
idosos, nota-se que essa população é a mais vulnerável em razão da prevalência de 
doenças crônicas comuns à faixa etária3.  A justificativa da escolha desse tema reside 
no fato de esta pandemia atingir, principalmente, a população idosa que, aliás, é 
grande e continua a aumentar em todo o mundo. 

O tema em foco é importante porque a população de idosos representa uma 
parcela que demanda, a cada dia, mais atenção das autoridades e dos profissionais 
da saúde pelo fato de compor grande fatia da população. Entre outros temas, este se 
torna relevante devido a ser o segmento mais atingido pela Covid-19 e que, quando 
não leva a óbito, pode gerar consequências no âmbito psicossocial.  

Por se tratar de uma população mais vulnerável ao vírus da Covid-19, pacientes 
idosos oferecem maior risco de adoecer mentalmente no contexto da pandemia, em 
razão do isolamento e da exposição à possibilidade de óbitos que, de certo modo, os 
faz desenvolver medo diante dos fatos correlacionados. Diante do exposto, levanta-
se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os principais efeitos da Covid-19 na 
saúde mental de pessoas idosas acometidas ou não pelo vírus? 

O objetivo geral deste estudo foi compreender por meio da revisão de literatura 
sobre os efeitos da Covid-19 na saúde mental de pacientes idosos no Brasil. Os 
objetivos específicos são: conceituar, historicamente, as pandemias por vírus 
respiratórios; determinar a abrangência da pandemia por Covid-19 no mundo e no 
Brasil; descrever o impacto da Covid-19 na saúde emocional e social de pessoas 
idosas no Brasil. 
 
Revisão de Literatura 

Uma pandemia configura um estágio avançado de disseminação de um agente 
nocivo à saúde, que pode começar com um surto, passando por uma epidemia. 
Importa distinguir esses estágios. De acordo com o Instituto Butantan1, uma doença 
configura pandemia ao atingir níveis mundiais, alcançando continentes e 
contaminando grande quantidade de pessoas; além disso, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é o órgão que define quando determinada enfermidade se torna 
pandemia1. 

O mundo vive uma experiência de pandemia distante da maior já conhecida – 
a Gripe Espanhola – um século. Contudo, essa e a Covid-19 não são as únicas 
referências de doenças que assolaram a humanidade num período de 
aproximadamente dois mil anos. As pandemias existem desde tempos remotos e 
persistirão por muito tempo, afirma Casti4.  

O Quadro 1 lista algumas pandemias e surtos – aliás, alguns destes podem ser 
classificados como pandemia em razão da área e população atingidas.  

 
Quadro 1: Pandemias históricas 

Surto ou 
pandemia 

Período Descrição N° estimado de mortes 

Peste 
Antonina 

165-180 Um surto supostamente de 
varíola que dizimou Roma por 
mais de uma década, matando 
cinco mil pessoas por dia em 
seu apogeu. 

Cinco milhões 
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Peste de 
Justiniano 

541-750 Provável peste bubônica, na 
área oriental do Mediterrâneo. A 
doença começou no Egito e 
atingiu Constantinopla, Europa e 
Ásia, chegando a matar dez mil 
pessoas por dia em 
Constantinopla.  

Entre um quarto e metade da 
população humana nas áreas onde 
esteve ativa. 

Peste Negra Séculos 
XIV, XV e 
depois 

Uma pandemia de peste 
bubônica na Europa, no Oriente 
Médio, na China e na Índia.  

Cem milhões num período de 
duzentos anos. 

Gripe 
Espanhola 

1918-1919 Quase certamente a pandemia 
mais mortal da história. Dizem 
que começou em Haskell 
County, Kansas, sendo depois 
transmitida pelo movimento dos 
soldados no final da Primeira 
Guerra Mundial.  

Cem milhões. Ao contrário da Peste 
Negra, que fez suas vítimas ao 
longo de séculos, a Gripe 
Espanhola dizimou um número 
semelhante em apenas seis meses. 
Se fosse hoje, com a população 
mundial quatro vezes maior do que 
em 1918, a mesma doença com o 
mesmo nível de letalidade atingiria 
atualmente mais de 350 milhões de 
pessoas no mundo inteiro. 

Aids 1981 – 
Hoje 

Provavelmente um vírus que 
“saltou” de espécie, dos 
macacos para os humanos, na 
África, algumas décadas atrás.  

25 milhões e continua a aumentar. 

Fonte: Casti (2011, p. 166) 
 
Juntas, sem contar a Aids, as pandemias acima listadas mataram mais de 

duzentos milhões de pessoas em todo o mundo. Deve-se considerar que outras 
pandemias relativamente menos relevantes também dizimaram outros milhões ao 
longo desses dois milênios4.  

A pandemia em evidência atualmente é da Covid-19, o Novo Coronavírus. 
Zhang3 o descreve como “O Novo Coronavírus é designado como Sars-Cov-2 pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Covid-19 é o nome da doença causada pelo 
vírus Sars-Cov-2. Este vírus pertence ao Coronavírus, bem como o patógeno que 
provocou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Os dois, porém, são 
diferentes”.  

O Novo Coronavírus se manifesta com uma forma de pneumonia, cujas 
informações peculiaridades encontram-se descritas no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Características da pneumonia causada pelo Novo Coronavírus 

O quê Descrição 

Fonte de 
infecção 

Até o primeiro semestre de 2021, a maior fonte de infecção são os pacientes 
infectados pelo Novo Coronavírus. A pessoa contaminada, ainda sem sintomas, 
também pode transmitir o vírus. 

Via de 
transmissão 

Por gotículas no trato respiratório e por contato ou, ainda, por aerossóis. No trato 
digestivo ainda não há confirmação. 
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Grupos com 
maior risco 

Todas as pessoas podem contrair o vírus, sobretudo idosos e aquelas com 
doenças crônicas sendo, ainda, possível que crianças e bebês podem ser 
infectados.  

Período de 
incubação 

De 1 a 14 dias, em geral, entre 3 e 7 dias. 

Sintomas Febre, fraqueza e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar obstrução 
nasal, coriza e diarreia. Outros, febre baixa e fadiga leve. Pacientes graves 
podem apresentar dificuldade para respirar após uma semana de infecção.  

Tratamento Em curso de pesquisa e desenvolvimento de remédios. A vacina ainda não havia 
sido desenvolvida até a publicação do livro. Hoje, porém, (mês de julho de 2021) 
já existem vacinas sendo aplicadas em todo o mundo.  

Prognóstico A maior parte dos pacientes apresenta boa disposição para prognóstico, enquanto 
poucos se encontram em estado grave. Para os pacientes de terceira idade com 
doenças crônicas, os prognósticos são mais desfavoráveis, enquanto pacientes 
infantis apresentam sintomas mais leves. 

Fonte: Zhang, (2020, p. 13) 
 
O conhecimento sobre o vírus e as formas de contágio se tornam tão 

importantes quanto aplicá-los na prevenção individual e coletiva. A propósito, Kramer5 
define um vírus como sendo um organismo infeccioso de pequeno porte, menor até 
do que os fungos e bactérias, e que precisa sitiar uma célula viva para se replicar. Ao 
aderir à célula e entrar nela, o vírus libera seu DNA ou RNA – seu material genético 
que contém as informações necessárias para fazer as réplicas. Tendo a célula sob 
controle, o DNA ou RNA obriga a célula a fazer cópias do vírus. A célula infectada, 
em geral, morre, entretanto, antes libera novos vírus que, por sua vez, infectarão mais 
células. E, assim, sucessivamente. Daí o grande desafio de controlar a proliferação 
dos vírus em geral5. 

Além das características comuns, os vírus evoluem e apresentam a capacidade 
de mutação. Um artigo publicado pela Revista Time6 explica que o vírus, ao replicar 
no organismo humano pode sofrer mutação, e esta, pode, por sua vez, tornar o vírus 
mais infeccioso e mais resistente à imunidade humana. Considerando que cada 
indivíduo pode hospedar trilhões de unidades virais que se replicam 
ininterruptamente, cada humano representa trilhões de novas oportunidades de 
adaptação do vírus ao organismo humano – a cepa ganha mais espaço para se 
alastrar na pandemia, oferecendo mais desafio aos cientistas e às populações5.  

Soares e Menezes7 relatam que no início de julho de 2020, precisamente no 
dia 7, os Estados Unidos ranqueavam a lista de países com maior número de óbitos 
por Coronavírus, com 129.643 mortos, seguido pelo Brasil, com 64.867. O mundo 
alcança, nessa data, a marca de 535.759 mortes por Covid-19. Hoje, exatamente um 
ano depois (7/7/2021), os Estados Unidos somam 606.714 mortos; o Brasil, 528.780 
mortos e, o total no mundo chega a 4 milhões de mortos por Coronavírus8. Os 
números finais, embora sejam assustadores, poderiam ser mais altos não fosse a 
incansável tarefa dos países na aplicação das vacinas desenvolvidas durante essa 
pandemia.  

Apesar das vacinas, a necessidade de socializar, inerente ao ser humano, o 
coloca em risco frente à pandemia. A necessidade de socialização contribui para a 
disseminação do vírus, pois, segundo entrevista divulgada pela CNN9, o vírus se vale 
dessa necessidade humana para se alastrar, visto que, ao adoecer, é comum os 



 

- 51 - 
 

familiares e amigos se aproximarem e oferecer afagos e carinho em forma do toque – 
abraços, principalmente. Desse modo, para evitar e/ou diminuir os riscos, a população 
se submete à privação dessas necessidades, o que pode aumentar a somatória de 
doenças atingindo a saúde mental nos âmbitos emocional e social dos indivíduos. 

Um segmento da população que apresenta considerável reação ao isolamento 
é a dos idosos. Clinicamente, idosos com comorbidades apresentam maior 
vulnerabilidade ao progresso da doença, o que requer, dos profissionais da saúde, 
tomar medidas proativas, conforme afirma o Manual de Prevenção e Tratamento 
contra o Covid-1910.  

Embora a vacina seja uma das formas mais eficazes de imunizar a população, 
muitos indivíduos que foram infectados apresentam sequelas físicas e psicológicas 
que refletem, direta ou indiretamente, na saúde emocional e social. De acordo com 
Lima e Chicone11, “Durante crises como a atual pandemia a preocupação com a saúde 
mental se intensifica visto que tal evento provoca perturbações psicológicas e sociais 
que afetam o enfrentamento da mesma”. As autoras corroboram que os idosos 
compõem a população mais vulnerável, porquanto apresentam maior mortalidade, 
sobretudo os que possuem doenças crônicas e que, apesar da evidência da 
população idosa, esta recebe pouca visibilidade. 

A propósito, a saúde mental, de acordo com a Home Sale Digital12, consiste em 
um estado de pleno bem-estar físico, mental e social; de outro modo, a saúde mental 
ultrapassa o limite de simples ausência de doença estando ligada, desse modo, à 
saúde física e ao comportamento. Ou seja, a forma como o indivíduo convive, como 
lida com a dinâmica do cotidiano, como enfrenta os desafios do trabalho, da família, 
entre outras situações. 

Explicando, Leandro-França e Murta13 citam a descrição de saúde mental dado 
pela OMS, a qual a descreve como “[...] um estado de bem-estar no qual as pessoas 
acreditem em suas potencialidades e capacidades para lidar com as dificuldades 
cotidianas, trabalhando de forma produtiva e contribuindo para o crescimento da sua 
comunidade”. A saúde mental integra, portanto, o conceito geral de saúde como não 
apenas ausência de doença.  

Com o advento da pandemia por Covid-19, a saúde mental das pessoas em 
geral se torna alvo fácil de doenças tal como a depressão, chegando a apresentar 
número de doentes superior aos atingidos pelo vírus propriamente dito. Nesse sentido, 
Ornell, Schuch e Kessler14 enfatizam que implicações para a saúde mental podem 
durar e prevalecer mais do que a própria epidemia, além do impacto nos demais 
segmentos como o econômico, entre outros.  

Os idosos integram um grupo específico de elementos vulneráveis à pandemia. 
Segundo Ornell, Schuch e Kessler14, são ainda mais frágeis quando apresentam 
imunocomprometimentos, quadro clínico e psiquiátrico prévio, familiares infectados 
etc., aos quais ocorrem, frequentemente, rejeição social e discriminação. Contudo, os 
autores demonstram compreender que o Brasil, embora seja um país grande e em 
desenvolvimento, que apresenta considerável disparidade social e níveis de educação 
ainda baixos, não é possível estimar o impacto de uma pandemia como essa na saúde 
mental e/ou no comportamento da população. Sabe-se, entretanto, que afeta a saúde 
mental de grande parte da população e, principalmente, dos idosos.  

Sendo alvo de maior alcance na pandemia de Covid-19, os idosos tendem a 
desenvolver de forma mais notável, doenças psicossociais. Nabuco, Oliveira e 
Afonso15, analisam o cenário, considerando que, ao apresentar maior taxa de 
mortalidade por Covid-19 – ao comparar com crianças e adultos – os idosos são mais 
atingidos psicologicamente; some-se a essa situação de vulnerabilidade, o fato de 
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essa população, em geral, apresentar menos destreza com as tecnologias que 
possibilitam chamadas por vídeo, pedido de alimentos ou remédio por aplicativos. 
Ademais, os autores mencionam o aumento de risco de suicídio entre idosos, ocorrido 
em Hong Kong, durante a epidemia de SARS (síndrome respiratória aguda grave) em 
2003.  

O estado emocional dos idosos no cenário de uma epidemia ou pandemia cuja 
faixa etária mais exposta é a sua, tende a se agravar gerando ansiedade diante dos 
óbitos presenciados e anunciados. Neste seguimento, Oliveira, Lira e Abreu16 são 
enfáticos ao concluírem que: “O maior risco de adoecimento mental dos idosos é 
evidenciado pelo isolamento social que os mantém afastados de familiares e entes 
queridos. Além disso, a observação do elevado número de óbitos causa ansiedade e 
medo”. O fato de estar isolado, sem contato físico, associado às notícias de mortes 
decorrentes da doença que dizima vidas, contribui para adoecimento mental do idoso. 

A depressão configura uma das condições mais recorrentes associadas ao 
suicídio de pessoas idosas. Conforme descrevem Silva, Viana e Lima17, “Emerge 
como resultado de uma inibição global da pessoa, que afeta a função da mente, 
comprometendo o ser humano na sua totalidade, sem que seja possível fazer a 
separação entre o psíquico, o social e o físico, expressando sinais como o abandono 
da sua autoestima, o desespero em relação à vida, a tristeza profunda ou a presença 
constante da morte”. O risco de suicídio invade, dessa forma, o âmago do idoso ao 
ver que sua faixa etária é a mais vulnerável diante de uma pandemia.  

Assim, a saúde mental da população idosa no contexto da pandemia por Covid-
19, se mostra frágil, principalmente no que diz respeito ao estado emocional e à sua 
saúde social, visto que o paciente precisa permanecer isolado para se proteger.  
 
Método 

Esta é uma revisão integrativa, exploratória de revisão bibliográfica. A revisão 
da literatura artigos científicos e sites confiáveis sobre o tema. As palavras-chave para 
este projeto são as seguintes: Coronavírus; Covid-19; pandemia; idosos; doença 
mental; saúde mental. As fontes de apoio a esta pesquisa foram: livros físicos, livros 
eletrônicos, artigos em base de dados (Scielo, Bireme, BVS e Pubmed). Por se tratar 
de revisão de literatura, os dados são conceituais (qualitativos). 

Foram acatados artigos publicados, preferencialmente, entre 2019 e 2021 – 
período histórico do Novo Coronavírus – e anos anteriores, desde que abordassem 
temas relacionados a epidemias e pandemias correlacionadas, publicados, de 
preferência, em língua portuguesa, de acesso gratuito. Foram excluídos 16 artigos por 
não abordarem a temática com pacientes idosos e adoecimentos mentais 
relacionados ao isolamento social devido à Covid-19 e/ou por estarem escritos em 
outros idiomas. 

O tratamento dos dados se deu, comparando-se os achados entre os autores 
elencados na revisão.  
 
Resultados 

Os artigos selecionados para este artigo possibilitaram uma breve análise 
sobre os efeitos da Covid-19 na saúde mental de idosos. Dentre os 17 artigos (artigos 
científicos e sites temáticos) pesquisadas para embasamento, foram selecionados 5 
artigos que abordam o tema, para análise. 

O Quadro 3 relaciona os principais resultados encontrados nos artigos sobre 
Covid-19 e seu impacto na saúde mental de pessoas idosas.  
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Quadro 3: Levantamento dos artigos sobre o impacto da Covid-19 na saúde 
mental de idosos 

Ano  Objetivo  Conclusão  Impactos referenciados  

Lima e 
Chicone 
(2020) 

Realizar uma revisão 
sistemática de 
literatura sobre o 
impacto da pandemia 
na saúde e vida diária 
da população idosa 

A pandemia destacou a 
saúde dos idosos, dando 
ênfase à necessidade de 
proteção, respeito, dignidade 
e rede de apoio destacando, 
dessa forma, o cuidado e a 
atenção ao idoso.  

Piores prognósticos para 
aqueles que têm doenças 
crônicas devido ao aumento 
da vulnerabilidade decorrente 
da imunossenescência; 

Os males não são apenas a 
saúde física, mas a saúde 
mental, espiritual, aos 
costumes e às organizações 
sociais atuais e futuras. 

Ornell, 
Schuch, 
Sordi e 
Kessler 
(2020) 

Analisar os impactos 
das condicionantes 
sociais preexistentes no 
Brasil sobre a saúde 
mental em condições 
de restrição de contato 
interpessoal pela 
pandemia de COVID-
19. 

A pandemia de COVID-19 
demandou medidas de 
restrição de contato social, 
gerando dilemas éticos, 
legais e econômicos. Essas 
restrições, contrariamente, 
podem atuar negativamente 
sobre a saúde individual, em 
especial a mental. 

Agravamento de alguns 
estados psicopatológicos e 
aumento no consumo de 
álcool e drogas.  

A pandemia não só afastou 
pessoas, mas potencializou a 
distância preexistente para 
aqueles mais vulneráveis, 
agravando as condicionantes 
sociais de saúde. 

Silva, 
Viana e 
Lima 
(2020) 

Pesquisar estudos que 
retratem os impactos na 
saúde mental dos 
idosos durante o 
período de isolamento 
social como meio de 
prevenção para a 
disseminação da 
doença COVID-19. 

O distanciamento social, a 
quarentena e o isolamento, 
reduzem os estímulos 
necessários para que as 
pessoas desenvolvam suas 
atividades rotineiras em 
virtude da mudança brusca 
na rotina dos indivíduos, 
trazendo alguns impactos em 
suas vidas. 

Ansiedade seguida de alguns 
dos principais transtornos 
relacionados: síndrome do 
pânico; fobia específica; e 
fobia social. 

Nabuco, 
Oliveira e 
Afonso 
(2021) 

Apresentar uma 
proposta para a 
atuação das equipes de 
Atenção Primária no 
enfrentamento ao 
adoecimento mental 
relacionado à 
pandemia. 

Os principais fatores de risco 
para adoecimento mental 
identificados incluem: 
vulnerabilidade social, 
contrair a doença ou 
conviver com alguém 
infectado, existência de 
transtorno mental prévio e 
ser idoso.  

 

Isolamento físico e o excesso 
de informações nem sempre 
confiáveis somam 
estressores à crise; 

As especificidades do luto 
durante a pandemia 
concorrem para o risco de 
lutos complicados; 

No Brasil, a crise político-
institucional aumenta a 
ansiedade e a insegurança 
da população.  

Oliveira, 
Lira e 

Compreender os 
aspectos referentes à 
saúde mental e 
emocional de pessoas 

A saúde mental dos idosos, 
durante a pandemia da Covi-
19, teve agravos, devido a 
vários fatores, sendo 

Observou-se que os idosos 
estão mais sujeitos a 
doenças como depressão, 
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Abreu 
(2021) 

idosas no contexto da 
pandemia por COVID-
19. 

preponderantes à redução 
da renda familiar devido ao 
impacto da doença no 
cenário econômico local e às 
informações negativas da 
COVID-19 (como número de 
óbitos e pessoas infectadas) 
proporcionando um ambiente 
psicológico para o idoso 
extremamente hostil. 

estresses e ansiedade em 
tempos de pandemia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Entre os achados, a ansiedade configurou a mais frequente reação no 
comportamento da população idosa na conjuntura de pandemia por Covid-19 no 
Brasil. Outras consequências no âmbito de adoecimento mental, foram: a insegurança 
diante do cenário de morte, o estresse, depressão, síndrome do pânico, fobia 
específica e social seguidas de alterações comportamentais sociais (consumo de 
álcool e drogas)16,17. 

Por se tratar de um tema recente, os artigos selecionados sobre Covid-19 foram 
escritos entre os anos 2020 e 2021. O total de artigos científicos publicados nesse 
período (até o mês de julho) que contemplam a temática delimitada chegou a 21, sem 
contar manuais específicos e sites sobre saúde. Contudo, na seleção criteriosa, foram 
aceitos apenas 5 artigos científicos para a resposta da pergunta de pesquisa. As 
demais fontes serviram para o embasamento teórico e a revisão da literatura. O foco 
da pesquisa foi a população idosa durante a referida pandemia e seus efeitos na 
saúde mental dessa população.  

Os objetivos dos artigos foram predominantes na abordagem sobre os efeitos 
da pandemia na saúde mental dos idosos, sobretudo no quesito isolamento social. 
Neste ponto, o isolamento é visto como fator contribuinte para agravamento de 
patologias de base (hipertensão e diabetes, entre outras) e de maiores prejuízos para 
a saúde mental, afetando tanto para os que já são mentalmente adoecidos quanto 
outros que não apresentavam sintomas17.  

Nota-se que uma atitude preventiva que vise redução de riscos de 
contaminação pode, como no cenário de Covid-19, incorrer em outros agravos tal 
como o surgimento ou piora de adoecimento mental. E, um dos motivos do agravo do 
estado emocional do idoso (com estresse e ansiedade) neste contexto é o excesso 
de informação15. 

Neste sentido, as informações em excesso parecem atrapalhar mais do que 
ajudar, visto que houve, no início da pandemia, disseminação de inúmeras “fórmulas” 
de prevenção e cura da doença, veiculadas nas redes sociais, por parte de pessoas 
leigas15. Desse modo, tanto o cenário real quanto o terrorismo dele proveniente 
representam fatores que levam à culminância de efeitos desastrosos na saúde mental 
da população idosa como principal alvo da Covid-19 até o segundo semestre do ano 
2021. 

 
Conclusão  

Este artigo visou a compreensão dos efeitos da Covid-19 na saúde mental de 
idosos, buscando o conceito histórico das principais pandemias por vírus respiratórios 
e a abrangência da pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil. Estes objetivos 
foram alcançados com pleno êxito, nos limites da proposta de pesquisa, levando em 



 

- 55 - 
 

conta que a pandemia prevalece ainda em julho de 2021. A questão norteadora 
buscou investigar quais são os principais efeitos da Covid-19 na saúde mental de 
pessoas idosas acometidas, ou não, pelo vírus. Como visto, os resultados mostraram 
que a depressão e a ansiedade são, até o momento, os efeitos mais evidentes da 
pandemia na saúde mental e emocional dos idosos, porquanto estes são o principal 
alvo da doença. Fica claro, aliás, que os idosos, por integrarem a categoria etária mais 
vulnerável, apresentou mais sintomas de adoecimento mental, em especial, a 
ansiedade. Ao ser alvejada pelo vírus, a população idosa se viu sob a mais forte 
ameaça de morte e, diante dos crescentes dados estatísticos de óbitos, sendo 
“protegidos” pelos familiares, foram alocados para o status de “mais vulneráveis”, o 
que, para muitos poderia representar perda de autonomia. Tais situações decerto 
contribuíram para que muitos adoecessem e, até agravassem quadros de ansiedade 
e depressão. Este estudo, em razão da iminente necessidade de debates sobre o 
tema, configura contribuição relevante para a sociedade em geral, e especialmente, 
para análises e como motivo para posteriores pesquisas na área da Enfermagem. Os 
profissionais desta área da saúde são uma categoria das mais interessadas no tema, 
visto que representam o maior contingente na linha de frente no combate à pandemia 
de Covid-19. 
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CAPÍTULO 05 
 
IMPACTO DA PANDEMIA NO DECLÍNIO CINÉTICO FUNCIONAL EM IDOSO COM 
ALZHEIMER26 
 
IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE FUNCTIONAL KINETIC DECLINE IN 
ELDERLY WITH ALZHEIMER 
 
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA DECLINACIÓN CINÉTICA FUNCIONAL EN 
ANCIANOS CON ALZHEIMER 
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Resumo 
A doença de Alzheimer é caracterizada por sua irreversibilidade e perda progressiva 
funcional, cognitiva e comportamental, diante do momento, reforça-se a necessidade 
de atenção aos idosos com demência de Alzheimer, devido à restrição social 
consequente do momento pandêmico, um dos fatores mais impactados na população 
idosa é a diminuição da capacidade funcional. O estudo foi realizado para analisar o 
declínio cinético funcional em idosos com Alzheimer no período pandêmico, por meio 
de uma revisão sistemática. Participaram da pesquisa idosos com doença de 
Alzheimer, de ambos os sexos, com idade entre 60 a 80 anos, avaliando a fragilidade 
física e funcional do idoso com Alzheimer no período de isolamento social. Em todos 
os estudos avaliados foi identificado um comprometimento motor em idosos com 
doença de Alzheimer, esse declínio funcional acelerou por consequência da doença 
que é neurodegenerativa e também por conta do período de isolamento social. Idosos 
com demência de Alzheimer, tiveram prejuízos funcionais associado a progressão da 
doença e também a restrição no período de isolamento social. 
 
Palavras-chave: Demência de Alzheimer; Declínio Cinético Funcional; Isolamento 
Social; Saúde da Pessoa Idosa. 
 
Abstract 
Alzheimer's disease is characterized by its irreversibility and progressive functional, 
cognitive and behavioral loss, in light of the moment, the need for care for the elderly 
with Alzheimer's dementia is reinforced, due to the social restriction resulting from the 
pandemic moment, one of the most impacted factors in the elderly population it is the 
decrease in functional capacity. The study was carried out to analyze the functional 
kinetic decline in elderly patients with Alzheimer's in the pandemic period, through a 
systematic review. Elderly people with Alzheimer's disease, of both genders, aged 
between 60 and 80 years old, participated in the research, evaluating the physical and 
functional frailty of elderly people with Alzheimer's in the period of social isolation. In 
all studies evaluated, a motor impairment was identified in elderly people with 
Alzheimer's disease, this functional decline accelerated as a result of the disease, 
which is neurodegenerative, and also because of the period of social isolation. Elderly 
people with Alzheimer's dementia had functional impairment associated with disease 
progression and also restricted the period of social isolation. 
 
Keywords: Alzheimer Disease; Functional Kinetic Decline; Social Isolation; Health 
the Elderly. 
 
Resumen 
La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por su irreversibilidad y pérdida progresiva 
funcional, cognitiva y conductual, a la luz del momento, se refuerza la necesidad de 
atención al anciano con demencia de Alzheimer, debido a la restricción social derivada 
del momento pandémico, uno de los más factores impactados en la población anciana 
es la disminución de la capacidad funcional. El estudio se llevó a cabo para analizar 
el deterioro cinético funcional en pacientes ancianos con Alzheimer en el período 
pandémico, a través de una revisión sistemática. En la investigación participaron 
personas mayores con enfermedad de Alzheimer, de ambos sexos, con edades 
comprendidas entre los 60 y los 80 años, evaluando la fragilidad física y funcional de 
las personas mayores con Alzheimer en el período de aislamiento social. En todos los 
estudios evaluados se identificó un deterioro motor en personas mayores con 
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enfermedad de Alzheimer, este deterioro funcional se aceleró como consecuencia de 
la enfermedad, que es neurodegenerativa, y también por el período de aislamiento 
social. Las personas mayores con demencia de Alzheimer tenían un deterioro 
funcional asociado con la progresión de la enfermedad y también restringían el 
período de aislamiento social. 
 
Palabras clave: Demencia de Alzheimer; Declive cinético funcional; Aislamiento 
social; Salud de los ancianos. 
 
Introdução 

Os idosos (pessoas com idade a partir de 60 anos, conforme definição da 
Organização Mundial de Saúde – OMS) fazem parte de um dos grupos mais 
propensos à morte em decorrência da Covid - 19. No Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde, 72% dos óbitos causados pela pandemia são de pessoas com 
60 anos ou mais de idade. Conhecer o perfil dessa população é, portanto, fundamental 
para tomada de decisões por parte das gestões públicas, nas diversas esferas do 
governo¹. O SARS-CoV-2 é um vírus causador de uma doença grave com risco de 
vida conhecida como COVID-19. Foi notado pela primeira vez como tendo ocorrido 
em Wuhan, China, em novembro de 2019 e a OMS relatou o primeiro caso em 31 de 
dezembro de 2019. O surto foi declarado uma pandemia global em 11 de março de 
2020 e em 30 de maio de 2020.  

O SARS-CoV-2 atinge principalmente o pulmão e entra no corpo por meio dos 
receptores ACE2. Os sintomas típicos de COVID-19 incluem febre, tosse, falta de ar 
e fadiga, mas alguns sintomas atípicos como perda de olfato e paladar também foram 
descritos². O diagnóstico é confirmado por PCR com transcriptase reversa. O 
tratamento da COVID-19 é feito principalmente por meio de terapia de suporte 
juntamente com ventilação mecânica em casos graves. As estratégias preventivas 
representam o papel principal na redução da disseminação pública do vírus, 
juntamente com o isolamento bem-sucedido da doença e a contenção da 
comunidade³. A doença de Alzheimer (DA) é o tipo de demência mais comum e uma 
das patologias degenerativas mais frequentes nos idosos, constituindo cerca de 90% 
dos casos de demência nesta população.  

A doença de Alzheimer é caracterizada por sua irreversibilidade e perda 
progressiva funcional, cognitiva e comportamental. Geralmente é acompanhada por 
vários distúrbios cerebrais, como amnésia, agnosia, apraxia e afasia. A doença de 
Alzheimer é caracterizada pela perda de sinapses neuronais e neurônios piramidais 
acompanhada por neura degeneração cognitiva progressiva4. Medidas de 
distanciamento social têm sido usadas para conter a pandemia COVID-19; no entanto, 
acarreta maior tempo não intencional em casa e consequentemente, redução da 
atividade física geral e aumento do tempo sedentário, o que é prejudicial aos idosos. 
A diminuição das atividades físicas diárias e o aumento do tempo de sedentarismo 
culmina em um período de desuso da musculatura esquelética impactante e redução 
das habilidades neuromusculares relacionadas à capacidade funcional.  

O treinamento de resistência domiciliar é uma estratégia para mitigar a 
inatividade física e melhorar ou manter a função muscular e o desempenho funcional5. 
Diante do exposto, reforça-se a necessidade de atenção a capacidade funcional de 
idosos com Alzheimer, já que a doença compromete essa funcionalidade e nesse 
período pandêmico os idosos ficam mais dentro de casa e por isso diminuem a 
mobilidade. A fisioterapia exerce um papel muito importante na saúde do idoso com 
Alzheimer, pois trabalha estimulando a realização de exercícios físicos para a parte 
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respiratória e motora, levando ao aumento das capacidades físicas promovendo uma 
melhora significativa nas atividades de vida diária, reduzindo a fadiga a pequenos 
esforços. Exercícios como força, flexibilidade, potência aeróbia, equilíbrio e 
coordenação, visa também prevenir as contraturas articulares, mobilizar as secreções 
pulmonares, prevenir os encurtamentos musculares e manter a massa muscular para 
prevenção de atrofias. Treino de equilíbrio, coordenação e marcha, técnicas de 
higiene brônquica e exercícios respiratórios com o objetivo de prolongar o tempo de 
independência do paciente. Quais as consequências da pandemia na funcionalidade 
motora em idosos com Alzheimer e como atuar diante desses pacientes? 
 
Método 
É um estudo de revisão sistemática de literatura (RSL) do tipo avaliativo baseado no 
método PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses, sobre o impacto da pandemia no declínio cinético funcional em idosos com 
Alzheimer. 
 
Busca e Identificação dos Artigos 
A busca foi efetuada (eletronicamente nas bases de dados como Physiotherapy 
Evidence Database (Pedro), Public / Pubfischer MEDLINE (PubMed) e Scientific 
Eletronic Library (Sciello), sendo apresentado descritores em inglês e português, de 
acordo com os descritores em ciência da saúde (DECS). 
Foram empregados os seguintes descritores em português: “demência de Alzheimer”; 
“declínio cinético funcional”; “isolamento social”; “saúde da pessoa idosa”. Na língua 
inglesa os termos: “alzheimer disease”; “functional kinetic decline”; “social isolation”; 
“health of the eldery”. 

A uniformidade da pesquisa foi realizada utilizando o operador booleano AND, 
formando assim, a estratégia de busca a partir dos descritores e termos controlados, 
com a seguinte combinação: “Alzheimer disease AND social isolation AND health of 
the eldery”. 

Na base dos dados Pubmed a busca foi feita no campo de busca avançada (do 
inglês advanced search). Na base de dados pedro a pesquisa foi realizada no campo 
de pesquisa simples (do inglês simple search). A pesquisa foi realizada entre março 
de 2021 a setembro de 2021. 
 
Seleção de Evidência 
O objetivo dessa revisão sistemática de literatura foi alcançado através da estratégia 
Patient Intervention Comparation Outcome (PICO): Quais as consequências da 
pandemia na funcionalidade motora em idosos com Alzheimer e como atuar diante 
desses pacientes? Os artigos foram encontrados através de uma busca eletrônica, 
primeiro foram analisados por título, em seguida por resumo e por fim lidos na integra. 
 
Critérios de Inclusão E Exclusão 
Os artigos selecionados para sumarização dos dados foram publicados nos últimos 2 
anos, tendo como amostra idosos com Alzheimer e publicados na língua portuguesa 
ou inglesa. Foram excluídos estudos nos quais as características não se encontravam 
de acordo com as especificações pré-determinadas e que não estavam disponíveis 
na integra. 
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
• Pesquisas para avaliação do declínio cinético funcional em idosos com doença de 

Alzheimer durante o período de pandemia; 
• Estudos com idosos portadores da doença de Alzheimer; 
• Estudo sobre a fragilidade física e funcional do idoso com Alzheimer no período de 

isolamento social; 
• Pesquisa em artigos que foram publicados na língua inglesa e portuguesa; 
• Estudos publicados no período de 2020 e 2021. 

 
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Estudo em pacientes que não sejam idosos; 
• Estudo em idosos com patologia que não seja doença de Alzheimer; 
• Estudo em idosos após AVC; 
• Pesquisa de estudo com idosos portadores da doença de Parkinson; 
• Artigos anteriores a 2020. 

 
SUMARIZAÇÃO DOS DADOS 
Foi considerada pela sumarização de dados, a extração dos seguintes dados: autores, 
ano de publicação do estudo, características das amostras, período da avaliação, 
tratamento e o desfecho do impacto da pandemia no declínio cinético funcional em 
idosos com Alzheimer. 
 
RESULTADOS 
Na busca de artigos nas bases de dados foram encontrados 95 artigos, sendo 32 do 
PubMed, 10 do PEDro, 53 do Scielo. Destes, 31 foram excluídos por conter duplicidade, 
28 foram excluídos por não conterem correlação com a pergunta da pesquisa e 27 
foram excluídos por não estarem de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 
Desta maneira, sendo analisado 04 artigos na avaliação metodológica. 
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Figura 1. Fluxograma de seleção de evidências de acordo com as diretrizes 
PRISMA 

 
 
 
Evidências do impacto da pandemia no declínio cinético funcional em idosos 
com alzheimer 
 
Conforme selecionados diante dos critérios estabelecidos, os artigos incluídos 
foram sumarizados na tabela 1 
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Tabela 1. Tabela de evidências do impacto da pandemia no declínio cinético 

funcional em idosos com Alzheimer. 
 
Autor/Ano P=População I=Intervenção C=Comparação O=Resultados 
     
Ryoo et al. 
2020.6  
Analise de  
Revisão 
Narrativa 

Idosos com 
doença de 
Alzheimer. 

Clair., et al. 
Investigaram os 
efeitos do 
confinamento durante 
a crise   COVID-19 nos 
sintomas 
neuropsiquiátricos em 
pacientes com DA 
usando o 
Neuropsychiatric 
Inventory-
Questionnaire. Os 
sintomas 
neuropsiquiátricos na 
DA incluem 
depressão, 
ansiedade, apatia, 
agitação verbal e 
física e alucinações. 

Os pacientes com DA 
grave apresentam 
maior tendência à 
confusão e 
desorientação e, 
consequentemente, 
esses pacientes foram 
correlacionados com 
maior incidência de 
sintomas 
neuropsiquiátricos. No 
entanto, a       redução do 
contato social e da 
atividade física 
durante o isolamento 
também podem ter 
induzido essas 
mudanças.   Além 
disso, os pacientes 
com DA         são mais 
vulneráveis à     infeção 
porque é difícil 
restringir o contato 
físico com outras 
pessoas em situações 
que requerem 
cuidados físicos. 

À medida que a DA 
progride, os pacientes 
apresentam 
progressivamente 
perda de memória de 
longo prazo e 
gradualmente 
apresentam uma 
deterioração das 
Habilidades de 
linguagem e 
consciência reduzida 
de tempo e lugar, 
acabando por inibir 
suas habilidades de 
realizar atividades 
diárias sem ajuda. 
Consequentemente, os 
pacientes com DA 
podem ter dificuldade 
em compreender e 
cumprir as novas 
políticas que são 
implementadas em 
resposta ao COVID- 
19, como usar 
máscaras e manter 
distância física devido 
ao comprometimento 
da memória. Como 
tal, os pacientes mais 
avançados com DA 
não serão capazes de 
compreender e se 
ajustar à atual    situação 
de                      
pandemia. 
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Brown et al. 
2020.7 
Artigo Especial 

Idosos com 
doença de 
Alzheimer e 
demências 
relacionadas. 

A compreensão e 
apreciação do impacto 
atual e potencial da 
pandemia em 
indivíduos com ADRD 
(Alzheimer doença e 
demências 
relacionadas) pode 
ajudar no seu 
tratamento. 

Além da idade, o 
aumento da 
morbidade e 
mortalidade é 
esperado em 
pacientes com  ADRD 
devido à associação         
de ADRD com 
comorbidades físicas 
e outras 
características de 
ADRD (Alzheimer 
doença e demências 
relacionadas). 

No campo da           
pesquisa de ADRD 
(Alzheimer doença e 
demências 
relacionadas), 
acreditamos que  terá 
impacto sobre a maioria 
das      
avaliações 
neuropsicológicas e 
funcionais tradicionai 
nas           
quais a maioria dos 
resultados primários 
para  ensaios  de 
intervenções de     
ADRD se baseiam. 
No longo prazo, a 
pesquisa de ADRD 
também se     
beneficiará dessas 
inovações 
tecnológicas porque 
elas devem permitir o 
recrutamento e o 
acompanhamento de 
amostras muito 
maiores  a  custos 
reduzidos. 
Finalmente, a crise do 
COVID-19  
Pode acelerar o 
desenvolvimento de 
intervenções não 
farmacológicas que 
podem ser realizadas 
na casa dos 
participantes, por 
exemplo, treinamento 
cognitivo domiciliar ou 
exercícios  físicos. 
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Andrade et al. 
2020.8 
 
Estudo 
observacional, 
analítico e 
transversal. 

Idosos 
com 
doença de 
Alzheimer. 
Idade≥60 
anos com 
DA  leve ou 
moderada. 

As variáveis analisadas 
foram       
classificadas nas seguintes 
categorias: 
sociodemográficas, 
estadiamento  da demência, 
antropométricas, cognitivas, 
clínicas, mobilidade, 
equilíbrio corporal e 
capacidade  funcional. Os    
dados socio demográficos 
avaliados incluíram sexo, 
idade (anos), faixa etária, 
renda anual, escolaridade    
e anos de estudo. O 
estadiamento foi avaliado de 
acordo com o CDR, que 
permite classificar os 
diversos graus de demência,    
avaliando  a 
cognição e a influência das 
perdas cognitivas na 
capacidade de realizar de 
quadamente as atividades 
da vida diária. O teste Timed 
Up and Go (TUG) consiste 
em pedir aos sujeitos que se 
levantem de uma cadeira, 
caminhem uma distância de 
3 m, deem meia volta e 
retornem. No início do teste, 
os sujeitos foram orientados 
a apoiar a coluna no encosto 
da cadeira 

A variável 
quantitativa do 
FAQ segundo 
Pfeffer foi a 
variável 
dependente do 
estudo. Uma 
análise descritiva 
simples (mediana, 
valores mínimo e 
máximo) foi 
Calculada para     
todas as variáveis 
quantitativas. As 
variáveis 
qualitativas são 
expressas em 
valores absolutos e 
percentuais, de 
acordo com a 
caracterização da 
variável. Para 
análise da 
distribuição da 
amostra, foi    
utilizado o teste 
de Kolmogorov- 
Smirnov, 
considerado não 
paramétrico. O   
teste de Mann- 
Whitney foi utilizado   
para relacionar a 
variável 
quantitativa FAQ de 
Pfeffer com as 
variáveis 
categóricas. A 
correlação entre a 
variável 
quantitativa 
capacidade 
funcional e as   
demais variáveis 
quantitativas foi 
avaliada por meio 
do teste de 
correlação de 
Spearman. Foi 
utilizado o   modelo 
linear generalizado 

Foi desenvolvido    um 
modelo de regressão 
linear com as variáveis 
significativas na   análise 
inferencial e aquelas que 
obtiveram valor p de até 
0,20, mais 
especificamente, CDR, 
quedas nos últimos   6 
meses, equilíbrio postural 
(CTSIB), tontura, escore 
MMSE,  idade, 
escolaridade, altura, 
tempo de diagnóstico de 
DA, CDT,   VFT,   TUG 
convencional (segundos), 
tarefa dupla - TUG motor e 
cognitivo (segundos), 
TUG de tarefa motora 
dupla (segundos), 
condição CTSIB 1 
(segundos), condição 
CTSIB 2 (segundos), 
condição CTSIB 3 
(segundos) e   condição 
CTSIB 4 (segundos). 
Foram gerados quinze 
modelos de regressão 
linear, e o modelo final foi 
adotado para a análise 
pelo método “backward”.         
As variáveis que 
permaneceram até o 
modelo final incluíram 
CDR, escore do MEEM, 
tontura e condição 3 do 
CTSIB (Tabela 4). Com 
base nessa análise, 
essas 
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  e retornar a essa posição ao final do 
teste. Eles  receberam  a instrução 
“vai” para realizar o  teste, sendo 
registrado o tempo  necessário desde 
o momento em que o sujeito se 
levantou até o momento em que 
encostou no encosto da cadeira.   O teste 
foi  realizado uma vez para 
familiarização e uma segunda vez para 
registro do  tempo. 24  Três versões do 
TUG foram aplicadas no presente 
estudo: convencional,   em que o 
sujeito se levantou    de uma cadeira, 
caminhou  e voltou para a mesma 
cadeira; sensibilizado, com tarefa 
dupla   motora, na qual o  sujeito realiza 
a  atividade carregando  um  copo cheio 
de água na mão dominante;  e dupla 
tarefa   (motora e cognitiva), na qual o 
sujeito realiza a tarefa associada ao 
nomear os animais. Nestes testes, o 
tempo necessário para realizar as 
tarefas foi registrado. A avaliação da 
capacidade 

(GLM). Foi utilizada   uma 
distribuição   gama com função  de 
ligante Log, para que as variáveis 
independentes pudessem 
estabelecer relações lineares 
com  o  desfecho. 
Padronizado (β) e coeficientes de 
regressão não padronizados (B) 
foram estimados. O coeficiente β 
possibilitou a comparação entre 
as variáveis independentes. 
Adotou-se o nível de significância 
de   5% para minimizar o erro tipo I 
no ajuste do modelo e das 
variáveis  independentes. 
Funcional foi  realizada por meio 
do FAQ, segundo Pfeffer.28 O 
FAQ é uma escala  composta por 
10  questões aplicadas aos 
acompanhantes ou cuidadores 
dos sujeitos, abordando  a 
capacidade dos sujeitos  em   
desempenhar determinadas 
funções. As  respostas seguiram 
um    padrão: sim, é  capaz (0); 
nunca fez, mas poderia fazer 
agora  (0); com alguma  
dificuldade, mas ele faz (1); nunca 
teve e teria  dificuldade agora (1);  
precisa de ajuda (2); não é 
capaz (3). Um ponto≥6 sugere 
maior dependência. A   pontuação 
máxima foi de 30 pontos.  Este 
questionário avalia o desempenho 
em 10) AIVD que  também 
envolvem habilidades cognitivas, 
incluindo a gestão das próprias 
finanças; Shopping; aquecimento 
de  água; apagando fogo (s); 

variáveis explicaram 61,1% 
do declínio da capacidade 
funcional em idosos com 
Alzheimer. Avaliar a 
capacidade funcional de 
indivíduos com doença de 
Alzheimer pode permitir ao 
profissional identificar a 
gravidade do 
comprometimento motor, 
pois pode estar associado ao 
estágio da doença, uma vez 
que  as   funções cognitivas e 
motoras compartilham 
estruturas neuro 
anatômicas. 
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Azevedo et al. 
2021.9 
 
Estudo 
transversal 

Idosos com 
demência. 

preparando refeições; 
manter- se atualizado; 
prestar atenção às 
notícias e discuti-las; 
lembrando de 
compromissos; 
cuidando da 
própria medicação; 
manter a orientação ao 
caminhar pela 
vizinhança; e andando 
sozinho em casa. A 
coleta de dados foi 
realizada por meio de 
entrevista telefônica 
por meio de dois 
questionários 
semiestruturados 
elaborados pelos 
pesquisadores do 
estudo. Ambos os 
questionários foram 
respondidos pelo 
cuidador familiar. Um 
questionário 
relacionado ao 
cuidador e outro ao 
indivíduo com 
demência. Os 
questionários 
enfocaram as 
características sócio 
demográficas, clínicas 
e comportamentais 
das pessoas com 
demência e seus 
cuidadores familiares, 
a saber, idade, sexo, 
nível de escolaridade, 
status socioeconômico 
(por meio de 
instrumentos 
apropriados para cada 
país), parentesco, 
diagnóstico médico e 
gravidade da 
demência. Também 
foram avaliadas  as 
possíveis alterações 
comportamentais e 
cognitivas vivenciadas 
durante esse período 
de distanciamento 
físico, como 
ansiedade, agitação, 
sedentarismo, 
memória alterada, 
distúrbios do sono, 
sobrecarga do 
cuidador, entre outros. 

Ao todo, 321 
entrevistas foram 
realizadas com 
cuidadores familiares 
nos três países: 108 
na Argentina, 111 no 
Brasil e 102 no 
Chile. Os indivíduos 
com diagnóstico de 
demência tinham 
idade média de 77,2 
anos [DP = 9,3] e 
57,0% eram do sexo 
feminino, enquanto os 
cuidadores familiares 
tinham idade média 
de 58,8 anos [DP = 
15,3] e 78,8% eram 
do sexo feminino. 
Não houve  diferença 
estatística em relação 
à idade ou sexo nos 
três países, entre os 
indivíduos com 
demência ou entre os 
cuidadores. O nível 
educacional das 
pessoas com 
demência era mais 
alto na Argentina e 
mais baixo no Brasil. 
Com relação à 
gravidade da 
demência, os 
participantes eram 
menos prejudicados 
na Argentina do que 
nos outros dois 
países. O 
comprometimento foi 
mais grave no Brasil, 
enquanto a 
distribuição foi mais 
homogêneano Chile. 
O nível de 
escolaridade (em 
anos)  foi maior entre 
os indivíduos com 
demência leve e 
menor entre os 
indivíduos com 
demência grave. Além 
disso, o nível 
socioeconômico 
também foi mais 
elevado entre os 
indivíduos com 
diagnóstico de 
demência leve 

O comportamento 
compulsivo- obsessivo, 
alucinações, aumento 
do esquecimento, 
alteração do apetite e 
aumento da   dificuldade 
nas atividades de vida 
diária foram  relatados 
com maior frequência 
entre os indivíduos com   
demência moderada a 
grave. Um declínio 
significativo na função 
de memória foi relatado 
entre  53,0% das 
pessoas com demência. 
Além disso, 31,2%   
dos indivíduos com 
demência sentiram- se 
mais tristes e 37,4% 
apresentaram aumento 
dos sintomas de 
ansiedade. Esses 
sintomas de ansiedade 
foram maiores em 
indivíduos com 
demência leve  a 
moderada, enquanto 
os sintomas de 
agitação foram 
maiores em 
indivíduos com 
demência grave. 
Além disso, 
comportamento 
compulsivo- obsessivo, 
alucinações, 
esquecimento 
aumentado, apetite 
alterado e maior 
dificuldade nas 
atividades de vida 
diária foram   relatados 
com maior frequência 
entre indivíduos com 
demência moderada a 
grave. 
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Os cuidadores 
familiares relataram se 
eles ou seus familiares 
com demência 
experimentaram 
alguma mudança, 
comparando sua 
condição antes e 
durante o isolamento 
social.     Havia três 
opções de resposta: 
sim. Parcialmente ou 
não. A gravidade da 
demência foi 
determinada por meio 
da Escala de valiação 
funcional (FAST), que 
permite o 
estadiamento 
observando o 
comprometimento 
cognitivo do paciente e 
seu grau de
 depen
dência funcional. O 
FAST possui sete 
estágios, variando de 
1 a 7. No presente 
estudo, foram 
considerados os 
seguintes estágios de 
demência: leve 
(estágio 4), moderado 
(estágio 6) e grave, a 
partir do estágio 6a 
(necessita de ajuda 
para se vestir) para o 
estágio 7f (perda da 
capacidade de manter 
o apoio da cabeça).
 O 
nível socioeconômico 
foi estabelecido por 
meio de um critério de 
avaliação econômica 
que estratifica as 
famílias em seis 
classes sociais (A, B1, 
B2, C1, C2, DE), 
sendo a classe A o 
nível socioeconômico 
mais alto e as classes 
DE os mais baixos. 
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Discussão 
As evidências encontradas nesta revisão atestam que o período de isolamento 

social impactou no declínio cinético funcional em idosos com Alzheimer, a redução do 
contato social e da atividade física durante o isolamento podem ter induzido a essas 
alterações funcionais. Além disso, idosos com doença de Alzheimer estão mais 
vulneráveis ao declínio funcional por conta da progressão da doença. A restrição ao 
contato físico com outras pessoas em situações que requerem cuidados físicos6. 

Andrade et al8. Observa que a medida que a doença de Alzheimer progride, o 
paciente apresenta deterioração das habilidades de realizar atividades diárias sem 
ajuda, consequentemente os pacientes com doença de Alzheimer podem ter 
dificuldade em compreender e cumprir as novas políticas que foram implementadas 
em resposta ao COVID-19, como usar máscaras e manter a distância física. Como tal, 
os pacientes, mas avançados com doença de Alzheimer não serão capazes de 
compreender e se ajustar a atual situação de pandemia. 

Já no estudo de Brown et al7. A compreensão e apreciação do impacto atual e 
potencial da pandemia em indivíduos com doença de Alzheimer e demências 
relacionadas pode ajudar no seu tratamento. Além da idade, o aumento da morbidade 
e mortalidade é esperado em pacientes com doença de Alzheimer e demências 
relacionadas devido a associação de ADRD com comorbidades físicas e outras 
características da doença de Alzheimer e demências relacionadas. 

O artigo sobre a perda da capacidade funcional em idosos com doença de 
Alzheimer, mostrou que foi desenvolvido um modelo de regressão linear com as 
variáveis significativas e o modelo final incluíram CDR, escore do MEEM, com base 
nessa análise, essas variáveis explicaram 61,1% do declínio da capacidade funcional 
em idosos com Alzheimer. Avaliar a capacidade física e funcional em idosos com 
Alzheimer, permite ao profissional identificar a gravidade do comprometimento motor8. 

Observou-se que em todos os estudos propostos abrangiam idosos entre 60 e 
80 anos de idade, e foi identificado o declínio cinético funcional em idosos com 
Alzheimer, por consequência do período pandêmico. É imprescindível esclarecer que é 
necessário a publicação de mais estudos e que tenham um maior número de 
participantes e com grupos de idosos de cada gênero, tendo em vista as diferenças 
sistêmicas de cada sexo. 
 
Conclusão 

Os resultados obtidos nesta revisão sistemática de literatura, demonstraram 
que as hipóteses de que o período da pandemia, afetou ainda mais os idosos com 
demência de Alzheimer, esses idosos apresentaram uma diminuição das habilidades 
de realizar suas atividades de vida diária. 
Conhecer essas características funcionais e a fragilidade dessa população pode ser um 
fator contribuinte para estratégias preventivas de evitar ou minimizar os prejuízos 
desse declínio. 
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Resumo 
A pronação também conhecida como “barriga pra baixo", a posição traz a diminuição 
da pressão exacerbada sobre a base pulmonar, trazendo a abertura dos alvéolos. É 
uma terapia onde seu principal objetivo é ajudar na melhora da função dos pulmões e 
consequentemente na melhor recuperação e um melhor conforto pro paciente no 
leito.Basicamente a técnica consta em deitar o paciente de costas pra cima, seguido 
em deixar um braço em posição de flexão e o outro em extensão. Equivalente a 
posição de nadador. A utilização da técnica tem levantado resultados notáveis, a 
manobra não é utilizada de agora, mas com a chegada do COVID 19 ela se tornou 
utilizada num âmbito maior. A utilização da manobra em pacientes com COVID 
necessita de um planejamento, organização da equipe multidisciplinar para que se 
faça um posicionamento adequado e com total segurança pro paciente. 
 
Palavras-chave: Pronação; Decúbito Ventral; Ventilação Mecânica; Covid19. 
 
Abstract 
Pronation also known as "panza abajo", the position to reduce the exacerbated 
pressure on the lung base, opening the alveoli. It is a therapy whose main objective is 
to help improve lung function and, consequently, improve recovery and greater 
convenience for the patient. in bed. Basically, the technique consists of placing the 
patient's mouth upside, followed by leaving an arm in a flexion position and the other 
in extension. Equivalent to the swimmer's position. The use of the technique has 
planted remarkable results, the maneuver is not used now, but with the arrival of 
COVID 19 it is more used in a broader context The use of the maneuver in patients 
with COVID requires planning, organization of the equipment multidisciplinary so that 
you can carry out an adequate positioning with total security for the patient. 
 
Keywords: Pronation; Prone position; Mechanical ventilation; COVID-19. 
 
Resumen 
Pronación también conocida como "panza abajo", la posición reduce la presión 
exacerbada sobre la base pulmonar, abriendo los alvéolos. Es una terapia donde su 
principal objetivo es ayudar a mejorar la función pulmonar y, en consecuencia, mejorar 
la recuperación y mayor comodidad para el paciente. en cama. Básicamente, la 
técnica consiste en colocar al paciente boca arriba, seguido de dejar un brazo en 
posición de flexión y el otro en extensión. Equivalente a la posición del nadador. El 
uso de la técnica ha planteado resultados notables, la maniobra es no se utiliza ahora, 
pero con la llegada del COVID 19 se ha vuelto más utilizado en un contexto más amplio 
El uso de la maniobra en pacientes con COVID requiere planificación, organización 
del equipo multidisciplinar para que se pueda realizar un posicionamiento adecuado y 
con total seguridad para el paciente. 
 
Palabras clave: Pronación; Posición prona; Ventilacion mecanica; COVID-19. 
 
Introdução 

O corona vírus é uma infecção pulmonar, surgiu em 2019 na China, a infecções 
pelo vírus pode variar desde infecções assintomáticas a infecções respiratórias 
(quadros graves), quando o quadro do paciente é grave onde á comprometimento 
respiratórios como pneumonia grave, insuficiência respiratória, sepse e choque 
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séptico, tromboembolismo, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, insuficiência 
renal aguda, síndrome do desconforto respiratório agudo(SDRA) entre outras 
complicações, assim pode necessitar de suporte respiratório. ‘’os principais sintomas 
da doença de acordo com o protocolo de manejo o novo covid-19 são febre (83%), 
tosse (82%), dispneia (31%), mialgia (11%), confusão mental (9%), cefaleia (8%), dor 
de garganta (5%), rinorreia (4%), dor torácica (2%) e náuseas e vômitos (1%)”. (ISSN 
1678-7099). A maioria dos pacientes infectados pelo vírus apresentam sintomas leves 
e não desenvolvem complicações, “14% evoluem para um estágio mais grave sendo 
hospitalizados, onde necessário uso de suporte de oxigênio e ventilação mecânica” 1.  

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) acomete cerca de 31% 
a 67% dos pacientes infectados, e a utilização da técnica prona pode evitar que o 
paciente chegue nesse estágio” 1.  

A posição prona é usada desde 1970, onde seu maior marco foi na década de 
80 que era e é usada para tratamento na SDRA (síndrome do desconforto 
respiratório). A síndrome do desconforto respiratório agudo é um quadro pulmonar 
grave, costuma ser encontrada nos pacientes graves e com lesões importantes, um 
paciente em situação grave pelo COVID 19 pode evoluir rapidamente para essa 
síndrome. As manifestações mais comuns da infecção pelo SARS-COV-2 se referem 
a uma pneumonia viral com graus variáveis de comprometimento respiratório e até 
40% dos pacientes hospitalizados, que podem desenvolver uma síndrome do 
desconforto respiratório agudo” 8. 

As primeiras afirmações sobre o quão benéfico é a troca de decúbito em 
pronação surgiu em 1974, quando se sugeriu que pacientes anestesiados e 
paralisados posicionados em decúbito ventral poderiam exibir uma melhor expansão 
das regiões dorsais do pulmão e consequentemente a melhora da oxigenação, “em 
1976 mostraram em um estudo que a posição tinha aumentado a oxigenação em cinco 
pacientes com a SDRA sem que apresentasse efeitos colaterais, essa técnica foi 
descrita pela primeira vez por Margaret Piehl, foi observado que a Pao2 Pressão 
parcial de Oxigênio havia aumentado em cerca de 30mmHg, mas a comunidade 
cientifica não deu muito credito” 3. 

A ventilação mecânica (VM) consiste em um método de suporte para o 
tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, 
uma vez que substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea, com o objetivo 
de propiciar adequada troca gasosa, reduzir o trabalho da musculatura respiratória e 
diminuir a demanda metabólica.” 3, quando um paciente apresentar insuficiência 
respiratória e dispneia, devido a baixa taxa de oxigênio no sangue, dependendo da 
evolução do paciente é recomendado ao auxílio da ventilação mecânica. Também é 
um meio de fornece o suporte no tratamento de pacientes com insuficiência 
respiratória, e é essencial para alguns dos pacientes com Covid 19, “entre todos os 
indivíduos que são acometidos pelo vírus cerca de 5% vão parar na UTI, necessitando 
de suporte ventilatório” 17. 

Em março de 2020 a técnica da pronação foi evidenciada e recomendada pelo 
ministério da saúde para pacientes que forem acometidos pelo Covid 19. “Para os 
adultos em ventilação mecânica com covid-19 e síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA) de moderada a grave, sugerimos a ventilação em pronação por 12 a 
16 horas em vez de ventilação sem pronação”. (Protocolo de manejo clínico da covid-
19 – 

Ministério da saúde).  Esta técnica sempre foi utilizada por fisioterapeutas nas 
UTIS se tornou mais evidenciada na pandemia que começou em 2019/2020 por conta 
da sua utilização em pacientes que estão hospitalizados com COVID 19.” A técnica 



 

- 74 - 
 

consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral (barriga pra baixo), o que faz a 
distribuição uniforme do estresse e da tensão pulmonar” 2. 
Diante o exposto, a pergunta que este projeto de pesquisa irá responder pode ser 
enunciada da seguinte forma: é eficaz a utilização da pronação em paciente 
acometido pelo COVID 19 e sob ventilação mecânica? 
 
Métodos 

Foi realizada uma revisão sistemática, de acordo com o prefferred reporting 
items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA), com a seguinte temática- 
Importância da pronação em pacientes intubados sob ventilação mecânica com 
COVID-19. 

A pesquisa foi realizada por coletas de dados através das seguintes bases de 
dados: PUBMED, PEBMED, SCIELO, PEDRO, ASSOBRAFIR, SANARSAUDE, 
SAUDE.GOV. 
 
Seleção de evidências 

O objetivo dessa revisão sistemática foi alcançado através da estratégia PICO 
(patient intervention comparison outcome). Qual a Importância da pronação em 
pacientes intubados sob ventilação mecânica com COVID-19? 

Os artigos foram encontrados por meio de buscas eletrônicas e manuais, de 
início foram identificados através de descritores, em seguida eleitos para leitura, e por 
fim inseridos no estudo. Os artigos foram comparados na busca de duplicação entre 
as estratégias e base de dados. 
 
Critérios de inclusão e exclusão 

Foram considerados para analise apenas artigos publicados entre 2004 e 2021, 
que abordem a temática proposta- o uso da pronação, ventilação mecânica, covid -
19, a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDRA), e pacientes submetidos a 
entubação. Foram excluídos os estudos onde não abordem os tópicos que o estudo 
tem como temática. Assim como artigos desatualizados, artigos pagos, fontes 
duvidosas. 
 
Resultados  

Foram encontrados 65 artigos científicos envolvendo a temática proposta: 
Importância da pronação em pacientes intubados sob ventilação mecânica com 
COVID-19. Foram inclusas as palavras-chaves: Pronação; Decúbito Ventral; 
Ventilação Mecânica; Covid 19. Foram excluídos 47 estudos, que não empregavam 
os critérios de elegibilidade da pesquisa. Somente 13 artigos foram incluídos no 
carater qualitativo. 
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Figura 1: Fluxograma de seleção de evidências de acordo com as diretrizes 
PRISMA. 
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Quadro 1: Estudos: com a técnica de pronação, submetidos a intubação, sob 
uso de ventilação mecânica e acometidos com covi-19. 

 
 
Autores  Critérios de 

inclusão 
Intervenção Desfecho e Conclusões 

Kelly C A 
Paiva, 
Osvaldo S 
Beppu. 

 

Posição prona. 

 

Discutir os 
aspectos 
fisiológicos e 
clínicos da 
posição prona na 
síndrome do 
desconforto 
respiratório 
agudo. 

 

Se considerarmos a utilização da 
posição prona em termos de 
diminuição de mortalidade os 
resultados dos trabalhos publicados 
não recomendam a sua utilização em 
todos os pacientes com SDRA, mas 
talvez em pacientes mais hipoxêmicos 
a sua aplicação possa ser benéfica. 

 

Matt Arents, 
Eric Yim, 
Lindy Klaff. 

 

Característica
s e Resultados 
de 21 
pacientes 
criticamente 
doentes com 
covid-19 no 
estado de 
Washington. 

 

Descreve-se a 
apresentação 
clínica, 
características e 
resultados nos 
casos de covid-
19, na unidade de 
tratamento 
intensivo (UTI), 
para informar 
outros clínicos 
tratando 
pacientes 
criticamente 
doentes com 
covid-19. 

 

Forneceu algumas experiências 
iniciais a respeito das características 
do covid-19 em pacientes com 
comprometimento crítico.  

 

WD, DI, WU, 
Tiantian, LIU, 
Qun, Yang, 
Zhicong. 

 

O surto do 
Sars-cov-2: o 
que nós 
sabemos. 

 

Reúne e 
consolida a 
epidemiologia, 
manifestações 
clínicas, 
diagnostico, 
tratamentos e 
prevenções 

 

Sugere-se que devemos desenvolver 
critérios mais detalhados para a 
prevenção e o controle do vírus, e 
critérios mais rigorosos para a 
liberação dos pacientes após o 
tratamento. 
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desse novo tipo 
de coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

Aline S Melo, 
Renan M S de 
almeida, 
Cláudio D de 
Oliveira. 

 

A mecânica da 
ventilação 
mecânica. 

 

Avanços no 
suporte 
ventilatório, na 
descrição dos 
mecanismos 
fisiológicos e, 
principalmente, 
no funcionamento 
dos principais 
modos 
ventilatórios. 

 

Em concordância com a literatura, 
usar volumes correntes baixos no 
pré-operatório foi associado a 
melhor desfecho. Por outro lado, 
apesar da ocorrência comum de 
atelectasias nesse contexto, não foi 
observado benefício no uso de PEEP 
alta e recrutamento no pré-
operatório. Mais estudos são 
necessários para comprovar que os 
modos avançados resultam em 
melhores desfechos para os 
pacientes em ventilação mecânica. 

 

Marcelo A 
Holanda, 
Bruno V 
Pinheiro 

 

Pandemia por 
Covid-19 e 
ventilação 
mecânica: 
enfrentando o 
presente, 
desenhando o 
futuro. 

 

A história da 
ventilação 
mecânica, sua 
evolução e uso 
nos dias atuais. 

 

Os desafios estão postos cabe a nós 
enfrentá-los no presente ao mesmo 
tempo que construímos as bases de 
um futuro promissor para a VM no 
Brasil e no mundo. 
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Borges DL, 
Rapello GV, 
Andrade FM 

 

Informações 
sobre a 
utilização da 
posição prona 
no tratamento 
da 
insuficiência 
respiratória 
aguda (IRpA) 
secundária à 
COVID-19. 

 

Trazer 
informações 
sobre a utilização 
da posição prona 
no tratamento da 
insuficiência 
respiratória aguda 
(IRpA) secundária 
à COVID-19. 

 

A posição prona é um recurso 
terapêutico que pode melhorar o 
processo de oxigenação de pacientes 
com SDRA, mas orienta-se que se 
tenha cautela na indicação do 
tratamento e alerta-se sobre a 
necessidade de haver treinamentos 
para os profissionais que atuam nas 
UTI´s para empregar a técnica com 
segurança. 

 

 

Ananias MA, 
Cambraia AA, 
Calderano 
DC. 

 

Efeitos da 
posição prona 
nos 
parâmetros da 
mecânica 
respiratória e 
gasométricos 
dos pacientes 
com SDRA 
grave 
internados na 
Unidade de 
Terapia 
Intensiva 
(UTI). 

 

Foi feita a análise 
descritiva de sete 
pacientes com 
SDRA grave 
submetidos à 
ventilação em 
posição prona. 

 

Houve melhora significativa na 
complacência pulmonar estática, na 
PaO2, no índice de oxigenação 
(relação PaO2/FiO2), na PaCO2e na 
FiO2, com baixa incidência de 
complicações graves. 

 

 

Felipe A. 

 

Posição prona 
é uma 
poderosa 
aliada na 
Covid-19 
grave. 

 

incluiu pacientes 
adultos com 
Covid-19 
confirmada, na 
ventilação 
mecânica, com 
hipoxemia 
moderada a 
severa 
(PaO2/FiO2 ≤ 
200 mmHg), 
diagnosticados 
nos dois 
primeiros dias de 

 

A mortalidade foi menor nos pacientes 
que iniciaram a estratégia de posição 
prona de forma precoce (nos 
primeiros 2 dias de admissão à UTI) 
quando comparado à pacientes que 
não receberam a mesma estratégia 
nesse período. 

. 
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admissão à UTI. 
Foram 
comparados os 
pacientes que 
receberam a 
estratégia de 
posição prona 
nos dois 
primeiros dias de 
UTI em relação 
aos pacientes 
que não foram 
pronados. 

 

Patrizio 
Petrone, 
Collin EM 
Brathwaite ,e 
D'Andrea K. 
Joseph 

 

Ventilação 
prona como 
tratamento da 
síndrome do 
desconforto 
respiratório 
agudo 
relacionada a 
COVID-19. 

 

Revisar os 
princípios 
fisiológicos e os 
efeitos da 
ventilação em 
prona, 
posicionamento, 
bem como suas 
contraindicaçõe
s e complicações. 

 

O posicionamento prono deve ser 
considerado no início do curso da 
SDRA devido ao COVID-19 e ser 
utilizado até que haja uma melhora 
nas trocas gasosas, na mecânica e no 
curso clínico geral. 

 

Sten GE 
Lindahl 

 

Usar a posição 
prona pode 
ajudar a 
combater o 
desenvolvimen
to de hipóxia 
rápida em 
alguns 
pacientes com 
COVID-19.  

 

Fornece alguns 
insights sobre o 
papel das 
posições supina e 
prona do corpo e 
resume a 
compreensão 
mais recente dos 
mecanismos 
responsáveis. 

 

Parece que usar a posição prona para 
combater o rápido desenvolvimento 
de hipóxia profunda em alguns 
pacientes com COVID-19 é uma 
ferramenta útil. Isso poderia até ser 
usado em pacientes com respiração 
espontânea com hipoxemia profunda 
antes do início da ventilação 
mecânica e oxigenação 
extracorpórea. 

 

 

 

Ken Kulijt S. 
Parthar, 
Danny J. 
Zuege, Karen 

 

Posicionament
o prona para 
pacientes 

 

Oferecer dez 
dicas, baseadas 
nas estratégias 

 

O uso de do posicionamento prono 
requer uma compreensão das 
indicações e riscos, juntamente com 
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Shariff, Gwen 
Knight, e 
Sean M. 
Bagshaw 

Síndrome do 
desconforto 
respiratório - 
dicas para 
preparação e 
uso durante a 
pandemia 
Covid-19. 

de 
posicionamento 
prona de Alberta 
durante a Covid-
19, para 
implementar e 
melhorar com 
segurança o uso 
adequado do 
posicionamento.  

o planejamento adequado do sistema 
de saúde por meio do 
desenvolvimento de protocolos e 
procedimentos, bem como simulação 
e prática para ganhar uma maior 
competência. 

 

Gabriel A 
Roberto, 
Carolina M B 
Rodrigues, 
Leandro O 
Dallacua, 
Livia M G 
Melro. 

 

Ventilação 
mecânica em 
pacientes 
portadores de 
covid-19. 

 

Utilização da 
ventilação 
mecânica em 
pacientes com 
covid-19, uso, 
parâmetros, 
indicação e 
contraindicaçõe
s. 

 

Sendo a COVID-19 uma doença 
grave e ameaçadora à vida, é 
imperativo que os Cuidados Paliativos 
façam parte do plano de tratamento 
do paciente vitimado por essa 
infecção, não só no que tange o 
controle de sintomas, mas também 
em relação ao cuidado dos pacientes 
e de sua família. 

 

Yaping Chen, 
Jianmin 
Shang, Hua 
Feng, Feng 
Wan, Yanq 
Zhang e 
Liang Tan. 

 

Posicionament
o prono em 
pacientes 
entubados e 
mecanicament
e ventilados 
com SARS-
COV-2. 

 

Realizado entre 
os pacientes com 
SARS-CoV-2 
internados na 
unidade de 
terapia intensiva 
(UTI) do Hospital 
Huoshenshan em 
Wuhan, China. 

 

Mostrou-se que a posição prona 
prolongada é um tratamento viável e 
seguro para estender o tempo de 
sobrevivência de pacientes covid-19 
e mecanicamente ventilados. 

 
Discussão  

O estudo de WD, DI, WU, Tiantian, LIU, Qun, Yang, Zhicong O surto do Sars-
cov-2: o que nós sabemos-em 2020 diz que- desde dezembro de 2019 começaram 
relatos de pacientes com pneumonia com causas desconhecidas na China, o 
patógeno do novo coronavírus foi identificado por hospitais. Em 30 de janeiro de 2020 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a situação como uma “emergência 
de saúde publica de importância internacional”. A uma extensa variedade de 
manifestações clínicas vistas nos pacientes contaminados desde a doença de forma 
leve, a moderada e grave. Os sintomas não são específicos e a doença pode se 
apresentar desde a ausência de sintomas (assintomático) à pneumonia grave e morte. 
Se constatou que os sintomas mais comuns são febre (98% dos casos), tosse (76%), 
mialgia ou fadiga (44%) e alguns sintomas atípicos como escarro (28%), dor de 
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cabeça (8%), hemoptise (5%) e diarreia (3%). De acordo com o estudo o vírus é 
facilmente transmitido, e pode afetar todas as populações. 

A pandemia iniciou no início de 2020 com isso se encontraram no caminho 
algumas barreiras, dificuldades, e consequência que irão ficar na sociedade por muito 
tempo, no artigo “pandemia por covid-19 e ventilação mecânica: enfrentando o 
presente, desenhando o futuro” – a VM ao longo dos anos evoluiu de um suporte 
voltado a normalizar as trocas gasosas e se tornou uma técnica capaz de fazer esse 
suporte, sem lesar os pulmões, comprometer órgãos ou promover disfunções. 70 anos 
depois a VM deu início ao seu maior desafio “a pandemia do covid-19”. A pneumonia 
pelo covid-19 causa lesão grave no parênquima pulmonar, com hipoxemia intensa em 
10% a 20% dos casos. Os elevados números de contaminados, a forma grave da 
doença se da em poucos casos de acordo com o artigo, mas capaz de causa um 
colapso no sistema de saúde. O tempo de intubação de um paciente com covid-19 
pode chegar de duas até quatro semanas com cuidados intensivos, as complicações 
como pneumonia associada a própria VM, tromboembolismo pulmonar, entre outros, 
trazem uma contribuição para o aumento da taxa de morbidade e mortalidade. O 
momento se torna histórico por marcar uma tomada de consciência e mudanças 
quanto ao papel do suporte ventilatório. 

O estudo da mecânica de ventilação mecânica de Aline S Melo, Renan M S de 
almeida, Cláudio D de Oliveira.-2014 – a ventilação mecânica faz uma substituição 
total ou parcial da ventilação espontânea ,fazendo uma melhor adequação das trocas 
gasosas, reduzindo o trabalho da musculatura respiratória e diminui a demanda 
metabólica, o estudo relata que os modos ventilatórios mais utilizados são a ciclagem 
a tempo, a fluxo e a pressão, e o mais recente tipo de ciclagem seria a disparo elétrico 
que ocorre pela detecção de atividade elétrica no diafragma. 

No estudo Matt Arents, Eric Yim, Lindy Klaff- “Características e Resultados de 
21 pacientes criticamente doentes com covid-19 no estado de Washington”. - Em 
2020- relatam 21 casos de pacientes críticos afetados pela covid-19, onde tiveram 
uma alta taxa do desenvolvimento da SDRA e um alto risco de morte, demonstra-se 
resultados ruins a curto prazo entre pacientes que necessitaram de ventilação 
mecânica. No decorrer da pesquisa foram verificados 18 casos onde pacientes 
apresentaram comorbidades, e de início 15 pacientes foram submetidos a ventilação 
mecânica, e a SDRA foi diagnosticada em todos os 15 pacientes e 8 deles 
desenvolveram a SDRA de forma grave após 72 horas. 

Dez a 15% dos pacientes dos pacientes hospitalizados com Covid-19 irão 
necessitar de intervenções intensivas por conta de insuficiência respiratória aguda, a 
ventilação mecânica pode substituir e auxiliar na respiração espontânea está indicada 
para casos   de   insuficiência   respiratória   tanto hipercápnica quanto hipoxémica.  

De acordo com o estudo - “Ventilação mecânica em pacientes portadores de 
covid-19”. O padrão pulmonar de pacientes com covid-19 acontece uma alta 
complacência pulmonar acometidos por pneumonia viral. A VM não corrige a resposta 
fisiológica à hipoxemia grave causada pelo vírus (inflamação, febre alta e aumento 
pela demanda de oxigênio). Mas sim pode até piorar essas disfunções devido à lesão 
pulmonar induzida por ventilação mecânica. Pacientes sedados podem ocorrer 
atelectasias por forças gravitacionais em regiões pulmonares, fazendo com que 
regiões pulmonares diminuírem não disponíveis para troca gasosas, a posição prona 
melhora a oxigenação e ventila de um modo menos prejudicial, tolerando a VNI por 
causa de uma maior densidade de vasos pulmonares na região dorsal, 
independentemente da gravidade, há aumento relativo da ventilação nessa região 
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resultando em uma melhor relação V/Q. O estudo também relata a diminuição da 
mortalidade em pacientes portadores de SDRA após o uso da prona. 

Uma das estratégias adotadas no tratamento de pacientes com SDRA se 
enfatiza a posição prona de acordo com o artigo “Informações sobre a utilização da 
posição prona no tratamento da insuficiência respiratória aguda (IRpA) secundária à 
COVID-19”, essa estratégia consiste em posicionar o paciente em decúbito ventral, o 
que deve trazer uma melhor distribuição do estresse e da tensão pulmonar, melhora 
da relação ventilação/perfusão , da mecânica pulmonar e da parede torácica, 
agregando para a redução do tempo de VM e da taxa de mortalidade. O estudo relata 
que a utilização da técnica deve ser usada o mais precocemente possível nas 
primeiras 48 horas de preferência nas primeiras 24 horas, em pacientes com SDRA e 
outras alterações gasosas, e deve ser mantida por pelo menos 16 horas (podendo 
atingir 20 horas). A posição prona é um recurso fisioterapêutico que melhora o 
processo da oxigenação nos pacientes com SDRA, mas de acordo com o estudo para 
se ter total efetividade é necessário ser realizada por uma equipe experiente e bem 
treinada, assim ajudando a determinar o sucesso da manobra. 

De acordo com Kelly de Albuquerque Paiva, e Osvaldo S Beppu no artigo 
“posição prona” em 2004- a primeira afirmação que a posição prona poderia produzir 
efeitos surgiu em 1974 e desde lá sendo usada para tratamentos, principalmente em 
hipoxemia no caso dos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo 
(SDRA). O efeito fisiológico mais importante verificado na posição prona é a melhora 
da oxigenação que ocorre em cerca de 70% a 80% dos pacientes com SDRA, essa 
melhora pode se dá a vários mecânicos, dentre eles estão a diminuição dos fatores 
que contribuem para o colabamento alveolar, a redistribuição da ventilação alveolar e 
da perfusão. De acordo com o estudo a principal indicação da técnica é a SDRA, já 
suas contraindicações seriam queimaduras, ferimentos na região da face ou na região 
ventral, uma instabilidade da coluna vertebral, hipertensão intracraniana, arritmias 
graves ou hipotensão severa. Em relação as complicações o trabalho relata que 
extubação acidental, hipotensão severa e arritmias tem probabilidades baixas de 
acontecer devido aos cuidados fisioterapêuticos e de enfermeiros, mas em 
praticamente 100% dos casos o edema facial é uma complicação comum de 
acontecer. 

O uso da posição prona se dar aos seus inúmeros efeitos, o artigo ”Efeito da 
posição prona na mecânica respiratória e nas trocas gasosas em pacientes com 
SDRA grave” relata que o edema e o colapso alveolar mais intensos nas fases 
precoces da SDRA são responsáveis pela grave hipoxemia que os pacientes 
apresentam, de acordo com os dados coletados no estudo  a posição prona melhora 
a relação ventilação/perfusão, o efeito fisiológico mais importante da manobra é a 
melhora da oxigenação, a posição prona torna-se mais homogénea quando 
comparada a posição supino. O estudo também relata alguns eventos adversos que 
podem ocorrer durante a utilização do tratamento de troca de decúbito, como edema 
de face, que acomete quase 100% dos pacientes quando permanecem muitas horas 
em prono, mas que não foi considerada com grave (com risco a vida), 7 pacientes 
foram submetidos a utilização da posição e 5 apresentaram complicações adversas, 
sendo que apenas 1 paciente apresentou extubação acidental considerada como uma 
complicação grave. 

O estudo “posição prona: uma poderosa aliada na Covid-19 grave” traz casos 
de pacientes, adultos com covid-19 com hipoxemia moderada a severa, onde foram 
sujeitos ao uso da técnica de pronação. Comparando pacientes que foram pronados 
nos dois primeiros dias de UTI (30%), a pacientes que não foram pronados, a taxa de 
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mortalidade foi menor em pacientes que foram submetidos a técnica de forma precoce 
comparando aos pacientes que não foram sujeitos a técnica nesse mesmo período. 

O posicionamento prono melhora a oxigenação na maioria dos pacientes (70% 
a 80%) com SDRA, é uma estratégia de resgate da hipoxemia grave. Apesar de 
grandes evidencias a favor da troca de decúbito, ainda se nota uma resistência e 
pouca utilização da técnica nos Estados Unidos em comparação com a Europa, devido 
as barreiras operacionais para realizar de acordo com os estudos “ventilação prona 
como tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo relacionada a 
COVID-19”. O artigo diz que o posicionamento prono é iniciado apos 12-48h, trazendo 
um resultado mais eficaz, pois as unidades pulmonares colapsadas serão recrutadas 
mais facilmente durante a fase aguda da SDRA. O posicionamento prono tem duração 
de 6 a 8horas por dia. As equipes devem ser bem preparadas e dedicadas para pronar 
os pacientes, principalmente pacientes que estão entubados e fazem uso de tubos, 
com SDRA grave devido ao covid-19.  

Como diz o artigo “Usar a posição prona pode ajudar a combater o 
desenvolvimento de hipoxia rápida em alguns pacientes com COVID-19” o uso da 
posição prona de forma precoce, ajuda no combate da hipoxia que os pacientes com 
covid grave podem acabar gerando, o uso da técnica se mostrou bastante eficaz, até 
mesmo em pacientes que não estão em uso de ventilação mecânica e com ventilação 
espontânea. 

É muito importante a preparação da equipe multiprofissional, para o sucesso 
de uma pronação eficaz, o artigo “Posicionamento prona para pacientes Síndrome do 
desconforto respiratório - dicas para preparação e uso durante a pandemia Covid-19” 
relata dicas para uma realização da técnica em pacientes com a SDRA para serem 
usadas durante a pandemia, uso de parâmetros necessários para não ocorrer nenhum 
tipo de contaminação, o numero total de profissionais durante a técnica, cuidados com 
pacientes entubados ou que fazem uso de tubos, oxigénios, e também técnicas 
associadas que podem ser realizadas durante o tratamento, com a ventilação 
mecânica. 

Este estudo “Posicionamento prono em pacientes entubados e mecanicamente 
ventilados com SARS-COV-2” - relata sobre dobre dois grupos onde se foram 
estudados, diz que a mortalidade de 14 dias foi de 25% em 40 pacientes com covid 
em estado critico que receberam intubação e ventilação mecânica, entre os que 
morreram apenas 2 receberam pronação de longo prazo, enquanto 12 foram mantidos 
em posição supina, os pacientes que receberam a técnica de pronação estenderam o 
tempo de sobrevivência. Com a mortalidade exacerbada SDRA induzida pelo covid-
19, o índice diminuiu quando os pacientes foram sujeitos ao uso da pronação. 
 
Conclusão 

Os resultados que foram encontrados nesta revisão sistemática, alegam a 
eficácia e aplicabilidade do uso da técnica de pronação em pacientes intubados com 
covid-19, e quando associados a ventilação mecânica podem ter um resultado ainda 
mais satisfatório. Sabemos que a técnica de pronação tem como principal objetivo a 
melhora da oxigenação e da relação ventilação/perfusão do paciente, assim evitando 
o colabamento pulmonar ou alveolar, diminuindo a gravidade nos pulmões, assim 
trazendo conforto respiratório. 

É de grande relevância também relatar que a técnica tem sim riscos, mas que 
em sua grande maioria não são considerados graves com risco de vida. 
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É importante enfatizar que além da sua grande funcionalidade, usada também de 
forma precoce tende a diminuir a taxa de intubação prolongada, e um 
restabelecimento pulmonar nas 36 primeiras horas.  

Diante disso também podemos relatar que todos os artigos têm em comum a 
eficácia da técnica em pacientes com covid, pois o vírus traz a SDRA em quase todos 
os pacientes acometidos quando necessários cuidados intensivos, e o uso da técnica 
de pronação mostra a efetividade e importância no uso em suas práticas clínicas. 
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Resumo 
Atualmente o mundo todo tem uma preocupação com os danos físicos e mentais 
ocasionados na pandemia sejam pelos agravos causados pela COVID-19, seja em 
virtude das medidas de isolamento, em especial na população com maior risco, os 
idosos. Contudo, recentes estudos apontam que a intervenção fisioterapêutica com 
exercício físico vem a ser uma excelente estratégia de prevenção e reabilitação para os 
idosos dentro desse contexto da Pandemia do COVID-19. Objetivo deste artigo foi 
verificar quais os efeitos e benefícios da utilização de exercícios como terapia para 
prevenção e reabilitação do comprometimento físico e mental da população idosa 
durante a pandemia por COVID 19. O método utilizado trata-se de uma revisão 
sistemática, do tipo avaliativo que uso os princípios do método PRISMA, com busca 
nas bases de dados, LILACS, SCIELO e PUBMED, selecionando estudos completos, 
em inglês e português publicados nos últimos 3 anos, com a temática intervenção 
fisioterapêutica preventiva e de reabilitação para os idosos nesse período de pandemia 
por COVID 19. Os artigos incluídos têm uma amostra composta por idosos e de ambos 
os sexos. A busca nas bases de dados resultou em 51 artigos dos quais apenas 10 
preencheram os critérios de inclusão e exclusão. Os dados apresentados nos estudos 
deixam claro o consenso de que a fisioterapia pode cumprir um papel importante de 
prevenção e reabilitação de idosos durante a pandemia da covid-19, evitando 
complicações secundária que venham a provocar problemas físicos e mentais, sendo 
sua implementação fundamental para a manutenção fisiológica, corporal e cognitiva. 
Comprovou-se que a intervenção fisioterapêutica por meio dos exercícios físicos é 
um método preventivo e de reabilitação eficaz para os idosos nesse período de 
pandemia por COVID 19, visto que traz como benefícios aumento da capacidade 
cardiorrespiratória, circulatória, musculoesquelética, e da independência, bem como a 
diminuição dos níveis de estresse, depressão e ansiedade, sendo, portanto, 
fundamental para saúde.  
 
Palavras-chave: Coronavírus; População idosa; Consequências físicas e mentais da 
COVID; Terapia por exercício físico; Efeitos e benefícios. 
 
Abstract 
Currently, the whole world is concerned about the physical and mental damage caused 
by the pandemic, whether due to the harm caused by COVID-19, or due to isolation 
measures, especially in the population at higher risk, the elderly. However, recent 
studies indicate that physical therapy intervention with physical exercise is an excellent 
prevention and rehabilitation strategy for the elderly within the context of the COVID-19 
Pandemic. To verify the effects and benefits of using exercise as therapy for the 
prevention and rehabilitation of physical and mental impairment in the elderly 
population during the COVID 19 pandemic. This is a systematic review, of the 
evaluative type that use the principles of the PRISMA method, with a search in the 
databases, LILACS, SCIELO and PUBMED, selecting complete studies, in English and 
Portuguese published in the last 3 years, with the theme preventive and rehabilitation 
physiotherapeutic intervention for the elderly in this period of pandemic by COVID 19 
The articles included have a sample composed of elderly people and of both sexes. 
Thesearch in the databases resulted in 51 articles of which only 10 met the inclusion 
and exclusion criteria. The data presented in the studies make clear the consensus 
that physiotherapy can play an important role in the prevention and rehabilitation of the 
elderly during the covid-19 pandemic, avoiding secondary complications that may 
cause physical and mental problems, and its implementation is fundamental for the 
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physiological, bodily and cognitive maintenance. It was proven that physical therapy 
intervention through physical exercise is an effective preventive and rehabilitation 
method for the elderly in this period of pandemic by COVID 19, as it brings as benefits 
increased cardiorespiratory, circulatory, musculoskeletal capacity, and independence, 
as well as the reduction of stress, depression and anxiety levels, being, therefore, 
fundamental for the health. 
 
Keywords: Coronaviruses; Elderly population; Physical and mental consequences of 
COVID; Physical exercise therapy; Effects and benefits. 
 
Resumen 
Actualmente, el mundo entero está preocupado por los daños físicos y psíquicos que 
ocasiona la pandemia, ya sea por los daños provocados por el COVID-19, o por las 
medidas de aislamiento, especialmente en la población de mayor riesgo, los ancianos. 
Sin embargo, estudios recientes indican que la intervención de fisioterapia con 
ejercicio físico es una excelente estrategia de prevención y rehabilitación para los 
ancianos en el contexto de la pandemia COVID-19. El objetivo de este artículo fue 
verificar los efectos y beneficios del uso del ejercicio como terapia para la prevención 
y rehabilitación del deterioro físico y mental en la población anciana durante la 
pandemia de COVID 19. Los métodos utilizados son una revisión sistemática del tipo 
evaluativo que Utilizo los principios del método PRISMA, con una búsqueda en las 
bases de datos, LILACS, SCIELO y PUBMED, seleccionando estudios completos, en 
inglés y portugués publicados en los últimos 3 años, con el tema Intervención 
fisioterapéutica preventiva y rehabilitadora del anciano en este período pandémico por 
COVID 19. Los artículos incluidos tienen una muestra compuesta por personas 
mayores y de ambos sexos. La búsqueda en las bases de datos arrojó 51 artículos, 
de los cuales solo 10 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Los datos 
presentados en los estudios dejan claro el consenso de que la fisioterapia puede jugar 
un papel importante en la prevención y rehabilitación del anciano durante la pandemia 
del covid-19, evitando complicaciones secundarias que puedan ocasionar problemas 
físicos y mentales, y su implementación es fundamental para la fisioterapia. , 
mantenimiento corporal y cognitivo. Se ha demostrado que la intervención de 
fisioterapia a través del ejercicio físico es un método eficaz de prevención y 
rehabilitación para los ancianos en este período de la pandemia de COVID 19, ya que 
aporta beneficios al aumento de la capacidad cardiorrespiratoria, circulatoria, 
musculoesquelética e independencia, así como disminuyendo los niveles de estrés, 
depresión y ansiedad, siendo, por tanto, fundamental para la salud. 
 
Palabras clave: Coronavirus; Poblacion vieja; Consecuencias físicas y mentales de 
COVID; Fisioterapia; Efectos y beneficios. 
 
Introdução 

A pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) trouxe enormes 
desafios para a Saúde Pública, que vão além da fase crítica da doença e 
hospitalização1. Lidar com as sequelas físicas e psicossociais, tem sido o foco de 
profissionais de saúde de diversas áreas2. 
Estudos realizados3,4,5.6, mostraram que pacientes com coronavírus apresentam 
redução da capacidade cardiorrespiratória, limitação musculoesquelética, redução da 
independência e baixa qualidade de vida, mesmo após o término da doença. Além 
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disso, eleva os níveis de estresse, depressão e ansiedade7. 
As informações mundiais sobre a pandemia Covid-19 identificam os idosos 

como população com maior risco para essa doença8. Os Idosos são mais suscetíveis 
a ter, fraqueza muscular e limitações cognitivas culminando em perdas funcionais9. A 
velhice pode vir a ser um agravante da doença, e ratificam o peso da idade no curso 
clínico da doença10. Os idosos se encontram no grupo de risco para os casos graves 
da doença e para o desfecho de morte11. Adicionado a isto encontram-se os prejuízos 
decorrentes do isolamento social, o que contribuiu para a diminuição do nível de 
atividade física do idoso, gerando um declínio na sua saúde física e mental, 
potencializando a instalação de pneumonias e, consequentemente, levando-o a 
óbito12. 

Como impacto negativo do isolamento social tem-se a redução do nível de 
atividade física e potencialização do quadro de doenças pregressas; podendo também 
ser fonte de ansiedade e outros transtornos psicológicos. Os estudos sugerem ainda, 
que o exercício físico pode ser uma estratégia para subjugar o impacto do coronavírus 
no idoso, potencializar sua resposta imune e diminuir o risco de infecções13. Quanto 
maior o tempo de inatividade, maiores são as chances de possível desenvolvimento de 
quadros de fragilidades, o que pode ser evitado pela realização de exercícios físicos14. 

É apontado a necessidade da prática de atividade física no período de 
isolamento e frente às mudanças drásticas de rotina, em função de manter o estado 
de saúde adequada, amenizando os efeitos deletérios de doenças como diabetes, 
hipertensão arterial sistêmica ou simplesmente com o objetivo de favorecer o 
envelhecimento saudável e ativo15. A prática de exercício físico promove a melhora 
da composição corporal, declínio de dores articulares, aumento da densidade óssea, 
melhora da metabolização glicose, regularização do perfil lipídico, eficácia da 
capacidade aeróbia, melhora de força muscular e de flexibilidade e diminuição da 
resistência vascular16. 

O exercício físico ainda atua como medida benéfica para a melhora da 
imunidade na prevenção e tratamento complementar para doenças crônicas e 
infecções virais tais como o novo coronavírus17,18. O efeito protetor do exercício físico 
no sistema imunológico é crucial para responder adequadamente à ameaça da 
COVID-1919,20. Os exercícios fisioterapêuticos vêm a ser a melhor opção e 
recomendação, especialmente para os idosos no período de quarentena, que em razão 
do novo estilo de vida acarretar efeitos colaterais, com redução do nível de atividade 
física e o isolamento social, condição que afeta diretamente as funções fisiológicas 
dos principais sistemas de órgãos, os sistemas respiratório, circulatório, muscular, 
nervoso e esquelético, sendo que nesse cenário o fisioterapeuta, deve atua na 
prevenção e reabilitação das deficiências respiratórias e das limitações funcionais, ou 
seja, dos agravos que a COVID-19 venha a causar no individuo21. 

Os exercícios fisioterapêuticos como exercício aeróbico, exercícios 
respiratórios e liberação miofascial, têm se mostrado bastante eficazes para a maioria 
das doenças crônicas com efeitos diretos na saúde mental e física22. O grupo 
populacional de idosos, os exercícios vem a impactar positivamente aos danos 
causados com a COVID 19 e também apresenta efeitos adicionais sobre as marcas do 
envelhecimento e das doenças associadas a este23. 

Os exercícios físicos melhoram a saúde dos idosos fragilizados quanto aos 
aspectos físicos, cognitivos e na qualidade de vida24. É sugerido que o exercício físico 
seja capaz de atenuar a fragilidade em idosos, mostrando-se mais eficiente quando 
comparado a outras intervenções25. Uma rotina de exercícios ajuda no controle das 
comorbidades associadas aos grupos de risco, em virtude da diminuição da 
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possibilidade de desenvolver complicações associadas a COVID-19 quando a 
comorbidade pré-existente está controlada26. Ajudando ainda no controle glicêmico, 
da hipertensão arterial, da obesidade, dentre outras comorbidades do grupo de risco27. 

A prática de exercícios físicos é uma técnica usada também para melhora da 
imunidade na prevenção e tratamento complementar para doenças crônicas e 
infecções virais, tais como o novo coronavírus28. Se afirmar que o efeito protetor do 
exercício físico no sistema imunológico é crucial para responder adequadamente à 
ameaça do coronavirus29. Vários estudos30,31,32 apontam que a fisioterapia por meio 
de exercícios físicos é de suma importância, pois melhora a capacidade funcional, 
reduz as incapacidades e limitações, proporcionando maior independência, redução 
dos níveis de estresse e melhora qualidade de vida. 

Tem-se como hipótese que a intervenção fisioterapêutica por meio dos 
exercícios físicos é um método preventivo e de reabilitação eficaz e benéfico para os 
idosos nesse período de pandemia por COVID 19, visto que traz como efeito aumento 
da capacidade cardiorrespiratória, circulatória, musculoesquelética e da 
independência, bem como a diminuição dos níveis de estresse, depressão e 
ansiedade, sendo, portanto, fundamental para saúde dos idosos. 

Justifica-se assim a realização da revisão sistemática proposta pela 
necessidade de proporcionar a compreensão ampla da importância da intervenção do 
profissional fisioterapeuta com exercícios físicos na população idosa no contexto da 
pandemia do COVID 19. Ainda tem relevância firmada na medida em que se propõe 
investigar, informar e comparar os resultados dos estudos de modo a trazer 
comprovações científicas dos efeitos benéficos desse método. Portanto a presente 
revisão sistemática vem responder a seguinte pergunta: Quais os efeitos e benefícios 
da utilização de exercícios como terapia para prevenção e reabilitação do 
comprometimento físico e mental da população idosa durante a pandemia por COVID 
19? 

Perante todos esses apontamentos, tem-se como objetivo verificar quais os 
efeitos e benefícios da utilização de exercícios como terapia para prevenção e 
reabilitação do comprometimento físico e mental da população idosa durante a 
pandemia por COVID 19. 
 
Método 

Trata-se de uma revisão sistemática, sobre os efeitos e benefícios da utilização 
de exercícios como instrumento de intervenção fisioterapêutica para prevenção e 
reabilitação do comprometimento físico e mental da população idosa durante a 
pandemia por COVID 19. Na qual foi usado os princípios do método PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses) cujas 
recomendações auxiliaram na revisão sistemática, através de quatro fases: 
identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. 

Foi utilizado como base de dados os seguintes sites: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) e National Library of Medicine Nationals Institutes of Health 
(PUBMED). A busca pelos artigos empregou os descritores estabelecidos pelo 
Descritores em Ciências da Saúde – DeCS em inglês e portugues: Coronavírus 
(Coronavírus); População idosa (elderly population); Consequências físicas e mentais 
da COVID (COVID's physical and mental consequences); Terapia por exercício físico 
(Physical Exercise Therapy); Efeitos e benefícios (effects and benefits). Sendo que 
esses descritores foram combinados com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Em 
todas as bases foi realizada busca simples e avançada. 
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O objetivo dessa revisão sistemática de literatura foi alcançado através da pergunta 
formulada segundo a estratégia Patient Intervention Comparison Outcome (PICO): 
Quais os efeitos e benefícios da utilização de exercícios comoterapia para prevenção 
e reabilitação do comprometimento físico e mental da população idosa durante a 
pandemia por COVID 19? 

Os artigos encontrados na busca na base de dados foram inicialmente 
analisados por título e resumo, posteriormente lidos na integra. Foi verificado se o 
artigo se encontrava com o texto completo e comparados para verificaçãode de 
duplicados para eliminação nesses casos. 

Foram incluídas para sumarização dos dados artigos dos últimos 3 anos que 
abordem a temática intervenção fisioterapêutica preventiva e de reabilitação para os 
idosos nesse período de pandemia por COVID 19 publicados em língua portuguesa 
ou inglesa. Os critérios de inclusão, foram utilizados: artigos emlíngua portuguesa e 
inglês, publicados entre 2019 e 2021, estudos que abordassem a temática intervenção 
fisioterapêutica preventiva e de reabilitação para os idosos nesse período de 
pandemia por COVID 19, estudo com idosos de ambos os sexos, estudos com 
amostras humanas com faixa etária entre 65 e 90 anos, artigos com texto completo. 
Foram excluídos os artigos com texto incompleto ou duplicados, revisões de estudos, 
estudos de intervenção em jovens e crianças, estudos com pessoas com idade inferior 
a 65 anos, estudos anteriores a 2019, artigos em outra língua que não seja a 
portuguesa ou inglesa e estudos que não abordassem estritamente a temática da 
intervenção fisioterapêutica preventiva e de reabilitação para idosos durante a 
pandemia por COVID 19. 

Foi considerado para sumarização dos dados a análise das seguintes 
informações: Autores, ano de publicação, título, características da amostra, método 
empregado para avaliação, intervenção e o desfecho com os resultados. 
 
Resultados 

A busca nas bases de dados resultou em 51 artigos, sendo excluídos 41 
artigos, 23 excluídos após leitura por não apresentarem acesso livre ao texto completo 
ou por não abordarem estritamente a temática estudada e 18 excluídos após 
avaliação do texto completo por serem revisões de estudos, sendo incluídos para 
análise 10 artigos. 

A seguir temos o fluxograma prisma (figura1) com o detalhamento das etapas 
e seleção dos artigos e na sequência e apresentada a tabela de evidência (Tabela1) 
com a sumarização dos artigos selecionados. 
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Figura 1. Fluxograma prisma das diversas fases da revisão sistêmica para 
seleção dos artigos de evidência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora, 2021 
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Tabela 1 – Tabela de evidencias com a sumarização dos 10 artigos selecionados 
nesta revisão sistemática. 

Autor/ Ano Título Amostra Método Intervenção Resultados 

Ejiri et al. (2021)33 
Exercite-se como 
estratégia de 
enfrentamento e seu 
impacto no bem-estar 
psicológico de idosos 
japoneses residentes 
na comunidade durante 
a pandemia COVID-19: 
Um 
estudo longitudinal 

Amostra composta 
por 618 idosos de 
65 a 92 anos. 

Estudo de corte. Os 
padrões de dados 
perdidos foram 
avaliados usando o 
teste MCAR de 
Little. Todas as 
análises estatísticas 
utilizaran-se do IBM 
SPSS 
Statistics for 
Windows, Versão 
23.0 (IBM Japan, Ltd., 
Tokyo, Japan). O 
nível de significância 
foi fixado em p < 0,05. 
O bem-estar 
psicológico foi 
avaliado utilizando o 
Índice de Bem- Estar 
da OMS-5 (OMS-5). 
para análise as 
variáveis de PA, SWB 
e HRQoL na linha de 
base. O nível de 
significância para 
todas as análises foi 
fixado em p < 0,05. 
Todos os dados 
foram analisados 
utilizando-se da 
versão 26.0 do 
SPSS para Mac. 

Utilizou-se 
questionário de 
auto-relato. 

A pontuação 
média da 
OMS-5 na BL e fl 
foram 17,5 e 15,5 
para o grupo de 
treinamento 
domiciliar e 15,7 e 
14,5 
para o grupo de 
treinamento em 
casa, 
respectivament 
e. Os idosos que 
se envolveram 
tanto no 
treinamento em 
casa quanto no 
treinamento 
domiciliar 
receberam 
pontuação maior 
na OMS- 5 do que 
aqueles que se 
envolveram em 
apenas uma 
atividade na FL. O 
declínio do bem-
estar psicológico 
foi mais atenuado 
no grupo apenas 
para caminhar 
comparado com 
os grupos de 
exercícios e 
treinamento de 
força. O exercício 
como estratégia de 
enfrentamento 
esteve associado 
ao bem-estar 
psicológico, com 
diferentes 
impactos 
dependendo do 
tipo de atividade. 
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Callow et al. (2020)35 
 
The Mental Health 
Benefits of Physical 
Activity in Older Adults 
Survive the COVID-19 
Pandemic. 

Amostra 
composta por 
1.046 idosos. 

Estudo transversal 
descritivo. Para 
analise foi utilizada a 
Escala de Atividade 
Física para Idosos, 
para determinar a 
quantidade e 
intensidade da 
atividade física 
realizada, e a Escala 
de Depressão 
Geriátrica e a Escala 
de Ansiedade 
Geriátrica, para 
verificar a extensão 
de sua depressão e 
sintomas 
semelhantes à 
ansiedade. Sendo 
empregadas analise 
de regressão linear 
múltipla para 
determinar o efeito 
independente dos 
níveis totais de 
atividade física sobre 
os sintomas totais de 
depressão e 
ansiedade. 

Foram aplicados 
tres questionarios. 
O questionário 
PASE utilizado 
para verificar a 
atividade física 
entre idosos 
durante um 
período de 7 dias, 
com informações 
sobre a frequência 
e duração que 
participaram de 
comportament os 
sedentários e 
ativos. O 
questionário GDS 
para verificar 
sintomas 
depressivos entre 
idosos. E 
questionário GAS 
que é uma 
medida de auto-
relato de 30 itens 
para avaliar 
sintomas de 
ansiedade 
cognitiva, 
somática e afetiva 
nos idosos. 

Ten-se que 97% 
dos participantes 
aderiram as 
diretrizes de 
distanciamento 
social (ODS). Os 
participantes que 
apresentaram 
maiores níveis de 
atividade física 
apresentaram 
níveis mais baixos 
de sintomas 
semelhantes à 
depressão quando 
a idade, o sexo e a 
escolaridade 
foram 
contabilizados; no 
entanto, não foi 
encontrada 
relação entre 
atividade física e 
sintomas 
semelhantes à 
ansiedade. 
Uma análise 
hierárquica de 
regressão que 
incorporou a 
intensidade da 
atividade física 
realizada (leve, 
moderada e 
vigorosa) no 
modelo indicou 
que maior luz e 
atividade 
extenuante, mas 
não moderada, 
previram sintomas 
mais baixos 
semelhantes à 
depressão. 
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Esain et al. (2021)36 A populaçãoda 
pesquisa foi 
composta por 58 
idosos com idade 
entre 76,24 ± 6,00 
anos, divididos em 
grupos de alta (n 
= 29) e baixa 
funcionalidade (n = 
29); 

Os dados foram 
analisados utilizando-
se o software 
Statistical Package for 
Social Sciences IBM 
(versão SPSS 25.0). 
Estatísticas 
descritivas para todas 
as medidas são 
apresentadas como a 
média ± desvio 
padrão. 
Para avaliar as 
diferenças de 
funcionalidade física, 
os resultados de 
cada teste foram 
transformados em 
escores z. As 
pontuações z foram 
adicionadas para 
fornecer uma 
pontuação composta 
de funcionalidade 
física geral para cada 
nível de participante 
(composto de 
funcionalidade física). 
O valor total foi 
calculado 
adicionando os 
escores do teste de 
cacho de braço, teste 
de suporte de 
cadeira, teste de 8 
pés para cima e ir e 
6MWT. 
Foi realizada uma 
análise mista de 
variância (ANOVA) 
para determinar se 
existiam diferenças 
significativas entre 
os grupos (alta 

Foi aplicada 
sessão de 
exercícios 
multicomponen tes 
duas vezes por 
semana, cada 
sessão com 
duração de 50 
min, começando 
com um 
aquecimento de 
15 minutos que 
consistia em 
realizar 
movimentos 
articulares 
enquanto ouvia 
música, seguido 
por um simples 
jogo de raquete 
usando uma bola 
macia. 
Após o 
aquecimento, os 
participantes 
realizaram 
exercícios de 
força visando os 
principais grupos 
musculares, 
exercícios de 
equilíbrio estático 
e dinâmico e 
exercícios de 
velocidade de 
reação, 
terminando com 
alongamento. 

A qualidade de 
vida mental em 
participantes com 
maior 
funcionalidade 
física permaneceu 
inalterada, Já 
participantes com 
menor capacidade 
funcional 
apresentaram 
maior risco de 
problemas de 
saúde menta 
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  funcionalidade versus 
baixa funcionalidade) 
e o tempo (linha de 
base vs. 
desescalada). 
Para comparações 
entre grupos (alta 
funcionalidade versus 
baixa funcionalidade), 
foi realizado um teste 
t-testde um aluno ou 
teste U de Mann-
Whitney em todas as 
variáveis contínuas. 
Um teste tde amostra 
emparelhado ou teste 
de Wilcoxon foi 
aplicado para 
identificar diferenças 
significativas entre a 
linha de base e a 
desescalada no PA e 
hrqoL. A diferença 
média entre a linha 
de base e a 
desescalada foi 
calculada juntamente 
com intervalos de 
confiança de 95%. 
Além disso, o 
percentual de 
alteração foi 
calculado utilizando-
se a seguinte 
fórmula: 
((desescalada — 
linha de base)/linha 
de base) × 100. Em 
todos os casos, foi 
considerado 
significativo um valor 
p < 0,05. 

  

Liu et al. (2020)37 
 
Respiratory 
rehabilitation in elderly 
patients with COVID-19: 
A 
randomized controlled 
study 

Amostra 
composta por 72 
participantes 
idosos (36 
submetidos a 

Estudo controlado 
randomizado. 
Para avaliação foram 
medidos os seguintes 
desfechos: testes 
de função pulmonar, 

O grupo de 
intervenção foi 
submetido a treino 
de reabilitação 
respiratória dur 
ante um periodo 
de 6 

Os escores da SF-
36, em 8 
dimensões, foram 
estatisticament e 
significativos 
dentro do grupo de 
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 intervenção e o 
restante sem 
qualquer 
intervenção) 

incluindo 
plethysmografia e 
difusão da 
capacidade pulmonar 
para monóxido de 
carbono (DLCO), 
testes funcionais 
(teste de distância de 
6 min), avaliações de 
qualidade de vida 
(QV) (escores de SF-
36), atividades de vida 
diária (Medida de 
Independência 
Funcional, escores 
FIM) e testes de 
estado mental 
(escores 
de ansiedade SAS e 
SDS). 

semanas. intervenção e 
entre os dois 
grupos. Os 
escores de SAS e 
SDS no grupo de 
intervenção 
diminuíram após a 
intervenção. 

Souza (2021)38 
 
Aplicação de uma 
cartilha funcional 
durante a pandemia da 
COVID 19 em idosos 
domiciliados na 
Amazonia. 

Amostra 
composta por 54 
idosos com idade 
a partir de 60 
anos. 

Trata-se de um 
estudo transversal, 
Para avaliação 
cognetiva e funcional 
foram utilizados Mini 
Exame do estado 
Mental (MEEM), 
Informant 
Questionnaire on 
Cognitive Decline in 
the elderly (IQCODE), 
Teste 
de Fluência Verbal 
(TFV), Escala de 
Depressão Geriátrica 
(GDS), Teste de 
Trilha (TT), O Índice 
de Comorbidade 
Funcional (ICF), 
Short Physical 
Performace Battery 
(SPPB), o CASP-19, 
Brazilian OARS 
Multidimensional 
Functional 
Assessment 
Questionnaire e o 
World Health 
Disability Assessment 
Schedule 2.0 
(WHODAS). 
 
 
 
 
 

 

Foi aplicada uma 
cartilha de 
exercícios 
funcionais para 
prevenção de 
quedas contendo 
agachamento, 
flexão/extensã o 
de joelho e 
quadril, 
adução/abduçã o 
de quadril 
plantiflexão e 
dorsiflexão de 
tornozelo, 

Após a aplicação 
dos exercicios da 
cartilha os idosos 
apresentaran- se 
com mais 
disposição , 
animo. Quanto a 
avaliação da 
funcionalidade os 
idosos 
apresentaram 
menores 
pontuações no 
teste de equilíbrio 
e no de sentar e 
levanta. Ainda 
houve aumento do 
controle e 
autonomia. 
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Pilger et al. (2020)39 
 
Atuação da fisioterapia 
em projetos de 
exrtensão universidade 
aberta à terceira idade 
em tempos de 
pandemia. 

Amostra 
composta por 99 
idosos. 

Trata-se de um relato 
discritivo, sobre as 
ações votadas para 
idosos promovidas 
pela Universidade 
Aberta à Terceira 
Idade (UNATI). 

Foram 
empregados 
vídeos com 
práticas 
fisioterapêutica s 
buscando 
estimular os 
idosos em 
isolamento social 
a continuar 
promovendo sua 
saúde em meio a 
pandemia. 
Todas as etapas 
dos exercícios 
eram 
demonstradas 
pelos acadêmicos 
incluindo as 
orientações 
quanto ao número 
de repetições de 
cada atividade a 
ser desenvolvida 
pelo idoso, 
juntamente com 
orientações 
explicativas sobre 
a importância do 
exercício 
executado e qual 
a finalidade que a 
prática do 
exercício traria 
para o idoso. O 
idoso deve ter 
explicações sobre 
os exercícios, 
desde saber como 
realizá-lo de forma 
eficaz, até que 
consequência a 
prática do 
exercício trará 
para seu corpo. 

O estudo 
comprova a 
relação entre a 
pratica de 
exercicios 
fisioterapeutico s e 
a melhoria da 
capacidade 
funcional e da 
qualidade de vida 
em idosos em 
tempos de 
pandemias. 
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Possamai et al. (2020)40 
 
Uma nova realidade: 
aulas remotas de 
atividade física para 
idosos na pandemia de 
Covid-19 

População 
compósta por 60 
idosos, 
tendo 62 anos o 
participante com 
menor idade;e 86 
anos,o de maior 
idade. Os dados 
foram analisados 
com abordagem 
quantitativa e 
qualitativa,de 
acordo com o tipo 
de variável. 

Trata-se de um estudo 
quali e quantitativo, 
observacional e 
transversal. 

Foi utilizado um 
questionário de 
autopreenchim 
ento (através do 
aplicativo 
Whatsapp) com 
questões sobre 
adesão às aulas, 
percepção sobre 
distanciamento 
social, o 
papel da 
atividade física 

Como resultados 
tem- se a 
percepções 
ambivalentes 
sobre o 
distanciamento e a 
importância da 
atividade física 
quanto aos 
aspectos sociais e 
físicos. As aulas 
remotas 
demonstraram 
que os exercicios 
remotos para os 
idosos frente a 
pandemia, 
beneficia a 
aproximação 
social e do bem-
estar físico e 
mental do idoso. 

Cheval et al. (2020)41 
 
Relationships between 
changes in self-reported 
physical activity, 
sedentary behavior and 
elderly health during 
the coronavirus 
pandemic (COVID- 19). 

Participaram do 
estudo 110 idosos. 

Estudo Longitudinal 
observacional. Foram 
utilizados testes t 
amostrais 
emparelhados para 
avaliar diferenças na 
atividade física e 
comportamento 
sedentário antes e 
durante o 
confinamento. 
Foram utilizadas 
regressões lineares 
múltiplas para 
investigar 
associações entre 
mudanças na 
atividade física e 
alterações na saúde 
mental e física 
durante o 
confinamento. 

Empregou-se 
questionário 
online que medem 
atividade física, 
saúde física e 
mental, ansiedade 
e sintomas 
depressivos. 

Verivicou-se que 
as mudanças com 
diminuição da 
atividade fisica e 
aumento do 
comportament os 
sedentários em 
virtude do 
bloqueio da covid 
estão associadas 
a piora da saúde 
física e mental do 
idoso. Fica 
evidenciado que é 
garantir níveis 
suficientes de 
atividade fisica 
diminuindo o 
tempo 
sedentárismo 
durante o 
confinamento vem 
a benefÍciar a 
saúde fisica e 
mental dessa 
população. 
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Araujo et al. (2021)42 
 
O impacto da 
pandemia COVID- 19 
sobre a fragilidade 
física e a capacidade 
funcional de idosos 

Amostra 
composta por 25 
idosos, com idade 
igual ou superior a 
60 anos. 

Estudo observacional 
e longitudinal, 
descritiva e analítica 

 A queda nos 
níveis de atividade 
física ocorreu 
significativame nte 
nos idosos 
classificados 
inicialmente como 
não frágeis, de 
modo que a 
pandemia 
contribuiu para o 
decréscimo das 
condições nesse 
grupo. No período 
pré- pandêmico, 
idosos não frágeis 
tiveram maior nível 
de gasto calórico 
semanal que 
idosos frágeis, 
enquanto que no 
período 
pandêmico os 
gastos calóricos 
semanais entre os 
grupos se 
aproximaram. 

 

Discursão 
Esta revisão sistemática reuniu e analisou as evidências científicas publicadas 

que demonstram os benefícios da intervenção fisioterapêutica com atividade física em 
idosos em tempos de pandemia de COVID 19. Os estudos selecionados trazem 
diversas evidências dos efeitos positivos da intervenção fisioterapêutica para a 
prevenção e manutenção da saúde física e mental do idoso nesse novo contexto. 

Foi constatado que os idosos antes da introdução de atividade física se 
encontravam mais frágeis, mais debilitados, com déficit cognitivo em virtude do 
isolamento social gerado pela pandemia, mas que após a realização dos exercícios 
físicos relatam sentirem-se melhores, com mais disposição38. Apontamentos indicam 
que participantes com menor capacidade funcional apresentaram aumento no risco 
de impactos negativos em sua saúde física e mental, recomendando-se exercícios de 
forma estratégica para aumentar a capacidade funcional e reduzir os efeitos negativos 
produzidos em virtude do isolamento social diante da pandemia sobre a saúde dos 
idosos36. O treino de reabilitação respiratória pode proporcionar a melhora na função 
respiratória, na qualidade de vida e na ansiedade de pacientes idosos com COVID 
1937. O estudo ressalta a eficácia dos programas de reabilitação pulmonar, visto que 
algumas lesões fibróticas residuais podem deprimir a função respiratória do paciente, 
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afetando negativamente sua capacidade física para a execução de suas atividades. 
Neste estudo, melhorias significativas foram identificadas após os protocolos de 
reabilitação por meio de exercícios físicos e treinamento muscular respiratório, 
trazendo benefícios à saúde física dos pacientes com a melhora da ventilação, troca 
gasosa e função cardiorrespiratória. 

É demonstrado a associação entre a atividade física praticada e o melhor bem-
estar físico e psicológico dos idosos, variando os impactos de acordo com o tipo de 
atividade33. Nessa mesma linha de entendimento é apontado que o exercício regular 
melhora a autoestima e a sensação de bem-estar e proporciona menos sintomas 
depressivos, de estresse e de ansiedade, desta forma, a intervenção da atividade 
física desempenha um papel protetor da saúde mental do idoso34.É estabelecido que 
os níveis mais elevados de atividade física que variam de tão pouco leve quanto 
extenuante podem ajudar a aliviar os sintomas negativos de saúde mental 
experimentados por idosos durante a ordem de distanciamento social em virtude da 
pandemia de COVID-1935. Em consonância outro estudo43 que afirma que a atividade 
moderada e de intensidade vigorosa foram preditores significativos e únicos dos 
escores de depressão, deixando claro que tanto a atividade física leve quanto a 
intensidade vigorosa são preditores significativos e únicos dos sintomas depressivos 
diante do contexto da pandemia. 

É apontado que a utilização do espaço virtual para a prática de fisioterapia 
orientada diante da pandemia veio a ser uma excelente estratégia, pois, evitar o 
isolamento social com a interação do grupo de forma remota e contribuir para o 
envelhecimento ativo com os exercícios, sendo estes fatores importantíssimos já que 
promovem a saúde física, social e mental do idoso39. O espaço virtual com aulas 
remotas constitui uma nova realidade para os idosos frente à pandemia, sendo uma 
ferramenta que ajuda a manter uma rotina de atividades que são importantes para 
garantir o bem estar físico e mental40. 

Ao ser investigado o potencial efeito protetor dos comportamentos de atividade 
física na saúde física e mental durante o confinamento fica evidenciado que o aumento 
da atividade física está associado a uma melhor saúde física, ao 
mesmo tempo em que o aumento do tempo sedentário está associado a menor saúde 
física e mental, sugerindo que manter atividades física e reduzindo o comportamento 
sedentário durante o bloqueio COVID-19 melhoram a saúde41. 

O exercício físico é uma ferramenta não farmacológica que pode ser utilizada 
como prevenção para os idosos que possam vir a apresentar alguns aspectos de 
fragilidade, pois a inatividade física e suas consequências, os predispõem a uma 
deterioração física com comprometimento funcional e cognitivo42. É frisado ainda a 
importância de programas de intervenção para a população idosa, destacando o papel 
da intervenção do fisioterapeuta, analisando as necessidades individuais e trazendo 
estratégias que contribuam para manutenção das capacidades funcionais, prevenindo 
os efeitos deletérios decorrentes da nova vida com a pandemia da COVID 1942. 

Não foi identificado nenhum evento adverso sério, durante as pesquisas, 
relatado pelos autores, nos estudos selecionados nesta revisão, desta forma, é 
possível entender que, o exercício físico bem conduzido, pode ser considerado uma 
intervenção segura para os idosos em tempos de pandemia de COVID 19. 
Esta revisão aponta como fator limitante do estudo a pequena quantidade de 
pesquisas que abordassem a temática intervenção fisioterapêutica preventiva e de 
reabilitação para os idosos nesse período de pandemia por COVID 19. 
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Conclusão 
A intervenção fisioterapêutica por meio dos exercícios físicos é um método 

preventivo e de reabilitação eficaz para os idosos nesse período de pandemia por 
COVID 19, visto que traz como benefícios aumento da capacidade cardiorrespiratória, 
circulatória, musculoesquelética, e da independência, bem como a diminuição dos 
níveis de estresse, depressão e ansiedade, sendo, portanto, fundamental para saúde 
dos idosos. 

Vale ressaltar que existe ainda a necessidade de mais estudos sobre esta 
temática, com ensaios clínicos randomizados, com amostras maiores e com controle 
sistematizado e diferentes tipos de exercícios físicos aplicados aos idosos. Sugere- 
se ainda estudos futuros para identificar e verificar a frequência, duração e 
intensidades ideais dos exercícios para maximizar as melhorias na saúde mental e 
qualidade de vida em geral do idoso. 
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Resumo 
A Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) é uma doença do sistema 
vestibular periférico de alta prevalência na população mundial, caracterizada por 
vertigem e nistagmo à mudança de posição da cabeça no espaço. Estudar os 
benefícios que a reabilitação vestibular, através da manobra de Epley. Revisão 
bibliográfica para avaliar os benefícios da manobra de Epley nos procedimentos de 
reabilitação vestibular. Foi feita uma pesquisa eletrônica nas bases de dados, tal como 
Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Public/Publisher MEDLINE (PubMed), 
Biblioteca Virtual em Saude (BVS) e Scientific Eletronic Library (SciELO). Encontrados 
por meio dos seguintes descritores “Vertigem Posicional Paroxística Benigna”, 
“Vestibulopatia Bilateral” e “Reabilitação Vestibular”, em português e inglês. 
Com base nos estudos encontrados, pode se afirmar que o uso da manobra de Epley 
é promissora para o VPPB. Ela é fácil de executar, não requer a identificação do lado 
afetado e pode ser recomendada para os casos de auto tratamento. 
 
Palavras-chave: Vestibulopatia Bilateral; Vertigem Posicional Paroxística Benigna; 
Reabilitação Vestibular. 
 
Abstract 
Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) is a disease of the peripheral vestibular 
system of high prevalence in the world population, characterized by vertigo and 
nystagmus when the position of the head changes in space. To study the benefits of 
vestibular rehabilitation through Epley’s maneuver. Bibliographical Review to assess 
the benefits of Epley’s maneuver in vestibular rehabilitation. An electronic search was 
performed in the databases, such as Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), 
Public / Publisher MEDLINE (PubMed) and Scientific Electronic Library (SciELO). 
Found through the following descriptors “Benign Paroxysmal Positional Vertigo” 
“Bilateral Vestibulopathy” and “Vestibular Rehabilitation”, in Portuguese and English. It 
can be stated that the use of Epley's maneuver is promising for BPPV. It is easy to 
perform, does not require identification of the affected side, and can be recommended 
for self-treatment cases. 
 
Keywords: Bilateral Vestibulopathy; Benign Paroxysmal Positional Vertigo; Vestibular 
Rehabilitation. 
 
Resumen 
El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es una enfermedad del sistema 
vestibular periférico de alta prevalencia en la población mundial, caracterizada por 
vértigo y nistagmo debido a un cambio en la posición de la cabeza en el espacio. 
Estudiar los beneficios que aporta la rehabilitación vestibular mediante la maniobra de 
Epley. Revisión de la literatura para evaluar los beneficios de la maniobra de Epley en 
los procedimientos de rehabilitación vestibular. Se realizó una búsqueda electrónica 
en bases de datos como Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Public / 
Publisher MEDLINE (PubMed), Virtual Health Library (BVS) y Scientific Electronic 
Library (SciELO). Encontrado a través de los siguientes descriptores “Vértigo 
posicional paroxístico benigno”, “Enfermedad vestibular bilateral” y “Rehabilitación 
vestibular”, en portugués e inglés.Con base en los estudios encontrados, se puede 
afirmar que el uso de la maniobra de Epley es prometedor para el VPPB. Es fácil de 
realizar, no requiere identificación del lado afectado y puede recomendarse para casos 
de autotratamiento. 
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Palabras clave: Vestibulopatía bilateral; Vértigo posicional paroxístico benigno; 
Rehabilitación vestibular. 
 
Introdução 

Desequilíbrios, tonturas e vertigens são queixas comuns de pacientes, tanto 
nas consultas médicas periódicas como naquelas emergenciais, localizando- se, 
estatisticamente, entre 1 e 2% do total das consultas1. 
Vertigem posicional paroxística benigna é um transtorno que se manifesta na orelha 
interna, ou melhor, no ouvido. 

Sob o ponto de vista da anatomia, o ouvido se subdivide em 3 partes ou regiões: 
Externa. Média e Interna. O Ouvido Externo é composto pelo pavilhão auditivo e pelo 
conduto auditivo, terminando na área da Membrana Timpânica. O Ouvido Médio se 
caracteriza pela presença dos ossículos (martelo, bigorna e estribo), e também por ser 
o lugar que chega a tuba auditiva e pela presença da mastoide. O Ouvido Interno é a 
região do Labirinto, formado pela Cóclea, pelos Canais Semicirculares e pelos Órgãos 
Otolíticos (sáculo e utrículo)1. 

O sistema vestibular é composto pelo utrículo, pelo sáculo e por três canais 
semicirculares. As diferentes estruturas do sistema vestibular são todas construídas 
de maneira semelhante: Elas contêm pequenos elementos ou pequenas pedras, que 
são cristais feitos de carbonato de cálcio que flutuam em um fluido semelhante a um 
gel. Medicamente, estes cristais são conhecidos como otólitos. Quando tudo está 
funcionando corretamente no organismo, o sistema vestibular ajuda a manter o corpo 
humano em equilíbrio, quer esteja caminhando, dançando ou dando uma pirueta 2. 

Quando a cabeça muda de direção, a mudança na gravidade ou velocidade 
move os cristais no gel e altera a pressão contra os receptores nervosos. Cada uma 
das cinco estruturas do sistema vestibular é orientada de uma maneira particular para 
que seja possível detectar a posição e o movimento da cabeça em todas as diferentes 
direções. 

Ocasionalmente, os cristais são desalojados do gel e caem no espaço errado, 
conhecido medicamente como canalitíase. Quando isto acontece, os nervos que 
enviam mensagens ao cérebro sobre a posição de seu corpo são anormalmente 
estimulados. Esta desordem vestibular resulta na percepção da vertigem, ou tontura. 
Para a maioria das pessoas, isto ocorre no canal semicircular posterior2. 

A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é a doença periférica 
vestibular mais comum e é tipificada por uma sensação rotativa súbita e transitória 
que é acompanhada por um nistagmo característico. Os sintomas são provocados por 
alterações posicionais da cabeça em relação à gravidade e podem variar de leve 
tontura a episódios debilitantes que podem induzir náuseas ou vômitos, e dificultar 
significativamente as atividades do dia a dia 3. 

A vertigem é definida como a percepção subjetiva do movimento rotacional ou 
translacional na ausência de um estímulo externo. No caso da VPPB, sinais anormais 
oriundos de canais semicirculares criam uma ilusão de movimento que resulta em 
vertigem 4. 

Embora a VPPB possa se apresentar em qualquer idade, seu auge ocorre na 
quinta e sexta décadas de vida. Além disso, os distúrbios afetam 
desproporcionalmente as mulheres numa proporção de 2 ou 3 para 1, embora a 
disparidade entre os sexos não seja observada em pacientes mais jovens ou com uma 
etiologia traumática 5. 
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Terminologia 
Como os sintomas são desencadeados pelo ato de mover a cabeça para uma 

nova posição, em vez de manter a cabeça em uma determinada postura ou posição, 
alguns autores têm defendido o uso do termo vertigem de "posicionamento" em vez 
de vertigem "posicional" para VPPB. Uma questão semelhante surge ao distinguir 
o nistagmo "posicionamento" do nistagmo "posicional", com base na constatação de 
ser transitória após o posicionamento da cabeça. Embora estas distinções tenham um 
sentido mecanicista e possam ter valor diagnóstico, o grupo optou pelo uso do termo 
"posicional" na VPPB ou para descrever seu nistagmo associado que é universal para 
modificar a prática clínica. Assim, o termo "posicional" é aquele que deve ser sempre 
utilizado, evitando-se, assim, a palavra "posicionamento" 6. 
 
Epidemiologia 

A VPPB é a desordem vestibular mais frequente: sua incidência acumulada na 
população em geral atinge 10% 4. A evolução temporal da VPPB é caracterizada por 
remissões espontâneas que ocorrem particularmente após dias a semanas e recidivas 
que ocorrem em cerca de 50% dos pacientes 7. Embora a VPPB seja comumente 
autolimitada, ela inflige uma carga pessoal e socioeconômica considerável. 6 

A epidemiologia da BPPV não é totalmente conhecida e são poucas as literaturas 
que abordam análises demográficas. A incidência da VPPB varia em estudos de 6 a 17 
por 100.0000/ano, a uma prevalência entre 1,4 e 2,4, porém a VPPB não identificada 
entre os idosos é considerada alta, variando entre 9 e 11%. A VPPB do ouvido direito 
é mais comum do que a do ouvido esquerdo, com mais mulheres afetadas do que 
homens (1,5:1) e a incidência aumenta com a idade. O canal posterior BPPV (p-BPPV) 
é mais comum, seguido pelo canal horizontal BPPV (h-BPPV). A taxa de recorrência 
da VPPB é relativamente alta, entre 16 e 27%, com a maioria dos casos relatados nos 
primeiros meses da primeira manifestação 1. 
 
Fisiopatologia 

O sistema vestibular humano evoluiu para perceber o movimento e a posição 
da cabeça. Especificamente, os órgãos otolitais que são compostos pelo utrículo e pelo 
sáculo, detectam a aceleração linear e as forças gravitacionais, enquanto os canais 
semicirculares detectam a aceleração rotacional. 5 A hidrodinâmica endolinfática 
dentro dos canais semicirculares, assim como sua influência sobre a cúpula ampular, 
permite a sensação de movimento angular em cada um dos três planos nos quais os 
canais são orientados. A sintomatologia da VPPP é um resultado direto da sinalização 
anormal do canal semicircular que cria uma sensação ilusória de movimento 3. 

As duas teorias predominantes sobre a fisiopatologia da VPPB são os modelos 
de canalitíase e cupulolitíase, e diferem em relação a como os resíduos endolinfáticos 
influenciam a dinâmica na região cupular. 8 

No modelo de cupulolitíase, os resíduos se aderem à própria cúpula. Este 
acumulo cupular torna o sistema sensível às forças gravitacionais, e as alterações 
resultantes na deflexão cupular causam patologias nas percepções do movimento 8. 
Existem suposições de que este mecanismo pode representar a forma mais crônica 
da BPPV. Em comparação, o modelo de canalitíase se refere as partículas que se 
movimentam livremente dentro do lúmen do canal como o fator causal, um fenômeno 
que foi demonstrado pela primeira vez in vivo por Parnes e McClure. 9 O sinal anormal 
ocorre quando a gravidade puxa as 
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partículas através do canal endolinfático criando um efeito parecido ao de um êmbolo 
que, por sua vez, causa o deslocamento cupular ipsidirecional. 8 

A teoria da canalolitíase reconhece a presença de pequenos fragmentos de 
carbonato de cálcio (otólitos) que se despregam da mácula utricular e se assentam 
nas cúpulas do canal semicircular, mas difere diametralmente da teoria da 
cupulolitíase, que parte do ponto de vista que estes otólitos flutuam livremente na 
endolinfa 10. 

Em condições fisiológicas a cúpula e a endolinfa possuem densidades 
equivalentes, sendo que a cúpula somente é redirecionada durante movimentos de 
rotação, funcionando como um transdutor de aceleração angular. De acordo com a 
teoria da cupulolitíase, a cúpula, com elementos pegados à sua extensão, seria 
redirecionada inclusive em situações estáticas conforme a força da gravidade, 
atuando como um transdutor de aceleração linear (teoria da flutuação). Este 
expediente aclara, por exemplo, o nistagmo posicional existente na intoxicação 
alcóolica, que se relaciona à posição da cabeça, mas não esclarece as manifestações 
de VPPB por diversas motivações. 

Na VPPB verifica-se um nistagmo de posicionamento causado por movimentos 
rápidos, que finalizam em poucos segundos. Se o princípio da cupulolitíase fosse válido, 
se poderia esperar que os ataques se manifestassem independentemente da 
velocidade do movimento, e estivessem exclusivamente relacionados com a posição 
da cabeça. Os sintomas permaneceriam por mais tempo enquanto o indivíduo 
permanecesse com a sua cabeça em uma posição que promovesse a ocorrência de 
um nistagmo posicional 10. 

A outra hipótese para explicar a manifestação do nistagmo de posicionamento 
da VPPB, da existência de elementos que flutuam livremente na endolinfa, parte da 
suspeição de que os movimentos da cabeça causariam a circulação dos otólitos e, por 
consequência, uma aceleração atípica da endolinfa com resultante redirecionamento 
anormal da cúpula. 

O mecanismo da canalolitíase se mostra em harmonia com todas as 
particularidades da VPPB, incluindo latência, ineficiência nas manobras lentas, curta 
duração do nistagmo e da vertigem, fatigabilidade, reativação da vertigem após 
períodos de repouso e inversão do nistagmo 11. 

Ainda não são plenamente conhecidas as causas e processos que levam aos 
otólitos a sair do utrículo e caírem nas cúpulas do canal semicircular. O que se tem 
observado é que quase 50% dos casos são idiopáticos, ou seja, são espontâneos de 
origem indeterminada. Com relação as causas da outra metade, tem-se os traumas, as 
neurites vestibulares, as isquemias vértebro-basilares, os processos pós-operatórios e 
os repousos prolongados. Quanto a incidência por sexo, tem-se uma proporção 
igualitária de 1:1 no grupo com VPPB de etiologia definida e 2:1 a favor das mulheres 
no grupo de VPPB idiopática 11. 
 
Diagnóstico 

O diagnóstico completo inclui a especificação do(s) canal(is) semicircular(is) 
afetado(s) e a fisiopatologia (canalolitíase ou cupulolitíase). O diagnóstico definitivo 
da VPPB requer manobras posicionais diagnósticas para observação de um nistagmo 
posicional específico do canal. As características clínicas essenciais para o 
diagnóstico são a latência, direção, evolução temporal e duração do nistagmo 
posicional. Normalmente, outros testes vestibulares e auditivos são indicados apenas 
quando há suspeita de um distúrbio pré-existente 
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do ouvido interno (por exemplo, neurite vestibular, doença de Menière). Da mesma 
forma, ressonâncias cerebrais e auditivas não são necessárias em casos típicos de 
VPPB. 6 

Os testes posicionais abrangem o induzimento de vertigem e nistagmo, e 
diversas manobras para examinar diferentes canais semicirculares. Uma resposta 
específica ao canal é diagnosticada quando uma rotação da cabeça no plano de um 
canal semicircular provoca nistagmo posicional de intensidade máxima (em termos de 
velocidade dinâmica). Como regra (e em contraste com o nistagmo posicional central), 
o nistagmo posicional na VPPB sempre ataca no plano do canal afetado e na direção 
esperada de excitação ou inibição do canal.10 

O procedimento básico consiste em, inicialmente, colocar a cabeça do paciente 
na posição em que o canal semicircular prejudicado esta espacialmente na vertical e, 
por consequência, alinhado com a gravidade. A continuação, como segundo passo, 
gira-se a cabeça no plano do canal afetado. Na manobra Dix- Hallpike, a cabeça do 
paciente sentado é virada 45° em direção ao lado a ser examinado e, em seguida, 
deitada rapidamente ficando em uma posição de assentamento 12. Na manobra lateral 
ou diagnóstica de Semont, o paciente sentado é inclinado rapidamente para o lado a 
ser testado com a cabeça virada 45° para o lado oposto. Observa-se que ambas as 
manobras não verificam apenas a litíase do canal posterior de um lado, mas também 
do canal anterior de ambos os lados. Para testar o canal horizontal, é usado o teste de 
rolagem supina: a cabeça do paciente na posição supina é elevada cerca de 30° e 
depois girada rapidamente para ambos os lados. É essencial realizar manobras 
posicionais tanto para os canais semicirculares verticais quanto horizontais em cada 
paciente com vertigem posicional, pois múltiplos canais podem ser afetados. 13 

Para observação de nistagmo posicional, tanto os óculos de Frenzel como a 
eletro-oculografia podem ser úteis, particularmente quando o nistagmo é débil ou 
momentâneo. A gravação dos movimentos oculares pode aumentar a capacidade de 
observar e classificar o nistagmo em canalolitíase do canal anterior, em cupulolitíase 
do canal posterior, em litíase de múltiplos canais e em possível VPPB. Na maioria dos 
casos, porém, o nistagmo pode ser visto clinicamente sem equipamento especial. A 
direção do nistagmo é essencial para especificar o canal afetado. De fato, o canal 
posterior é, sem dúvidas, o canal mais frequentemente afetado (80-90%); seguido 
pelo canal horizontal (5-30%).6 O comprometimento do canal anterior é raro, 
representando apenas 1% a 2% dos pacientes segundo a literatura, embora alguns 
estudos recentes tenham sugerido uma incidência consideravelmente maior 14. 
Teoricamente, cada um dos três canais semicirculares do labirinto pode ser afetado 
por canalolitíase ou cupulolitíase, resultando em seis combinações (sem contar o 
envolvimento de múltiplos canais) para cada orelha. 

As manobras terapêuticas posicionais são altamente eficazes para o tratamento 
da VPPB, particularmente nos casos com quadro de canalolitíase. Assim, se o 
nistagmo posicional desaparece imediatamente após a terapia posicional, tem- se um 
forte reforço para o diagnóstico da VPPB. Tal resposta favorável ao tratamento não é 
obrigatória para o diagnóstico, já que existem pacientes resistentes à terapêutica. 
Entretanto, a repetida falta de resposta à terapia deveria, em geral, induzir uma 
reflexão a respeito de diagnósticos alternativos que possam mimetizar a VPPB [11].15 
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O diagnóstico diferencial da VPPB inclui a vertigem posicional central devido à 
enxaqueca vestibular e lesões estruturais do tronco encefálico e cerebelar, 
normalmente nas proximidades do quarto ventrículo. As enfermidades do sistema 
nervoso central, em geral, podem ser excluídas por meio de um exame neurológico 
completo, mas alguns casos podem ser desafiadores para o diagnóstico. 16 Um maior 
cuidado deve ser tomado em pacientes com formas de nistagmo posicional 
predominantemente horizontal ou baixa, já que estas são mais frequentemente 
relatadas em mimetizações centrais. A imagem cerebral com ressonância magnética 
geralmente só é indicada quando há sintomas ou sinais concomitantes de disfunções 
tronco cerebral ou cerebelar, ou quando a vertigem posicional e o nistagmo estão 
presentes com características atípicas ou que não podem ser resolvidas por meio de 
reiteradas manobras terapêuticas posicionais. 15 
 
Deficiência Vestibular Bilateral 

A deficiência vestibular bilateral (DVB) é uma doença incomum e de múltiplas 
etiologias que ocorre no labirinto periférico ou no seu oitavo nervo. Pode ocorrer devido 
a fatores genéticos hereditários ou de forma esporádica. A DVB pode acontecer tanto 
de forma simultânea como sequencial em ambos os ouvidos, desenvolvendo-se 
progressivamente de forma abrupta ou vagarosa. Curiosamente, a perda bilateral 
crônica da função vestibular é bem tolerada pelos pacientes, uma vez que a orientação 
espacial, postura e movimentos oculares são mediados por processos multissensoriais 
redundantes que podem, em parte, contrabalançar os déficits um do outro. Ademais, 
não existem manifestações de vertigem contínua, nistagmo espontâneo ou quedas 
posturais, indicativos típicos de uma instabilidade de tom vestibular causado por lesões 
unilaterais agudas. 

O principal sintoma da DVB é a oscilopsia durante a locomoção, especialmente 
no escuro. Sua natureza foi primeiramente descrita por Dandy em 1941, em pacientes 
que haviam sofrido neurectomias vestibulares bilaterais 17. Por padrão, pacientes com 
DVB são primeiramente encaminhados para avaliação de tonturas e desequilíbrio, 
mas também se recomendam a realização de outros exames específicos para o 
controle de distúrbios motores oculares, ataxia ou perda auditiva, que também se 
caracterizam entre os sintomas da DVB. 18 

O diagnóstico pode ser feito de uma forma bem simples, por meio de um teste 
à cabeceira para a verificação do reflexo vestíbulo-ocular defeituoso durante curvas 
rápidas e passivas da cabeça. 19 A diagnose é confirmada pela ausência de reação 
nistagmática a ambos os testes calórico e pendular rotatório enquanto o paciente está 
sentado em uma cadeira rotativa. Entre as etiologias mais costumeiras tem-se a 
ototoxicidade, os transtornos autoimunes, as meningites, as neuropatias, a neurite 
vestibular sequencial, a degeneração cerebelar, os tumores e diferentes doenças 
otológicas. 17 

A DVB idiopática ou espontânea ocorre em aproximadamente 20% dos 
pacientes e seus sintomas subjetivos durante a fase aguda tendem a melhorar com o 
tempo por processos de "substituição" visual e somatossensorial da função vestibular. 
Nestes casos, a reabilitação vestibular pode contribuir para a melhora da deficiência, 
porém, a utilidade da fisioterapia é limitada. É incomum a recuperação espontânea 
dos pacientes com BVF, mas quando ocorre, se faz de forma incompleta, sendo a 
perda permanente da função vestibular o resultado 
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mais frequente 20. Por outro lado, pacientes com DBV podem permanecer com quadro 
assintomático até serem confrontados com um contexto de movimentos de alta 
frequência ou situações onde os proprioceptores ou a visão não podem substituir o 
sistema vestibular deficiente 17. 
 
Terapia de Reabilitação Vestibular 

A Terapia de Reabilitação Vestibular (TRV) é tida como um tratamento 
complementar, não invasivo, que se baseia em um grupo de exercícios 
personalizados que, em conjunto com uso de medicamentos, mudanças dos hábitos 
de vida e orientação alimentar, oferecerá resultados a curto e longo prazo no controle 
postural. Ela está fundamentada na plasticidade neural do sistema nervoso central, 
com a utilização de mecanismos para o restabelecimento das atividades sensoriais 
aferentes dos canais semicirculares e mácula sacular e utricular 21. 

É recomendado que a TRV seja iniciada o mais precocemente possível, 
objetivando, assim, restabelecer os mecanismos de compensação vestibular central, 
ou seja, recobrar a capacidade do sistema nervoso central de compensar a assimetria 
das atividades aferentes do sistema vestibular periférico. A compensação ocorrerá por 
meio de alterações da atividade neural do cerebelo e tronco encefálico em resposta ao 
conflito sensorial provocado pela variação na atividade vestibular, tanto periférica como 
central. Durante a fase aguda das labirintopatias periféricas, uma vez que sintomas 
como náuseas e vômitos tenham sido superados, o paciente, conforme sua 
capacidade física e sob orientação médica especializada, será incitado a fazer os 
exercícios de reabilitação vestibulares 22. 

A recomposição do equilíbrio corporal do paciente pode ser estimulado por meio 
de três mecanismos: o primeiro de adaptação; da capacidade do sistema nervoso 
central em restabelecer o equilíbrio corporal e orientação espacial por mecanismos 
despertados pela deslocação da imagem na retina durante a movimentação cefálica; 
o segundo, da habituação; do processo de recuperação da atividade da função 
vestibular, derivada do seu excitamento por exercícios repetitivos, nos quais o labirinto 
responde adequadamente aos estímulos; e o terceiro, da substituição; da 
capacidade do sistema nervoso central remediar a função vestibular imperfeita por 
mecanismos sensório-motores com o propósito de recuperar a estabilidade do campo 
visual 21. 

A TRV é indicada para patologias vestibulares periféricas como a VPPB. 
Preconiza-se que a terapia seja personalizada para cada cliente, sempre em resposta 
à etiologia da vertigem e a fatores concomitantes como comorbidades existentes, 
capacidade física e psicológica para realizar os exercícios específicos e, também, da 
disposição do paciente de executar o protocolo indicado. 

A realização de um diagnóstico preciso da atividade vestíbulo-coclear é de 
fundamental importância para se direcionar a terapia. Neste sentido, é recomendado 
fazer uma avaliação otoneurológica, na qual se deverá incluir uma anamnese completa, 
com testes vestibulares, provas do equilíbrio estático e dinâmico e avaliação auditiva 
22. 

Entre os principais objetivos da reabilitação vestibular se incluem a diminuição 
dos sintomas de vertigem; um incremento da confiança do paciente sobre seu 
equilíbrio; da diminuição dos riscos de queda; da melhoria da função do reflexo 
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vestíbulo-ocular (VOR); do aumento da mobilidade durante à marcha e consequente 
minimização das sensações de tontura; e da diminuição da ansiedade resultante da 
disfunção sensorial 23. Em outras palavras: a reabilitação vestibular visa permitir ao 
paciente um retorno às suas atividades diárias e profissionais e a melhoria da sua 
qualidade de vida. 
 
Manobra de Epley 

A manobra Epley (reposicionamento canicular) pode ser empregada no 
tratamento do canal posterior em pessoas com quadro clínico de vertigem posicional 
paroxística benigna (BPPV). A BPPV é caracterizada por breves episódios de 
vertigens relacionadas a rápidas mudanças na posição da cabeça. O BPPV pode ser 
confirmado pelo Teste posicional Dix-Hallpike. A manobra de Epley é facilmente 
realizada na clínica, ou pelo paciente, e foi elaborada para colocar a cabeça em um 
ângulo de onde a gravidade pode ajudar a aliviar os sintomas da VPPB. A manobra 
de Epley possui uma certificação nível I de eficiência da National Health and Medical 
Research Council (Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica) e até o presente 
momento, não foram relatados efeitos adversos graves 24. 
 

Figura 1: Manobra de Epley 
 

Fonte: https://www.mountsinai.on.ca/care/fammed/patient-resources/neurology/epley- maneuver.pdf 
 
O procedimento da manobra de Epley é satisfatoriamente simples e pode ser 
facilmente aprendido pelo paciente para ser aplicado quando necessário: 25 

 
1. Inicialmente, deite-se de costas e vire a cabeça para a esquerda por 1 minuto; 
2. Depois, vire a cabeça para a direita por 1 minuto; 
3. A seguir, vire todo o corpo para a direita com a cabeça voltada para o chão por 
um minuto; e 
4. Finalizando, sente-se lentamente ficando com a cabeça inclinada para frente por 
um minuto. 
 

Caso a manobra não ajudar a melhorar da tonteira ou náusea, pode-se realizar 
novamente a manobra, com os seguintes ajustes: 
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1. Inicialmente, deite-se de costas e vire a cabeça para a direita por 1 minuto; 
2. Depois, vire a cabeça para a esquerda por 1 minuto; 
3. A seguir, vire todo o corpo para a esquerda com a cabeça voltada para o chão por 1 
minuto; e 
4. Finalizando, sente-se lentamente ficando com a cabeça inclinada para frente por 1 
minuto. 
 

A manobra de Epley pode ser realizada inúmeras vezes, sem contraindicações. 
Vale ressaltar que a sensação de tonteira ou náusea desaparece em 90% dos casos 
após a execução da manobra pela primeira vez. Uma vez finalizadas as manobras, 
recomenda-se evitar movimentos que possam desalojar os cristais presentes no canal 
endolinfático, entre os quais se incluem 26: 
 
1. Curvar-se rapidamente; 
2. Deitar-se rapidamente; 
3. Inclinar a cabeça rapidamente; e 
4. Mover a cabeça para frente e para trás 
 

O médico pode recomendar ao seu paciente que ele use um colarinho macio 
para ajudá-lo a evitar fazer esses movimentos. Os pacientes também podem ser 
aconselhados a dormir utilizando dois ou três travesseiros para que a sua cabeça fique 
levantada em um ângulo de 45 graus. 
 
Método 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura (RSL) do tipo 
avaliativo fundamentado na metodologia PRISMA, Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses, sobre os benefícios da manobra de Epley no 
tratamento da vertigem posicional paroxística benigna (VPPB). 
 
Resultados 

Na busca de artigos nas bases de dados foram encontrados 255 artigos, sendo 
144 do BVS, 103 do PubMED, 8 no PEDro e nenhum no Scielo e por meio de busca 
manual. 
 
Busca e Identificação dos Artigos 

A busca foi realizada eletronicamente nas bases de dados como Physiotherapy 
Evidence Database (PEDRo), Public/Publisher MEDLINE (PubMed), Biblioteca Virtual 
em Saude (BVS) e Scientific Eletronic Library (SciELO). Sendo apresentado 
descritores em português, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde 
(DEcS). Foram empregados os seguintes descritores em português “vertigem 
posicional paroxística benigna” e “reabilitação vestibular”. Na língua inglesa os termos 
“benign paroxysmal positional vertigo” e “vestibular rehabilitation”. A pesquisa foi 
realizada utilizando o operador booleano AND, formando, assim, a estratégia de 
busca a partir dos descritores e termos controlados, com a seguinte combinação: 
vertigem posicional paroxística benigna AND reabilitação vestibular AND 2016"[Date - 
Publication]: "3000"[Date - Publication] em português e benign paroxysmal positional 
vertigo AND vestibular rehabilitation AND 2016"[Date - Publication]: "3000"[Date - 
Publication] em inglês. Em outras palavras, foram pesquisados os descritores e 
filtradas as publicações entre 2016 e o presente ano, 2021. 
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Seleção de Evidência 

A pergunta de pesquisa foi alcançada por meio da estratégia Patient Intervention 
Comparison Outcome (PICO): Quais são os benefícios da manobra de Epley no 
tratamento da Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB). 

Os artigos foram encontrados por meio de uma pesquisa eletrônica e, 
primeiramente, avaliados por título, em seguida por resumo e por fim lidos na integra. 
Finalizada a etapa de seleção, os artigos foram comparados com o propósito de 
encontrar possíveis duplicações entre as estratégias de busca e entre as bases de 
dados. 

Dentre os critérios de inclusão dos estudos estão: intervenção com pacientes 
de ambos os sexos, que tenham como integrantes pacientes com VPPB e disfunção 
vestibular, que tenha sido publicado nos últimos 5 anos e escritos em língua 
portuguesa ou inglesa, estudos onde a manobra de Epley tenha sido empregada como 
ferramenta terapêutica e que estivessem disponíveis na integra. Referente aos critérios 
de exclusão foram descartados os artigos publicados antes de 2016, cujas línguas que 
não sejam a língua portuguesa ou inglesa, que não tenham feito uso da manobra de 
Epley e que não estão disponíveis na integra. 
 
Figura 1. Fluxograma de seleção de evidências de acordo com as diretrizes PRISMA 
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Conforme selecionados diante dos critérios estabelecidos, os artigos incluídos foram 
sumarizados na Tabela  
 

1. Tabela 1. Tabela de evidências da eficácia da manobra de Epley no 
tratamento da VPPB. 

Autor/Ano P = População I = Intervenção C = Comparação O = Resultados 
Grzesiak et 
al, 202027 

Paciente do 
sexo masculino 
de 73 anos de 
idade com lesão 
cerebral 
traumática e 
fratura do osso 
temporal, 
desenvolveu 
VPPB  
pós-traumática 
benigna 

Avaliação diagnóstica 
multidisciplinar e 
tratamento de 
reabilitação vestibular 
com foco em manobras 
de reposição canalicular 
e adaptação central. 

Diagnóstico por imagem, 
testes audiômetros, avaliação 
clínica, incluindo gravações de 
vídeo de padrões de nistagmo, 
Dizziness Handicap Inventory 
(DHI) 

O exame clínico 
sistemático identificou 
múltiplos canais 
semicirculares VPPB, além 
de uma suspeita de 
hipofunção unilateral 
subjacente. O tratamento 
concentrou-se nas 
manobras de reposição 
canalicular apropriadas e 
nos exercícios de 
adaptação. A pontuação do 
DHI melhorou 
significativamente e o 
paciente retornou ao 
trabalho e atividades 
recreativas. 

Lin et al, 
2020 28 
 

171 pacientes, 
57 homens e 
114 mulheres de 
53 ± 14 anos, 
entre 24 e 83 
anos com 
indícios de PPB 
no canal 
semicircular 
posterior. 

Inicialmente, teve-se um 
diagnóstico de VPPB do 
tipo Canal Semicircular 
Posterior Benigno, uma 
litíase de braço curto 
que foi tratado com a 
manobra DIX-Hallpike 

O diagnóstico após manobra 
Dix-Hallpike foi revisto nos 
pacientes que continuaram 
com as  flições, indicando que 
condição poderia ser de litíase 
do braço longo e que deveria 
ser tratada com a manobra 
Epley 

 76 dos casos tratados com 
a manobra Epley tiveram 
resultados positivos após 2-
5 sessões. 
 

Paula., et 
al, 2019 29 
 

Paciente de 57 
anos, sexo 
feminino. Na 
anamnese, a 
paciente 
apresentou 
como queixa 
principal 
tonturas, enjoo e 
zumbido em 
ouvido direito. 
Ao caminhar, o 
corpo sempre 
pendia para a 
lateral esquerda. 

Avaliação diagnóstica 
por 
Otorrinolaringologista 
que incluiu um exame 
de audiometria, e 
posteriormente, o 
teste de Romberg. 
 

Manobra de Epley para 
Reabilitação Vestibular.  

 A Reabilitação Vestibular 
foi eficaz, devolvendo a 
paciente a autonomia para 
realização de suas 
atividades de vida diária 
contribuindo para a 
melhoria da sua qualidade 
de vida. 

      
      
 
Lucena, 
2018 30 
 

Uma paciente, do 
sexo feminino, 
com idade de 69 
anos, com 
diagnóstico clínico 
de VPPB e que não 
estava sendo 
submetida a outros 
tipos de tratamento 
durante o período 
do estudo 

O exame complementar 
de 
vectoeletronistagmograf
ia confirmou uma lesão 
periférica labiríntica nos 
canais semicirculares 
posteriores. 

10 sessões com a técnica 
de Epley, duas por semana, 
com duração de 45 minutos. 

A técnica de Epley se 
mostrou aplicável. A paciente 
demonstrou uma evolução do  
quadro  línico e uma melhora 
do seu equilíbrio. 
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Rodrigues, 
2017 31 
 

32 indivíduos, de 
ambos os sexos, 
acima de 18 anos e 
portadores de 
VPPB, que foram 
alocados 
aleatoriamente 

Manobra de Epley; 
Manobra de Semont; 
Manobra de Barbecue; 
Manobra de Appiane. 

Questionário. Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) e 
Escala Visual Analógica. 

O grupo experimental 
apresentou um menor nível 
de tontura no pós tratamento, 
com p <0,05 e menor 
incidência de recorrências 
(p=0,038) do que o grupo 
controle. 

     

 em dois grupos: 
controle (n=15) 
realizando apenas a 
técnica de
 manobr
as como tratamento 
e o experimental 
(n=17) realizando as 
manobras e os 
exercícios  de 
reabilitação 
vestibular 

   

Evren et al, 
2017 32 

207 pacientes na 
faixa de
 16-70 
anos (52,67
 ± 
10,67)
 
com 
história
 
de vertigem 
periférica 

Manobras de Dix-
Hallpike; Roll-test; 
Inventário da 
Deficiência Física na 
Vertigem. 

Manobra de Epley para o 
canal posterior e da 
manobra do ‘‘churrasco’’ 
para o canal horizontal. 

A realização das manobras 
diagnósticas apenas mais 
uma vez nos pacientes com 
vertigem na primeira 
avaliação clínica aumentou o 
sucesso do diagnóstico em 
VPPB. As manobras de 
reposicionamento canalicular 
são métodos eficazes e 
satisfatórios de tratamento na 
VPPB. 

Oliveira et 
al, 2015 33 

64 pacientes com 
diagnóstico de 
VPPB, sendo  47 
(73,4%) no grupo de
 rete
ste negativo    e    17 
(26,5%) no grupode 
reteste positivo. A 
média de idade 
para o grupo I foi 
de 58,7 anos (DP ± 
12,5) e para o 
grupo II de 62,4 
anos (DP 
± 15,6). A maioria 
dos pacientes foi 
do sexo feminino 
tanto no grupo I 
(55,3%) quanto no 

Diagnóstico de VPPB 
de canal posterior 
unilateral; Manobra de 
Dix Hallpike; Exame 
físico 
otorrinolaringológico e 
otoneurológico 
completos; Pesquisa do 
nistagmo de 
posicionamento. 

Manobra de Epley; 
Manobra de Dix Hallpike. 

É importante realizar o 
reteste após a manobra de 
reposicionamento de 
partículas na VPPB, visto que 
possui alta especificidade. 
Sugere a realização de mais 
manobras de Epley na 
mesma sessão quando o 
reteste vier positivo. 
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Discussão 
A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é a mais comum das 

vestibulopatias periféricas. Sendo uma condição benigna, a VPPB é de fácil resolução, 
após o procedimento adequado para o reposicionamento das partículas 34. Sua taxa 
de incidência é variável entre 11 e 64 casos por 100 mil e predominante na faixa etária 
entre 50 e 55 anos nos casos idiopáticos 35,36. 

A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é causada por liberação das 
otocônias, sendo a causa mais comum de vertigem, com uma prevalência ao longo 
da vida de 2,4%, caracterizada por breves episódios de vertigem, náusea e/ou 
nistagmo de posicionamento à mudança de posição da cabeça no espaço 37,38. 
Pessoas com disfunção vestibular apresentam oscilação corporal, redução da 
estabilidade, alteração de marcha e quedas, sendo que após a crise vertiginosa, uma 
sensação vaga de tontura do tipo flutuação pode persistir por horas ou dias; a 
intensidade das manifestações clínicas da VPPB e seu caráter recorrente podem 
comprometer a realização de atividades profissionais, escolares, domésticas e sociais 
39,40. 

Caracterizada por uma crise vertiginosa de intensidade normalmente severa e 
de curta duração, que é desencadeada por mudanças de postura do paciente, sendo 
uma sensação vertiginosa que pode durar de 30 segundos a dois minutos, pode 
persistir por semanas a anos 41. Essa patologia pode ser desencadeada por leões 
encefálicas, labirintite infecciosa, hidropisia endolinfática, neurite vestibular ou doença 
de orelha média, mas na maioria dos casos é idiopática 42,43. 

O tratamento para a VPPB é, na maioria das vezes, conservadora e 
terapêutica, e normalmente combina cinco cuidados que devem ser seguidos perante 
um quadro vertiginoso: tratar o fator etiológico, manipular os antigos e novos 
medicamentos, aplicar técnicas individualizadas de reabilitação vestibular (RV), 
eliminar erros alimentares e modificar hábitos e vícios 44. 

A reabilitação vestibular é o tratamento mais recomendável para a VPPB. Seus 
exercícios agem diretamente na causa da patologia, possibilitando o 
reposicionamento dos cristais de carbonato de cálcio inapropriadamente localizados 
no utrículo. Ressalta-se que, uma vez que os medicamentos tratam unicamente os 
sintomas associados à vertigem e seu uso prolongado causa efeitos colaterais como 
sonolência e diminuição da atenção, também termina dificultando o funcionamento 
dos mecanismos naturais de compensação do sistema nervoso central 45. 

A manobra de Epley é um dos tratamentos para a VPPB de canal semicircular 
posterior; a aplicação de manobras terapêuticas moveria os debris de estatocônios de 
volta ao seu local de origem, sendo salientada a eventual necessidade de mais de 
uma sessão da manobra 46 Essa manobra contém 4 passos em sequência: em 
concordância com a manobra de Dix e Hallpike, se inicia com o paciente sentado em 
uma cama, com suas pernas planas sobre a cama na sua frente. Em seguida, vira-se 
sua cabeça 45 graus para a esquerda; deitado, mantem-se sua cabeça virada para a 
esquerda por 30 segundos 47,48; a continuação vira-se a cabeça para a direita 90 
graus, até ficar virada 45 graus para o lado direito, mantendo-se nesta posição por 30 
segundos; e finalmente, rola-se o paciente para o seu lado direito antes de colocá-lo 
para sentar-se 49,50. 

Nos dias de hoje podemos realizar três formas de tratamento para VPPB: a 
reposição canalítica, a manobra de liberação e os exercícios de habituação de Brandt-
Daroff. A melhor opção de manobra ou exercício dependerá tanto do canal envolvido 
como do 
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tipo de VPPB. Por padrão, usa-se a reposição canalítica nos casos de canalitíase ou 
a manobra liberatória para cupulolitíase 51,52. 

Grzesiak et al 27 destacam que a identificação precoce do nistagmo e o 
tratamento de tonturas após o trauma que causou o dano cerebral no paciente são 
fundamentais para sua recuperação ideal. Reforçam que a avaliação diagnostica 
multidisciplinar, em combinação com o tratamento de reabilitação dirigido as 
manobras de reposicionamento de canais e adaptação central permitem um melhor 
acompanhamento dos sintomas e do tratamento como um todo. Citam ser imperativo 
que a equipe multidisciplinar tenha uma clara compreensão dos padrões de nistagmo 
e, também, a percepção da importância da educação do paciente para que este possa 
autogerir os sintomas associados a VPPB e melhorar seu quadro clínico geral e 
qualidade de vida. A manobra de Epley foi realizada duas vezes no paciente, sendo 
possível confirmar sua utilidade no tratamento do nistagmo. 

Lin et al 28 observaram em seu estudo sobre a VPPB com 171 pacientes 
diagnosticados que a manobra de Epley é útil para a recuperação da otocônia do 
braço longo do canal semicircular posterior para o utrículo. Relataram que são 
necessárias diferentes manobras para mover a otocônia para fora do braço curto do 
canal semicircular posterior e para dentro do utrículo. O diagnóstico inicial de VPPB 
do canal semicircular posterior do tipo braço curto foi feito por meio da manobra Dix- 
Hallpike e a primeira intervenção foi a manobra de “incline e balance”, para, em 
seguida, repetir a manobra Dix-Hallpike. Os pacientes com resultados negativos para 
a manobra tiveram seus diagnósticos revistos, para VPPB do canal semicircular 
posterior do tipo braço longo e tratados com a manobra de Epley. Deste grupo, cerca 
de 40% foram considerados curados pela manobra de ‘‘incline e balance’’, após novo 
controle por meio das manobras Dix-Hallpike. Destas observações foi possível 
concluir que a VPPB de canal semicircular posterior do tipo braço curto pode ser 
identificada e curada de forma pertinente e cômoda ao paciente, e que a manobra de 
Epley é capaz de reduzir e curar tal otocônia para o utrículo. 

Paula et al 29 em se eu estudo apontam que a reabilitação vestibular é uma das 
opções para o tratamento de pacientes com vertigem. Por meio desta, é possível 
oferecer aos acometidos uma série de vantagens a favor de sua melhoria de qualidade 
de vida como a estabilização visual, recuperação da interação vestíbulo-visual ao 
realizar movimentos do crânio, evolução da estabilidade estática e dinâmica em 
inconformidades sensitivas e diminuição da sensibilidade durante a movimentação da 
cabeça.  

O relato de caso abordou a importância da reabilitação vestibular para o manejo 
do paciente com distúrbio vestibular, neste particular, no tratamento de um paciente 
de 57 anos do sexo feminino sofrendo de zumbidos, tonteiras e enjoo, após avaliação 
diagnóstica por Otorrinolaringologista que incluiu um exame de audiometria, e 
posteriormente, o teste de Romberg, identificaram o caso como VPPB e optaram pela 
manobra de Epley para promover sua reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular 
foi considerada eficaz por devolver a paciente a autonomia para realização de suas 
atividades de vida diária assim como por contribuir para a melhoria da sua qualidade 
de vida. 

Lucena 30, em sua investigação sobre a vertigem posicional paroxística 
benigna, averiguou se a manobra de Epley poderia influenciar positivamente no 
tratamento. Apresentando o estudo de caso de uma paciente de 69 anos com 
diagnóstico positivo de VPPB, no qual foram feitas 10 sessões onde utilizou a manobra 
de Epley para reposicionar os cristais de cálcio nos canais semicirculares, aplicou, 
também, na primeira e na última sessão, um formulário de análise e avaliação para 
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verificar se houve ou não melhora tanto no quadro de vertigem como do 
desequilíbrio. Foi observado que depois de casa sessão onde se usou a técnica de 
Epley, houve resposta positiva pela paciente e depois da 7ª sessão já não havia mais 
a reclamação de vertigem e perceptível melhora em seu estado físico e disposição 
global. 

Rodrigues 31 em sua pesquisa avaliou os resultados suplementares dos 
exercícios de Reabilitação Vestibular como recurso terapêutico no tratamento da 
VPPB. Em seu estudo de caso contou com a participação de 32 indivíduos, de ambos 
os sexos, acima de 18 anos e portadores de VPPB, distribuídos de forma aleatória em 
2 grupos: um de controle (n=15) no qual somente aplicou a técnica de manobras como 
tratamento e o outro, experimental (n=17), no qual empreendeu manobras e exercícios 
de reabilitação vestibular, incluindo a manobra de Epley. Os pacientes responderam 
o questionário Dizziness Handicap Inventory e foi feito uso da Escala Visual Analógica 
para comparar os resultados obtidos entre os grupos. Igualmente fez-se um 
acompanhamento dos participantes por 6 meses para verificar a recorrência dos 
sintomas.  

Observou que o grupo experimental registrou um menor nível de tontura no pós-
tratamento do que o grupo controle e concluiu que os exercícios vestibulares trazem 
maiores benefícios aos pacientes de VPPB e que também estão diretamente 
associados com a diminuição das recorrências. 

Evren et al 32 publicaram uma pesquisa que teve como objeto de estudo o valor 
diagnóstico da repetição das manobras de Dix-Hallpike e roll-test na VPPB. Para isso 
contaram com a participação de 207 pacientes na faixa de 16-70 anos (52,67 ± 10,67) 
em seu estudo de caso. Na primeira parte do tratamento, detectaram os pacientes que 
apresentaram resultados negativos nestas manobras e manifestaram sintomas e 
nistagmo. Como ferramenta de controle utilizaram o Inventário da Deficiência Física 
na Vertigem.  

Observaram que foi possível diagnosticar VPPB em 139 dos pacientes em uma 
primeira aplicação das manobras. Nos restantes 68, realizaram a manobra de Epley 
para o canal posterior e da manobra ‘‘barbecue’’ para o canal horizontal. Destes, 
confirmaram o diagnóstico de VPPB em outros 28 mais e os 40 restantes foram 
encaminhados para exames de imagem. Concluíram que as realizações de duas 
baterias de manobras diagnósticas repetidas ajudam na identificação de VPPB nas 
avaliações clinicas de pacientes com vertigem. Verificaram, também, que as 
manobras para reposicionamento canalicular, como a de Epley, é eficaz e satisfatória 
no diagnóstico e tratamento na VPPB. 

Oliveira et al 33 realizaram um estudo observacional e prospectivo do tipo coorte 
em pacientes com diagnóstico de VPPB que contou com 64 participantes. Todos eles 
realizaram manobra terapêutica e depois ao seu reteste para aferir o êxito do 
tratamento. 47 dos pacientes tiveram reteste negativo e 17, positivo. A continuação 
todos os pacientes realizaram tratamento com a manobra de Epley e foi feito um novo 
reteste. Verificaram que 51,85% dos pacientes apresentaram sensibilidade, que 
91,89% manifestaram especificidade, teve-se um valor preditivo positivo de 82,35% e, 
por outro lado, um negativo de 72,34%. Concluíram ser válida a realização do reteste 
depois da manobra de Epley para o reposicionamento de partículas na VPPB, visto 
que este tem uma alta especificidade. 
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Conclusão 
As informações e relatos sugerem que manobras posicionais têm, em geral, um 

efeito benéfico nas diferentes sintomatologias variando desde as tonturas e enjoos até 
os compromissos mais agudos nos aspectos funcionais e do equilíbrio, estático e 
dinâmico. Nestes achados, a manobra de Epley pode ser considerada como uma 
opção terapêutica viável, confortável e confiável para os pacientes com quadro clínico 
de VPPB, uma vez que todo o tratamento esteja sendo acompanhado por uma equipe 
multidisciplinar comprometida em estabelecer um cuidado irrestrito e ilimitado com 
seus clientes. 

No geral, a manobra Epley é um tratamento eficaz para o VPPB e é fácil de 
executar, não requer a identificação do lado afetado e pode ser recomendada para os 
casos de auto tratamento. 

Por mais promissora que a manobra de Epley tenha se demonstrado, é 
necessário sugerir a realização de novas pesquisas a respeito do tema, tanto para a 
aquisição de novos conhecimentos como também para um melhor conhecimento da 
VPPB, dos modos de aplicação dos protocolos, tempo e frequência do tratamento a 
ser oferecidos aos pacientes. Mesmo com os resultados encontrados serem, em sua 
maioria, positivos, ainda é preciso novas investigações para coletar maiores 
informações e evidências acerca do assunto. 
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Resumo 
Os ambientes virtuais de aprendizagem vêm ganhando espaços dentro dos currículos. 
A linguagem digital passa a ser não só um fim, mas um meio de aprendizagem 
inexorável ao desenvolvimento humano em todas as suas fases. O problema de 
pesquisa abordado nesse estudo é: a educação à distância é viável em se tratando 
dos cursos de graduação na área da saúde? Os objetivos desse estudo são: expor a 
fundamentação legal da educação a distância; abordar as limitações e os fatores 
favoráveis da Educação a Distância; apontar o posicionamento das entidades 
representativas da Fisioterapia acerca do tema; fazer uma revisão da literatura sobre 
a eficiência da educação a distância na formação do fisioterapeuta. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura que concluiu que não há estudos acerca do tema, o 
que leva a uma ausência de evidências científicas que possam atestar a qualidade 
das modalidades de ensino nos cursos de fisioterapia. O estudo sugeriu que há 
necessidade urgente de pesquisas com foco na avaliação dos egressos formados na 
modalidade EAD e na modalidade presencial e nas estratégias que são efetivas para 
a aprendizagem da prática clínica. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologia da Informação em Saúde; 
Desempenho acadêmico; Fisioterapia. 
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Abstract 
Virtual learning environments are gaining space within curricula. Digital language 
becomes not only an end, but an inexorable means of learning for human development 
in all its phases. The research problem addressed in this study is: is distance education 
viable in the case of undergraduate courses in the area of health? The objectives of 
this study are: to expose the legal basis for distance education; address the limitations 
and favorable factors of Distance Education; point out the position of the representative 
entities of Physiotherapy on the subject; to review the literature on the efficiency of 
distance education in the training of physical therapists. This is an integrative literature 
review that concluded that there are no studies on the subject, which leads to a lack of 
scientific evidence that can attest to the quality of teaching modalities in physical 
therapy courses. The study suggested that there is an urgent need for research 
focusing on the assessment of graduates trained in the distance learning and face-to-
face modality and on the strategies that are effective for learning clinical practice. 
 
Keywords: Education, Distance. Medical Informatics. Academic Performance. 
 
Resumen 
Los entornos virtuales de aprendizaje han ido ganando espacio dentro de los planes 
de estudios. El lenguaje digital se convierte no solo en un fin, sino en un medio de 
aprendizaje inexorable para el desarrollo humano en todas sus fases. El problema de 
investigación abordado en este estudio es: ¿es viable la educación a distancia cuando 
se trata de carreras de grado en el área de la salud? Los objetivos de este estudio 
son: exponer la base legal de la educación a distancia; abordar las limitaciones y 
factores favorables de la Educación a Distancia; señalar la posición de las entidades 
representativas de Fisioterapia sobre el tema; revisar la literatura sobre la eficacia de 
la educación a distancia en la formación de fisioterapeutas. Se trata de una revisión 
integrativa de la literatura que concluyó que no existen estudios sobre el tema, lo que 
conduce a la falta de evidencia científica que pueda atestiguar la calidad de las 
modalidades de enseñanza en los cursos de fisioterapia. El estudio sugirió que existe 
una necesidad urgente de investigaciones enfocadas en la evaluación de egresados 
formados en la modalidad a distancia y en la modalidad presencial y en estrategias 
que sean efectivas para el aprendizaje de la práctica clínica. 
 
Palabras llave: Educación a Distancia; Tecnología de la Información en Salud; Logro 
académico; Fisioterapia. 
 
Introdução 

Atualmente, um grande debate gira em torno da modalidade Educação à 
Distância (EAD) voltada para os cursos de graduação cujas áreas de atuação 
demandam o contato físico, a intervenção clínica, como é o caso da área da saúde.  

As avaliações, intervenções e todos os processos clínicos e terapêuticos 
requerem a presença do profissional para que o serviço prestado possa ser seguro, 
preciso, integral e individualizado. Assim, desde às disciplinas básicas, passando 
pelas específicas até culminar no estágio, existe uma necessidade de que o estudante 
aprenda não apenas pelo acesso à fundamentação teórica, mas pela vivência das 
práticas presenciais e relação com os pacientes (CERVANTES; CAMBA, 2020). 
Diante disso, o problema de pesquisa do presente estudo é: a educação à distância é 
viável em se tratando dos cursos de graduação na área da saúde? 
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A pandemia do covid-19 acelerou as transformações, não só inflamando os 
debates, mas obrigando a adaptação das comunidades acadêmicas à necessidade 
do afastamento social e, consequentemente, à adaptação das aprendizagens para os 
moldes virtuais. Longe do ideal e diferente da educação à distância, o ensino remoto 
evidenciou a urgência de discutir o assunto e buscar soluções viáveis para os novos 
tempos (XAVIER et al., 2020). 

O ensino remoto contingencial durante a pandemia, autorizado pelo Ministério 
da Educação em caráter excepcional pela Portaria 343 de 18 de março de 2020 
(BRASIL, 2020) aproxima-se da Educação à Distância (EAD) por utilizar a tecnologia 
de informação e comunicação (TIC) como ferramenta do processo de aprendizagem, 
mas, diferente do ensino à distância, deveria ocorrer em tempo real, com possibilidade 
de interação simultânea com o professor e sem a mediação de um tutor (COSTA, 
2020). 

Anterior à discussão sobre a educação à distância, as metodologias ativas 
alcançaram o setting pedagógico na educação básica e no ensino superior com uma 
proposta que tirava o professor do centro do processo ensino-aprendizagem e 
possibilitava o protagonismo do estudante. Os primeiros relatos dessa inovação 
mostram que na década de 1970 a Universidade de Harvard introduziu metodologias 
ativas no curso de Direito e em 1960, em universidades do Canadá e da Holanda já 
utilizavam a Aprendizagem Baseada em Problema nos cursos da área da saúde 
(BRESSAN et al., 2021; BARROWS; TAMBLYN, 1976; STENTOFT, 2019).  

Mas foi na década de 1990, com a incorporação e comercialização da internet 
que as TICs impulsionaram as metodologias ativas e a educação à distância (SANES 
et al., 2020). 

Hoje, as neurociências, empenhadas na compreensão dos mecanismos de 
aprendizagens, ratificam a necessidade de reformular as metodologias e as 
abordagens, levando as instituições educacionais a buscarem novas formas de 
aprender e de se relacionar por meio das novas tecnologias. 

Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem ganham espaços dentro dos 
currículos. A linguagem digital passa a ser não só um fim, mas um meio de 
aprendizagem inexorável ao desenvolvimento humano em todas as suas fases. 

Antes de adotar metodologias ativas ou implementar a educação à distância, é 
preciso vencer barreiras que até hoje são construídas desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental com as aulas expositivas.  

O estudo de Bressan et al. (2021) avaliou a motivação e a percepção de 
aprendizagem de estudantes do curso de Nutrição de uma Universidade em Curitiba, 
Paraná. O corpo discente foi submetido a aulas expositivas e a atividades 
interdisciplinares envolvendo a metodologia ativa de Aprendizagem por Projetos. A 
pesquisa revelou que os estudantes se sentiram menos motivados e com menor 
percepção de aprendizagem diante da metodologia ativa aplicada, preferindo a aula 
expositiva tradicional. O perfil dos participantes do estudo era composto por 
estudantes provenientes de escolas cujas abordagens são multidisciplinares e cujos 
métodos são tradicionais, baseados em aulas expositivas desde o ensino fundamental 
até o médio.  

Segundo Silva et al. (2018), as escolas tradicionais são hegemônicas no Brasil. 
Diante desse contexto social e histórico brasileiro, é esperado que não só os 
estudantes, mas também os professores de cursos de graduação que passam a 
educação básica vivenciando a aprendizagem pela via tradicional passiva, ao terem 
acesso a uma abordagem que colocam o corpo discente no centro do processo e os 
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retira do ambiente presencial de aprendizagem, apresentem insatisfações, 
resistências e dificuldades. 

Bressan et al. (2021) defendem que “o contexto histórico, associado à 
inexperiência com os métodos ativos, o comodismo dos alunos em relação à aula 
expositiva e a falta de investimento das instituições de ensino no remodelamento dos 
espaços de aprendizagem” (p.11) podem justificar os resultados negativos verificados 
no estudo. 

No Brasil, a modalidade de educação à distância foi regulamentada no Decreto 
de Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e recebeu sua definição e caracterização 
pelo Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL,1996; BRASIL, 2005). Este 
documento estabelece no artigo 1º que: 

 
caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

 
Segundo este decreto, os momentos presenciais são obrigatórios nas 

seguintes situações: na avaliação dos estudantes; nos estágios obrigatórios, na 
defesa de trabalhos de conclusão de curso e atividades relacionadas a laboratórios 
de ensino. (BRASIL, 2005). Dessa forma, é possível garantir a flexibilização do tempo 
e do ambiente de aprendizagem nas disciplinas que não demandam o encontro entre 
o estudante e o professor e a prática nas disciplinas que requerem a presença de 
todos aqueles envolvidos no processo de aprendizagem.  

Enquanto as instituições de ensino superior privadas viram a modalidade como 
uma oportunidade de investimento, as instituições de ensino superior públicas 
passaram a enxerga-la como estratégia para aumentar a acessibilidade das pessoas 
a formação em cursos de graduação. E assim, criou-se mais um impasse, um abismo 
ainda mais profundo entre o ensino superior público e o privado e a área da saúde 
continua sem evidências científicas necessárias para ir além das discussões. 

Sanes et al. (2020) analisaram os posicionamentos do Conselho de 
Enfermagem (COFEN) e da Associação Brasileira de Enfermagem acerca da 
modalidade EAD para os cursos de graduação em Enfermagem. O estudo comprovou 
que essas entidades representativas convocam os profissionais da área a lutarem em 
defesa da formação presencial e considerou a urgência em analisar o escopo legal, 
normativo e operacional da modalidade EAD nos cursos de graduação da área da 
saúde. A pesquisa propõe que os conselhos profissionais elaborem e fiscalizem a 
aplicação das diretrizes curriculares do ensino superior conjuntamente com as IES. 

A partir do exposto sobre a formação do ensino superior nas áreas da saúde, 
os marcos regulatórios históricos e legais da educação à distância, o problema de 
pesquisa abordado nesse estudo é: a educação à distância é viável em se tratando 
dos cursos de graduação na área da saúde? 

Os objetivos desse estudo são: expor a fundamentação legal da educação a 
distância; abordar as limitações e os fatores favoráveis da Educação a Distância; 
apontar o posicionamento das entidades representativas da Fisioterapia acerca do 
tema; fazer uma revisão da literatura sobre a eficiência da educação a distância na 
formação do fisioterapeuta. 

Trata-se, portanto, de uma revisão integrativa da literatura, já que o estudo 
busca analisar e sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre o tema de maneira 
crítica e abrangente. Na seleção do material, buscou-se a legislação, cartas, ofícios, 



 

- 129 - 
 

portarias de entidades representativas e artigos publicados em português, de forma 
integral e gratuita, no período entre 2017 e 2021, nas bases eletrônicas Literatura 
Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Medline e Pubmed. Os seguintes 
descritores em Ciências da Saúde foram utilizados para a busca: educação à 
distância; tecnologia da informação; desempenho acadêmico e fisioterapia. 

 
A Fisioterapia e a Educação a Distância 

As primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação 
em Fisioterapia foram instituídas em 2002 para definir as generalidades e 
especificidades comuns a todas as IES que oferecem o curso (BRASIL, 2002). 

Para estar de acordo com essas diretrizes, alcançando o perfil do egresso 
estabelecido, as metodologias precisam ser problematizadoras e estarem inseridas 
em cenários de aprendizagens diversificados, como sugere Bispo Júnior (2010). O 
autor ainda enfatiza a necessidade de abandonar os paradigmas tecnicistas, 
biológicos, puramente reabilitadores, com o foco na doença e não no paciente em 
todas as suas dimensões. Assim, o autor sugere a necessidade de metodologias 
capazes de acolher a diversidade, as novas formas de relações sociais sustentadas 
pelo uso da tecnologia digital e ser criativa a ponto de promover a intervenção clínica 
cujo foco está no paciente. 

A legislação federal estabelece que os cursos de graduação podem oferecer 
uma porcentagem da sua carga horária total na modalidade EAD, com suporte das 
TICs no processo das aprendizagens, configurando a modalidade semipresencial. Em 
2018, a Portaria nº 1428, de 28 de dezembro, fixava essa porcentagem em até 20%; 
em 2019, aumentou para até 40% para todos os cursos (com exceção dos cursos de 
medicina) (BRASIL, 2004, 2018, 2019). O curso que é composto por metodologias de 
ensino online e presencial, cumprindo essa carga horária, é chamado de ensino 
híbrido, blended learning ou b-learning (SPINARDI; BOTH, 2018). 

A Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia (ABENFISIO), entidade 
formada por fisioterapeutas docentes de todas as regiões do país, tem proporcionado 
discussões acerca das modalidades de ensino nos cursos de fisioterapia e vem se 
posicionando contrária à oferta de cursos de graduação em Fisioterapia na 
modalidade EAD (ABENFISIO, 2017). 

A entidade argumenta que a modalidade EAD não está de acordo com as DCNs 
de Fisioterapia pois a carga horária presencial é insuficiente para a formação em nível 
de graduação, não sendo capaz de favorecer o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao perfil do egresso, o que reflete negativamente nos serviços 
prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (ABENFISIO, 2017). 

O estudo realizado por Lima e Carvalho (2020) revelou, por meio de pesquisa 
documental no site do e-MEC (https://emec.mec.gov.br/) em abril de 2020, que 
existem 48 cursos de graduação em fisioterapia na modalidade EAD, todos oferecidos 
por instituições privadas, e estão presentes em todas as regiões brasileiras por 
intermédio dos polos de apoio presencial com uma oferta total de 142.950 vagas 
distribuídas em 892 polos. Segundo essa pesquisa, a região sudeste é que mais 
possui polos (270) enquanto que a região com menor número de polos é a centro-
oeste com 89. Uma consulta pública avançada realizada no mesmo site em dezembro 
de 2021 para ratificar esses dados, identificou 98 cursos de graduação em fisioterapia 
na modalidade EAD, já desconsiderando os cursos extintos e os cursos em processo 
de extinção. 

Embora esses dados desafiem as orientações dos conselhos e entidades 
ligadas à fisioterapia, a Secretaria de Educação a Distância do MEC, definiu em 2017, 
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Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância com intuito de definir 
parâmetros para garantir a qualidade da oferta dessa modalidade. Assim, o ministério 
orienta sobre a infraestrutura dos polos de apoio que devem dispor de espaço físico 
acessível, com biblioteca equipada, laboratórios de formação básica e específica para 
as aulas práticas, laboratórios de informática, salas de tutoria e secretaria, dentre 
outras recomendações (BRASIL, 2017). 

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e os 
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) externaram, 
por meio de nota, o posicionamento contrário quanto à Portaria n°2.117, de 2019, que 
permite a oferta de até 40% da carga horária dos cursos presenciais em modalidade 
EAD/semipresencial (COFFITO, 2019). 

Segundo Lima e Carvalho (2020), uma das principais críticas à modalidade 
EAD para os cursos de graduação da área de saúde é a baixa qualidade da formação. 
Além disso, mencionam o preconceito que ainda rodeia a educação mediada por 
tecnologias, embasando discussões não fundamentadas por evidências científicas, 
mas em suposições. 

Os estudos encontrados sobre a modalidade EAD apontam que, como 
estratégia de ensino, ela é capaz de facilitar o acesso ao conhecimento para um maior 
número de indivíduos, democratizando o ensino, o conhecimento e os saberes, para 
aqueles que se encontram distantes geograficamente das IES ou que estão 
impossibilitados de estudar em horários pré-determinados e sem flexibilidade. Mas 
estudos comparativos entre a formação de estudantes por meio da modalidade EAD 
e por meio da modalidade presencial nos cursos de fisioterapia não foram 
encontrados. 

Para subsidiar estudos comparativos, o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) poderia nortear e ser um dos indicadores para análise. 

O ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, 
o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento 
da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação 
à realidade brasileira e mundial. Sendo assim, esse sistema avaliação pode ser uma 
fonte de dados relevantes para quantificar e qualificar os cursos de graduação nas 
mais diversas áreas, inclusive na Fisioterapia, sendo um indicador importante para 
avaliar não só a IES, mas a modalidade de ensino oferecida. 

A aprendizagem é um processo dinâmico, associado a vários fatores, que 
requer recursos variados e avaliação formativa dos estudantes e avaliação constante 
de todo o processo, incluindo do corpo docente, da infraestrutura, dos recursos 
materiais. Nessa perspectiva, é preciso pensar em estratégias que possam garantir a 
qualidade dos serviços oferecidos na modalidade. 

Como sugestão, para construção de uma conscientização acerca da postura 
que o estudante deve ter nessa modalidade, uma entrevista inicial pode fazer parte 
do processo seletivo com o intuito de compreender as necessidades e as 
potencialidades do estudante no que se refere ao seu letramento digital. Além disso, 
ele pode assinar um termo de compromisso assumindo a responsabilidade de ter boas 
condutas e compromisso com suas horas de estudos semanais, o acesso à 
plataforma, o contato com os tutores.  

Considerando que cada estudante pode apresentar níveis de conhecimento 
digital bastante diferenciados, o desempenho acadêmico de cada estudante deve 
estar atrelado ao domínio digital. Um estudante que tenha uma expertise digital pode 
se sair melhor nas avaliações, mesmo sem dominar os conteúdos ou ter realmente 
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desenvolvido as habilidades e competências para aquela unidade curricular. Assim, 
as ferramentas avaliativas devem ser adequadas a cada estudante a depender da sua 
afinidade com a modalidade. 

Outro ponto a considerar e discutir é que a prática profissional da área da saúde 
não está restrita ao contato físico. Muitas das atividades exercidas pelo fisioterapeuta, 
por exemplo, consistem em analisar e discutir casos clínicos, elaborar estratégias, 
desencadear e participar ativamente nas discussões e debates interprofissionais e 
intersetoriais, com gestores e representantes dos segmentos e movimentos sociais, 
na construção de políticas públicas, programas e projetos de saúde, que visem à 
melhoria dos indicadores de saúde, considerando a realidade de saúde da região; 
utilizar ferramentas de gestão para elaborar o plano de negócios no âmbito público e 
privado, bem como colaborar na construção dos planos plurianuais nas três esferas 
de governo; assessorar e prestar consultorias no âmbito de sua competência 
profissional; participar ativamente nas instâncias consultivas e deliberativas de 
políticas de saúde; planejar a carreira baseado em suas expectativas, desejos, 
oportunidades e circunstâncias, buscando sempre o desenvolvimento e ascensão 
profissional; planejar a participação em atividades técnico-científicas, atividades em 
grupos de estudo e pesquisa, ligas acadêmicas, programas de educação para o 
trabalho, sociedades e associações de acordo com suas prioridades e oportunidades; 
identificar as necessidades e buscar oportunidades de educação continuada e 
permanente com perspicácia e discernimento; analisar as fragilidades e ameaças, 
reconhecer as potencialidades e criar novas oportunidades de negócios e projetos 
profissionais; organizar seus fazeres profissionais com versatilidade, criando novas 
oportunidades para si e para outrem, respeitados os princípios da ética, da bioética e 
deontológicos; rever posições profissionais, assumir o novo como possibilidade de 
crescimento e investimento; desenvolver atividades de educação, formação em 
saúde, construir/elaborar material técnico-científico, favorecendo a construção e 
disseminação do conhecimento; analisar criticamente as fontes de conhecimento para 
aplicar, racionalmente o conhecimento científico em prol da melhoria da qualidade dos 
serviços prestados de atenção a saúde à sociedade, dentre outros. 

A aprendizagem da prática da fisioterapia, segundo Cervantes e Camba (2020), 
depende da articulação entre o universo acadêmico e o ambiente clínico. Assim, 
mesmo não tendo todas as habilidades e competências suficientes para atuar já nos 
primeiros semestres de formação, é importante que o estudante esteja inserido nos 
ambientes profissionais para observar a prática. Se essa atividade é observacional e 
não procedimental, seria possível criar ferramentas virtuais que possibilitassem a 
observação não presencial de variadas situações laborais da fisioterapia pelos 
estudantes do curso. Como o estágio, mesmo na modalidade EAD, é presencial, 
situações podem ser filmadas e analisadas nas unidades curriculares teóricas e 
laboratoriais, seguindo os preceitos éticos e, ao mesmo tempo, criando um ambiente 
favorável à reflexão, discussão e solução de problemas. 

Para finalizar, é preciso considerar a importância do professor e do tutor no 
processo de aprendizagem na modalidade EAD. Mesmo de forma virtual, a interação 
entre professor e estudante e tutor e estudante devem ser priorizadas dentre o rol de 
recursos e estratégias. Assim, a IES precisa viabilizar os momentos síncronos dentro 
das unidades curriculares para garantir a interação. 

 
Avanços Tecnológicos na Educação e Acessibilidade 
 Existe, de forma inegável, uma estreita relação entre a disponibilidade de 
tecnologia e a geração de conhecimento humano. Ainda que se pondere que muito 
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de nossos registros enquanto espécie humana foram perdidos nas mais diversas 
oportunidades históricas da antropologia, estamos vivendo uma época de 
concentração de conhecimento de velocidades inacreditáveis para os padrões do 
século passado. 
 Observemos que tanto do ponto de vista de conceitos simples como a Lei de 
Moore (Mollick, 2006), quanto na perspectiva das estimativas de geração de 
conhecimento humano, estamos enfrentando um período em que somos diariamente 
bombardeados com conhecimento – sem julgar relevância do mesmo. A lei de Moore, 
que prevê que o número de transistores em um único chip será duplicado a cada 2 
anos, mantém-se válida, mas encontra nesse ano de 2021, um desafio significativo 
em não fugir da estimativa primeiramente mencionada em 1959. A título de 
comparação, Buckminster Fuller, em 1981, estabelece a curva de duplicação do 
conhecimento, em seu livro “Caminho crítico”. Essa obra demonstra que em 1900, o 
conhecimento humano total era duplicado a cada cem anos e que, ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, o conhecimento humano era duplicado em 25 anos, o que representa 
uma geração. No ano de 2020, as estimativas são de que o conhecimento humano 
tenha sido duplicado a cada 12 horas. 
 Essa realidade de sobrecarga informacional permitiu, de forma inegável, a 
democratização do conhecimento ao redor do planeta, notadamente por meio da 
Internet e, mais recentemente, da Internet das coisas (IoT).  
 Dois aspectos podem ser levantados a partir dessas informações: a 
maximização de diferenças entre as gerações e as limitações tecnológicas.  

Primeiramente, sobre a  maximização de diferenças entre gerações, pode-se 
estimar que, eventualmente, a velocidade de geração de conhecimento seja tão 
grande, que as experiências passadas, que hoje são consideradas o Graal para a 
tomada estratégica de decisões, passem a ser espúrias ou inválidas, não 
representado a realidade atual e as soluções atualmente disponíveis, uma vez que, 
pelo aumento de volume gerado de conhecimento, observamos, simultaneamente, um 
encurtamento do tempo de vida desse mesmo conhecimento. 

Esse ambiente permite, e quase exige, muito mais inovação quando se rompe 
os padrões históricos utilizados nas formas atuais de aprendizagens, contudo, 
enfraquece a percepção de que os processos de ensino-aprendizagem formais 
possam ser direcionados por um ente (docente) que não pertence a realidade atual 
do estudante.  

Esse novo perfil de estudante, ora dito como autodidata, passa a se mostrar 
como um exemplo de sucesso, em especial em uma geração que se educa e gera 
renda por meio da internet de forma absolutamente fluida e independente. 

Contudo, não é possível esquecermos que a Educação a Distância, ao menos 
inicialmente, promove a democratização do conhecimento e vem a ser um 
complemento sistematizado e formal para as aprendizagens e, consequentemente, 
para o desenvolvimento humano, e não um substituto financeiramente menos oneroso 
e com maior escalabilidade. Ademais, a Educação a Distância tem a amplitude de 
uma abordagem composta por infinitas possibilidades, sendo seu foco aqui debatido 
a viabilidade de seu uso na formação de profissionais devidamente adequados ao 
mercado de trabalho atual, tanto em capacidade técnica quanto em sensibilidade para 
o trato e manejo do sofrimento humano em seus quadros patológicos. 
 Subjacente a primeira questão, temos as limitações tecnológicas do mundo 
real. Por mais que sejamos diariamente expostos a conceitos inovadores, sendo o 
mais recente o Metaverso e seus impactos para as relações sociais nos tempos 
vindouros, é mais que razoável assumir que uma ínfima parcela da população 



 

- 133 - 
 

brasileira terá condições estruturais e instrumentais de usufruir da tecnologia de ponta 
que seria adequada para garantir a formação do profissional com todas as habilidades 
e competências necessárias por meio do Ensino a Distância, fato que opera no sentido 
contrário da democratização e inclusão no ensino superior. 
 Nessas conjunções, a apreciação do Ensino a Distância na Fisioterapia deverá 
considerar as mais diversas óticas e perspectivas, mas sempre baseadas na premissa 
de complementar as ferramentas educacionais e não as substituir. 
 Entre as perspectivas de apreciação consideradas significativas na adoção 
dessas novas tecnologias aos cursos de saúde, não podemos focar somente na 
“possibilidade de uso”, mas também nas limitações, condicionantes de uso e 
requisitos necessários para utilização dessas tecnologias. Afinal, estamos falando de 
recursos materiais que exigem investimentos diversos de todas as partes envolvidas 
no processo: do poder público em suas esferas federal, estadual e municipal, das 
instituições de ensino superior sejam elas públicas ou privadas, dos estudantes, dos 
professores e tutores, das entidades fiscalizadoras. 
 Diversas dessas tecnologias já fazem parte do cotidiano de algumas pessoas, 
como a realidade aumentada e a Realidade Virtual (VR), contudo, ambas 
particularmente focadas em marketing ou jogos digitais, com pouca participação no 
campo da educação. 
 Resta descobrir o que seremos capazes de criar quando os detentores do 
conhecimento técnico e tradicional no ensino superior, incorporarem, adotarem e 
moldarem essas ferramentas para o cumprimento dos fins específicos para a 
formação de habilidades e competências para um profissional de saúde. 
Oportunidades não parecem faltar, mas ainda há um bom caminho para poder afirmar 
que o cidadão médio poderá utilizar toda essa pletora de recursos tecnológicos para 
se tornar um profissional de saúde adequado e proficiente para o mercado atual no 
Brasil. 

 
Considerações Finais 

Diante do exposto, as preocupações com relação à qualidade de ensino 
oferecida pela modalidade EAD são compreensíveis e legitimadas por entidades que 
são responsáveis por padronizar, definir a estrutura mínima e fiscalizar as IES para 
oferecerem serviços de qualidade na formação de profissionais da área de saúde. 

Além de existirem poucos estudos acerca do tema, o que leva a uma ausência 
de evidências científicas que possam atestar a qualidade das modalidades de ensino 
nos cursos de fisioterapia, os estudos precisam se concentrar na avaliação dos 
egressos formados na modalidade EAD e na modalidade presencial e nas estratégias 
que são efetivas para a aprendizagem da prática clínica.  

É preciso ousadia e inovação para viabilizar a educação à distância, 
principalmente nos cursos voltados para a área da saúde. O investimento em recursos 
tecnológicos não pode se sobrepor ao investimento nos recursos humanos que vão 
mediar as interações entre os estudantes e as ferramentas tecnológicas. E, não 
menos importante, é preciso investimento em estudos que retirem o EAD do status 
quo estigmatizado para um nível de evidência científica. 
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Resumo 
Introdução: a tomada de decisão do enfermeiro diante dos pacientes requer 
avaliação cuidadosa, precisa e humanizada. O registro convencional de enfermagem 
(papel e caneta) incorre em erros de grafia e outros que podem interferir na tomada 
de decisão, além de, a depender da demanda, não conseguir alcance total na eficácia 
do processo de enfermagem (PE). Tal situação requer o uso de tecnologias modernas 
que viabilizem o PE dos pacientes para tomada de decisões mais acertadas. 
Objetivo: levantar atualização da tecnologia do PE para tomada de decisão do 
enfermeiro. Método: Pesquisa integrativa. As fontes de apoio a esta pesquisa foram: 
artigos na base de dados Scielo e no Google Acadêmico, publicados entre os anos 
2017 e 2021, além de livros eletrônicos para a conceituação. Resultados: foram 
encontradas inovações tecnológicas de alcance amplo (Sistemas de Apoio à Decisão 
Clínica - SADCs) e específicos (Sistema Especializado – SE) para a tomada de 
decisão do PE, alguns destacando o prontuário eletrônico do paciente (PEP) como 
instrumento crucial para o registro de enfermagem e tomada de decisão. Conclusão: 
os SE apresentam relativa eficácia com algumas restrições, e entre os SADCs, o 
prontuário eletrônico informatizado (PEI) associado à Classificação Internacional para 
a Prática de Enfermagem (CIPE) representou o sistema mais eficaz para 
atendimentos emergenciais, possibilitando tomada de decisão rápida e completa. 
 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem (PE); Tomada de Decisão; Pandemia; 
Tecnologia da Saúde. 
 
Abstract 
Introduction: decision-making by nurses in front of patients requires careful, precise 
and humanized assessment. The conventional nursing record (paper and pen) incurs 
spelling and other errors that can interfere with decision-making, in addition to, 
depending on demand, not achieving full reach in the effectiveness of the nursing 
process (NP). This situation requires the use of modern technologies that enable the 
NP of patients to make better decisions. Objective: to raise NP technology update for 
decision-making by nurses. Method: Integrative research. The sources of support for 
this research were: articles in the Scielo database and Google Scholar, published 
between 2017 and 2021, as well as electronic books for conceptualization. Results: 
wide-ranging technological innovations were found (Clinical Decision Support Systems 
- SADCs) and specific (Specialized System - SE) for NP decision making, some 
highlighting the electronic patient record (PEP) as a crucial tool for the nursing record 
and decision making. Conclusion: the ES are relatively effective with some 
restrictions, and among the SADCs, the computerized electronic medical record (PEI) 
associated with the International Classification for Nursing Practice (ICNP) 
represented the most effective system for emergency care, enabling quick decision-
making and complete. 
 
Keywords: Nursing Process (NP); Decision Making; Pandemic; Health Technology. 
 
Resumen 
Introducción: la toma de decisiones del enfermero frente a los pacientes requiere una 
evaluación cuidadosa, certera y humanizada. El registro de enfermería convencional 
(papel y bolígrafo) incurre en errores ortográficos y otros que pueden interferir en la 
toma de decisiones, además de dependiendo de la demanda, no alcanzar pleno 
alcance en la efectividad del proceso de enfermería (PE). Tal situación requiere el uso 
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de tecnologías modernas que permitan a los NP de los pacientes tomar mejores 
decisiones. Objetivo: investigar la actualización tecnológica de las PE para la toma de 
decisiones de los enfermeros. Método: Investigación integrativa. Las fuentes de 
sustento de esta investigación fueron: artículos en la base de datos Scielo y Google 
Scholar, publicados entre 2017 y 2021, además de libros electrónicos para la 
conceptualización. Resultados: se encontraron innovaciones tecnológicas de amplio 
alcance (Sistemas de Apoyo a la Decisión Clínica - SADC) y específicas (Sistema 
Especializado - SE) para la toma de decisiones del PN, algunas destacándose el 
expediente electrónico del paciente (PEP) como un instrumento crucial para la 
enfermería. registro y toma de decisiones. Conclusión: los SE son relativamente 
efectivos con algunas restricciones, y entre los SADC, el registro médico electrónico 
(IEP) computarizado asociado a la Clasificación Internacional para la Práctica de 
Enfermería (CIPE) representó el sistema más efectivo para la atención de emergencia, 
permitiendo una decisión rápida y eficiente. haciendo. completa. 
 
Palabras clave: Proceso de Enfermería (PE); Toma de decisiones; Pandemia; 
Tecnología de la Salud. 
 
Introdução 

A saúde e a vida do paciente internado estão sob cuidados de profissionais de 
múltiplas áreas da saúde, entre os quais, se encontram os que compõem a equipe de 
enfermagem, principalmente o enfermeiro. Este profissional tem, entre outras, a 
incumbência de tomar decisões sobre procedimentos de cuidados que deverão ser 
prescritos por ele1. Tais decisões partem de protocolos previstos no processo de 
enfermagem (PE).  

O registro de enfermagem tem grande importância no efetivo cumprimento de 
atividades profissionais da equipe de enfermagem. Embora todos os integrantes da 
equipe efetuem lançamentos sobre procedimentos no prontuário do paciente, cabe ao 
enfermeiro redigir o relatório (evolução de enfermagem) e assinar2.  

O modelo convencional de registro e de relatório de enfermagem incluindo a 
descrição ponderada da evolução de enfermagem dava margem a erros de grafia, 
pontuação e de interpretação. Tais falhas poderiam incorrer em atrasos e/ou 
dificuldades nas decisões a respeito dos procedimentos prescritos ao paciente3.  

Considerando a grande probabilidade de falhas no PE convencional, as 
tecnologias de prontuários vieram promover a possibilidade de registros fieis, com 
maior precisão devido a auxiliar o enfermeiro na definição de diagnósticos, 
planejamentos e de avaliação mais precisa para o paciente4.  

Desde o surgimento das primeiras tecnologias para o acompanhamento diário 
do paciente internado (década de 1960), muitas inovações ocorreram. Atualmente, é 
possível registrar, usando aparelhos equipados com softwares gerais e alguns 
específicos – e, com o mínimo risco de erros – as intercorrências, o progresso e 
demais ocorrências pertinentes à internação de pacientes com diferentes patologias2.  

Diante dessa exposição, este artigo se justifica pela relevância do registro fiel 
e eficaz do PE, porquanto viabiliza assistência com melhor qualidade, refletindo na 
fluidez do trabalho da equipe de enfermagem, bem como, na tomada de decisão do 
enfermeiro4.  

O tema em foco é revestido de importância em razão da demanda de pacientes 
para a equipe de enfermagem. Nessa circunstância, o PE registrado com caneta e 
papel tende a gerar mais erros nas tomadas de decisão3. Portanto, elabora-se a 
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seguinte pergunta de pesquisa: como as tecnologias modernas de registro de PE 
contribuem para a tomada de decisão do enfermeiro?  

O objetivo geral deste estudo foi levantar atualização da tecnologia do PE para 
tomada de decisão. Os objetivos específicos foram: conceituar o processo de 
enfermagem; mencionar a legislação brasileira pertinente ao processo de 
enfermagem; identificar as novas tecnologias nos gerais e específicas para o processo 
de enfermagem.   
 
Revisão de Literatura 

A busca por melhores resultados nos serviços de enfermagem compreende a 
execução de um processo com etapas interdependentes e que requer enfermeiros 
revestidos da responsabilidade e bem preparados. Nessa perspectiva, protocolos 
procedimentais conhecidos como processo de enfermagem (PE) compõem padrões 
da linguagem para facilitar o compartilhamento de informações entre os profissionais 
da equipe de enfermagem5.  

A falta de orientação sistematizada do processo de enfermagem deixava muitos 
enfermeiros confusos, sem saber como executar de modo adequado as etapas do 
processo, desde que o termo foi empregado pela primeira vez, por Hall, em 1955. 
Porém, na década de 1960, Yura e Walsh publicaram um livro completo sobre o 
processo de enfermagem, no qual descreviam quatro etapas, a saber: investigação, 
planejamento, intervenção e avaliação. Esses autores entendiam que o diagnóstico 
seria a conclusão da fase de investigação enquanto Gebbie e Lavin (1974) elegeram-
na como uma etapa do processo, de modo que, somado a outros estudos, o processo 
de enfermagem culminou com cinco etapas como hoje é aplicado: investigação, 
diagnóstico, identificação de resultados e planejamento, implementação e avaliação2. 

Considerando a importância das etapas do processo de enfermagem, 
principalmente no que diz respeito ao valor científico que o integra, Pruinelli et al.5 o 
definem como sendo “o método científico com o qual o enfermeiro organiza seu 
conhecimento e sua prática, o que pressupõe a existência de uma abordagem 
sistematizada e norteada pelo pensamento crítico”.  

Já a definição adotada por Barros et al.1 considera o processo de enfermagem 
(PE) como uma ferramenta de trabalho de caráter intelectual do enfermeiro que 
permite orientar o processo de raciocínio clínico, bem como, tomar decisões 
diagnósticas, de resultados e de intervenções, viabilizando o registro dos dados 
referentes às etapas do processo.  

As duas definições confluem numa só ideia: a de que o PE permite organizar o 
atendimento ao paciente numa sequência lógica das etapas, tendo em vista que o 
objetivo comum é obter melhores resultados nos serviços de enfermagem5, conforme 
visto acima.  

Em caráter mais pontual, Taylor, Lillis, e LeMone2 afirmam que as etapas do 
processo  focado no paciente e direcionado para metas se inter-relacionam numa 
interdependência exata, possibilitando ao paciente e ao enfermeiro a seguinte 
realização: na investigação, a coleta sistemática dos dados do paciente; no 
diagnóstico, a identificação exata dos elementos positivos e dos problemas factuais 
ou potenciais; no planejamento, a elaboração de um plano abrangente de cuidados 
peculiares para fins específicos para o  paciente, com resultados associados e 
intervenções que aumentem a probabilidade de favorecimento à obtenção  de 
melhores resultados; na implementação, executa-se o plano de cuidados; e, na 
avaliação, avalia-se o quanto o plano de cuidados é eficaz.  
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Sobre os procedimentos protocolares dos enfermeiros no cuidado e assistência 
ao paciente, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a Resolução 
358/2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e 
a implementação do PE em todas as unidades de cuidado profissional de 
enfermagem, isto inclui serviços de ambulatório, domicílios, escolas, associações 
comunitárias, fábricas etc.1. 

Nos diversos ambientes nos quais se implementam o PE, acima descritos, as 
etapas do processo funcionam de modo interdepende, conforme já mencionado. Silva 
e Santana6 demonstram, na Figura 1, o sistema do PE: 

 
 
Figura 1: Representação sistêmica do processo de enfermagem 

 
Fonte: Silva e Santana (2020, s/n.)6 

 
A Figura 1 mostra quatro das cinco etapas numa relação dependência interna, 

na qual, uma depende da conclusão da outra e, a avaliação permeando todas as 
demais num ciclo constante. No diagrama, os elementos envolvidos no sistema 
(indivíduo, comunidade e/ou serviço de saúde) sofrem modificações mencionáveis 
graças à avaliação constante das etapas do PE.  

É notável que, no diagrama representativo, a avaliação permeia todas as 
etapas e, no quadro descritivo, a tríade tecnológica é enfatizada em todas as etapas 
do PE, com predominância das tecnologias leve-duras. A propósito, as tecnologias 
inerentes às práticas em saúde, são classificadas em leve, leve-dura e dura. A leve 
diz respeito, por exemplo, às inter-relações pessoais, por meio da escuta, empatia, 
etc.; a leve-dura consiste em instrumentos, protocolos, relatórios etc.; e a tecnologia 
dura é a de equipamentos, materiais, móveis, medicamentos, entre outros7. 

Além da demonstração ilustrada das etapas do PE acima, Silva e Santana6 as 
descrevem com ênfase na tríade tecnológica (tecnologia leve, leve-dura e dura), 
conforme descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição das etapas do processo de enfermagem com ênfase nas 
tecnologias leve, leve-dura e dura 

Processo Descrição resumida 
Investigação Na investigação, o enfermeiro e o paciente se comunicam com 

vista ao reconhecimento do quadro clínico por meio da escuta 
especial, numa abordagem exploratória. Partindo deste 
momento, já com uma visão panorâmica da situação do 
paciente, o profissional pode seguir para as etapas seguintes, 
sempre se valendo das tecnologias leve, leve-duras e duras. 

Diagnóstico Permeada pela tecnologia leve-dura, o diagnóstico requer 
conhecimento teórico, contudo, sistemas de classificação 
(tecnologia dura) contribuem para o fechamento do diagnóstico.  

Planejamento Este momento do processo exige cautela do enfermeiro 
porquanto tende a supervalorizar as tecnologias leve-duras e 
duras, sobretudo pelo uso dos sistemas de classificação, 
próprios da enfermagem. Recomenda-se, portanto, que se 
considere a criatividade como fundamento do processo de 
enfermagem, pois possibilita encontrar soluções além dos 
métodos tradicionais. 

Implementação Ao implementar, aplicam-se os três elementos da tipologia 
tecnológica com predominância das leves, pois trata-se de um 
momento de intensa interação entre paciente, enfermeiro e 
demais profissionais que compõem a equipe. 

Avaliação Na avaliação, mede-se o alcance dos objetivos durante o 
processo. Por isso, permeia todas as etapas anteriores do 
processo. Além disso, possibilita mudanças no planejamento, ser 
for necessário. 

Fonte: Silva e Santana (2020)6 

 
As etapas do PE devem ser registradas para fins de inspeção, de controle e 

acompanhamento do paciente; os registros compõem, desse modo, parte da 
tecnologia leve-dura e integram o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
O Código, constante da Resolução 311/2007 estabelece, conforme o Art. 25, que é 
de responsabilidade da enfermagem, o registro das informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar, no prontuário do paciente; e, de acordo com o 
Art. 68, é direito desse profissional, registrar informações que se referem ao cuidado 
do paciente, no prontuário e, também, em outros documentos próprios da 
enfermagem; já nos Art. 71 e 72, estabelece o dever da enfermagem incentivar o 
registro, fazendo-o com clareza, objetividade e completude8. 

O registro das informações deverá ser feito pela equipe (enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de Enfermagem) no prontuário do paciente, seguindo a prescrição, de 
modo que a prescrição do enfermeiro deve ser cumprida, cuidadosamente, pelos 
executores9. Os dados do relatório irão contribuir para formar o relatório de 
enfermagem. 

A propósito do registro de enfermagem, este se divide em anotação de 
enfermagem e evolução de enfermagem.  A anotação é realizada por todos os 
elementos da equipe de enfermagem, fornecendo informações precisas sobre os 
procedimentos realizados, sinais e sintomas, intercorrências, possibilita manutenção 
do cuidado no período das 24 horas, favorece o trabalho do enfermeiro na detecção 
de novos problemas e na avaliação dos cuidados prescritos2. Nas palavras de Barros 
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et al.3, “na anotação, os dados são brutos, [...] deve-se informar o que foi realizado ou 
observado, de forma objetiva, clara, sem analisar os dados, fazer interpretações, ou 
julgamento de valor”. 

A evolução de enfermagem, por outro lado, é caracterizada pela análise dos 
dados a partir de entrevista realizada pelo enfermeiro ao paciente e do exame físico. 
Neste momento, o enfermeiro considera as anotações feitas pela equipe de 
enfermagem e de saúde aproveitando informações de todo o período incluindo o 
momento atual1. Ou seja, a evolução de enfermagem difere da anotação pela reflexão 
e análise dos dados anotados no período de 24 horas e deve ser realizada pelo 
enfermeiro, exclusivamente. 

Segundo o COFEN, no registro, o enfermeiro é o maior protagonista da equipe 
com participação em torno de 50% das anotações, considerando que se trata de um 
documento elaborado por esse profissional, a partir de uma entrevista com o 
paciente3.  

A entrevista requer do enfermeiro postura humanizada, com apresentação 
pessoal cordial, atitude acolhedora, sorriso atencioso e compreensivo, expressão não 
verbal rica para que transmita confiança e esperança de que o sofrimento será 
aliviado9. Logo, a importância da entrevista consiste no aspecto subjetivo que permeia 
a interação do enfermeiro com o paciente. A entrevista é uma parte importante para o 
registro que, por sua vez, tem finalidades específicas, como mostra a Figura 2: 

 
Figura 2: Finalidades do registro de enfermagem 

 
Fonte: Costa (2021, s.n.)10 

 
Conforme exibe a Figura 2, as finalidades do registro, são: partilha de 

informações, garantia de qualidade, qualidade permanente do relatório, legalidade, 
possibilidade de ensino e pesquisa e viabilidade de auditoria. Assim, esse espectro 
de finalidades atribui ao registro de enfermagem caráter de trabalho profissional, o 
que contribui para a qualidade do serviço aos envolvidos no processo (equipe de 
enfermagem e paciente)10.  

De forma esquematizada, a estrutura da evolução de enfermagem pode ser 
assim, compreendida, conforme o Quadro 2, baseado no protocolo adotado pelo 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): 
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Quadro 2: Esquema da estrutura da evolução de enfermagem do HCPA 
Etapa  Descrição 

Subjetivo A referência do paciente e/ou dos familiares (o que eles 
dizem) 

Objetivo O exame físico do paciente, realçando sinais e sintomas; 
avaliação da dor e condições cutâneas (itens essenciais 
para controle dos indicadores de qualidade da assistência).  

Impressão Relação dos diagnósticos de enfermagem e fatores 
relacionados com acréscimo da condição atual (melhorado, 
mantido, piorado, encerrado).  

Conduta Registro das intervenções correspondentes aos sinais e 
sintomas coletados, como, também, aos encaminhamentos, 
planejamento dos cuidados, orientações e o entendimento 
destas por parte do paciente e/ou dos familiares.  

Fonte: Pruinelli et al. (2011, p. 60)5 

 
Ademais, o registro de enfermagem, por consistir na avaliação diária do estado 

geral do paciente (evolução de enfermagem), requer que seja feito tanto na admissão 
quanto na transferência, na alta, no óbito ou nas intercorrências5. Sob tal justificativa, 
acredita-se que a enfermagem deve buscar inovação no que diz respeito às 
tecnologias, descobertas e conhecimentos sem, contudo, negligenciar o cuidado 
humanizado11.  

Com base na relevância das etapas do PE, sobretudo da evolução, se faz 
necessário apresentar o valor das tecnologias inovadoras para este segmento. 
Algumas inovações tecnológicas do PE são os Sistemas de Apoio à Decisão Clínica 
(SADCs) e os especialistas, como o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)1, 4. 

Os SADCs são os mais importantes componentes do PEP no auxílio aos 
profissionais de saúde no processo decisório com intuito de prevenir erros, viabilizar 
acesso a informações importantes para o cuidado do paciente e promoção de 
assistência à saúde. Desde a década de 1960, os SADCs passaram por 
desenvolvimentos de diversas funcionalidades para apoiar os profissionais de saúde 
no processo de decisão clínica4. 

Já os sistemas especialistas ultrapassam as funcionalidades dos SADCs 
convencionais, pois, além de apoiarem as decisões clínicas podem, em alguns casos, 
automatizar o processo decisório. A automatização dos sistemas especialistas 
consiste, em geral, em oferecer sugestões de diagnósticos ou tratamentos com base 
em informações encontradas no PEP, bem como em bases próprias. Mais do que 
isso, utilizam lógica mais aperfeiçoada do que a maioria dos SADCs e, por isso, são 
desenvolvidos para atender demandas específicas de determinadas especialidades 
médicas4.  

Embora se trate de um recurso da tecnologia informatizada, o prontuário é um 
documento legal e requer – assim como o convencional – datas e assinaturas sem 
rasura e legíveis para que tenha validade. O profissional de saúde responde ética, 
legal, administrativa, cível e criminalmente por suas ações no que tange ao registro 
no prontuário eletrônico10. Se, porventura, a assinatura digital não estiver disponível, 
o registro deverá ser impresso, datado, receber identificação do profissional e número 
do COREN e assinado à caneta, no estilo convencional1. 

A propósito da definição de assinatura digital, a Resolução 429/2012 a tem 
como uma tecnologia que busca a garantia da integridade e autenticidade de arquivos 
eletrônicos, semelhante à assinatura física. É diferente de assinatura eletrônica – que 
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não tem valor por si só – porque se refere a qualquer mecanismo eletrônico que 
permite a identificação do remetente de mensagens eletrônicas tanto por 
escaneamento de uma assinatura, quanto por identificação por impressão digital ou a 
escrita do nome completo12. 

A respeito de vantagens do sistema inovador de registro de enfermagem em 
comparação ao manual, este gerava muitos problemas relacionados às falhas de 
grafia, interpretação das informações (subjetividade), perda de documentos e excesso 
de papel, entre outros. O PEP permite registro on-line, legível e consistente 
favorecendo, portanto, a segurança do paciente1.  

Assim, os mecanismos eletrônicos para o processo de enfermagem dão 
suporte de protocolos procedimentais à equipe de enfermagem, de modo que todos 
usam um padrão na linguagem e compartilhamento de informações. Por conseguinte, 
os SADCs e o PEP proporcionam qualidade na assistência e no cuidado ao paciente 
tanto pela otimização do tempo quanto pela precisão dos relatórios1,4.  
 
Método 

Esta é uma revisão integrativa, exploratória de revisão bibliográfica, cujas 
fontes foram livros eletrônicos, artigos científicos e sites confiáveis sobre o tema. As 
palavras-chave para este artigo são as seguintes: processo de enfermagem (PE); 
tomada de decisão; tecnologia da saúde.  As fontes de apoio a esta pesquisa, 
sobretudo nos artigos para a análise foram as bases de dados Scielo e Google 
Acadêmico. Por se tratar de revisão de literatura, os dados são predominantemente 
conceituais (qualitativos). 

Para os resultados e posterior análise, foram selecionados artigos publicados, 
preferencialmente, entre 2017 e 2021, escritos em português, de acesso gratuito e 
citáveis. Foram excluídos 16 artigos por não abordarem a temática deste artigo e/ou 
por estarem escritos em outros idiomas. 

O tratamento dos dados se deu, comparando-se os achados entre os autores 
elencados na revisão.  
 
Resultados  

Os artigos selecionados para este artigo possibilitaram uma breve análise sobre 
a tecnologia atualizada do processo de enfermagem para tomada de decisão. Foram 
encontrados 17 artigos que mencionam tecnologias em PE, dos quais nove foram 
descartados por se tratarem de revisões. Foram selecionados 8 artigos para análise 
por abordarem de modo mais preciso o tema em foco e por serem originais. O Quadro 
3 relaciona os objetivos, resultados e conclusões dos artigos analisados sobre 
atualizações tecnológicas sobre processo de enfermagem para tomada de decisão.  

 
Quadro 3: Levantamento dos artigos selecionados sobre atualizações tecnológicas 
em PE para tomada de decisão 

Ano  Objetivo  Resultado Conclusão 
Queiroz, 
Schulz e 
Barbosa 
(2017)13 

Reconhecer a 
importância da 
tecnologia na 
aplicação do PE em 
pacientes com feridas. 

Foram extraídas as 
categorias: histórico, PE, 
tecnologia na enfermagem. 

Embora haja avanços na 
utilização de recursos 
tecnológicos no PE, sua 
utilização é encontrada 
predominantemente na área 
acadêmica. Entretanto, a 
compreensão de que a 
tecnologia no cotidiano do 
profissional de enfermagem é 
um conceito abrangente, 
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possibilita ao profissional a 
compreensão das inúmeras 
possibilidades de 
aprimoramento da assistência 
prestada ao paciente portador 
de feridas, especialmente. 

Santana 
et al. 
(2018)14 

Relatar o 
desenvolvimento de 
um software para 
consulta de 
enfermagem a 
pacientes hipertensos 
na Estratégia Saúde 
da Família (ESF).  

O software consiste em 
duas telas: uma 
administrativa e outra para 
consulta de enfermagem. 
No histórico é possível 
realizar a primeira consulta 
e/ou consulta subsequente; 
o sistema sugere os 
diagnósticos com base nas 
informações inseridas 
podendo ser selecionados 
pelo enfermeiro; o sistema 
sugere, também, as 
intervenções para os 
diagnósticos que podem ser 
escolhidas pelos 
enfermeiros, permitindo 
estruturar o plano 
assistencial. 

Permitem-se acreditar que a 
inserção de tecnologia 
computacional em consulta de 
enfermagem contribui com 
padronização, integração com 
sistemas diferentes de 
informação e atualização 
permanente.  

Oliveira 
et al. 
(2021)15 

Apresentar o 
desenvolvimento de 
um protótipo de 
aplicativo móvel de 
média fidelidade para 
o PE do paciente 
renal.  

A construção das telas foi 
dividida nas seguintes 
categorias: tela inicial, 
menu login, cadastro 
hospitalar, menu hospital, 
cadastro colaborador, login 
colaborador, menu 
pacientes, cadastro de 
paciente, opções do 
processo, histórico de 
enfermagem, exame físico, 
diagnósticos sugeridos, 
diagnósticos selecionados, 
plano assistencial, 
resultados esperados, 
implementação, avaliação, 
intercorrências, destino do 
paciente e registros 
anteriores. 

O estudo tornou factível a 
construção de um protótipo de 
aplicativo móvel para 
efetivação do PE em 
nefrologia, e servirá para 
elaboração de estudos 
posteriores após ajustado 
devidamente para os fins 
desejados. 

Farias et 
al. 
(2020)16 

Apresentar a 
implementação do PEI 
em hospital de médio 
porte, apoiado por SE 
na aplicação das 
escalas de Braden e 
de Glasgow. 

O PEI e o SE foram 
implementados e os 
resultados parciais obtidos 
são positivos, requerendo, 
contudo, maior tempo de 
análise e avaliação. 

A implementação do PEI 
possibilitou a normalização dos 
processos relativos à 
enfermagem em toda a 
instituição, sobretudo no 
cadastro de caso, na forma de 
avaliação, na prestação de 
atendimento, nas prescrições e 
nos horários.  

Silva Jr. 
et al. 
(2018)17 

Descrever o 
desenvolvimento de 
um software protótipo 
para aplicar o 
Processo de 
Enfermagem em 
unidades de clínica 

O sistema, denominado 
INFOSAE, compõe as 
seguintes etapas: histórico, 
diagnóstico, resultados 
esperados e intervenção de 
enfermagem. Orienta aos 
enfermeiros a direção de 

O Software INFOSAE foi 
avaliado favorável pelos 
enfermeiros participantes do 
processo de desenvolvimento, 
desde a especificação até a 
validação do sistema. 
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médica de um hospital 
geral e avaliar sua 
utilidade. 

assistência ao paciente, 
possibilitando avaliação 
dessa assistência. 

Martins, 
Sartor e 
Silva 
(2019)18 

Descrever um trabalho 
de pesquisa sobre a 
percepção dos 
profissionais da saúde 
sobre fatores 
contribuintes para o 
uso do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
(PEP) e adoção de 
novas tecnologias. 

Os resultados demonstram 
que 72% consideram a tela 
de touch screen como a 
melhor escolha, facilitando 
e agilizando o acesso ao 
PEP, 1,3% apontam o 
tablete como a melhor 
opção, ao passo que 3,2% 
acreditam que o 
smartphone auxiliaria 
efetivamente.  

Os dispositivos móveis, ao 
serem analisados no ambiente 
hospitalar, implicam em 
questionamentos referentes à 
segurança dos pacientes e sua 
eficácia, destacando a tela de 
touch screen como a 
alternativa mais atraente. 

Pontes et 
al. 
(2019)19 

Desenvolver uma 
tecnologia 
educacional, 
apontando possíveis 
aspectos de avaliação 
na inspeção.  

O desenvolvimento da 
tecnologia proposta ocorreu 
a partir da produção de um 
vídeo em animação 2D, 
com indicação dos aspectos 
avaliáveis na inspeção, 
fundamentado na Teoria 
das Necessidades 
Humanas Básicas de 
Wanda de Aguiar Horta.  

O vídeo desenvolvido 
(animação 2D) considera os 
aspectos básicos para 
avaliação do enfermeiro em 
pacientes hospitalizados. A 
produção dessa tecnologia 
educacional configura um 
incentivo para a realização da 
primeira etapa do PE.  

Paese, 
Dal 
Sasso e 
Colla 
(2018)20 

Estruturar o Processo 
de Enfermagem 
Informatizado (PEI) 
utilizando a CIPE, 
versão 2.0 para as 
unidades de 
emergência em uma 
estrutura 
informatizada.  

Readequação e construção 
de 1.445 possibilidades de 
avaliações clínicas 
associadas a 961 diferentes 
diagnósticos e as 
respectivas intervenções 
para as situações mais 
recorrentes atendidas nos 
serviços de emergência.  
 

A CIPE é dotada de forma 
robusta e sólida para o 
desenvolvimento do PEI capaz 
dar apoio ao enfermeiro nas 
decisões de modo seguro, 
melhorando a qualidade 
assistencial.  

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Os achados mostraram que as tecnologias de PE predominantes são os 
SADCs e os SE, desde a década de 1960, quando surgiram as primeiras tecnologias 
inovadoras para o PE. Dentre os artigos selecionado para análise, quatro são 
tecnologia de PE com SE (SE para pacientes com feridas, SE para hipertensos, SE 
para paciente renal e SE para paciente em coma e exposto ao desenvolvimento de 
úlcera por pressão)13, 14, 15, 16. Os demais focaram no PE de modo mais geral, 
descrevendo e avaliando softwares. 

Sobre a tecnologia de PE, embora tenha evoluído da década de 1960 até 
agora, foram encontrados apenas dois grandes termos correlacionados, quais sejam: 
Sistemas de Apoio à Decisão Clínica (SADCs) e o Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP), inserido no SADCs. Dentre estes existem os Sistemas Especializados (SE) 
que visam ao PE delimitado para determinada especialidade. A pequena terminologia, 
entretanto, abrange todas as categorias de assistência em PE13.  

Dentre os artigos sobre SE, o que focou na tecnologia do PE em pacientes com 
feridas, buscou reconhecer a importância dessa tecnologia para esses pacientes. 
Concluiu-se que, apesar dos avanços tecnológicos em PE, utilizam-se tal tecnologia 
como predominância na área acadêmica, mas, o conhecimento teórico decerto que 
contribui para a compreensão das possibilidades de melhoramento da assistência ao 
paciente com feridas13.  
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O segundo artigo sobre SE relata o desenvolvimento de um software para 
consulta de enfermagem a pacientes hipertensos. Os autores relatam que o software 
atende, a contento, às expectativas dos profissionais de enfermagem. Apesar da 
proposta ser o relato de um software, os autores se referem a inserção de tecnologia 
computacional, de modo geral, como importante para a assistência de enfermagem 
porquanto tais tecnologias contribuem significativamente com a padronização de 
diferentes sistemas, mas requer atualização constante14.  

O seguinte artigo sobre SE apresentou o desenvolvimento de um protótipo de 
aplicativo para o PE do paciente renal e apresenta menu completo e diversificado. Os 
autores concluíram que o aplicativo é factível com efetivação para o fim desejado e 
que o protótipo permite ajustes para estudos posteriores com os devidos ajuestes15. 

Outro artigo sobre SE, porém, mais abrangente do que os três acima, apresenta 
o processo de enfermagem informatizado (PEI) com aplicação das escalas de Braden 
e de Glasgow no SE. A propósito, a Escala de Glasgow é um instrumento para 
mensuração do nível de consciência do paciente em coma; a Escala de Braden, por 
sua vez, mensura o risco de desenvolvimento de úlcera por pressão16. Nota-se que 
ambas se correlacionam, porquanto o paciente acamado em coma requer cuidados 
muito específicos; e as escalas referidas são aplicadas com uso do SE com recursos 
de Inteligência Artificial.  

Silva Jr. et al.17 descreveram um software protótipo para PE em unidades de 
clínica médica com intuito de avaliação. O software compreende todas as etapas do 
PE e orienta a direção de assistência ao paciente e a avaliação da assistência. 
Denominado de INFOSAE, o software foi considerado, pelos enfermeiros, favorável 
ao PE.  

Os cinco artigos sobre SE – acima descritos – têm em comum o 
reconhecimento da eficácia no uso de SE. Esses sistemas têm, em comum com os 
SADCs, a estrutura do PE, que são as etapas de investigação, diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação. Esta, aliás, perpassa todas as etapas6. A 
diferença, entretanto, consiste na abrangência dos sistemas, pois, enquanto os 
SADCs apresentam recursos para registro das etapas de modo amplo, os SE focam 
em especialidades e oferecem recursos para que os enfermeiros definam 
diagnósticos, implementações e planejamento, culminando no relatório periódico de 
24 horas com mudanças conforme a necessidade do paciente, com base nos dados 
coletados. 

Sobre o PEP, Martins, Sartor e Silva18 descreveram a percepção dos 
profissionais da saúde sobre seu uso, bem como, sobre a adoção de novas 
tecnologias. As novas tecnologias mencionadas pelos autores compreendem o uso 
dos recursos touch screen, tablete e smartphone.  O touch screen foi a tecnologia 
eleita pelos participantes da pesquisa como a melhor escolha (72%), os quais 
alegaram que facilita e agiliza o acesso ao PEP. Essa tecnologia foi considerada a 
melhor, entre outros aspectos, no que diz respeito à segurança do paciente, portanto, 
a alternativa mais atraente, segundo os autores.  

O artigo de Pontes et al.19 apresenta uma tecnologia educacional para 
capacitação de avaliação na inspeção do PE. Embora todas as etapas do PE sejam 
importantes, os autores destacam a primeira (histórico de enfermagem) como crucial 
para a tomada de decisão tendo em vista que durante essa etapa, o enfermeiro realiza 
a anamnese e o exame físico possibilita o agrupamento e interpretação das 
informações que contribuem para a decisão rumo ao   planejamento do cuidado. 
Apesar de o referido artigo não abordar uma tecnologia focada num mecanismo de 
atendimento direto ao paciente, a formação continuada do enfermeiro contribui para o 
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efetivo processo de enfermagem. Afinal, os autores descreveram uma tecnologia cujo 
foco é o melhor atendimento no PE.  

A abordagem mais completa neste estudo foi a de Paese, Dal Sasso e Colla20. 
O objetivo foi estruturar o PEI utilizando a CIPE versão 2.0 em unidades de 
emergência. A propósito, a CIPE 2.0 é uma versão da Classificação Internacional para 
a Prática de Enfermagem (CIPE) – uma ferramenta de troca de informações que 
permite a identificação da contribuição da enfermagem nos cuidados e, também, 
influencia a criação de políticas de saúde.  

O PEI utilizando a CIPE 2,0 permite a readequação e construção de mais de 
1.400 possibilidades de avaliações clínicas ligadas a 961 diagnósticos com as 
respectivas intervenções para as mais recorrentes situações de emergência. Logo, 
embora não se trate de um SE, o PEI com a CIPE 2,0 apresenta amplo potencial de 
alcance nos serviços de emergência e que, por isso, contribui para tomadas de 
decisão em momentos que requerem eficiência e eficácia20. 

Assim, os artigos selecionados para esta revisão trouxeram uma representação 
pequena, porém, consistente sobre as tecnologias em PE, abarcando os sistemas 
gerais e específicos de modo satisfatório. 

 
Conclusão  

Este artigo visou a atualização da tecnologia em saúde, com foco no processo 
de enfermagem (PE) para a tomada de decisão por parte do enfermeiro, buscando o 
conceito de processo de enfermagem, a legislação brasileira sobre o PE e a 
identificação da inovação  tecnológica de PE geral e específicos. 

A questão norteadora buscou saber como as tecnologias modernas de registro 
de PE contribuem para a tomada de decisão do enfermeiro. Os resultados mostraram 
que as tecnologias inovadoras em PE viabilizam o processo no sentido de agilizar com 
precisão a tomada de decisão para o planejamento de  cuidados.  

Ficou claro que os sistemas especialistas oferecem vantagem sobre os SADCs 
por oferecerem recursos específicos para diagnósticos, planejamento e, por fim, a 
avaliação das etapas do PE com mais precisão sem,  contudo, descartar o caráter 
subjetivo que o enfermeiro deve adotar no relatótio da evolução do paciente. Entre os 
sistemas amplos (os SADCs), o PEI associado à CIPE 2,0 configurou a tecnologia 
mais completa encontrada nesta revisão, pois, destinada a atendimentos de 
emergência, possibilitam a tomada de decisão com rapidez como demandam as 
situações, além de oferecer uma quantidade considerável de possíveis diagnósticos 
e sugestões de planejamento de cuidados.  

Considerando a relevância do tema, aguardam-se novas pesquisas 
experimentais com softwares para PE mais eficientes, visto que os SE encontrados 
trazem observações de necessidade de melhoramentos, apesar do longo período de 
inovações tecnológicas (desde a década de 1960) neste segmento. 
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Resumo: 
Este estudo explana o direito à saúde como um princípio da dignidade humana e, a 
possibilidade do litigio nos casos em que esse direito é mitigado. Logo, procura 
entender tal direito como o princípio fundamental que tem plena garantia na 
constituição, mas que ainda assim possui uma relação paradoxal entre a plenitude 
constitucional e a judicialização desse direito na prática. Expondo, também, a 
importância do SUS e das políticas púbicas nos casos da garantia de medicamentos. 
Para os critérios de seleção da bibliografia foram a utilização de no máximo 3 autores, 
sendo pelo menos um deles com o título de mestre ou doutor e que o artigo ou livro 
seja referente ao tema de políticas públicas para o financiamento de remédios de alto 
custo. 
 
Palavras-chave: Farmácia Popular; Direito do Paciente; Judicialização da Saúde; 
Direito e Saúde; Direito à Medicamentos. 
 
Abstract: 
This study explains the right to health as a principle of human dignity and the possibility 
of litigation in cases where this right is mitigated. Therefore, it seeks to understand 
such a right as the fundamental principle that is fully guaranteed in the constitution, but 
which still has a paradoxical relationship between constitutional fullness and the 
judicialization of this right in practice. Also exposing the importance of the SUS and 
public policies in cases of guaranteeing medicines. The bibliography selection criteria 
were the use of a maximum of 3 authors, at least one of them with a master's or 
doctoral degree and that the article or book refers to the theme of public policies for 
the financing of high-cost medicines. 
 
Keywords: Popular Pharmacy; Patient's Right; Judicialization of Health; Law and 
Health; Right to Medicines. 
 
Introdução 

O princípio da dignidade humana traz em seu seio o direito à saúde, tendo em 
conta que é uma necessidade vital de todos os indivíduos e, sem a garantia plena 
desse direito a dignidade humana é colocada em risco. A presente pesquisa possui 
como temática a judicialização no âmbito da saúde no que tange à medicamentos de 
alto custo e as políticas públicas aplicadas para tal.  

O estudo propõe responder os sequentes problemas “Há políticas públicas 
efetivas para a concessão de remédios de alto custo? E por que o direito à saúde está 
a ser judicializado se o mesmo é constitucionalmente fundamental e de dever do 
Estado? ”. A maior dificuldade enfrentada pelo cidadão no que diz respeito à saúde 
hoje é a não execução ampla de seus direitos, a julgar pelo exorbitante número de 
pessoas que recorrem ao judiciário na tentativa de obter tais medicamentos. 

O objetivo deste trabalho é observar e fazer considerações pontuais sobre o 
direito a saúde, compreender a importância do Sistema Único de Saúde e suas 
limitações para cumprimento da demanda de atendimento e dispensa de 
medicamentos de alto custo. Entender e conhecer como funciona a dinâmica do 
judiciário, que legitima o paciente a requerer a medicação por meio judicial, quando 
em seu entendimento esse direito foi violado.  

A saúde é um direito que é garantido a todos, por meio de políticas públicas e 
sociais, que objetivam a redução do risco de doenças e o agravamento de tantas 
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outras, contudo sua garantia é pelo acesso igualitário e aos serviços que compõem a 
sua promoção. 

Foram utilizados artigos científicos selecionado com critérios de no máximo 3 
autores, sendo ao menos um deles com o título de doutor ou mestre, referente ao 
tema das políticas públicas para financiamento de medicamentos, seguindo as éticas 
apresentadas a partir das seguintes palavras chaves: Farmácia Popular, Direito do 
Paciente, Judicialização da Saúde, Direito e Saúde e Direito à Medicamentos; artigos 
científicos dos escritores: Silvia Rebouças Pereira de Almeida, Cláudia Du Bocage 
Santos-Pinto, Nilson do Rosário Costa, Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro, 
Simone Aquino, Marcia Cristina Zago Novaretti, Luis Gonçalo Batista Neves, Prof. MS 
Luciano Alves, Kleize Araújo de Oliveira Souza, Luis Eugênio Portela Fernandes de 
Souza, Erick Soares Lisboa, Fabricio Veiga Costa, Ivan Dias da Motta, Dalvaney 
Aparecida de Araújo bem como a Lei no 10.858 de 2004 (BRASIL, 2004). 
 
Assistência farmacêutica – Farmácia Popular 

Criada em 2004, o Programa Farmácia Popular tem a objetivo de viabilizar para 
a população, o acesso a medicamentos essenciais, a um preço baixo, disponibilizado 
pela FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz e dispensados em farmácias da rede – 
gerenciadas pelos municípios, estados e instituições privadas sem fins lucrativos-, em 
paralelo às unidades de saúde do Sistema Único de Saúde, rede que é chamada de 
Rede Própria – RP. A coparticipação no pagamento foi introduzida pelo PFPB – 
Programa Farmácia Popular do Brasil, dividindo o seu custo de aquisição ou produção 
dos remédios entre os usuários, a manutenção do estabelecimento e Ministério 
Público garantidos pelos gestores dos entes subnacionais, apoiado com um 
pagamento de incentivo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004ª; BRASIL, 2004b). 

Baseado na pesquisa realizada, o PFP mostrou-se uma importante iniciativa do 
governo federal no objetivo de dar acesso a medicamentos para população no Brasil, 
complementando a assistência farmacêutica ofertada nas unidades de saúde básica 
do SUS, ambos objetivando as famílias de renda baixa, que contam com o Estado 
para subsidiar os medicamentos da listagem do SUS, farmácias populares, 
medicamentos de hipertensão e diabetes (ALMEIDA, 2015, p. 79). 

Seguindo o padrão de financiamento dos serviços do SUS, a assistência 
farmacêutica também tem o seu financiamento garantido nos recursos nas três 
camadas de governo, federal, estadual e municipal, incluindo o Distrito Federal, 
segundo a previsão constitucional do art. 198, parágrafo único e normas 
regulamentadoras do Ministério da Saúde (CONASS, 2007). 

A partir de 2006, o PFPB ganhou um novo impulso para a sua expansão, no 
ato em que o governo federal abriu a possibilidade das farmácias privadas lucrativas 
serem reembolsadas em até 90% nas vendas do Ministério da Saúde, em um valor 
previamente definido, e a diferença para diretamente pelo usuário. Passando assim, 
a trabalhar em duas frentes, na rede estatal e na rede conveniada, impulsionando 
ainda mais o crescimento na quantidade de estabelecimentos farmacêuticos 
credenciados (SILVA; CAETANO, 2015). 

Em 2016, aproximadamente 82% do território brasileiro estava coberto pelo 
PFPB, sendo que 4556 municípios com estabelecimentos farmacêuticos registrando 
vendas. O aproveitamento da estrutura privada das farmácias e drogarias, foi a razão 
para esta vertente no crescimento do Aqui Tem Farmácia Popular – ATFP, não 
havendo diferenciação entre as regiões, demonstrado nos marcos regulatórios 
(ALMEIDA; VIEIRA; SÁ, 2018, p. 94). 



 

- 154 - 
 

Mesmo com as dificuldades, os remédios foram garantidos à população através 
da saúde pública, tendo um controle epidemiológico do Ministério da Saúde para 
algumas doenças epidêmicas e endêmicas, como ocorria com a hanseníase, 
tuberculose e malária. Um programa de assistência farmacêutica mais amplo foi 
desenvolvido através do controle destas doenças e os medicamentos distribuídos pelo 
Ministério da Saúde (AMORIM; PERILLO, 2018); 

Para os medicamentos enquadrados no copagamento, a tendência da 
contrapartida deve desestimular, em regra, procura por alguns. Um exemplo é o caso 
da rinite, o consumo deste tipo de medicamento entre os mais pobres é de 1,5%, 
aumentando para 2,1% conforme o poder aquisitivo, uma diferença de 40%. De forma 
geral, é evidente que o programa tem uma demanda regional e demográfica, 
necessitando de adequação do modelo e a verificação de impacto do programa com 
essas especificidades (ALMEIDA; VIEIRA; SÁ, 2018, p. 97). 

O Programa Farmácia Popular, de certa forma impacta nas taxas de 
internações e mortalidade a cada 100 mil habitantes. Induzidos pelas pessoas mais 
jovens (0 a 25 anos) e mais velhos (a partir de 60 anos), também na mortalidade dos 
idosos. Isso pode ser ampliado dependendo da densidade da área de coberta. Em 
municípios vizinhos quando ao menos um deles dispõe do PFPB, a tendência é a 
diminuição de óbitos e internações (ALMEIDA; VIEIRA; SÁ, 2018, p. 99). 

Mesmo sendo um programa relativamente antigo e passando por diversos 
governos, a população necessita de informação e contínua divulgação do benefício 
oferecido, principalmente a de baixa renda, por ter mais dificuldades de deslocamento 
e acesso à informação, neste tocante, a importância valorização dos postos de saúde 
básica dos SUS, estes que fazem o contato mais próximo a população. 

Para obter o benefício, segundo o Ministério da Saúde, é necessário que o 
paciente compareça com o seu CPF – Cadastro de Pessoa Física, documento com 
foto e o receituário médico em qualquer estabelecimento credenciado do Programa. 
O controle é feito pelo DATASUS – Departamento de Tecnologia da Informação do 
SUS, ele valida alguns dados como idade para certos itens, além de critérios para a 
autorização de retirada dos remédios no Programa (ALMEIDA, 2015, p. 159). 

Segundo entrevista dada pelo presidente da ABRAFARMA (2015), um dos 
obstáculos para o acesso ao serviço é a burocracia. Entre a lista de problemas está o 
prazo excessivamente curto juntamente com prescrições incompletas, em 30% dos 
casos seriam apenas pelo erro ou falta de preenchimento da idade ou endereço do 
paciente no receituário, correndo o risco de não ser atendido e exclusão do programa. 
 
A judicialização e a assistência aos usuários de medicamentos de alto custo 

Após a publicação da Portaria GM n. 2.577 (2006) houve um gerenciamento 
exclusivo por parte dos estados, no que tange ao programa, tendo a competência do 
Ministério Saúde o financiamento, por meio de ressarcimento, de recursos dos 
estados, de maneira complementar, mediante o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS, 2004; SILVA, 2000). Antigamente a responsabilidade se dava pelo 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência (INAMPS) o custeio e 
financiamento de medicação de alto custo. Com o advento da Lei nº 8.080, 1990, que 
cria o Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde assume o financiamento 
e os repasses que custeiam medicamentos de alto custo.  

Por conseguinte, no advento da Lei 8.080/90, que hoje é a Legislação principal 
no tocante ao Sistema Único de Saúde, que traz em seu escopo e deixa claro o 
exercício e obrigatoriedade do estado como garantidor na esfera da saúde pública 
objetivamente falando, e dispõe sobre a possibilidade da formulação de políticas 
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publicas dentro da esfera da saúde pública, para alcançar todos os espaços e lacunas 
onde a constituição não consegue concernir para que o objetivo final do alcance dos 
medicamentos sejam acessíveis a todos e não mais uma política excludente.  

Portanto, afirmamos que de acordo com o cenário atual da saúde, são 
justificadamente as altas demandas judiciais. Contudo, afirmamos que o Estado é um 
prestador de serviço das demandas de saúde, entende-se então que é dever do 
Estado oferecer o acesso a saúde aos cidadãos. Por conseguinte, a questão são os 
impasses, apresentado pelo poder público mediante a busca de saúde de qualidade 
pela sociedade (BRASIL, 2010). 

A portaria nº 199 de 2014, define doença rara, aquela que acomete até 65 
pessoas em um universo de 100.000 indivíduos, totalizando 1,3 pessoas a cada 2.000 
indivíduos. Medicações de dispensa excepcional são os considerados de alta 
valoração agregada, que são usufruídos em portadores com doenças raras, que pela 
periodicidade do seu tratamento, tornando o tratamento caro, para que seja provido 
pela população, segundo o Ministério da Saúde (MS, 2001). 

Foi levado ao judiciário brasileiro, após levantada a questão diversos processos 
solicitando medicação de alto custo. Com isso se tornam um desfio crescente formular 
políticas públicas para o devido aceso a esses medicamentos (MC CABE, EDLIN & 
ROUND, 2010). 

Contudo, se justifica as inúmeras ações, e as discussões diversas relacionadas 
aos medicamentos de alto custo ou órfãos, na esfera da saúde pública, tendo como 
referência o entendimento dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça (NEVES, ALVES, p.4).  

Porém, destacamos o julgamento em questão, para os portadores de doenças 
raras, que em geral é concedido pelo juiz. Partindo desse princípio, é admissível 
referenciar um julgamento recente do STF que faz menção ao fornecimento de 
medicamentos de alto custo (EVES, ALVES, p.4). 

Ações processuais são reconhecidamente uma garantia via judicial, ao acesso 
de medicamento de alto custo onde o estado não consegue suprir com seu dever, em 
contrapartida observamos que com toda demanda por saúde no sistema publico, o 
processo de judicialização requer muito mais gastos dispendiosos no tocante aos 
recursos tanto econômicos como relativo ao tempo, tudo isso ocorre dentro do sistema 
no curso das ações judiciais do que se fossem utilizados esses mesmos recursos em 
programas governamentais.  

A argumentação utilizada pelos pacientes que fazem uso desta medicação, é 
que se trata de remédios com o intuito de instinto de sobrevivência. O maior problema 
encontrado para o fornecimento desses medicamentos é o alto valor para a compra. 
O perfeito seria atender a todos com o fornecimento de medicamentos, porem em se 
tratando de medicamentos de alto custo, não existe previsão orçamentária que atenda 
a todos (NEVES, ALVES, p.9). 

Outrossim, afirmamos a existência de conflitos entre beneficiários e 
operadoras. Contextualizando, beneficiário é aquele que assina contrato buscando, o 
cumprimento dos serviços ofertados, enquanto operadoras, são as contratadas para 
o exercício que foi contratado, conforme aceite contratual. Judicialmente se faz 
necessário a intervenção, nas situações em que há comprovadamente desequilíbrio 
contratual por parte dos planos de saúde (NEVES, ALVES, p.5). 

De modo que, as inferências são decorrentes da ausência de finanças ou da 
indevida aplicabilidade da prestação de serviço. Ao ser humano um dos maiores 
desafios é lidar com sua saúde ou doença. Um grande problema é quando há um 
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agravamento desta situação, quando o direito a saúde de toso ser humanos, é 
mitigado ou apresenta falhas na execução destes direitos (NEVES, ALVES, p.6). 

Muitas vezes para serem atendidos no SUS, pacientes passam a informar 
falsos endereços, desequilibrando assim os gastos estaduais, com tratamentos 
medicamentosos excepcionais, fenômeno observado na divisa dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. Bahia e Rio de Janeiro. Para efeito de exemplos os pacientes 
atendidos pelo Hospital de Barretos, são pacientes vindos de outros estados, como 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (Ferreira & Oliveira, 2010).  

O que vemos são ações de cunho isoladas, por intermédio de publicações com 
mudanças continuas. Segundo aduzem BOY E SCHRAMM (2009), poucas são as 
medicações inclusas nos programas de medicações excepcionais, para doenças 
raras, mediante portarias especiais. Foi observado por SOUZA, KRUG, PICON E 
SCHWARTZ (2010), que não temos políticas voltadas à assistência farmacêutica, com 
olhares especiais para os pacientes portadores de doenças raras, e que ao elaborar 
a mesma, esbarrara em questões bioéticas, envolvendo temas relacionados à 
equidade, escassez de recursos e reserva do possível. 

 
Princípio da Dignidade Humana ante a atuação do STF na judicialização da 
saúde 

Face às possibilidades fáticas e jurídicas estão os mandamentos de otimização, 
também conhecidos como princípios. A condição de sopesamento dos princípios é 
derivada da relativização frente às possibilidades jurídicas. Quando um princípio 
antagônico a uma norma fundamental de direito se colide, a possibilidade jurídica 
dependerá do princípio antagônico para a realização da norma. É fundamental um 
sopesamento, proporcionalidade, nos termos de colisão da lei para se obter uma 
decisão (ALEXY, p. 117, 2011). 

É visível que a tese principal do trabalho de Alexy (2011) faz menção a 
veracidade dos direitos fundamentais se consagrarem como mandamentos de 
aprimoração com uma natureza de princípios. Logo, os princípios se distinguem das 
normas pelo fato de dependerem tanto das possibilidades jurídicas quanto das 
possibilidades fáticas, já as regras são vigentes e deve-se fazer precisamente o que 
dizem. Percebe-se, portanto, que a distinção desses termos não é de grau, mas sim 
qualitativa (COSTA et al., p. 848, 2017). 

Os princípios, assim com as regras, também possuem validade positiva e estão 
consagrados na constituição. O princípio a ser abordado é o da dignidade humana 
elencado no Artigo 1º e inciso III da Constituição Federal (1988). O fundamento da 
dignidade da pessoa humana garanti o direito à saúde e, de forma ampla abrange 
também os meios para se obter tal direitos, desde posto de saúde, equipe médica e 
medicamentos, sendo eles de alto custo ou não. No entanto, empecilhos estão sendo 
postos para a não efetivação plena desse direito.  

A reserva do possível está a apresentar diversos caminhos direcionados ao 
interesse da coletividade e, indo contrário à compreensão extensivo-integrativa-
democrática dos direitos essenciais como locus de proteção integral e inclusão da 
dignidade da pessoa humana. Conferir apenas o direito à saúde, num prisma coletivo, 
significa progredir de acordo com o utilitarismo clássico, que foi duramente criticado 
por Rawls. Desse modo, nessa associação, percebe-se que o utilitarismo alega que a 
sociedade poderia atender exigências de justiça no momento que suas instituições de 
maior importância estão se organizando de maneira a obter o maior saldo livre de 
satisfação a partir do resultado da soma de participações de todos os membros de 
modo individual (MARTINS, p. 319, 2015). 
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Assim, torna-se necessário repensar nos dispositivos de concessão de 
medicamentos de custo alto como mandamento de aprimoração. Portanto, é 
estritamente essencial fazer uma reavaliação dicotômica dos direitos primordiais 
individuais e coletivos ante o prisma da dignidade humana acerca do tema presente. 
Logo, demanda-se uma postura nova do empregador do direito de maneira geral e, 
em especial, do Poder Judiciário, que não deve se fazer omisso diante da efetivação 
dos direitos essenciais. É preciso deixar para trás o perfil que favorece abordagens 
formais e dogmáticas (MATIAS, MUNIZ, 2015). Destarte, será possível estruturar a 
saúde à compreensão do direito social como princípio fundamental, de modo a 
analisar os efeitos da judicialização como propagadores de promoção social (COSTA 
et al., p. 850, 2017). 

As políticas públicas tiveram sua judicialização desenvolvida principalmente no 
âmbito dos serviços de saúde. Essa realidade se apresenta porque, as dimensões 
infraconstitucionais e constitucionais a respeito desse direito, acrescidas a precária 
saúde brasileira, fez com que o judiciário definisse os parâmetros para a prestação 
desses serviços públicos. É possível observar esse evento da judicialização quando, 
no desempenho casual de seu ofício, o judiciário devido as condições de cunho 
político têm afetado sua atuação significativamente. Assim reside, pois, em assuntos 
de relevância social, moral e política que são objetos de análise judicial em cunho final 
(COSTA et al., p. 855, 2017). 

A judicialização refere-se a atividades típicas dos Poderes Executivo e 
Legislativo, mas que são delegadas ao Poder Judiciário, a julgar pelas constantes 
condutas omissas da esfera estatal na implementação do direito à saúde nos modelos 
propostos pela Constituição. Dessa forma, os magistrados e tribunais passam a se 
tornar atores políticos, contudo, com individualidade e embasamentos diferentes dos 
outros poderes. Acabam por se tornarem personagens centrais na solução de conflitos 
políticos e morai, dos quais suas decisões impactam o sistema político. Nesse 
contexto, o Judiciário desempenha um papel importante na efetivação dos direitos 
fundamentais à população, visto que suas decisões integram mecanismos de poder 
e, indiretamente ou diretamente, influenciam e participam da formação interesse 
político predominante (COSTA et al., p. 855, 2017). 

Segundo a Administração Pública não é impossível efetuar todas as ordens 
judiciais e, como defesa ao mecanismo de disputa, baseou dogmaticamente a teoria 
das reservas de possibilidade. Conforme este princípio, “todo orçamento tem um limite 
que deve ser empregado de acordo com os requisitos gerais de coordenação” 
(NUNES, 2011). Na teoria reserva do possível, uma vez que os recursos quase 
sempre precisam atender a uma demanda ilimitada, estes não estarão disponíveis, 
portanto, deve-se ter restrições quanto à implementação efetiva dos direitos de bem-
estar social. Barcelos explica que: A reserva de possível está a procurar e identificar 
o fenômeno econômico com recursos limitados disponíveis face às necessidades de 
requerer limites aos direitos prestacionais, ainda que sejam ou não legalmente 
previstos. Portanto, se não houver recursos disponíveis para custear esses benefícios, 
as disposições constitucionais serão inúteis. E é exatamente nessas circunstâncias 
em que o Estado deixa de comtemplar estes direitos que a sociedade busca em vias 
judiciais a concretização (BARCELLOS, 2011). 

Na promoção e garantia dos direitos fundamentais, as políticas públicas são 
essenciais – a verdade é que quaisquer que forem as ações estatais envolveram e 
envolverão gastos de dinheiro público e estes recursos são limitados. São 
veracidades, não teses jurídicas. Assim, políticas públicas incluem gastos de igual 
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forma. Por não haver recursos ilimitados, é necessário escolher e priorizar o objeto de 
investimento do dinheiro público (BARCELLOS, 2006). 

O entendimento supracitado da autora ilustra a posição do Supremo Tribunal 
Federal sobre a judicialização do direito básico à saúde. Celso de Mello, Ministro 
Relator da ADPF n. 45, deixou claro que “quando se configura hipótese de abuso 
governamental, há legitimidade constitucional do controle do judiciário e da 
intervenção na implementação de políticas públicas” (MOREIRA, 2012). Nesse caso, 
a abusividade do governo pode ser compreendida como uma negligência do Estado 
em garantir efetivamente o direito à saúde, ou deve ser entendido como tal abuso 
decorrente apenas da atuação comissiva do Estado? Mesmo ao considerar que a 
saúde é um direito fundamental, fruto inevitável da dignidade humana e de ampla 
interpretação democrática, o entendimento apresentado pelo STF confirma que a 
legitimidade da intervenção judicial nesta matéria decorre de provas em juízo em 
garantir a efetivação do direito à saúde (COSTA et al., p. 859, 2017). 

Outra questão relacionada a esse contexto expressa a proibição de regredir na 
base legal e constitucional dos requisitos relativos aos direitos sociais. De acordo com 
a proposição de Ingo Wolfgan Sarlet (2004), tendo em vista o declínio da capacidade 
de provisão do Estado e da sociedade, o aumento contínuo da demanda por bem-
estar social (demanda típica da sociedade marcada pelo aumento da exclusão social) 
não deve ser usado como critério para interpretar de forma restrita o direito básico à 
saúde e, assim, a justiça ser usada como uma ferramenta para privar os direitos 
conferidos por conquistas sociais históricas. Assim sendo, toda decisão judicial que 
se recusa a fornecer medicamentos de alto custo com base na escassez de recursos 
nacionais concretizou uma interpretação constitucional dos direitos fundamentais que 
vai contra o princípio da oposição ao retrocesso (COSTA et al., p. 866, 2017). 

É notório que inicialmente o Supremo Tribunal Federal preocupava-se não com 
o orçamento, mas em resguardar os princípios constitucionais. Porém, a grande 
demanda dessas ações impactou nas decisões do STF, que até o presente momento 
concedia a aprovação, na maioria das vezes, de medicamentos. Na Suspensão de 
tutela Antecipada, jugado n. 91/AL61, evidencia-se essa alteração, haja vista que para 
o STF o Estado de Alagoas não tinha o dever de conceder medicamentos que não 
estavam presentes na lista do SUS, ainda que conste no registro de Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). Desde o julgamento verificou-se a posição 
hermenêutica adotada pelo Supremo ao utilizar argumentos de limitação econômica 
orçamentária para limitar a efetivação e exercício do direito à saúde (COSTA et al. p. 
859, 2017). 

Os números referentes às demandas judiciais para o fornecimento de insumos 
e medicamentos são exorbitantes, tendo em vista que, de acordo com Ministério da 
Saúde em 2005 os custos passaram de 2,5 milhões de reais, em 2011 R$ 266 milhões, 
já em 2014 R$ 843 milhões (BRASIL, 2008). Apesar do cenário, não cabe ao judiciário, 
como também, este não deve limitar direito à saúde empregando-se de fatores 
metajurídicos (aspectos orçamentários e econômicos) a fim de fundamentar o 
indeferimento das solicitações de medicamentos de custo alto e de demais 
procedimentos indispensáveis à dignidade humana dos indivíduos (COSTA et al. p. 
866, 2017). 

Através de uma constituição surgi a teoria constitucional, esta não está 
habilitada a conceder a efetivação legal desses direitos à condução dos processos 
democráticos (MELLO, p. 147, 2004). Logo, o Judiciário não deve ser compreendido 
como um instrumento de ampla liberdade na interpretação dos direitos fundamentais 
baseando em critérios metajurídicos e axiológicos definidos parcialmente pelos 
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julgadores. Mas, em contrapartida, a interpretação desses direitos no Estado 
Democrático tem de pautar-se no princípio da dignidade da pessoa humana e na 
inclusão. Qualquer direito essencial interpretado de maneira casuística a fim de 
suprimir, inviabilizar ou limitar a proteção do indivíduo diverge das proposições teórico-
normativas levantadas pelo direito democrático (COSTA et al. p. 866, 2017). 

A exorbitante quantidade de demandas judiciais a buscar a concretização do 
direito à saúde mostra, com nitidez, a omissão estatal no que se refere ao tema. 
Assim, é evidente que o Executivo e Legislativo permanecem inertes antes às 
primordiais responsabilidades, ao mesmo que a população estar a exigir a plenitude 
de seus direitos ao judiciário. Em decorrência disso, o judiciário acaba por atuar como 
responsável social, o que faz com que tais decisões individuais desestruturem o 
Estado (COSTA et al. p. 866, 2017). 

Cabe ressaltar que a democraticidade da provisão jurisdicional não é 
assegurada pela realização de audiências públicas, tendo em vista que é uma técnica 
processual usada para mostrar, formalmente, a atuação da sociedade no debate a 
respeito do tema de judicialização da saúde. A crítica que se apresenta tem como 
justificativa inicial o fato de que a participação popular não foi amplamente assegurada 
nas audiências, haja vista que o debate com todos os interessados a fim de debater a 
concepção do mérito processual não foi verificado.  Além do mais, os pontos 
polêmicos debatidos não foram acertadamente acarados no ato de decidir pelos 
julgadores, levando em conta que foi uma forma de ratificar a compreensão 
anteriormente sedimentada pelo Supremo.  Dessa maneira, é evidenciada a 
impossibilidade objetiva de se adquirir uma resposta do órgão que está a julgar e que 
possa coincidir com as diretrizes estabelecidas pela hermenêutica constitucional, 
prezando a interpretação democrática e extensiva dos direitos essenciais como meio 
de assegurar a proteção integral e inclusão das pessoas (COSTA et al. p. 860, 2017). 
 
Considerações Finais 

O conhecimento do direito à medicação por meio de subsídios do Estado é 
preciso chegar aos mais necessitados por meio da disseminação da informação, 
ficando evidente no trabalho a importância da assistência farmacêutica, na prevenção 
de internações e baixa no número de óbitos das pessoas. O direito à saúde, mais 
especificamente para a aquisição de medicamentos é um dos pilares da saúde 
pública. 

O artigo teve o intuito em ressaltar a importância das políticas públicas 
utilizadas para sanar a demanda para aquisição de medicamentos de alto custo. 
Ressaltamos também a importância do judiciário para garantir e suprir este direito 
onde lhe foi negado.  

O tema explanado neste estudo, fez visível as dificuldades enfrentadas pela 
sociedade na esfera da saúde, evidenciando o descaso governamental para com a 
plenitude da dignidade humana. Deveras, são imprescindíveis medidas 
governamentais na efetivação do direito à saúde e para solucionar a sobrecarga de 
recorrências ao judiciário, liberando assim, o Poder Judiciário dessa responsabilidade 
social que não o cabe. Esta pesquisa contribuirá consideravelmente na informação 
dos cidadãos quanto à suas garantias infligidas, como também em estudos futuros. 
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Resumo 
A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética 
que causa deficiência no desenvolvimento. A literatura científica demonstra a 
importância do cuidado e do ambiente familiar para a promoção do desenvolvimento 
das crianças, resultando em grande alteração na dinâmica familiar. Nesse contexto, 
analisando o arcabouço jurídico, pretende-se pesquisar a possibilidade jurídica dos 
pais serem concedidos de uma redução da jornada de trabalho em virtude dos 
decorrentes cuidados especiais necessários ao descendente com Síndrome de Down. 
Verificou-se que há farto arcabouço jurídico nacional (normativo e jurisprudencial) que 
autoriza a redução da jornada laboral dos genitores com progênito que possui 
Síndorme de Down, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Além de documentos internacionais que protegem as crianças com Síndorme de 
Down. Mais que a simples análise do arcabouço jurídico, há elementos e princípios 
humanísticos que devem nortear a resolução da questão, devendo sempre prevalecer 
a dignidade da pessoa humana. 
 
Palavras-chave: Redução de Jornada; Trabalho; Síndrome de Down; Dignidade 
Humana. 
 
Abstract 
Down Syndrome or trisomy 21 is a genetic alteration that causes developmental 
disabilities. Scientific literature demonstrates the importance of care and the family 
environment for promoting children's development, resulting in a major change in 
family dynamics. In this context, it is intended, analyzing the legal framework, to 
research the legal possibility of parents having granted a reduction in working hours 
due to the need for special care needed by the descendant with Down Syndrome. It 
was found that there is an extensive national legal framework (normative and 
jurisprudential) that authorizes the reduction of working hours for parents with 
descendants with Down Syndrome, in honor of the principle of human dignity. In 
addition to international documents that protect children with Down syndrome. More 
than a simple analysis of the legal framework, there are humanistic elements and 
principles that must guide the resolution of the issue, and the dignity of the human 
person must always prevail. 
 
Keywords: Journey Reduction; Labor; Down Syndrome; Human Dignity. 
 
Resumen 
El síndrome de Down (SD) o trisomía 21 es un trastorno genético que provoca una 
discapacidad del desarrollo. La literatura científica demuestra la importancia del 
cuidado y el entorno familiar para la promoción del desarrollo de los niños, 
traduciéndose en un gran cambio en la dinámica familiar. En este contexto, analizando 
el marco legal, se pretende investigar la posibilidad legal de que a los padres se les 
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conceda una reducción de la jornada laboral por la consiguiente especial atención 
necesaria para el descendiente con Síndrome de Down. Se encontró que existe un 
amplio marco legal nacional (normativo y jurisprudencial) que autoriza la reducción de 
la jornada laboral de los padres con descendencia con Síndrome de Down, en honor 
al principio de la dignidad humana. Además de documentos internacionales que 
protegen a los niños con Síndrome de Down. Más que el simple análisis del marco 
legal, existen elementos y principios humanísticos que deben guiar la resolución del 
problema, y siempre debe prevalecer la dignidad de la persona humana. 
 
Palabras clave: Reducción de Jornada Laboral; Trabajo. Sindrome de Down; 
Dignidad humana. 
 
Introdução 

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração 
genética que causa deficiência no desenvolvimento (Pereira-Silva, Dessen, 2007) e 

 
as diferenças entre as pessoas com SD, tanto do aspecto físico quanto no 
aspecto de desenvolvimento, decorrem de características genéticas 
individuais, intercorrências clínicas, nutrição, estimulação, educação, 
contexto familiar, social e meio ambiente. 
[...] 
Na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) a SD recebe o código Q 
- 90. Por estar classificada no capítulo Q00 - Q99 das malformações, 
deformidades e anomalias cromossômicas. Dentro deste capítulo se encontra 
no grupo Q 90 - Q99 das anomalias cromossômicas e na categoria Q90 da 
Síndrome de Down (Brasil, 2012, pp. 9-12). 
 

A literatura científica destaca a importância do cuidado e do ambiente familiar 
condizente para a ascensão do desenvolvimento das crianças com Síndrome de 
Down, resultando em alteração na dinâmica familiar quando noticiado a existência da 
malformação congênica, pois demanda maior atenção e cuidados especiais 
(especialmente em relação à educação e à saúde) (Mattos, Bellani, 2010; Buzatto, 
Beresin, 2008; Pereira-Silva, Dessen, 2007). 

Portanto, a chegada de uma criança com Síndrome de Down desencadeia 
grande transformação na vida da família, em virtude da necessária reorginazação da 
estrutura familiar (Cunha, Blascovi-Assis, Fiamenghi Jr., 2010; Henn, Piccinini, 
Garcias, 2008; Carswell, 1993). 

E, em razão à essa nova dinâmica impositiva, pelo nascimento de mais um 
membro da família que necessita de cuidados ainda mais especiais, 

 
devido às dificuldades em adequar a criança deficiente mental e a 
necessidade de cuidados extras, são comuns os altos níveis de estresse, 
principalmente, em mães (Silva, Dessen, 2003). 
 

Desse modo, ocorrem mudanças significativas na qualidade de vida dos pais 
(Oliveira, Limongi, 2011) que devem ser percebidas e consideradas, uma vez que os 
pais também precisam aprender e se adaptar à nova conjuntura familiar. 

Nesse contexto, analisando o arcabouço jurídico, pretende-se pesquisar a 
possibilidade jurídica dos pais obterem concessão da redução da jornada de trabalho 
em virtude das decorrências de cuidados especiais necessários ao progênito com 
Síndrome de Down. Estas cautelas visam possibilitar o maior  desenvolvimento pleno 
possível das capacidades da criança (Mattos, Bellani, 2010, Buzatto, Beresin, 2008). 
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Então, a redução de jornada dos pais é impositivo da condição da criança em atenção 
à sua saúde, à sua educação e à sua dignidade. 
 
2. Do arcabouço jurídico internacional 

No campo internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da 
Organização das Nações Unidas - ONU, de 1948, assevera em relação à dignidade, 
à saúde e à educação que: 

 
Artigo 1° Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito de fraternidade. 
[...] 
Artigo 3°. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 
[...] 
Artigo 26° 
Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em 
plena igualdade, em função do seu mérito (Organização das Nações Unidas, 
1948). 
 

Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, da Organização das Nações Unidas - ONU, de 1966, internalizado pelo 
Decreto nº 591/1993, também trata do direito à saúde e à educação: 

 
Artigo 12 
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental 
[...] 
Artigo 13 
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 
étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz (Brasil, 1993). 
 

No mesmo sentido, o conteúdo da Convenção sobre os Direitos da Criança, da 
Organização das Nações Unidas – ONU, de 1989, internalizada pelo Decreto nº 
99.710/1990; e o teor da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Organização das Nações Unidas – ONU, de 2007, internalizada pelo 
Decreto nº 6.949/2009, respectivamente: 

 
Artigo 2. 1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os 
direitos previstos na presente Convenção a todas as crianças que se 
encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem discriminação alguma, 
independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou outra da criança, de seus pais ou representantes 
legais, ou da sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, 
nascimento ou de qualquer outra situação. 
[...] 
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Artigo 6. 1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito inerente à vida. 
2. Os Estados Partes asseguram na máxima medida possível a sobrevivência 
e o desenvolvimento da criança (Brasil, 1990a). 
 
Artigo 3 Princípios gerais. Os princípios da presente Convenção são: 
[...] 
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com 
deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 
identidade (Brasil, 2009). 
 

Importante destacar que a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, por se tratar de Direitos Humanos segue o rito determinado 
no texto constitucional, enquadra-se como emenda constitucional. 
 
3. Do ordenamento jurídico brasileiro 

Quanto à necessidade da redução da jornada de trabalho dos pais por crianças 
com deficiência, observa-se uma lacuna legislativa e reivindicações específicas. O 
“Manifesto de Salvador” sobre atenção à saúde e inclusão social de crianças com 
deficiência, promovido em 2018, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) clama por esforços intersetoriais e multidisciplinares em oito tópicos, 
contudo não há referência explícita à flexibilização da jornada de trabalho de pais e 
responsáveis: 

 
1. A promoção de intervenções intersetoriais para a atenção integral às 
crianças e aos adolescentes com deficiência e suas famílias, envolvendo as 
áreas de saúde, educação, assistência social, entre outras áreas, instituições 
de ensino e pesquisa, organizações da sociedade civil e organismos 
internacionais; 
2. O desenvolvimento de ações e estratégias de apoio às famílias para a 
intervenção precoce e estimulação do desenvolvimento de crianças com 
deficiência, com o uso de tecnologias assistivas; 
3. A promoção de formação específica para profissionais das áreas de 
educação, assistência social e saúde sobre estimulação do desenvolvimento 
e proteção social de crianças e adolescentes com deficiência, inclusive em 
ambientes escolares; 
4. A promoção de ações de apoio psicossocial às mulheres gestantes, pais, 
famílias e cuidadores de crianças e adolescentes com deficiência; 
5. O fortalecimento da participação e capacidades das famílias e de 
cuidadores nos processos de intervenção precoce, habilitação e reabilitação 
e integração social das crianças e adolescentes com deficiência, 
6. A inclusão de crianças e adolescentes em estabelecimento de educação 
com oferta de serviços adequados e adaptações, para atender às 
necessidades das crianças com deficiência; 
7. A promoção da cooperação entre organismos internacionais e países, com 
o compartilhamento de experiências e boas práticas, no campo das políticas 
públicas; e 
8. As experiências e boas práticas aplicadas e validadas durante a epidemia 
do vírus Zika como referências para a inclusão de todas as crianças com 
deficiências (Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2018, p. 62). 
 

Por seu turno, a Constituição Federal que tem como pilar a dignidade da pessoa 
humana e reconhece o direito à saúde e à educação como direitos fundamentais 
sociais: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
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[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
[...] 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Brasil, 1988). 
 

Em termos de legislação infraconstitucional, sobre a questão, destaca-se a Lei 
nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), respectivamente: 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
[...] 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(Brasil, 1990b). 
 
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 
[...] 
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas 
(Brasil, 2015). 
 

Desde a Constituição Federal de 1988 (artigo 227), e da mesma forma o 
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (artigo 1º), vigora no país a Doutrina 
da Proteção Integral da Criança e do Adolescente que os reconhece como seres 
humanos em desenvolvimento que necessitam de cuidados e tratamento especiais 
para que se desenvolvam plenamente (Ishida, 2010). 

A despeito de todas as normas legais e dispositivos citados, que constituem um 
rol meramente exemplificativo, verifica-se pela administração pública a criação de 
empecilhos para a concretização da redução da jornada dos pais, demosntrada pela 
necessidade de judicialização da questão. 
 
4. Da jurisprudência brasileira 

Então, ainda que seja inerente à condição humana apresentar deficiência e 
necessidades especiais, as políticas públicas e redes de proteção e amparo ainda 
revelam-se tímidas e justificam a necessidade de judicialização para efetivação de 
medidas de proteção às crianças com Síndrome de Down. 

Nessa conjuntura, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – 
TJDFT reconheceu, conforme as peculiriedades de cada caso, a imposição da 
redução de jornada de servidor público distrital, sem necessidade de compensação 
de horário ou de redução de proventos, visando o interesse precípuo da criança com 
Síndrome de Down: 

 



 

- 170 - 
 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEPENDENTE. FILHO 
COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. NECESSIDADE DE 
ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR 
JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO 
ESPECIAL. REDUÇÃO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU 
DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LC Nº 954/2019. LC Nº 
840/2011. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de remessa necessária 
decorrente de sentença proferida em mandado de segurança no qual a autora 
pede a redução de sua jornada de trabalho para acompanhar tratamento de 
filho portador de síndrome de down, sem diminuição da remuneração, nem 
compensação de horário. 1.1. Na sentença, o magistrado concedeu a ordem 
para que seja garantida a impetrante o benefício de horário especial, sem 
compensação ou redução de vencimentos, vendando a administração de 
condicionar o benefício ao retorno da jornada de trabalho exercida 
anteriormente. 2. O artigo 61 da Lei Complementar Distrital nº 840/11, com a 
redação dada Lei Complementar nº 954/2019, autoriza a redução de até 50% 
(cinquenta por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha 
cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a 
obrigatoriedade de compensação ou diminuição de vencimentos. 3. No caso 
concreto, está devidamente comprovada a necessidade de a servidora 
reduzir a jornada de trabalho em função do tratamento do filho menor, 
conforme foi reconhecido no laudo médico oficial e comprovado por diversos 
atestados e pareceres juntados aos autos que alertam a necessidade de 
tratamento do infante aliado a terapia ocupacional, fonoaudiológica e 
fisioterápica com a presença da genitora. 3.1. Desta feita, é patente a 
ilegalidade de impor à servidora a obrigação de se retratar da opção feita pela 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de 
20 (vinte) horas semanais implica também em redução dos vencimentos 
causada pela própria deficiência dos filhos da servidora, que necessitam de 
tratamentos mais dispendiosos. Esse fato, por si só, coloca as crianças 
deficientes em situação de desigualdade em relação aos filhos dos demais 
servidores, o que vai frontalmente de encontro com a Constituição Federal e 
com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados com status de Emenda Constitucional. 4. 
Precedente: "A discricionariedade da administração no que se refere à 
jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 
horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma 
vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com 
deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora. 
(07034250720198070018, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 
18/12/2019). 5. Reexame necessário não provido. (Processo nº 
07068694820198070018, Relator João Egmont, 2ª Turma Cível) (Brasil, 
2020a). 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. 
SERVIDORA PÚBLICA. MENOR DEPENDENTE. PORTADOR DE 
SÍNDROME DE DOWN. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 20% 
(VINTE POR CENTO). COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E REDUÇÃO DE 
VENCIMENTO. SEM NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 
PRESENTES. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DECRETO DISTRITAL 
34.023/2012. 1. Tendo sido devidamente comprovados o grau de parentesco 
entre a servidora pública e o dependente, a deficiência deste e a necessidade 
de atendimento especial, resta incontestável o direito à redução da jornada 
de trabalho da impetrante em 20% (vinte por cento), sem compensação de 
horário e sem redução de remuneração. 2. Entendimento no sentido de que 
o servidor público deveria retornar à jornada de trabalho original para ter 
direito a horário especial em casos como os dos autos vai de encontro ao 
regramento constitucional e ao ordenamento jurídico em prol das pessoas 
com deficiência. Precedentes desta Corte. 3.  Remessa necessária 
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conhecida e não provida. Sentença mantida. (Processo nº 
07049441720198070018, Relatora Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível) (Brasil, 
2020b). 
 
FAZENDA PÚBLICA. I. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado 
Especial de Fazenda Pública (f.256-257), se foram produzidos documentos 
que atestam ser a criança carecedora de "necessidades especiais" (f.12-66). 
II. Mérito: Proteção da dignidade da criança com deficiência. Genitora 
servidora pública da área da saúde (SES - DF). Filho com atuais seis anos 
de idade e portador de síndrome de down, asma e déficit visual (f. 56). 
Clarividente necessidade de maior acompanhamento. Impossibilidade do 
respectivo genitor, em razão da natureza e horário do seu serviço (militar e 
em regime de plantão), de obter qualquer minoração em sua carga horária de 
trabalho. Compatibilidade do já concedido horário especial à genitora (Lei 
Complementar Distrital n. 840/2011, Art. 61, II) com a pretendida redução da 
jornada de trabalho (CF, Art. 1º, III; ECA, Art. 3º, 5º, 7º e Lei n. 13.146/2015, 
art. 2º, 4º, caput e § 4º, 10 e parágrafo único e 22, §§ 1º e 2º), sem redução 
de vencimentos e sem compensação (TJDFT, Conselho Especial, acórdão n. 
868317, DJe 28.5.2015 e 5ª Turma Cível, acórdão n. 680870, DJe 5.6.2013), 
à razão de 20% (CF, Art. 227 e se mostra razoável à luz da conjugação 
desses fatores, também para não provocar maiores danos à ordem 
administrativa). Não ferimento ao princípio da isonomia, também ao 
argumento de indireto aumento de vencimentos, haja vista a situação 
diferenciada por que passa a criança (e sua genitora que deve acompanhá-
la de modo mais intenso), devendo ser considerado sujeito de maior proteção 
jurídica na medida de sua desigualdade. Portanto, entre o dever do Estado 
de exigir da servidora o cumprimento incondicional da jornada de trabalho  e 
a momentânea necessidade de redução proporcional de 20% dessa jornada 
(sem compensação nem redução de salário) para se prestar maior atenção à 
dignidade da criança com deficiência, deve-se preferir, a partir de um princípio 
de ponderação ("der Abwägungsgrundsatz"), a maior proteção do último bem 
jurídico (dignidade). Improvidos o recurso da servidora para elevar esse 
percentual ao patamar de 50% e o recurso do Distrito Federal para excluir 
qualquer percentual.Sentença mantida por seus próprios e sólidos 
fundamentos, e sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55). 
(Processo nº 20150110367650ACJ, Relator Fernando Antonio Tavernard 
Lima, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais) (Brasil, 2016). 
 

Soma-se a tudo isso a possibilidade e a necessidade de redução da jornada 
semanal dos pais com filhos portadores de necessidades especiais (sem a 
obrigatoriedade da copensação ou redução de jornada) e sobre a hierarquia da 
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que assim tem se posicionado 
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA 
JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
STATUS DE DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5º, § 3, DA CONSTITUIÇÃO. 
FILHO DEFICIENTE. AUTISMO. ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/90. 
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.370/2016. AGRAVO DESPROVIDO.  1. O 
Brasil ratificou, em 01/08/2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, assinada em 30/03/2007 e promulgada por meio do Decreto 
nº 6.949/2009. Trata-se do primeiro tratado internacional de Direitos 
Humanos aprovado com força de emenda constitucional, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Constituição, com redação dada pela EC 45/2004, o que confere 
aos direitos previstos na Convenção status de direitos fundamentais. 2. Prevê 
a Convenção, em seu art. 7º, em relação às crianças com deficiência, que os 
Estados Partes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar 
às crianças com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos e 
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liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais 
crianças. 3. Na linha da orientação jurisprudencial que se formava, no sentido 
de se assegurar horário especial, sem compensação, aos servidores públicos 
que dele necessitassem, foi editada a Lei nº 13.370, de 12/12/2016, dando 
nova redação ao § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, com extensão do direito 
a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou 
dependente com deficiência de qualquer natureza, comprovada por junta 
médica oficial, sem exigência de compensação de horário e sem redução da 
remuneração. 4. Porém, não importa redução de remuneração a dispensa do 
servidor beneficiário da redução de jornada, nos termos da Lei n. 13.370, do 
exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, destinados à chefia 
e ao assessoramento, a critério da Administração. 5. Nos termos do art. 19 
da Lei nº 8.112/90, o servidor cumprirá jornada máxima de 40 (quarenta) 
horas semanais, de modo que se afigura razoável a fixação ao servidor 
beneficiário do favor legal de jornada semanal de 20 (vinte) horas de trabalho. 
6. Agravo de instrumento desprovido (Processo AG nº 0063423-
07.2016.4.01.0000/DF, Relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, Primeira Turma) (Brasil, 2017). 
 

Transcreve-se trecho do voto do Desembargador Federal Relator do aresto 
acima colacionado, explicitando o enquadramento de emenda constitucional da 
Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência: 

 
Registre-se que ao tempo em que se proferiu a decisão agravada considerou, 
e é esse o móvel da ação, que o Brasil ratificou, em 01/08/2008, a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 30/03/2007 e 
promulgada por meio do Decreto nº 6.949/2009.  
Trata-se do primeiro tratado internacional de Direitos Humanos aprovado com 
força de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição, 
com a redação dada pela EC 45/2004, o que confere aos direitos previstos 
na Convenção status de direitos fundamentais. 
[...] 
Prevê a Convenção, em seu art. 7º, em relação às crianças com deficiência, 
que os Estados Partes deverão tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar às crianças com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as 
demais crianças (Brasil, 2017). 
 

Perfilhando o mesmo entendimento, o posicionamento do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10ª Região – TRT10: 

 
RECURSO ORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA. FILHO PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REGIME 
CELETISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL. 
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA 
EFETIVIDADE DAS NORMAS. OFENSA À LEGALIDADE 
ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. Consoante autoriza o ordenamento 
jurídico, com especial relevância ao artigo 8º da CLT, na falta de disposições 
legais ou contratuais, o juiz decidirá, "conforme o caso, pela jurisprudência, 
por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do Direito do Trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e 
costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público". 
Portanto, o reconhecimento pelo Poder Judiciário de direito não regulado no 
regime celetista, mas amparado em normas constitucionais e 
infraconstitucionais, não implica violação ao princípio da legalidade, 
tampouco imersão na esfera de competência do legislador, guardando, isto 
sim, estreita observância com tais normas, porque encontra amparo na 
interpretação sistemática e analógica autorizada por lei. EMPREGADA 
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PÚBLICA. FILHO COM AMAUROSE CONGÊNITA DE LEBER - ACL (doença 
congênita rara que lhe retira completamente a visão) E PORTADOR DE 
SINAIS DE TRANSTORNO AUTISTA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
SEM COMPENSAÇÃO. ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/90. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA PREVALÊNCIA DOS 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DO DIREITO SOCIAL. Consoante dispõe 
o artigo 98, § 2º, da Lei 8.112/1990, "será concedido horário especial ao 
servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta 
médica oficial, independentemente de compensação de horário". O referido 
benefício foi estendido no parágrafo 3º ao servidores que tenham cônjuge, 
filho ou dependente portador de deficiência física, "exigindo-se, porém, neste 
caso, compensação de horário". Esta exigência de compensação contém 
incoerência e incompatibilidade insuperável na interpretação sistêmica, ao 
exigir a compensação do horário de afastamento do trabalho utilizado em prol 
dos cuidados do dependente portador de necessidades especiais, porquanto 
não se trata de "uma concessão ao ócio", mas da exigência de assistência 
diuturna dos genitores para acompanhar o filho aos tratamentos médicos e 
terapêuticos indicados. Outrossim, há uma inviabilidade prática, porque a 
compensação deve se dar na mesma semana e não pode ultrapassar a 
jornada semanal, o que significa dizer que haveria extrapolamento de jornada 
em alguns dias, retirando da mãe o tempo necessário aos cuidados diários 
da criança, tornando inócua a medida de proteção. Hipótese em que a 
redução a jornada de trabalho, sem compensação, impõe-se pelo princípio 
da isonomia e como instrumento para a efetividade dos direitos fundamentais 
da criança e do adolescente portador de necessidades especiais, assim como 
dos direitos sociais assegurados na Constituição Federal, na Convenção 
sobre os direitos das pessoas com deficiência e na Lei 7.853/1989. Aplicação 
analógica das disposições dos servidores públicos civis da União aos 
empregados públicos. EMPREGADA PÚBLICA. FILHO PORTADOR DE 
NECESSIDADE ESPECIAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM 
REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. A autorização de redução 
da jornada de trabalho da genitora com redução proporcional da sua 
remuneração é incompatível com os princípios e garantias às pessoas 
portadores de necessidades especiais assegurados na Constituição Federal, 
na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e na Lei 
7.853/1989, revelando-se prejudicial ao núcleo familiar encarregado de 
garantir ao necessitado as condições especiais à sua sobrevivência, assim 
como o acesso às terapias complementares indispensáveis ao seu 
desenvolvimento, muitas delas não cobertas pelo sistema público de saúde 
ou pelos planos de saúde. (Processo nº 0001696-11.2016.5.10.0001, Relator 
Dorival Borges de Souza Neto, Primeira Turma) (Brasil, 2018). 
 

Acrescente-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça - STJ também 
chancelou o pedido de concessão de horário especial para pais que tenham 
descendente com deficiência: 

 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 196.220 - PI (2012/0134506-8) 
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES AGRAVANTE: 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ADVOGADO: 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL – PGF AGRAVADO: MIGUEL 
ARCANJO MADEIRA DE ALBUQUERQUE ADVOGADO: URBANO 
LUSTOSA NOGUEIRA DE A. FILHO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE. 
COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA SOB O 
ENFOQUE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO 
CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
DECISÃO 
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Em exame agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
no intuito de reformar decisão que inadmitiu recurso especial intentado contra 
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim 
ementado: 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – 
HORÁRIO ESPECIAL SEM COMPENSAÇÃO – ART. 98 § 2º DA LEI 
8.112/90 – SEGURANÇA CONCEDIDA 
1. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou 
dependente portador de deficiência física, quando demonstrada a 
necessidade por junta médica oficial (Lei 8.112/1990, art. 98, § 3º), com 
compensação de horário, em regra. 
2. No entanto, comprovado por laudos médicos que o filho do servidor 
impetrante é portador de grave deficiência mental, que lhe exige assistência 
diuturna, faz jus o servidor à concessão de horário especial de trabalho, sem 
compensação de horário, tendo em vista que as normas constitucionais que 
dispensam especial proteção à família devem se sobrepor na presente 
hipótese, frente à gravidade da situação do menor.  
3. Apelação e remessa oficial não providas. 
Embargos de declaração rejeitados. No apelo nobre, aponta violação do art. 
98, § 3º, da Lei n. 8.112/90. 
Nas razões de agravo, pugna pelo processamento do recurso especial, 
porquanto foram preenchidos os requisitos de admissibilidade. Sem 
contraminuta. 
É o relatório. Passo a decidir. 
A insurgência não prospera. 
É que a controvérsia relativa à desnecessidade de compensação de horários 
pelo servidor público impetrante foi dirimida à luz do princípio da obrigação 
dos pais de zelarem pela vida e saúde dos filhos, previsto na Constituição 
Federal, que não pode ser sobreposta pela legislação infraconstitucional. 
Transcrevo, por oportuno, o teor do voto condutor (fl. 75 e-STJ): [...] Quanto 
à sentença, entendo que andou bem o juízo a quo em conceder a presente 
segurança, tendo em vista a gravidade da situação do filho do impetrante. 
Entendeu corretamente o juiz que as previsões constitucionais de proteção à 
família devem prevalecer sobre as normas que prevêem o direito de redução 
de horário, sem compensação, apenas ao servidor público portador de 
deficiência. 
Conforme asseverado na sentença: “... as regras que disciplinam as relações 
jurídicas entre os servidores públicos e a União não podem se sobrepor ao 
dever, de matiz constitucional, que tem o pai de preservar a vida, a saúde, a 
educação de filho menor, principalmente, quando a criança apresenta graves 
problemas neurológicos, mentais, que necessita de uma acompanhamento 
constante”. (Processo AREsp nº 196.220/PI, Relator Ministro Mauro 
Campbell Marques, decisão monocrática) (Brasil, 2012). 

 
 
 

 
5. Das considerações finais 

Conclui-se que há farto arcabouço jurídico nacional (normativo e 
jurisprudencial) que autoriza a redução de jornada dos pais com descendentes com 
Síndorme de Down, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Além de documentos internacionais que protegem as crianças com Síndorme de 
Down. 

Entretanto, percebe-se que a administração pública tem violado o direito à 
saúde e à educação, refletindo em ataque à dignidade humana (das crianças e 
também dos pais), quando nega administrativamente a redução da jornada, levando 
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a uma judicialização desnecessária da questão e sendo fonte de mais uma situação 
de estresse no núcleo familiar. 

Mas, em reconhecimento ao contexto real dessas famílias, o Poder Judiciário 
tem determinado a redução de jornada, fomentanto uma maior oportunidade de 
desenvolvimento das crianças com a referida síndrome. 

Mais que a simples análise do arcabouço jurídico, embora farto como restou 
indubitavelmente demonstrado, há elementos e princípios humanísticos que devem 
nortear a resolução da questão, em atenção às crianças, especialmente as com 
Síndrome de Down, devendo sempre prevalecer a dignidade da pessoa humana. 
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CAPÍTULO 13 
 

 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO PENAL 
 
INDIVIDUALIZATION OF THE PENALTY IN CRIMINAL ENFORCEMENT 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN LA EJECUCIÓN PENAL 
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Resumo 
Revisões sistemática das atividades e estudos de mapeamento sistemático estão se 
tornando cada vez mais comum na Execução Penal e, portanto, torna-se ainda mais 
importante compreender a confiabilidade de tais estudos. Este trabalho busca 
procurar entender e compreender a individualização da pena e seus impactos na 
comissão técnica de classificação. O objetivo é examinar a importância que há na 
individualização da pena para o combate aos efeitos do aprisionamento, analisando o 
cárcere e suas vicissitudes e as discussões em torno das estratégias de intervenção 
com vistas à reinserção do apenado no convívio social e em torno de sua avaliação 
através da comissão técnica de classificação.  
 
Palavras-chaves: Direito; Execução Penal; individualização da pena.  
 
Abstract  
Systematic reviews of activities and systematic mapping studies are becoming 
increasingly common in Criminal Execution and, therefore, it becomes even more 
important to understand the reliability of such studies. This work seeks to understand 
and know the individualization of the penalty and its impacts on the technical 
classification committee. The objective is to examine the importance of individualizing 
the sentence to combat the effects of imprisonment, analyzing the prison and its 
vicissitudes and the discussions around intervention strategies with a view to the 
reinsertion of the convict in social life and around your assessment through the 
technical classification committee 
 
Keywords: Law; Penal execution; individualization of the penalty. 
 
Resumen 
Las revisiones sistemáticas de actividades y los estudios de mapeo sistemático se 
están volviendo cada vez más comunes en la ejecución criminal y, por lo tanto, se 
vuelve aún más importante comprender la confiabilidad de dichos estudios. Este 
trabajo busca comprender y comprender la individualización de la sentencia y sus 
impactos en el comité técnico de clasificación. El objetivo es examinar la importancia 
de la individualización de la pena para combatir los efectos de la prisión, analizando 
la prisión y sus vicisitudes y las discusiones en torno a las estrategias de intervención 
con vistas a la reinserción del condenado en la vida social y en torno a su evaluación. 
el comité de clasificación técnica. 
 
Palabras clave: Derecho; Ejecución penal; individualización del castigo. 
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Os Direitos Humanos e a Pena Privativa de Liberdade 
O comportamento humano nunca seguiu uma história contínua ao longo dos 

tempos. Algumas condutas podem ser consideradas como aceitáveis e outras como 
transgressoras ou pelo menos, como distantes do senso majoritário.  

Assim, os comportamentos se mostram mutáveis ao longo do tempo: uma 
porque os costumes sociais nunca foram equânimes, variando conforme as 
necessidades e as adaptações de vida de cada agrupamento humano; outra porque 
a complexidade de cada ser humano o torna único diante dos demais, não havendo 
como se esperar uma mesma linha atitudinal de todos. 

Assim, a criação de determinados regramentos passou a estabelecer a 
regulamentação da vida social e o controle das interações humanas, ora realizado 
pela família, ora pela religião, ora pelo Estado. 

Dentre um dos instrumentos de controle das interações humanas apresenta-se 
o sistema jurídico e, dentro desse, o Direito Penal, que atua hoje como um dos maiores 
instrumentos formais utilizados pelo Estado na efetivação do controle social. 

O indivíduo é o cerne do controle do Estado. O binômio - proteção e repressão 
- permeia o sistema jurídico penal e, por vezes, confunde-se. É preciso proteger bens 
jurídicos, principalmente aqueles referentes ao indivíduo, como a vida, a liberdade, 
dentre tantos outros. Contudo, a fim de protegê-los, criam-se restrições.   

Conforme Bechara (2011, p. 153):  
 

A relação entre Direito penal e direitos humanos sempre foi ambígua, 
exprimindo uma tensão antinômica entre dois polos. Tal antinomia reside na 
própria essência do ius puniendi, que atinge direitos fundamentais do 
indivíduo, a começar por sua liberdade. De outro lado, o sistema penal exerce 
também uma função de proteção dos direitos fundamentais, por meio da 
incriminação de comportamentos, no contexto de um movimento duplo, 
afirmando positivamente valores e atribuindo sentido delitivo à sua 
transgressão, tudo com o fim de resguardar a segurança e a convivência 
harmônica no âmbito de determinada sociedade. A busca do ponto de 
equilíbrio entre os interesses envolvidos (segurança social e direitos 
individuais) revela-se, assim, uma das mais sérias dificuldades no 
estabelecimento do conteúdo e da legitimidade de intervenção jurídico-penal, 
estando, justamente por isso, sempre sujeita à revisão. 
 

É certo que o controle social pelo Estado sempre se mostrará uma tarefa difícil 
e controversa, no entanto, apesar de alguns contornos de variações e formas, postas 
a partir da estruturação do Estado, as limitações de tal controle são necessárias, não 
podendo o poder punitivo ser de todo absoluto, sob pena de conflitar com o Estado 
Social e democrático de Direito. 

Dessa forma, mesmo para a manutenção da ordem social e controle social, não 
poderá o Estado agir com liberdade irrestrita, pois sendo o indivíduo o foco desse 
controle, sua individualidade há que ser considerada e preservada. 

A preservação da individualidade também é um direito do homem a ser 
garantido pelo Estado e pelo sistema jurídico, não devendo encontrar-se apartado do 
sistema penal e do processo de execução da pena. O título executivo penal não enseja 
na restrição de todos os direitos do indivíduo e tão pouco deve ensejar na perda da 
individualidade do ser humano. 

Atualmente, a pena privativa de liberdade tem sido o centro do sistema penal. 
A partir do século XIX, quando a prisão se converteu na principal resposta penal, 
acreditava-se que esta seria o meio mais adequado para a “restauração” do 
delinquente.  



 

- 181 - 
 

Encontrando a legitimidade para punir o indivíduo, o Estado encontra na 
liberdade individual, o bem supremo que este pode atingir sem ferir, em tese, o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, os princípios 
constitucionais, os institutos processuais e os fatores de individualização cumprem 
papel fundamental nesta tarefa (NETTO, 2008, p. 120). 

Apenas em 1984, a Reforma do Código Penal Brasileiro instituiu medidas 
alternativas para as penas de prisão de curta duração, as chamadas penas restritivas 
de direitos e o sistema dias-multa. Tal Reforma Penal foi ainda reforçada mais tarde 
pela Lei 9.714/98, que ampliou o rol de penas alternativas e, certamente, constitui uma 
das mais importantes inovações da lei penal brasileira. Antes, se a sanção aplicada 
fosse inferior a dois anos sendo só cabia uma pena alternativa, atualmente, o limite 
máximo é de quatro anos. 

Atrelada aos princípios constitucionais e objetivando a recuperação social do 
indivíduo, a garantia dos direitos fundamentais do condenado é fator preponderante 
para a não reincidência e individualização da pena. 

O processo de execução penal, bem como os demais ramos do Direito, é regido 
por princípios próprios e constitucionais, os quais devem, obrigatoriamente, 
impreterivelmente, ser observados, haja vista sua supremacia sobre as demais 
normas. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 10 de dezembro de 1948. O documento 
ressalta a predominância dos direitos de todos os cidadãos como forma de se garantir 
a sua integridade total enquanto pessoa, devendo tal objetivo ser um propósito comum 
a todos os povos e nações.  

O Brasil e vários países apoiaram a Declaração, adotando-a como lei entre 
seus povos. O artigo 5º da DUDH dispõe:  

 
“ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante” (ONU, 1948).  
 

Nesse ponto, a norma reconhece os direitos da pessoa humana, respaldando 
principalmente a pessoa presa, além de dá suporte ao Código Penal no que tange à 
privação de liberdade para ressocialização, para reeducação e não punição. 

A ONU (1948) declara ainda em seu artigo III que “todo ser humano tem direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, de forma a não excetuar nenhuma pessoa, 
nem mesmo àquelas que por transgredirem a lei, estiverem presas. Especificamente 
às pessoas presas, o artigo XI desta Declaração defende que todo ser humano 
acusado de qualquer infração tem direito à presunção da inocência até que a sua 
culpabilidade seja legalmente provada. 

Portanto, o Estado tem por obrigação executar a pena de acordo com os 
princípios constitucionais e, principalmente, dar à punição o caráter adotado pelo 
ordenamento jurídico, pois não se pode olvidar que o preso conserva todos os direitos 
não alcançados pela perda da liberdade, conforme disposição contida tanto no Código 
Penal em seu art. 38 quanto no art. 3º da Lei de Execução Penal (LEP). 

A pena deve perseguir um fim condizente com a democracia e os ditames 
constitucionais razão pela qual a Lei de Execução Penal prevê que, além do caráter 
retributivo, punitivo, a sanção penal deve ter como função preparar o criminoso para 
a volta à vida em sociedade, proporcionando condições para a “harmônica integração 
social do condenado e do internado”.  
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Podemos inferir do texto da LEP vários aspectos de garantia de direitos, tais 
como, senão vejamos: 

 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III -jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 

 
Ainda, o artigo 41 determina os direitos legais que possui a pessoa presa: 
 

I - alimentação suficiente e vestuário;  
II - atribuição de trabalho e sua remuneração;  
III - Previdência Social;  
IV - constituição de pecúlio;  
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e 
recreação;  
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;  
IX – entrevista pessoal e reservada com o advogado;  
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados;  
XI - chamamento nominal;  
XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena;  
XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;  
XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os 
bons costumes; 
XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 
10.713, de 2003). 
 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser 
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento (BRASIL, 1984). 

 
Desta forma, é possível notar que a privação de direito da pessoa presa deve 

ser somente ao que concerne a sua liberdade, não devendo, sob nenhum pretexto, 
atingir outras garantias da pessoa humana, sob pena de tal desencontro com as 
garantias legais e fundamentais, fundamentar-se em violação de direitos. 
 
1.2 O Princípio da Individualização da Pena. 

Feitas as considerações no que tange ao controle social e ao papel do indivíduo 
frente a esse controle e, acerca da importância da individualidade no âmbito jurídico, 
passamos a compreender a função estabelecida pelo princípio da individualização da 
pena dentro do sistema penal brasileiro. 
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Reforça Foulcault (2013), o movimento observado ao longo dos anos com 
vistas a analisar não somente a conduta delituosa do indivíduo pura e simplesmente, 
mas também esse indivíduo por trás do delito.  

A individualização da pena constitui-se como cláusula pétrea na Constituição 
da República, encontrando-se inserido na Carta Magna no inciso XLVI, do artigo 5º, 
vejamos: 

Art 5º, XLVI, CF – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; 
c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de 
direitos. 

 
Da mesma forma, é possível também ser visualizado nos incisos XLV e XLVIII 

do referido artigo, que tratam respectivamente, da responsabilidade pessoal do agente 
e do cumprimento da pena em estabelecimentos diferenciados, conforme a natureza 
do delito, o sexo e a idade do condenado. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
(...)  
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 
de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 
lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido;  
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes:  
(...)  
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com 
a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 
 

Mas, afinal de contas, o que é individualizar a pena? Consultando os 
dicionários, o termo individualizar é sinônimo de especializar, especificar, 
particularizar, pormenorizar, individuar, singularizar. 

Consiste a individualização da pena em aplicar o direito a cada caso concreto, 
levando-se em conta suas particularidades, o grau de lesividade do bem jurídico penal 
tutelado, bem como os pormenores da personalidade do agente. 

Segundo Nucci76:  
 

“Individualizar significa tornar individual uma situação, algo ou alguém, quer 
dizer particularizar o que antes era genérico, tem o prisma de especializar o 
geral, enfim possui o enfoque de, evitando estandardização, distinguir algo 
ou alguém, dentro de um contexto.”1  

 
Ainda, segundo o mesmo autor, a individualização da pena tem a relevância de 

selecionar a justa e adequada sanção penal, quanto ao montante, ao perfil e aos 
efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e distinto dos demais 
infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. 

Nesses termos, a finalidade e importância da individualização da pena é 
justamente afastar a padronização da pena e a forma mecanizada da aplicação da 
sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em seu 

 
76 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena, p. 30 
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lugar qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida, segundo um 
modelo unificado, empobrecido e, sem dúvida, injusto. 

A cada indivíduo caberá direitos e obrigações, assim como, cada ação própria 
repercutirá de forma própria. Tal aspecto pode ser claramente observado no princípio 
da responsabilidade pessoal inserido no artigo 5°, inciso XLV, da Constituição Federal 
Brasileira, na qual prevê em nosso direito pátrio que cada ser humano somente será 
responsável penalmente pelos fatos próprios. 

A reforma trazida à parte geral do Código Penal de 1940 pela Lei 7.209 de 
1984, recepcionou o sistema de individualização da pena, além de conceder ao 
magistrado, figura investida no poder jurisdicional, ampla discricionariedade na 
aplicação da sanção penal, com vistas a adaptar a pena ao indivíduo. 

A individualização da pena, no Direito Penal Brasileiro atual, deverá ser 
observada, tanto na fase da persecução penal, quanto na fase da execução penal e 
se processa através de três fases distintas da pena: individualização legislativa ou 
legal (elaboração), individualização judiciária (aplicação) e individualização executória 
ou executiva (execução). 

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
 

“O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da 
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três 
momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o 
executivo.” (HC 97256/RS, T. P., j. 01.09.2010, v.u., rel. Ayres Brito). 
 

Na fase legislativa, tido como o primeiro momento da individualização da pena, 
o legislador escolhe as condutas que farão parte do Direito Penal, sejam elas condutas 
positivas ou negativas, mas que atacam nossos bens mais importantes. Com efeito, 
uma vez feita essa seleção, o legislador valora as condutas, cominando-lhes penas 
que variam de acordo com a importância do bem jurídico a ser tutelado.  

Assim, a individualização da pena começa a ganhar concretude com o 
estabelecimento de diferentes sanções penais e variadas espécies de penas e seus 
patamares distintos (pena máxima e mínima em abstratas). Essas diferentes espécies 
de pena (privativas de liberdade, restritivas de direito e multa) e a sua fixação em 
patamares distintos, possibilita que o magistrado aplique a pena de forma mais 
flexível, conforme as peculiaridades de cada fato e as características próprias de cada 
acusado. 

Importante destacar que nessa fase os princípios do Direito Penal serão de 
fundamental importância para limitar a atuação do legislador, pois o Direito Penal tem 
como missão precípua proteger os bens jurídicos. No entanto, no estado democrático 
de direito há um limite claro, devendo ser observados os princípios da última ratio, da 
fragmentariedade, da subsidiariedade, da proporcionalidade da pena e, sobretudo da 
legalidade, na formulação dos tipos penais incriminadores e das penas a serem 
aplicadas. 

A fase da individualização judiciária é realizada pelo juiz ou tribunal, que 
analisará as peculiaridades dos casos concretos, estabelecerão a quantidade da pena 
a ser aplicada e a forma de seu cumprimento. Finaliza-se com o trânsito em julgado 
da sentença condenatória, em face de eventual condenação e imposição de sanção 
penal ao réu. 

Aqui, a individualização tem por objetivo a adequação da pena ao acusado, 
cabendo ao magistrado fazê-la de forma mais ajustada ao caso em concreto, ou seja, 
deverá fazer a distinção entre condutas, em face do grau de reprovabilidade. 
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É de suma importância, para assegurar a individualização da pena, que o 
magistrado tenha um olhar para além da infração penal praticada e mera aplicação de 
uma norma criminalizadora, mas, sobretudo, que se faça uma avaliação do sujeito que 
se encontra por trás do ilícito praticado, seus aspectos próprios e suas singularidades. 

Apesar do juiz, no processo individualizador da pena, possuir larga margem de 
discricionariedade, não se trata de discricionariedade plena e absoluta, estando 
subordinado às finalidades da pena e ao quantum estabelecido pelos tipos penais 
incriminadores. 

De acordo com Guilherme de Souza Nucci “de uma opção arbitrária e 
caprichosa do julgador, ao contrário, deve calcar-se nos elementos expressamente 
indicados em lei no sentido estrito”. 

Ainda como enfatiza Zaffaroni77, se por um lado, a sanção penal, “como 
resposta a uma ação que não afeta o direito de ninguém é uma aberração absoluta 
que, como tal, não pode ser admitida, porque lesiona de modo excessivo o princípio 
da racionalidade república”, por outro lado, sua aplicação dissociada da adequada 
análise das circunstâncias judiciais também é uma afronta à democracia e, por via de 
consequência, ao princípio da individualização da pena. O juiz possui 
discricionariedade, mas também tem o dever de adotar no caso concreto a solução 
mais adequando diante do fato concreto.  

Nesse sentido, a individualização judiciária tem por fim fugir à pena pré-
estabelecida, oriunda de mero cálculo aritmético e sem a ocorrência de análise 
subjetiva, criando, em virtude, uma pena que por vezes, pode apresentar-se 
desproporcional, desarrazoada. A correta utilização das circunstâncias judiciais 
preconizadas nos arts. 59 do Código Penal são de fundamental importância para que 
enfrentemos a impunidade e seus efeitos deletérios, bem como os excessos e abusos, 
os quais afrontem os direitos. 

Seguindo, a última etapa no processo de individualização da pena, onde tal 
princípio se materializa, é a fase de cumprimento do título executivo penal, a 
individualização executória. A pena aplicada na sentença condenatória é maleável, 
possibilitando a concessão de benefícios como a progressão de regime, fazendo com 
que o custodiado seja transferido, de acordo com seu merecimento, de um regime 
mais gravoso para um regime mais brando, bem como lhe assegurando outros 
benefícios legais, como o livramento condicional, a remição da pena, a detração, o 
indulto, dentre outros. 

Roberto Lyra78 salienta que, “o método de individualização, na fase da 
execução, deve ser de simples desenvolvimento e pormenorização, dependentes, 
aliás, de aparelhamento prisional, da individualização legal e judicial”. 

A individualização da pena adquire por vezes o sentido de buscar considerar a 
individualidade de cada ser humano (frente as suas condições pessoais, orgânicas, 
psicológicas, familiares e sociais) dentro do âmbito jurídico e penal. 

A padronização da pena, em separar o joio do trigo, é uma ofensa ao Estado 
Democrático de Direito, por violar o princípio da legalidade, pois pena-base não é 
sinônimo de pena mínima. 

Nas palavras de Nucci, é vedado ao juiz “deixar de levar em consideração as 
outras circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-
base. Logo, apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no 
mínimo”. 

 
77 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema pena, p. 241. 
78 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal, v. II. 
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No tocante ao princípio da individualização da pena, nota-se claramente a 
utilização da dignidade humana em suas três fases de aplicação, seja pelo valor dado 
pela sociedade em relação ao dano cometido, seja pela aplicação da pena pelo 
magistrado e, finalmente, pela maneira como ocorrerá o cumprimento da sanção 
imposta. 

Dessa maneira, concluímos que o princípio da individualização da pena, 
encontra-se em harmonia com outros preceitos constitucionais, como o princípio da 
dignidade humana, e visa garantir a justa harmonização de cominação, aplicação e 
execução das penas, não abrindo espaço para arbitrariedades e violências estatais. 
 

1.3  O papel do servidor público no processo de individualização da pena. 
Servidor público é toda pessoa física que presta serviços ao estado e às 

entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante 
remuneração paga pelos cofres públicos. O servidor público civil é titular de cargo 
público, mantém relação estatutária e integra o quadro da administração direta, 
autarquia ou fundação pública.79 

Conforme art. 27 do Código Penal: 
 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 
        § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora 
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 
Administração Pública.      (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 
        § 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos 
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou 
de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980) 
 

A Constituição Federal deixou de utilizar o conceito de funcionário público, 
passando a adotar a designação mais ampla de servidor público. Recebem distinção 
dentro da carta magna, uma espécie, os servidores públicos civis, que têm tratamento 
específico nos artigos de 39 a 41. O servidor público em seu conceito genérico não 
somente faz parte da administração pública, ele efetivamente é o Estado, ente 
abstrato, representado por pessoas físicas, que exercerão seus cargos ou funções 
visando ao interesse público e ao bem comum, conforme reza a teoria subjetiva da 
Administração Pública. 

 
79 https://www.infoescola.com/direito/servidor-publico/ 
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* Por Ipiaú Online / 16/12/2018 às 07:34 
 

No estudo dos aspectos que relacionam a Ética e o Serviço Público é 
indispensável levar em consideração que a prestação destes serviços tem como 
alicerce o servidor público ou funcionário público, retirados no meio social de onde se 
originam os seus valores tradicionais.80 

Partindo do Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que trata Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, temos como 
regras deontológicas: 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no 
exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da 
vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços 
públicos. 
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo 
e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas 
no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o 
bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor 
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 
IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta 
ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como 
contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como 
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, 
como consequência, em fator de legalidade. 
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve 
ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como 

 
80MAGALHÃES, Moacir Magalhães. Ética e Serviço Público. Disponível em: < http://www.fnq.org.br/informe-se/artigos-e-
entrevistas/artigos/etica-e-servico-publico>. Acessado em: 15/07/2019. 
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cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser 
considerado como seu maior patrimônio. 
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou 
interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, 
a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e 
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem 
comum, imputável a quem a negar. 
VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou 
falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada 
ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se 
sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que 
sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma 
Nação. 
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço 
público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que 
paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. 
Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio 
público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas 
uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os 
homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los. 
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que 
compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de 
longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não 
caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas 
principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus 
superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 
tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função pública. 
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator 
de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à 
desordem nas relações humanas. 
XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, 
respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode 
receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para 
o crescimento e o engrandecimento da Nação. 

Destarte, seja qual for a iniciativa que tenha por meta a disponibilização de 
serviços públicos de qualidade, permeados pela eficiência e com o fim de promover o 
bem social, passa, necessariamente, pela constância e consistência das ações de 
educação, dos valores de família, dos valores do convívio social (religiosos e 
políticos), do aparato normativo legal do estado e das instituições que cuidam do 
controle social, tais como o aparato policial, a justiça e seu sistema prisional e do 
próprio controle social por parte da sociedade.  

Aliado a todos estes aspectos, uma alternativa à sociedade, é o oferecimento, 
por parte do Estado, de ações educativas de boa qualidade, nas quais os indivíduos 
pudessem ter, desde o início da sua formação, valores arraigados e trilhados na 
moralidade, pautados por comportamentos duradouros e pela interiorização de 
princípios éticos. 

Mesmo que a Administração Pública adote regras próprias que por si não 
dependeria da ética estática que estudamos na literatura. Acredita-se que o serviço 
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público pode e deve ter suas condutas de posturas éticas e morais, mas, que sejam 
também flexíveis no sentido de melhorar e humanizar essas demandas por parte de 
quem as procura, e, é atendido pelo Estado. Assim sendo, não confundindo a ética 
por convicção que segue regras sem a preocupação do resultado. 

Por conseguinte, entende-se que a ética no serviço público é a resposta aos 
problemas sociais de uma maneira consciente e responsável, respeitando os valores 
morais e sociais. 

Atrelado ao conceito ético no serviço público do sistema penitenciário, temos 
como o protagonismo a relação entre os servidores penitenciários, ou, como são 
chamados, “agentes de disciplina”, e os presos ou pessoas privadas de liberdade. É 
notório que além do Estado, estes servidores têm sua responsabilidade pelo bem-
estar e pela boa convivência dos presos ou pessoas privadas de liberdade, bem como 
por sua “recuperação”.  

Entretanto, na grande maioria das vezes tem sido a equivocada imputação de 
uma responsabilidade especial aos servidores públicos, pelas dificuldades pelas quais 
passa a sociedade brasileira, injusta e constantemente divulgada de forma 
generalizada, aleatória e confusa a toda sociedade. 
Se faz imprescindível observar que a satisfação do cidadão usuário do serviço público, 
está diretamente relacionada com a qualidade e a agilidade no atendimento e solução 
de sua demanda. E nessa esteia, é evidente que para o servidor público eficiente, a 
sua motivação e satisfação estão relacionadas com a qualidade e agilidade com que 
o seu serviço é prestado. E esta “simples” equação Giannini (2003) resume bem: 
 
CIDADÃO SATISFEITO = reconhecimento público = motivação do servidor 
público = redução do atrito externo = redução das pressões e atritos internos = 
aumento da produtividade = servidor público satisfeito = CIDADÃO SATISFEITO. 

Ante o exposto, resta evidente que a direção para a eficácia do serviço 
público, deve abranger a prestação de um serviço ágil, eficiente e adequado ao 
cidadão usuário, realizados por servidores motivados e orgulhosos de uma profissão 
digna de reconhecimento e respeito pela sociedade. 

Ora, este percurso passa pela canalização dos investimentos imprescindíveis 
e pelo absoluto respeito aos cidadãos e funcionários públicos de toda esta Nação que, 
constantemente, trabalham em condições precárias, sob o descontentamento da 
própria sociedade, da qual é inserido, não por escolha própria do funcionário eficiente, 
mas em corolário do insuficiente investimento em recursos humanos e materiais, 
necessários ao pleno atendimento do cidadão usuário, aqui abrangendo-se os 
próprios servidores públicos.  

Logo, é preciso esclarecer a realidade dos fatos, as qualidades e o potencial 
do profissional servidor público, quanto às expectativas e às condições operacionais 
de trabalho, em pleno exercício da cidadania, mediante uma campanha 
esclarecedora, transparente, profissional, verdadeira, orientadora e democrática. 

Na nossa sociedade impera o menosprezo aos presos, dessa forma, inexiste 
uma sensibilização suficiente para promover a mobilização ativa face às condições de 
saúde deploráveis, os ambientes superlotados, a ausência de atividades laborais e 
educativas.  

O cenário resultante, completamente crítico, reivindica respostas imediatas na 
forma de políticas públicas que abarquem todas as instituições responsáveis e a 
sociedade civil. A crise no sistema prisional não é um problema apenas dos presos, é 
um problema de toda a sociedade, e esta passará a sofrer o agravamento das 
consequências de sua própria omissão.  
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Inicialmente é preciso ter consciência na busca de soluções de que o papel 
do sistema prisional é limitado. É evidente que é mister investir mais no combate das 
causas e menos nas consequências do ato delituoso.  

Ora, é notório que o investimento na educação de base evitará a construção 
de muitas prisões, ou seja, a perspectiva de construir mais e mais cárceres deve ser 
substituída pela decisão de atuar prioritariamente na prevenção do crime e na 
aplicação de penas alternativas. 

Ressalta-se por oportuno a participação da sociedade e dos gestores no 
reconhecimento do servidor também como sujeitos de direitos para que possa 
prosperar o cumprimento da Lei de Execução Penal. 

Não podemos deixar de mencionar os postulados aos quais estarão 
vinculados os princípios e as diretrizes do Modelo de Gestão da Política Prisional. Os 
três postulados fundamentais dizem respeito: 

1. Ao reconhecimento e igual dignidade entre todos os atores que interagem 
com o sistema penitenciário; 

2. Ao empoderamento e protagonismo dos sujeitos encarcerados;  
3. A uma perspectiva de desencarceramento. 
Observa-se que os postulados estão em consonância com as Regras Mínimas 

das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – Regras de Mandela, no que se 
refere: respeito à dignidade inerente aos sujeitos em cumprimento de pena. 

No primeiro postulado, segundo os pensamentos de Daniel Coyle, é 
necessário assegurar a humanidade em comum entre presos e servidores 
penitenciários, pois quanto mais esses dois grupos identificam e observam sua 
humanidade em comum, mais digna e humana será uma prisão. 

 
*internet 

Contribuindo com este cenário, as ações são marcadas pelo voluntarismo, 
pelo espontaneísmo e pela experimentação assistemática, que são características 
bastante presentes nas iniciativas pontuais que marcam a busca por inovação e 
melhorias em sistema auto reprodutores, nos quais a inexistência de uma política que 
normatize os princípios e as práticas de gestão e que estabeleça diretrizes comuns e 
compartilhadas entre os diferentes atores envolvidos, o que acarreta na contribuição 
para o crescente quadro de desalento que marca os diferentes olhares sobre a prisão. 
Tais olhares vão desde parte dos servidores públicos que atuam no sistema 
penitenciário e enxergam nele apenas sua fonte de emprego e renda, passando pelos 
presos, que enxergam como um local de desumanização de si – e no qual, portanto, 
faz-se necessário desenvolver diferentes formas de resistência – e envolvendo 
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também a população em geral, na qual se promove e se corrobora aquele processo 
de desumanização. 

Nessa senda, faz-se necessário compreender que o valor de igual dignidade, 
por seu turno, é aquele capaz e reconhecer a necessidade de um tratamento igual, 
digno e indiscriminado entre todas as pessoas, não anulando suas diferenças sociais, 
raciais, econômicas, religiosas, de gênero ou sexualidade. Segundo Taylor, “o falso 
reconhecimento ou a falta de reconhecimento podem causar danos, podem ser uma 
forma de opressão que subjuga alguém em um modo de ser falso, deformado e 
reduzido” (Taylor, 2006)81 

O segundo postulado procura o empoderamento e protagonismo dos sujeitos 
encarcerados como um sujeito de direitos. Muitas são as estratégias, mesmo quando 
silenciosas, para produzir a desumanização do preso. O discurso que é bastante 
difundido no Brasil de que “direitos humanos são direitos dos manos” se inclui nestas 
estratégias. Porém, importa-nos aqui pensar, nos termos de uma gestão prisional, 
como se produzem e se operam estratégias de reprodução dos processos de 
desumanização típicos da instituição prisional. 

E por fim o terceiro postulado que traz a perspectiva de desencarceramento 
como a forma final da punição, temos que partir da conscientização que o Brasil ocupa 
a terceira maior população prisional do mundo com 726 mil presos, sendo que cerca 
de 40% da população carcerária brasileira está presa provisoriamente. São pessoas 
que ainda não foram julgadas e que, muitas vezes, cumprem totalmente a sua pena 
antes mesmo de ter o seu caso avaliado por um juiz. Nessa conta, ainda há quem 
esteja preso suspeito de ter cometido um crime para o qual a legislação brasileira não 
prevê uma pena de prisão. 

Estes dados, por si só, já sinalizam o papel central que a prisão ocupa nas 
políticas de segurança pública e justiça criminal. O reflexo disso? Prisões 
superlotadas, pessoas submetidas a condições subumanas, presos sem julgamento, 
rebeliões e a exposição de graves problemas na gestão do sistema penitenciário 
brasileiro. Todo esse contexto poderia ser evitado com a redução do alto número de 
prisões provisórias e também pela aplicação de penas alternativas a crimes cometidos 
sem violência. 

Por ora, cabe lembrar que enquanto os sistemas penitenciários continuarem 
operando a partir daquelas relações opacas, as equipes de servidores dos mais 
variados setores da gestão prisional ainda terão sob seu comando um público que é 
institucionalmente produzido como mais fragilizado: os presidiários e seus familiares. 
Superar esse quadro de estigmatização e fragmentação é um desafio a mais para 
uma política nacional. 

É essencial cumprir a Lei de Execução Penal, oferecendo valores humanos 
como referências para a comunidade prisional, afastando, assim, a falsa ideia de que 
a solução é o endurecimento das normas de cumprimento de pena. 

Para que isso ocorra é necessário promover uma reflexão sobre o papel do 
servidor penitenciário, estabelecendo seus encargos, valorizando suas funções, 
dando-lhe condição de trabalho digno e segurança, como um dos pilares para a 
imediata reestruturação do sistema. Por outro lado, deve-se cobrar o cumprimento das 
leis no sentido de punir veementemente delitos cometidos por esses servidores. 

Outrossim, não podemos deixar de mencionar a importância da participação 
da sociedade na gestão do sistema prisional, por meio de conselhos e associações 
que acompanhem o cotidiano das unidades. Deste modo, o Estado deve gerar 

 
81 TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2009. 
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condições e estimular a atuação de organizações civis como instrumento de cidadania 
e defesa dos direitos humanos junto a essa população custodiada pelo Estado. 
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Resumo 
O capítulo apresenta a Lei de Execução Penal e seu papel de regular a 
individualização da pena prevista na Constituição Federal de 1988. Descreve o 
aparato jurídico que norteia a individualização da pena, seus objetivos, a população 
alvo, ferramentas e arranjo institucional e, ainda, como ocorre aplicação do exame 
criminológico e suas implicações na execução penal.  
 
Palavras-chaves: Direito; Individualização da pena; Exame criminológico  
 
Abstract  
The chapter presents the Criminal Execution Law and its role in regulating the 
individualization of the sentence provided for in the Federal Constitution of 1988. It 
describes the legal apparatus that guides the individualization of the sentence, its 
objectives, the target population, tools and institutional arrangement, and also how the 
application of the criminological examination occurs and its implications in the criminal 
execution. 
 
Keywords: Law; Individualization of the penalty; criminological examination 
 
Resumen 
El capítulo presenta la Ley de Ejecución Penal y su papel en la regulación de la 
individualización de la pena prevista en la Constitución Federal de 1988. Describe el 
aparato jurídico que orienta la individualización de la pena, sus objetivos, la población 
objetivo, instrumentos y arreglo institucional y, aún, cómo se aplica el examen 
criminológico y sus implicaciones para la ejecución penal. 
 
Palabras clave: Derecho; individualización del castigo; examen criminal 
 
1. A Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84 
1.1. A Lei de Execução Penal e seu papel de regular a individualização da pena 
prevista na Constituição Federal de 1988. 

Conforme já estudado, o indivíduo somente poderá responder perante o 
sistema penal na exata medida de seu comportamento, seja ele comissivo ou omissivo 
e, assim, deverá ter a responsabilização pelos seus atos recebidos da mesma forma 
de forma ajustada a si. 

Em decorrência da Constituição Cidadã de 1988, a dignidade da pessoa 
humana surge como princípio norteador de todos os demais princípios. Sendo o 
princípio da individualização da pena objeto de regramento próprio e elevado à 
categoria de princípio constitucional na Carta magna de 1988, em seu no artigo 5º, 
inciso XLVI, o qual aduz: “a lei regulará a individualização da pena”. 
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Referida norma é a Lei n.º 7.210, conhecida como Lei de Execução Penal - 
LEP, cujo art. 5º é explícito:  

“Art.5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal”. 

É nítido na norma legislativa que a execução penal não pode ser igual para 
todos os sentenciados. E, sendo a execução da pena a fase de materialização da 
individualização da pena, deve-se evidenciar os objetivos de ressocialização e 
reinserção social, por meio da concessão de oportunidades aos presos, dando-lhes 
expectativa da adequada readaptação social. 

Para tanto, o fundamento Humano da pena, estabelecido e garantido no Estado 
Democrático de Direito, afirmado em nossa Constituição e suas leis ordinárias, 
asseguram que a atividade executiva da pena como fase final do “ius puniende” (como 
o direito de punir do Estado), não podendo deixar de assegurar os direitos e garantias 
individuais do preso, bem como sua integridade física e a dignidade humana.  

O sistema penal brasileiro adotou o sistema progressivo (inglês ou irlandês), 
onde as penas privativas de liberdade regem-se pela progressividade dos regimes 
prisionais (fechado, semiaberto e aberto). Além do lapso temporal de seu 
cumprimento, o mérito do condenado permite a sua transferência gradual e 
progressiva a um regime mais brando. Por outro lado, o descumprimento das regras 
prisionais, dentre outros fatores, poderá ensejar a regressão de seu regime prisional 

Da mesma forma, a Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal já trazia: 
 

“(...) o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações. As 
mudanças no itinerário da execução consistem na transferência do 
condenado de regime mais rigoroso para outro menos rigoroso (progressão) 
ou de regime menos rigoroso para outro mais rigoroso (regressão).” 
(Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal, parágrafo 118). 
 

No entendimento de Guilherme de Souza Nucci (2013, p. 324): 
 

A individualização executória é fundamental para o contexto da pena, pois a 
sua concretização, na sentença condenatória, é somente o primeiro passo 
para o réu. O cumprimento, desdobrado em inúmeros fatores de progresso e 
regresso, jamais deve ser padronizado; ao contrário, espera-se a mais 
adequada individualização possível. 
 

Para que se possa individualizar a pena durante a execução penal nada pode 
ser predeterminado e imutável. Acompanhar o preso é fundamental para permitir seu 
livre desenvolvimento por meio de uma observação dinâmica, não com o intuito de 
fazer da execução uma maneira de reeducar ou recuperar. 

A individualização tem de ser técnica e científica, para tanto, é necessário 
observar o desenvolvimento de cada um dos condenados e criar meios para 
possibilitar a sua integração social, já que o que se pretende alcançar são as 
oportunidades que o preso tem o direito de usufruir e ter a garantia do seu direito de 
individualização. 

Conforme já tratado acima, a LEP dispõe que os condenados serão 
classificados de acordo com os seus antecedentes e personalidade. Trataremos de 
tais instrumentos no próximo tópico. 
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1.2. Instrumentos de avaliação dos condenados na legislação penal brasileira. 
1.2.1. O Exame Criminológico 

O exame criminológico é um conjunto de exames e pesquisas científicas de 
natureza biopsicossocial do homem que delinquiu e para se obter o diagnóstico da 
personalidade criminosa e se fazer o prognóstico; tal exame revelará, sem disfarces, 
a verdadeira dimensão da personalidade do criminoso, descobrindo sua intimidade 
psíquica. 

A edição da Lei de Execução Penal afirmou o exame criminológico, na medida 
em que a reforma penal de 1984, “identificada integralmente com o moderno Direito 
Penal da culpabilidade, comprometeu-se com a execução da pena privativa de 
liberdade cientificamente orientada. 

O artigo 8° da LEP prevê que somente os condenados ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime fechado, serão submetidos ao exame criminológico 
para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com 
vista à individualização da execução: 

 
Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos 
elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à 
individualização da execução.  
Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o 
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 
semiaberto.  

O Código Penal no artigo 34, conforme redação trazida pela Lei n° 7.209 de 
1984 dispõe: 

Art. 34 O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a 
exame criminológico de classificação para individualização da execução. 

Embora positivado na lei, a explicitação do que consiste tal análise encontra-se 
apenas na Exposição de Motivos, sendo assim definido: 

 
“parte do binômio delito-delinquente [sic], numa interação de causa e efeito, 
tendo como objetivo a investigação médica, psicológica e social, como o 
reclamavam os pioneiros da Criminologia.” (Exposição de Motivos à Lei de 
Execução Penal, parágrafo 34). 
 

Ainda no parágrafo 31 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, 
recomenda-se o exame criminológico nas situações em que a gravidade do fato 
delituoso ou as condições pessoais do agente, determinem a execução da pena em 
regime fechado. Nesse caso, o exame criminológico deve-se orientar “no sentido de 
conhecer a inteligência, a vida afetiva e os princípios morais do preso, para determinar 
a sua inserção no grupo com o qual conviverá no curso da execução da pena.” 

Para Bittencourt88, o exame criminológico é a perícia destinada a apurar as 
condições pessoais nas quais o sentenciado cometeu o delito, a fim de obter 
elementos para o diagnóstico da conduta delinquente e o prognóstico de reincidência. 
Trata-se de estudo interdisciplinar, no qual se realiza a pesquisa dos antecedentes 
pessoais, familiares, sociais, psíquicos, psicológicos do condenado, para a obtenção 
de dados que possam revelar sua personalidade.  

De acordo com o que explica Alvino Augusto de Sá, o exame criminológico 
compreende a elaboração de um diagnóstico e prognóstico criminológico dos 
apenados à pena privativa de liberdade, podendo ser definido como multidisciplinar, 

 
88 CEZAR ROBERTO BITTENCOURT, Regimes penais e exame criminológico. Revista dos Tribunais, v. 77, n.638, dez. 1998, 
p.266. 
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já que faz convergir todos os informes para uma síntese essencialmente médica, ou 
médico-psicológica e que nada mais é do que uma classificação de doenças ou 
desvios de caráter, aplicada à conduta criminosa.89  

Sá ainda disserta: 
 

Pelo diagnóstico, a natureza do exame criminológico, tecnicamente falando, 
consiste em avaliar todo o contexto complexo do preso, a saber, suas 
condições pessoais, orgânicas e psicológicas, familiares, sociais e 
ambientais em geral, que estarão associadas a sua conduta criminosa e nos 
dariam subsídios para compreender tal conduta. Tal natureza, assim definida, 
não pressupõe, necessariamente, nenhuma concepção ontológica do crime. 
(SÁ, 2010, p.191) 
 

O mesmo autor descreve ainda que o trabalho da equipe criminológica, mais 
do que multidisciplinar, é interdisciplinar. Ou seja, mais de que simples junção de 
informações provenientes de diversas áreas profissionais, ele supõe o inter-
relacionamento dessas informações, devidamente discutidas e sopesadas sob o 
enfoque criminológico, visando uma conclusão fundamentada em elementos de 
convicção.90 

Destaca-se que a análise interdisciplinar é característica essencial no exame 
criminológico e diz respeito à interlocução entre os estudos e exames jurídico, 
psiquiátrico, psicológico e social.  

Contudo, o diagnóstico constante no exame criminológico não tem qualquer 
pretensão de explicar o comportamento antijurídico perpetrado, mas apenas de 
realizar uma “análise interdisciplinar complexa e contextualizada de determinada 
conduta de um indivíduo, que o Direito Penal define como crime, na busca de 
compreendê-la e de situá-la dentro de todo o complexo contexto desse indivíduo”.91 

No contexto da interdisciplinaridade, “o exame criminológico se vale da 
experiência clínica em entrevista psiquiátrica e dos critérios da Psiquiatria para a 
compreensão de um quadro psíquico. Vale-se, também, da tradição da Psicologia, 
nas entrevistas de diagnóstico, além das tradicionais e já cientificamente embasadas 
técnicas de   exame de personalidade e de inteligência. Vale-se, também, de toda 
a experiência historicamente colhida e validada dos profissionais de Serviço Social, 
na análise e compreensão do indivíduo em seu histórico familiar e social.  

A esses exames, soma-se o estudo jurídico do caso, com o devido 
detalhamento do histórico do examinando em suas práticas tidas como criminosas, 
suas penas, sua vida prisional etc., tudo isso servindo de “matéria prima” a ser levada 
em conta no exame. Na interlocução de todos esses estudos e dados, a equipe 
discute-os e busca compreender (não explicar) como a assim chamada conduta 
criminosa (ou seja, a conduta socialmente problemática) se insere em todo o 
complexo contexto pessoal do examinando”.92 

Relativamente ao prognóstico do exame criminológico, de acordo com Alvino 
Augusto de Sá (2010, p. 193-194) representa uma espécie de visão sobre o futuro do 
examinado, um prognóstico de reincidência. Na verdade, trata-se de suposições 
realizadas pelos profissionais da área acerca do desenvolvimento futuro do 
comportamento do condenado, se voltará a desenvolver práticas criminosas, ou não. 

 
89 ALVINO AUGUSTO DE SÁ, Os três instrumentos de avaliação dos apenados na legislação penal brasileira, Justiça e 
Democracia n.3, 1997, p.164. 
90 ALVINO AUGUSTO DE SÁ, Equipe criminológica: convergências e divergências, Revista IBCCrim nº2, 1993, p 41. 
91 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
92 ALVINO AUGUSTO DE SÁ, O exame criminológico e seus elementos essenciais, Boletim IBCCrim nº 214, set.2010, p.4. 
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Dessa forma, não há como residir um grau de certeza, pois é impossível realizar 
afirmações exatas sobre as ações futuras dos sujeitos. Neste ponto, no prognóstico 
do exame criminológico, recaem as maiores críticas atuais.  

Conforme afirma o autor:  
 

O problema oferecido pelo prognóstico criminológico, como parte integrante 
do exame criminológico, é que, pela expectativa e exigência do Judiciário e 
da própria lei (quando previsto em lei), ele deve se fazer em termos bastante 
específicos e oferecer boa dose de certeza sobre a probabilidade do 
comportamento criminoso se repetir ou não, no futuro. Ocorre que, e [sic] o 
contexto do passado é conhecido (para a formulação do diagnóstico), o 
contexto do futuro não é conhecido (para os fins do prognóstico). Assim, de 
um lado, essa dose de certeza sobre a probabilidade de ocorrência de um 
comportamento específico no futuro oferece o risco de ser enganosa – esse 
é o primeiro grande problema, já sobejamente comentado na literatura. Por 
outro lado – e este é o outro problema – trata-se de uma manifestação técnica 
que, oferecendo um respaldo enganosamente seguro ao Judiciário, vai 
motivar e fundamentar decisões que são vitais para o examinando e toda sua 
família (SÁ, 2010, p. 194). 
 

Nesse sentido, Salo de Carvalho (2011, p. 185 – 186) ao falar sobre os laudos 
e pareceres criminais inseridos no processo de execução penal como prova pericial, 
explica que:  

[...] a crítica aos laudos foi historicamente direcionada à ilegitimidade de os 
técnicos realizarem julgamentos morais dos presos. A categoria 
ressocialização, encarada como índice de valoração da vida do periciando, 
invariavelmente cedeu espaço à violação da intimidade, em decorrência da 
possibilidade de avaliação e do julgamento morais da história pessoal e das 
opções de vida do objeto de análise. [...] As perícias técnicas, fundamentadas 
no discurso correcionalista, instrumentalizaram práticas em absoluta ofensa 
ao princípio ilustrado da secularização. Sua funcionalidade à teoria da 
prevenção especial positiva (ressocialização), segundo a crítica 
criminológica, segue processo de inversão ideológica do discurso dos direitos 
humanos, pois de forma apenas superficial orientaram a política de 
humanização das penas. A função disciplinadora do agir criminológico, oculta 
no ideal ressocializador, expõe a programação da sanção criminal do século 
passado: não mais intimidar ou reprimir, mas criar condições ótimas de 
controle e de formatação da identidade do preso de forma a impor o 
arrependimento e a dosar os níveis de probabilidade de delinquência futura. 
 

O certo é que o exame criminológico como forma de verificação do 
preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pela lei para a concessão de 
benefícios, sempre foi um grande alvo de críticas no meio jurídico, estabelecendo um 
debate entre os seus defensores e opositores. 

A obrigatoriedade de realização do exame criminológico para tais fins, foi 
revogada inicialmente pela Lei 10.792 de 2003. A lei suprimiu o parágrafo único do 
artigo 112 da Lei de Execução Penal, que dispunha que a decisão acerca da 
progressão de regime da pena privativa de liberdade “será motivada e precedida de 
parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando 
necessário” e substituiu pelos §§ 1º e 2º que nada dispunham sobre o exame 
criminológico, com o escopo de diagnosticar a aptidão do apenado para o retorno ao 
meio social e possibilitar uma aferição sobre possíveis desdobramentos futuros de sua 
conduta, em termos de probabilidade de recidiva. 

Nesse sentido, a súmula vinculante nº.26, editada pelo Supremo Tribunal 
Federal, publicada no DJe de 23 de dezembro de 2009:  
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Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem 
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos 
e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo 
fundamentado, a realização de exame criminológico. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Súmula nº26. 2009) 
 

Da mesma forma, o STJ, com a Súmula 439, uniformizou a orientação, a qual 
dispõe que o exame criminológico é admitido pelas peculiaridades do caso, desde que 
em decisão motivada. 

Recentemente, a Lei nº 13.964 de 2019, conhecida como Lei Anticrime, 
promoveu alterações no art. 112 da LEP dispondo que a verificação subjetiva da 
progressão, ou seja, o mérito é comprovado por meio de atestado de boa conduta 
carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento prisional em que se encontrar, 
respeitadas as normas que vedam a progressão de regime, e foi expressada no § 1°, 
art. 112, LEP: “Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime 
se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão”. 

Imperioso ressaltar que a discussão acerca da necessidade de Exame 
Criminológico, especificamente para a progressão de regime, não é mais obrigatória, 
prevalecendo-se, nos termos do dispositivo supra colacionado, que o mero atestado 
do diretor do estabelecimento penal bastaria para a comprovação do requisito 
subjetivo da boa conduta carcerária. No entanto, apesar de não haver previsão em lei, 
súmulas e jurisprudências trazem a possibilidade de realização do exame 
criminológico através da solicitação fundamentada do magistrado que, tendo a vista 
uma situação concreta e específica, vislumbre motivadamente a realização do referido 
exame.  

Por fim, ressalta-se que está em tramitação no Congresso Nacional um projeto 
de lei (PL 1294 /2007) que altera mais uma vez a Lei de Execução Penal (LEP) quanto 
ao exame criminológico. O texto prevê a obrigatoriedade do exame para a progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena quando se tratar de 
preso condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. O 
projeto foi apensado à outra proposta, o PL 4500 /2001, que busca promover 
alterações mais amplas na LEP. Até a conclusão deste material, os projetos tinham 
sido aprovados pelo Senado e aguardam votação no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

 
2.2.1 Exame de Personalidade. 

O exame de personalidade é conhecido como de classificação, pois sua 
finalidade é estudar a personalidade do indivíduo, buscando sua recuperação, ou seja, 
se deparar com elementos que ajudem em sua ressocialização. 

Assim, o exame de personalidade consiste em uma pesquisa, um inquérito 
sobre o agente para além do crime cometido93, cujo objetivo principal é estudar a 
personalidade do reeducando focando seu potencial humano, interesses e vocações, 
visando a sua recuperação, ou seja, encontrar os elementos que sejam capazes de 
promover sua ressocialização, bem como promover, organizar e implementar o 
programa de individualização da pena nas unidades penais. 

 
93 NOELI KÜHL SVOBODA BESSA, Os instrumentos técnicos... cit., p.210. 
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Nas palavras de Guilherme Nucci (2007, p. 951):  
 

A diferença entre o exame de classificação e o exame criminológico é a 
seguinte: o primeiro é mais amplo e genérico, envolvendo aspectos 
relacionados à personalidade do condenado, seus antecedentes, sua vida 
familiar e social, sua capacidade laborativa, entre outros fatores, aptos a 
evidenciar o modo pela qual deve cumprir sua pena no estabelecimento 
penitenciário (regime fechado ou semiaberto); o segundo é mais especifico, 
abrangendo a parte psicológica e psiquiátrica do exame de classificação, pois 
concede maior atenção à maturidade do condenado, sua disciplina, 
capacidade de suportar frustrações e estabelecer laços efetivos com a família 
ou terceiros, grau de agressividade, visando à composição de um conjunto 
de fatores, destinados a construir um prognóstico de periculosidade, isto é, 
sua tendência a voltar à vida criminosa. 
 

Alvino Augusto de Sá sintetiza as diferenças entre esses dois exames ao 
esclarecer que o exame criminológico enfoca o binômio delito-delinquente, busca 
investigar as causas   do comportamento criminoso, ou seja, volta-se para a dimensão 
antissocial da conduta do apenado, procurando “explicá-la” e, com isso, inferir sobre 
a probabilidade de reincidência. Já por isso mesmo, ele se chama criminológico. O 
exame de personalidade não se volta para o “lado criminoso” do condenado, para a 
investigação das “causas” de sua conduta criminosa, mas, sim, para sua pessoa, na 
sua realidade integral e individual, incluída aí toda sua trajetória, história de uma 
pessoa, e não mais de um criminoso. E arremata que a diferença fundamental entre 
os dois exames é que o exame criminológico é perícia, mas o de personalidade não é 
perícia; é, sim, antes de tudo, um exame clínico. 

 
Por fim, nas palavras de Mirabete (2004):  
 

Os exames de personalidade e dos antecedentes são obrigatórios para todos 
os condenados as penas privativas de liberdade e destinam-se a 
classificação que determinará o tratamento penal mais recomendado. Como 
se anota na exposição de motivos, reduzir-se-á a mera falácia o princípio da 
individualização da pena se não se efetuar o exame de personalidade no 
início da execução, como fator determinante do tipo de tratamento penal e se 
não forem registradas as mutações do comportamento ocorridas no itinerário 
da execução. 

 
2.2.3 O Parecer da Comissão Técnica de Classificação. 

Como já citado no tópico anterior, o exame criminológico é uma espécie de 
perícia para fins jurídicos que consiste numa avaliação, feita por especialistas nas 
áreas de psicologia, psiquiatria e assistência social. 

Essa avaliação tem por escopo uma análise acerca da adaptação do indivíduo 
ao cárcere, oferecendo subsídios para a individualização da execução de sua pena 
(exame criminológico na inclusão) e, ainda, possibilitar uma aferição sobre possíveis 
desdobramentos futuros de sua conduta, em termos de probabilidade de recidiva 
(exame criminológico para concessão de benefício). Logo, sendo uma forma de 
perícia, o exame criminológico deve ser feito unicamente por técnicos, não envolvidos 
diretamente na execução penal. 

De outra forma, o parecer da Comissão Técnica de Classificação não é perícia, 
pois não está voltado para a avaliação da conduta criminosa do preso94. Mencionado 
parecer consiste numa avaliação interdisciplinar que a equipe faz do histórico prisional 

 
94 Sá, Alvino A., Criminologia Clínica e psicologia criminal, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1987, cap. 8. 
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do preso, de sua conduta, entendida em seu sentido mais complexo, ou seja, não 
restrito às respostas e obediência do preso às normas regimentais e procedimentais 
do estabelecimento prisional. 

Portanto, o parecer da CTC representa uma avaliação das respostas que o 
preso dá às propostas terapêutico-penais que lhe são disponibilizadas. E, para que 
de fato haja um autêntico parecer, há que se oferecer um mínimo de oportunidade ao 
preso, minimamente planejada e adequada à sua pessoa, e nela, ele possa se 
encontrar, conhecer-se melhor, conhecer seus interesses, aptidões e pensar melhor 
em seu futuro. Faz-se necessário que ele seja acompanhado, humanamente 
observado (observação interessada em seu crescimento pessoal) e devidamente 
estimulado. 

Enquanto o exame criminológico supõe neutralidade dos que o realizam, por 
atuarem como peritos, o parecer da CTC, ao contrário, supõe, por parte da equipe que 
o realiza, o envolvimento diuturno com as unidades penais e seus programas 
ressocializadores. 

O parecer da CTC, não deve ser uma manifestação técnica que se constitua 
para o preso uma surpresa, ou que os signatários façam pontualmente, quando da 
instrução de um pedido de benefício imposto pelo poder judiciário. Pelo contrário, ele 
deve ser construído também no dia a dia, ao longo da execução. 

No capítulo seguinte aprofundaremos mais sobre a Comissão Técnica de 
Classificação e suas funções.  
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Resumo 
Neste capítulo se busca procurar entender e compreender a individualização da pena 
e seus impactos na comissão técnica de classificação. Analisar se comissão técnica 
de classificação e a utilização de métodos científicos de personalidade é o objetivo 
principal. Especificamente objetiva: tecer algumas considerações sobre o que é 
comissão técnica de classificação; sua composição; e avaliar se há impactos na 
individualização da pena. 
 
Palavras-chaves: Direito; Comissão Técnica de Classificação; Individualização da 
Pena.  
 
Abstract  
This chapter seeks to understand and know the individualization of the penalty and its 
impacts on the technical classification committee. Analyze whether the technical 
classification committee and the use of scientific personality methods is the main 
objective. Specifically objective: to make some considerations about what is the 
technical classification committee; its composition; and assess whether there are 
impacts on the individualization of the sentence. 
 
Keywords: Law; Technical Classification Committee; Individualization of the Penalty. 
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Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tem experiência na área de Serviço Social, 
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Resumen 
Este capítulo busca entender y entender la individualización de la sentencia y sus 
impactos en el comité técnico de clasificación. Para analizar si el comité de 
clasificación técnica y el uso de métodos científicos de la personalidad es el objetivo 
principal. Específicamente se pretende: hacer algunas consideraciones sobre lo que 
es la comisión técnica de clasificación; su composición; y evaluar si hay impactos en 
la individualización de la pena. 
 
Palabras clave: Derecho; Comisión de Clasificación Técnica; Individualización de la 
Pena. 
 
2. A COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO 
2.1. A Comissão Técnica de Classificação na Lei de Execução Penal. 

Como nos demais Estados, no Brasil, o direito de punir passou por vários 
estágios, desde as punições violentas até o momento atual de ressocialização do 
criminoso. E como já estudamos até aqui, o Estado encontrou na Lei de Execução 
Penal a metodologia para corrigir e cuidar dos encarcerados, ou seja, como efetuar o 
direito de punir.  

O objetivo da Lei de Execução Penal pode ser observado em seu primeiro 
artigo:  

Art. 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado. 
 

Outro ponto ainda a destacar é a questão da individualização da pena tratada 
na LEP, imputando ao Estado a análise do criminoso para aplicar-lhe a pena 
adequada ao seu crime e, sendo esse movimento, peculiar à sua pessoa, como consta 
na LEP:  

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e 
personalidade, para orientar a individualização da execução penal de forma 
a possibilitar a transformação dos infratores e proporcionar-lhes condições de 
ressocialização. 
 

ORSOLINI97, a classificação dos apenados a pena privativa de liberdade é vista 
atualmente como um critério inovador da execução penal e evidencia uma das 
melhores inovações do sistema carcerário, pois apresenta a firmação do princípio da 
individualização da pena e da assistência aos presos. 

Ainda segundo o mesmo autor, a classificação começa seu trabalho por meio 
de um processo que irá designar o sistema de atuação a que precisa ser subordinado 
o apenado, determinação esta que pode ser adquirida no ímpeto da unidade prisional, 
ou em outro, delimitado principalmente para a triagem.  

Mirabete diz que o procedimento de classificação se utiliza de métodos 
científicos de personalidade, que visam à observação do comportamento, 
compreendendo toda a percepção do condenado em relação a outras pessoas, 
possibilitando a aplicação de testes, entre outros, “tudo com o sentido de tornar bem 
conhecida a individualidade do sentenciado e conferir-lhe o tratamento adequando e, 
no presídio mais adequado”  

O princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) estabelece que a 
punição deve se dar na exata medida do crime praticado, de forma justa e sem 
padronizações. Para tanto, o juízo da execução conta com diversos instrumentos 

 
97 ORSOLINI, Fernandes Rodrigues. A Importância Do Exame Criminológico E A Execução Penal. Publicado em: 2003. 
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previstos na Lei de Execução Penal, tais como o exame de personalidade, o exame 
criminológico e o parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC). 

Destaca-se que as Comissões Técnicas de Classificação são elencadas na Lei 
de Execução Penal em razão da sua relevância na classificação do apenado e criação 
do programa individualizador da pena equilibrada, tanto para ao preso condenado, 
quanto para o preso provisório. Nota-se que a CTC tem a função de averiguar o 
apenado com grande profundidade, criando o parecer para o início do cumprimento 
da pena e, antes da Lei n.10.792 de 2003, também certificava o parecer para a 
progressão e regressão de regime. 

Instituída mais precisamente pelo artigo 6º da LEP, a Comissão Técnica de 
Classificação é responsável pela criação do programa para a individualização da pena 
e designação do tratamento penal correto a cada apenado.  

 
 A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que 
elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade 
adequada ao condenado ou preso provisório. 
 

Com isso, precisa contar com uma equipe multidisciplinar formada, no mínimo, 
por psiquiatra, psicólogo e assistente social. Embora não haja previsão legal, a fim de 
dar uma melhor abrangência a essa Comissão, profissionais de enfermagem, 
odontologia, pedagogia, terapia ocupacional, setor de segurança, inteligência e, 
outros procedimentos disciplinares, que também ajudam nas reuniões.  

Por fim, Mirabete descreve: 
 

A Comissão Técnica de Classificação possui a legítima função de elaborar o 
programa individualizador e de acompanhamento do preso. Isto depois de 
realizados os exames gerais e criminológicos no Centro de Observação. Na 
falta de Centro de Observação, permite a lei (art. 98 da LEP) que os exames 
sejam realizados no próprio presídio, pela Comissão Técnica de Classificação 
(C.T.C.) (MIRABETE, 2004, p.49). 

 
3.2 Composição, função, atribuições e competências da CTC. 

 
Dispõe o art. 7º da Lei de Execução sobre a Comissão Técnica de 

Classificação:  
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada 
estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 
(dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) 
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de 
liberdade. 
Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da 
Execução e será integrada por fiscais do serviço social. 
 

Tem-se que os mencionados profissionais técnicos são os responsáveis pela 
adequada individualização do condenado à pena privativa de liberdade, na sua função 
primordial de avaliação do condenado, elaboração de parecer técnico e, definição do 
programa individualizador da pena.  

Conforme estudado anteriormente, diferentemente do exame criminológico, o 
parecer da CTC não é perícia. Enquanto aquele tem como finalidade promover 
adequada individualização da pena que será cumprida, adequando-a às 
características pessoais de cada preso, o parecer da Comissão Técnica de 
Classificação é relacionado ao mérito objetivo do sentenciado para conseguir a 
progressão de regime e/ou livramento condicional. 
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O parecer elaborado pela equipe da CTC é uma avaliação interdisciplinar que 
contempla o histórico prisional do preso, sua conduta, em seu sentido complexo, não 
restrito às questões exclusivamente disciplinares. 

Segundo Sá, dois requisitos básicos devem ser satisfeitos pela CTC e pelo 
presídio, como um todo:  

a) elaboração de programas adequados ao perfil (ou perfis) dos presos;  
b) acompanhamento desses programas, do dia a dia dos presos, através de 

uma participação ativa, diária nas atividades do presídio. 
Para tanto, efetivamente a Comissão Técnica de Classificação deve ser 

instituída em todos os estabelecimentos prisionais, e que sua composição vá além do 
mínimo preconizado no art. 7º da LEP, em razão da relevância da classificação do 
apenado e criação do programa individualizador da pena, traçando assim os objetivos 
de reintegração do condenado à sociedade. 

Conforme preleciona Neves98 a Comissão Técnica possui a função de 
averiguar o apenado com grande profundidade: criar o parecer para o início do 
cumprimento da pena e, antes da Lei n.10.792 de 2003, certificava o parecer para a 
progressão e regressão de regime. 

No mesmo sentido, MIRABETE destaca: A CTC elaborará pontos de 
assistência e análise, seja da produtividade dos programas, seja do resultado dos 
presos aos mesmos. 

Assim, analisando-se a composição da CTC e a complexidade do parecer 
técnico, é notório seu caráter eminente interdisciplinar, para além do corpo 
estritamente técnico de profissionais, mas, ampliando a integração com as diversas 
áreas do estabelecimento prisional, justamente por seu parecer não se tratar de 
perícia.  

Ao se prever ainda a participação de, no mínimo, dois chefes de serviço, cria-
se oportunidade para que a equipe se infiltre construtivamente em outras áreas de 
saber. Tal premissa favorece e fortalece o diálogo entre técnicos e demais 
profissionais, sob o enfoque do conceito de segurança em sentido amplo, capaz de 
integrar os agentes de segurança em suas diversas atuações: segurança, disciplina, 
inteligência, mas também outros técnicos da educação, da terapia ocupacional, da 
enfermagem, da odontologia. Isto enriquece, sobremaneira, o conhecimento e o 
trabalho de todos.  

Nesse contexto, a elaboração do programa individualizador da pena supõe o 
envolvimento diário da equipe da CTC com a dinâmica prisional, programas, 
assistências, questões de segurança e disciplinares, ou seja, tudo que ocorre no dia 
a dia dos presos. 

Ao contrário da neutralidade e avaliação restritiva do exame criminológico, o 
parecer da CTC deve ser construído a partir das entrevistas, do comportamento, das 
rotinas carcerárias do dia a dia, das ofertas de assistências, do envolvimento do preso 
frente às oportunidades, aos programas e projetos, ou seja, nas palavras de Sá, o 
parecer de C.T.C. deve ser um verdadeiro instrumento pedagógico. 

Ainda para Sá, a C.T.C. deveria constituir-se na “célula-mater”, na própria 
“inteligência” para a execução científica e eficaz da pena reclusiva de liberdade. 
Presos ligados ao crime organizado, por exemplo, podem ser detectados pelos 
profissionais da C.T.C. que atuam no presídio, ainda que nunca tenham cometido falta 
grave. 

 
98 NEVES, Sheilla Maria da Graça Coitinho das. Breves considerações sobre a legitimidade das avaliações técnicas na 
execução penal. 
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Conforme Alvino Augusto de Sá (2010) os pareceres emitidos pela Comissão 
Técnica de classificação constituíam-se em uma terceira forma de avaliação dos 
apenados, cuja essência consistia na organização de “dados e informes na busca de 
avaliar a qualidade da resposta do preso à terapêutica penal.”   

Ainda na opinião do autor, “o parecer da CTC pode ser algo que se escreve em 
determinado momento. Mas sua elaboração, sua construção vai se fazendo ao longo 
do tempo, num intercâmbio com as estratégias de acompanhamento diário e deveria 
emanar de todo um processo de interação.” (SÁ, 2010, p. 208 – 209). 

Portanto, é de competência dos membros da Comissão elaborar o programa 
de individualização da pena a ser desenvolvido no decorrer de seu cumprimento, com 
o objetivo de reintegrar o indivíduo preso à sociedade quando de sua saída do sistema 
prisional. 

Passamos a estudar algumas atribuições e competências principais da 
Comissão Técnica de Classificação:  

Nos termos da LEP, art.9º, a Comissão, no exame para a obtenção de dados 
reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre 
presentes peças ou informações do processo, poderá: I - entrevistar pessoas; II - 
requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a 
respeito do condenado; III - realizar outras diligências e exames necessários.  

 
 
O ideal é que a Comissão Técnica de Classificação realize a entrevista de 

inclusão com o condenado logo após sua chegada na unidade, visando esclarecer as 
normas e procedimentos da unidade prisional, seus direitos e deveres, bem como os 
serviços de atendimento que lhes são disponibilizados durante sua permanência no 
cárcere. 

As entrevistas de inclusão consistem no primeiro contato direto dos membros 
da Comissão Técnica de Classificação com o indivíduo condenado. Assim, durante 
essas entrevistas devem ser abrangidas perguntas das áreas da educação, saúde, 
trabalho, assistência social, psicologia e judiciária. 

Conforme Melo (2015), visando uma aproximação e diálogos entre equipe 
interdisciplinar e pessoas privadas de liberdade, os processos de inclusão e 
entrevistas devem permitir:  

1. identificar as demandas de cada sujeito a respeito de escolarização, 
trabalho, qualificação profissional, saúde, cultura e demais assistências; 

2. elaborar um plano de assistência para retomada ou manutenção de 
vínculo familiar;  

entrevistar pessoas

requisitar, de repartições 
ou estabelecimentos 

privados, dados e 
informações a respeito 

do condenado

realizar outras diligências 
e exames necessários
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3. verificar se o apenado possui alguma orientação religiosa, bem como se 
possui algum vínculo com pessoa ou instituição religiosa com quem queira manter 
contato;  

4. realizar os procedimentos iniciais para obtenção dos documentos civis;  
5. providenciar a inclusão na política de assistência jurídica e dar 

informações acerca da previsão legal de que quaisquer direitos previstos pela Lei de 
Execução Penal podem ser requeridos por autoridade administrativa ou pela pessoa 
privada de liberdade.  

6. identificar as demandas específicas do campo das 
diferenças/diversidades, incluindo, no caso de pessoas estrangeiras, o 
estabelecimento de contato com Consulado ou Embaixada do país de origem;  

7. verificar as condições de ingresso e inscrição das mulheres, travestis e 
transexuais em políticas públicas e sociais, especialmente aquelas voltadas à 
assistência familiar (auxílio-reclusão, bolsa família, CRAS/CREAS, etc);  

8. identificar demandas específicas relacionadas às condições de estudo e 
trabalho, incluindo condições de estudo dos filhos, no caso de mulheres, dando-lhes 
prioridade na assistência jurídica, com vistas à substituição da pena de privação de 
liberdade. Em se tratando de gestantes e mães com filhos, contemplar um plano para 
desligamento progressivo do convívio mãe-filho no interior da unidade prisional, 
prevendo prazos, ações e integração/convívio posterior, bem como a inclusão dos 
filhos nas políticas públicas e sociais;  

9. identificar um acompanhante para o dia do parto, no caso de gestantes, 
sendo que a equipe interdisciplinar manterá contato permanente com esta pessoa, 
prevendo, inclusive, forma de transporte deste/a acompanhante entre sua residência 
e hospital no dia do parto. Nos casos de parturientes, deve-se acompanhar o registro 
de nascimento do bebê. Quando os filhos permanecerem no estabelecimento prisional 
com as mães, incluir as atividades e assistências que serão realizadas com as 
crianças;  

10.  incluir o apoio e acompanhamento para tratamento hormonal, nos casos 
de travestis e transexuais, sempre que estas o fizerem. 

Os dados deverão ser lançados em prontuários e sistema de acompanhamento 
da unidade. De posse das informações coletadas, a Comissão Técnica de 
Classificação, em reunião multidisciplinar, definirá o perfil do condenado por meio de 
análise comportamental e de suas características pessoais. 

Assim, delimita-se o programa individualizador do apenado, devidamente 
discutido e estabelecido em reunião designada pelo Presidente da Comissão Técnica 
de Classificação, para esta finalidade, após a análise dos pareceres dos núcleos que 
a compõem quanto ao perfil e personalidade do preso. 

Pelo que já estudamos, para que de fato haja um autêntico parecer de CTC, há 
que se oferecer um mínimo de oportunidade ao preso. Por conseguinte, é de suma 
importância que os profissionais que realizam os atendimentos aos presos 
mantenham registros e documentos das atividades que vem sendo realizadas pelos 
apenado. 

Nas entrevistas devem ser documentadas aspectos da personalidade do preso, 
portanto, consiste na investigação do apenado como pessoa e não como criminoso, 
indo além da ação delitiva e envolvendo aspectos relacionados aos antecedentes do 
apenado, à sua personalidade, sua capacidade para o trabalho, sua vida social e 
familiar, bem como as circunstâncias que abrangem o modo do cumprimento da pena. 

As entrevistas preliminares ou também chamada CTC de entrada é o momento 
em que cada profissional vai avaliar o preso da justiça em caráter primário; assim que 
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ele der entrada na Unidade Prisional, geralmente ocorre o lapso temporal de quinze 
dias a contar da data de ingresso no estabelecimento prisional para tal medida 
efetivar-se. Assim, durante a reunião de CTC cada profissional tem a oportunidade de 
expor para os demais, o que foi constatado em sua avaliação prévia (CADERNOS DO 
DEPEN, 2011). 

O preso ao longo de sua execução de pena pode ser transferido para outras 
Unidades Prisionais por questões de segurança, remanejamento, enfim, interesse da 
administração ou por própria solicitação do preso ou de seus familiares.  

Dessa forma, existe um prontuário que nada mais é do que uma pasta individual 
sob guarda do setor administrativo da Unidade Prisional ou também chamado DLP 
(Departamento de Laudos e Prontuários) que armazena todas as informações 
inerentes aos documentos e atendimentos realizados durante seu cumprimento de 
pena em determinada Unidade Prisional. Assim, quando transferido de UP o preso da 
justiça é encaminhado juntamente com seu prontuário e, no momento que é 
entrevistado pelo profissional da Unidade onde está ingressando, este tem a facilidade 
de cruzar o histórico de sua vida carcerária com as informações obtidas em sua 
entrevista (THOMPSON, 2000). 

Tudo deve ser documentado no que tange às avaliações e atividades 
realizadas no processo de tratamento penal. A Comissão Técnica de Classificação 
deve elaborar relatório formal de suas reuniões bem como a evolução de seus 
atendimentos técnicos. No fim da reunião de CTC o secretário pode montar um 
modelo contendo tudo que foi dito durante a reunião e, solicitar assinatura de todos 
os técnicos, para posteriormente arquivar no prontuário do preso da justiça ou 
encaminhar ao juízo de execução, caso requerido (NOGUEIRA, 1996). 

Atualmente o paradigma de tratamento penal adotado pelo sistema Brasileiro 
inclui ações voltadas à reintegração social. Para tal, faz-se necessário o 
desenvolvimento e implantação de projetos nas áreas de educação, trabalho, saúde 
entre outras. A ideia basicamente consiste em trabalhar algo produtivo com o 
encarcerado; fugindo da regra antes vista de acumular indigentes no cárcere, 
entregando-os a ociosidade. Assim, no momento que a Comissão Técnica de 
Classificação traça o perfil de determinado preso encaminhando-o a uma atividade 
nos termos da lei, essa mesma Comissão deve analisar o desempenho, produtividade 
e demais resultados que tal atividade possa estar trazendo para o preso da justiça; 
até mesmo, se necessário, proceder a retirada ou mudança de trabalho/projeto se 
observado que não houve contentável adaptação do preso (CAPEZ, 2014). 

O diálogo é essencial em qualquer relação profissional. Sem dúvida não é 
diferente no caso dos componentes da Comissão Técnica de Classificação. Muito 
importante a interação e transparência de todos os técnicos que participam da reunião 
de CTC, pois é o momento dedicado especialmente para tratar de determinados 
assuntos que envolvem um indivíduo encarcerado que, na maioria das vezes, 
apresenta traços e personalidade contraditórios (NOGUEIRA, 1996). 

Chamamos atenção que o parecer não pode ser elaborado de forma mecânica 
e rígida, estereotipada, padronizada. Para isso a elaboração do programa deve ser 
adequada ao perfil do preso e seu acompanhamento, assim, deve contar com sua 
participação ativa e diária das atividades no presídio. 
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RESUMO: ATRIBUIÇÕES DA CTC 
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3.3 Portaria MJ nº 2.065 de 12/12/2007 - Define os procedimentos da Comissão 
Técnica de Classificação e dá outras providências. 

Estudaremos os principais pontos da Portaria que trata da Comissão Técnica 
de Classificação nos estabelecimentos penais federais: 
Art. 1º A execução da pena privativa de liberdade nos estabelecimentos penais 
federais, respeitados os requisitos legais, obedecerá: 
I - procedimentos de inclusão; 
II - avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para a classificação e 
individualização da execução da pena. 
Art. 2º Para orientar a individualização da execução penal, os presos condenados 
serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. 
Art. 3º Os condenados ou presos provisórios incluídos serão submetidos a exames 
médicos e permanecerão separados dos demais em área específica para a triagem, 
por período de até vinte dias, a contar de seu ingresso no estabelecimento penal 
federal. 
Art. 4º Durante o período de triagem, serão assegurados os direitos dos presos, entre 
outros, a visita, o envio e o recebimento de correspondência escrita.  
Parágrafo único. Somente serão admitidos o recebimento e o envio de 
correspondências escritas por intermédio dos Correios, exceto entre presos do 
mesmo estabelecimento penal federal por meio da Direção. 
Art. 5º Durante a triagem, será iniciada a observação dos condenados e presos 
provisórios com base em seus antecedentes e nos resultados das entrevistas e 
atendimentos realizados pelos técnicos das áreas de Saúde, Psicologia, Serviço 
Social, Jurídica, Divisão de Reabilitação e Divisão de Segurança e Disciplina. 
Art. 6º Os técnicos remeterão à Comissão Técnica de Classificação as sínteses dos 
resultados das observações e dos atendimentos realizados, para fim de triagem. 
Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, de posse das sínteses mencionadas no 
artigo anterior, designará a vivência em que o condenado ou preso provisório será 
inicialmente inserido. 
Art. 8º Após a fase de triagem, a Comissão Técnica de Classificação complementará 
os seus trabalhos, para a efetiva classificação e elaboração do seu programa de 
individualização da execução da pena adequado ao condenado ou preso provisório. 

 
COMPOSIÇÃO:  
Art. 9º A Comissão Técnica de Classificação será composta, no mínimo, dos seguintes 
membros: 
I - Diretor do estabelecimento penal federal, na qualidade de presidente; 
II - Chefe da Divisão de Segurança e Disciplina; 
III - Chefe da Divisão de Reabilitação; 
IV - Chefe do Serviço de Saúde; 
V - dois médicos, sendo um psiquiatra; 
VI - um psicólogo; 
VII - um assistente social. 
Art. 10. Os membros da Comissão Técnica de Classificação serão designados por 
portaria do Diretor do Sistema Penitenciário Federal. 

 
COMPETÊNCIAS: 
Art. 11. À Comissão Técnica de Classificação compete: 
I - Realizar a triagem do preso condenado ou provisório, no período previsto no art. 3º 
desta Portaria; 
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II - Classificar o condenado para orientar a individualização da execução da pena 
privativa de liberdade e do tratamento penitenciário; 
III - Elaborar o programa de individualização da execução da pena adequado ao 
condenado ou preso provisório; 
IV - Acompanhar a execução das penas privativas de liberdade e realizar as 
reclassificações do condenado, quando for o caso; 
V - Realizar exames criminológicos e elaborar pareceres técnicos penitenciários 
conclusivos, para a individualização da execução da pena privativa de liberdade; 
VI - Propor e coordenar políticas voltadas ao tratamento penitenciário. 
Art. 12. A Comissão Técnica de Classificação, para obtenção de dados reveladores 
da personalidade do condenado, poderá: 
I - Entrevistar pessoas; 
II - Requisitar de órgãos públicos ou privados dados e informações referentes ao 
preso; 
III - Realizar outras diligências e exames; 
 
Art. 13. As entrevistas e os atendimentos técnicos, especialmente os das áreas de 
Psicologia, Serviço Social e Psiquiatria, ocorrerão em local apropriado e, sempre que 
possível, resguardarão a devida privacidade. 

 
DO PROGRAMA INDIVIDUALIZADOR DA PENA: 
Art. 14. A elaboração e a execução do programa de tratamento penitenciário serão 
fundadas na participação voluntária do condenado ou preso provisório.  
Parágrafo único. A Comissão Técnica de Classificação procurará motivar o preso a 
participar da elaboração e execução de seu programa de tratamento penitenciário. 
Art. 15. O programa de tratamento penitenciário estará orientado a suprir as 
necessidades do preso, terá em vista sua capacidade e inclinação, e indicará, no 
mínimo: 
I - a vivência na qual será inserido; 
II - os tipos de trabalho, cursos de formação ou aperfeiçoamento profissionais e 
atividades educacionais de que participará; 
III - a ocupação do tempo livre; 
IV - as medidas especiais de assistência ou tratamento. 

 
Algumas observações importantes sobre o normativo: 
 
• Durante o período de inclusão e triagem do custodiado deverão ser 

realizadas entrevistas e atendimentos pelos Especialistas Federais em 
Assistência à Execução Penal, bem como observações e levantamento dos 
antecedentes pelo Setor Jurídico e Procedimento Disciplinar, Divisão de 
Segurança e Disciplina e Divisão de Inteligência. 

 
• Em reunião agendada pela Direção da Penitenciária Federal, os membros 

da Comissão Técnica de Classificação, de posse das sínteses, pareceres e 
relatórios técnicos realizarão a efetiva classificação e elaboração o 
Programa Individualizador da Pena adequado ao condenado ou preso 
provisório. 

 
• A elaboração e a execução do Programa Individualizador da Pena privativa 

de liberdade serão fundadas na participação voluntária do condenado ou 
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preso provisório, devendo a Comissão Técnicas de Classificação avaliar o 
progresso em andamento, os limites, sua adaptação ou entrave a um 
programa proposto de forma sistemática. 

 
3. A INTERDISCIPLINARIDADE E A TRANSVERSALIDADE DO TRABALHO NO 
SISTEMA PRISIONAL. 

Trabalhar esses conhecimentos dentro do processo de trabalho prisional possui 
relevante valor, pois se trata da engrenagem que faz a oferta dos serviços 
acontecerem de forma adequada e eficiente, garantindo o cumprimento de direitos 
para com o público privado de liberdade e sua reinserção na sociedade. 

A interdisciplinaridade surge no século XX como um esforço de superar o 
movimento de especialização da ciência e superar a fragmentação do conhecimento 
em diversas áreas de estudo e pesquisa.  

Entende-se interdisciplinaridade como o processo de interação entre as 
disciplinas em que há cooperação acerca do conhecimento, por meio de sua ação 
coordenada. Caracteriza-se por uma ação simultânea de diversas disciplinas em torno 
de um tema.  

Neste aspecto a ação multidisciplinar é indispensável, e o enfoque 
interdisciplinar, imprescindível no ambiente prisional. O médico, o farmacêutico, o 
odontólogo, o pedagogo, o psicólogo, o assistente social, o advogado, o policial penal, 
os servidores administrativos, o professor, os religiosos, enfim, todos aqueles 
envolvidos com a execução penal devem estar comprometidos com ela através dos 
seus conhecimentos acadêmicos e prisionais, uma vez que a atuação profissional no 
cárcere tem características distintas às da sociedade livre, obrigando o profissional, 
que nele pretende atuar, a obter um conhecimento jurídico, social, típico do grupo de 
encarcerados. 

Assim, é preciso pensar o trabalho nas penitenciárias não de forma unilateral, 
mas sim, sob  os vários aspectos envolvidos na problemática, buscando ofertar 
soluções mais eficientes e responsivas. 

Pelo que estudamos, percebe-se que um bom exemplo desta prática é a 
Comissão Técnica de Classificação, que busca através dos conhecimentos 
específicos de cada disciplina, formar um consenso capaz de classificar o preso em 
determinados grupos.  

A interdisciplinaridade é fundamental e bem observada durante os 
atendimentos de saúde, por exemplo, quando há o cuidado das diversas 
especialidades e o olhar especial principalmente no que tange as correlações de 
saúde física com a condição psicológica do recluso, também com a oferta e qualidade 
da assistência material e porque não com as questões de segurança (vulnerabilidades 
nos procedimentos, comportamento atípico do preso etc.).  

Enfim, todos os sujeitos da execução penal devem adimplir suas práticas 
interligadas com a segurança do estabelecimento penal e a prestação da melhor 
assistência, com isso, gera-se reciprocidade, enriquecimento mútuo dos profissionais 
no que tange ao conhecimento e é estabelecida uma relação horizontal de poder entre 
as diversas áreas do saber. 

Muito tem a ver com interdisciplinaridade, o conceito de integralidade, pois se 
trata de um princípio norteador do Sistema Único de Saúde - SUS, entendido com 
conjunto articulado e contínuo das ações dos serviços preventivos e curativos 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema, buscando o restabelecimento da saúde. Visa, portanto, proporcionar a 
construção de um processo de trabalho voltado ao acolhimento total do indivíduo. 
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No Sistema Prisional Federal - SPF a integralidade se dá desde o atendimento 
de inclusão no presídio com as ações de acolhimento, consultas profissionais 
específicas, orientações para promoção de saúde e prevenção de agravos, realização 
de exames iniciais e aplicação de protocolos de diagnóstico e tratamento de possíveis 
patologias presentes na admissão do recluso, até o tratamento, cura ou 
encaminhamento para os níveis de média e alta complexidade da rede assistencial do 
SUS. Essa integralidade envolve ainda todas as questões de ordem psicossocial com 
acompanhamento e monitoração da equipe de forma interdisciplinar. 

Já a transversalidade é a possibilidade de se criar pontos comuns entre 
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados e empregá-los ou adaptá-los 
durante os atos decisórios necessários às problemáticas complexas e mutantes do 
dia a dia. 

Dentro da seara prisional, a transversalidade acontece quando aplicamos 
nossos conhecimentos e saberes nas práticas de trabalho e soluções das 
problemáticas evidenciadas na concretude do cotidiano. Isso é possível e faz-se 
necessário no exercício do trabalho, devendo aquele envolvido saber gerir, colocar à 
prova experiências e habilidades assim como lidar com a variabilidade e 
imprevisibilidade das situações. 

É também uma abordagem transversal pensar em políticas públicas que 
considerem as múltiplas facetas da realidade, possibilitando o atendimento a 
requisitos diversos ou a consideração particular de fatores de vulnerabilidade de 
diferentes grupos sociais, assim como buscar soluções práticas para situações 
excepcionais no intuito de garantir direitos relacionados a questões de gênero, 
nacionalidade e crenças religiosas. 

Neste enfoque, a transversalidade é um dos princípios da Política Nacional de 
Humanização (PNH), que, visa estar presente em todos os programas e políticas do 
Sistema Único de Saúde. Com isso, o resultado esperado é um grau de contato e 
comunicação entre pessoas e grupos ampliados, sem hierarquia, reforçando a 
produção de saúde com qualidade. 

É possível verificar a transversalidade no trabalho assistencial do Sistema 
Penitenciário Federal quando seus profissionais, conhecedores da realidade local, 
executam experiências-piloto dentro das unidades penitenciárias federais a partir de 
seus conhecimentos técnico-científicos e para além de suas atribuições funcionais, 
com o objetivo de buscar soluções e reduzir o sofrimento punitivo do custodiado, seja 
através de atividade educacional, de trabalho, comportamental e pesquisas ou 
práticas integrativas. 

 
3.1. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPE.  

O trabalho em equipe está presente nas mais diversas situações do nosso 
cotidiano, ele é inerente ao homem, desde a pré-história, pinturas rupestres nos dão 
conta de que os homens se organizavam para caçar em conjunto, aumentando assim 
a segurança da operação bem como o sucesso da empreitada. (KALLEDER, 2012). 

As equipes surgiram da necessidade humana de unir esforços para atingir 
objetivos que seriam mais difíceis ou impossíveis de serem alcançados 
individualmente. Essa estratégia de ação vem sendo estimulada em todas as 
atividades humanas, para melhorar a efetividade do trabalho e o nível de satisfação 
do trabalhador. 

Ele se diferencia do trabalho em grupo na medida que este reúne várias 
pessoas no ambiente de trabalho, mas cada uma realiza seu trabalho de maneira 
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individual, sem buscar um objetivo em comum, estão trabalhando juntas por afinidade 
e buscam como resultado principal bem-estar, aceitação e respeito. 

Já o trabalho em equipe possui como característica primordial a existência de 
objetivos comuns e coletivos a serem alcançados através do desempenho de todos 
os participantes. 

Em um trabalho em equipe, também, todos os membros desejam aprender ou 
melhorar os processos de todos os trabalhos do grupo, independentemente de sua 
função individual. Todos sabem fazer e conhecem a fundo todos os trabalhos da 
equipe. 

Uma boa definição de equipe é esta: 
 

"a equipe como um grupo de pessoas, que desenvolve um trabalho de forma 
integrada e com objetivo comum, com interdependência, lealdade, 
cooperação e coesão entre os membros do grupo, a fim de atingirem maior 
eficácia nas suas atividades. Esta equipe é construída e vivida pelos seus 
membros, que trabalham de forma dinâmica suas emoções, sentimentos e 
expectativas até atingirem equilíbrio e participação verdadeira de todos os 
membros do grupo nas ações." (Meireles apud Nogueira, 1998). 
 

O trabalho em equipe é, na atualidade, uma prática crescente no atendimento 
assistencial. As equipes se caracterizam pelo modo de interação presente na relação 
entre profissionais, que pode ser interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar. 

A interação é interdisciplinar quando alguns especialistas discutem entre si a 
situação de um paciente sobre aspectos comuns a mais de uma especialidade. 
É multidisciplinar quando existem vários profissionais atendendo o mesmo paciente 
de maneira independente. É transdisciplinar quando as ações são definidas e 
planejadas em conjunto.  

A inteligência social e o pressuposto para uma relação de trabalho em equipe, 
sem ela o indivíduo não consegue interagir, compreender e influenciar de maneira 
positiva o trabalho e as pessoas ao redor. Ela está intimamente relacionada com as 
potencialidades do ser humano enquanto ser social, pessoas que consigam de 
maneira natural, flexibilizar suas relações sociais, atravessando obstáculos e trazendo 
resultados. Essas pessoas com inteligência social estão preocupadas com suas 
buscas individuais, elas visam os méritos alheios, acreditando que seus colegas de 
trabalho também fazem parte de todas as vitórias. 

As habilidades sociais são as diferentes classes de comportamentos sociais 
no repertório do indivíduo, para lidar de maneira adequada com as demandas das 
situações interpessoais e incluem assertividade, autoestima, comunicação, auto 
exposição e autocontrole da agressividade. (ODELIUS, et al, 2015) 

Para a integração da equipe, é de vital importância o esclarecimento, entre 
todos os seus integrantes, das suas atribuições, papéis, limitações e possibilidade de 
intervenção assim como trabalhar as habilidades. Já vimos que cada integrante da 
equipe deve contribuir complementarmente para o processo de trabalho.  

No ambiente prisional, o trabalho em equipe também é condição sine qua non. 
A obtenção de uma assistência prisional qualificada requer saber trabalhar em equipe, 
e isso acontece quando os operadores do sistema, cada um com seus conhecimentos 
e habilidades, assumem as suas funções e o compromisso em prol de um mesmo 
objetivo, a execução penal eficiente. 

Assim, entender o significado de trabalho em equipe e saber diferenciá-lo do 
trabalho em grupo, como também compreender as características essenciais de 
ambos, as boas práticas e os comportamentos inadequados nas relações de trabalho, 
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ajudam a colocar em prática esta metodologia de trabalho tornando o ambiente 
cooperativo, particularmente quando se trata da atuação daqueles que trabalham no 
sistema prisional, permitindo que as ações de tratamento penal aconteçam de forma 
eficiente, articuladas e com menos estresse. 

Neste sentido, trabalhar em equipe no sistema prisional é também um desafio, 
pois há uma resistência e até certo ponto um antagonismo entre os objetivos 
almejados pelas equipes de assistência à saúde e reabilitação e o sentimento de 
punição e disciplina dos policiais penais, o que acaba afetando as ações de cuidado.  

Depreende-se das ilações acima, que há uma necessidade premente que se 
estabeleça o trabalho em equipe, tanto no âmbito das assistências de saúde e 
reabilitação, quanto nas relações destas com os fazedores da segurança 
penitenciária, pois o que todos querem é um ambiente de trabalho harmônico, que 
cumpra com o propósito a que se destina, a execução penal. Mas como conseguir 
isso? 

 
4.1.1 Construindo Equipes de Trabalho Eficazes 

O processo de implementação das equipes interdisciplinares é bastante 
específico, subordinado as nuances de cada ambiente de trabalho, ao perfil dos 
trabalhadores, às intencionalidades políticas e às necessidades socioinstitucionais, 
por isso algumas recomendações e indicações podem contribuir para o sucesso da 
ação com menor desgaste profissional. 

A principal delas é o reconhecimento da necessidade e importância do trabalho 
em equipe, entender que seu trabalho será melhor aproveitado quando realizado em 
conjunto com outros colegas que possuem o mesmo objetivo;  

Estabelecer objetivos coletivamente, pactuado entre os integrantes da equipe; 
as metas e objetivos devem ser claros e acordados entre todos os participantes para 
que o trabalho seja orientado na direção correta; 

Adoção, pela equipe, de objetivos institucionais, prévia e hierarquicamente 
definidos. É importante conhecer o propósito almejado pelo órgão ou instituição afim 
de que sejam traçados os objetivos da equipe em conformidade com ele; 

Estabelecimento permanente de canais de comunicação entre o grupo de 
profissionais que trocam saberes e práticas, primando superar ou administrar 
divergências axiológicas, teóricas, metodológicas e estratégicas. 

O tamanho da equipe é determinado pelo tipo de objeto e intencionalidade que 
se deseja abordar, sendo que, no caso específico, deve-se incluir todas as categorias 
que têm relação direta ou indireta com o custodiado. 

Cada integrante da equipe deve ter claro seu papel, seu campo de intervenção, 
suas possibilidades e limites, assim como o dos demais profissionais. 

A garantia da ação reflexiva sobre o processo de trabalho a executar e 
executado, pois a individualização dos sujeitos, que prestam e que recebem os 
serviços deve ser uma constante, sendo este o princípio básico dos serviços - a 
individualização da norma e a normatização das rotinas e indivíduos. 

Por fim, a preocupação com a qualidade do vínculo interpessoal desempenha 
um papel essencial no fortalecimento do pertencimento e da cultura comum, 
favorecendo a organicidade e a congruência de ideias e práticas. O espírito de equipe 
é construído em um espaço de livre manifestação de opiniões, solidariedade, ética e 
respeito. 
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Resumo 
Baseando em dados empíricos, podemos afirmar que atualmente vivenciamos no 
mundo uma constante elevação na população carcerária, de modo que a prisão 
privativa de liberdade vem sendo cada vez mais buscada como forma de repreensão 
e combate a criminalidade. Este trabalho busca procurar entender e compreender a 
punição e a questão social na contemporaneidade O objetivo é examinar a 
importância que há na política criminal de um Estado Democrático de Direito, para o 
combate aos efeitos do aprisionamento, analisando o egresso no retorno ao convívio 
social. 
 
Palavras-chaves: Direito; Punição; Egresso.  
 
Abstract  
Based on empirical data, we can state that we are currently experiencing a constant 
increase in the prison population in the world, so that deprivation of liberty has been 
increasingly sought as a form of reprimand and fight against crime. This work seeks to 
understand and understand punishment and the social issue in contemporaneity. The 
objective is to examine the importance of the criminal policy of a Democratic Rule of 
Law, to combat the effects of imprisonment, analyzing the egress in the return to social 
life. 
 
Keywords: Law; Punishment; Egress. 
 
Resumen 
Con base en datos empíricos, podemos decir que actualmente estamos 
experimentando un aumento constante de la población carcelaria en el mundo, por lo 
que la privación de libertad ha sido cada vez más buscada como una forma de 
amonestación y combate a la delincuencia. Este trabajo busca comprender y entender 
el castigo y la cuestión social en la contemporaneidad. 
 
Palabras clave: Derecho; Castigo; Salida. 
 
Introdução 

Diante do atual cenário, podemos afirmar que vivenciamos no mundo uma 
constante elevação na população carcerária, de modo que a prisão privativa de 
liberdade vem sendo cada vez mais buscada como forma de repreensão e combate a 
criminalidade.  

A realidade do sistema carcerário no brasileiro é um tema bastante 
discutido pelas autoridades competentes e da sociedade como um todo, devido os 
mais variados problemas que são pertinentes ao assunto e as suas implicações.  

É inegável a superlotação dos presídios e as condições insalubres e 
desumanas das unidades penitenciárias, caracterizando a falência do sistema 
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penitenciário brasileiro25, sendo uma questão penitenciária de tema atual tanto no 
plano interno quanto no âmbito internacional.  

Conforme os dados apresentados pelo levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias, as estatísticas trazem um cenário bastante crítico.   

Conforme dados atualizados até dezembro de 2020 temos as 
seguintes estatísticas:   

 

 

 

 
Fonte: Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias; < 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen>. Acesso em: 04 de dezembro de 2021. 
 

Se comparamos nossa população carcerária com a população da década de 
90, teremos um crescimento de mais de 700%, o que levou o Brasil ao terceiro lugar 
no ranking mundial de maior população carcerária, atrás apenas dos Estados 
Unidos e China.  

Em decorrência do crescimento da população carcerária, temos um déficit 
de 312.925 vagas nas unidades prisionais estaduais, o que, por si só, já implicam em 
violação à dignidade humana.   

Perante as falhas estruturais do sistema carcerário, conjugadas à sistemática 
omissão do poder público, o Plenário do STF, no julgamento da ADPF n° 
347, reconheceu a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional em relação ao 
sistema penitenciário brasileiro, ventilando que algumas regras constitucionais 
"ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante" (art. 5°, inciso III, 
CRFB) e de que "não haverá penas cruéis" (art. 5°, inciso XLVII, CRFB), estão sendo 
violadas.   

Segundo Michel Foucault105 apontava que a prisão é falha na empreitada de 
reduzir a prática de crimes e, em sentido contrário, apresenta-se como meio hábil à 

 
105  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 42 ed. 4a reimpressão. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2017.  
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produção da delinquência, que seria uma forma política ou economicamente menos 
perigosa de ilegalidade.  

Destarte, a prisão traz não só a estigmatização, como também outros efeitos 
negativos, sendo o domínio hierárquico por parte de um pequeno grupo de criminosos 
que lidera e organiza informal da comunidade carcerária e, pelo poder e prestígio de 
que goza, serve de modelo para os demais.  

É importante salientar que as a Política Criminal do Estado Democrático é 
voltada para a redução dos níveis de criminalidade, como também a redução dos 
índices de encarceramento.  

Nesse sentido, as penas não privativas de liberdade e as medidas cautelares 
alternativas à prisão são de indiscutível importância para reduzir esses 
índices carcerários, voltado à realização de uma maior aproximação entre o autor do 
fato e a vítima com vistas à reparação do dano, evitar os efeitos da "prisionalização" 
e reduzir o estigma de "criminoso"24, com reflexos, inclusive, nas taxas de 
reincidência.  

Mesmo tendo previsão legal desde 1984, ainda há bastante resistência na 
aplicação das penas restritivas de direito, principalmente devido à cultura 
conservadora dos atores que integram os sistemas de justiça criminal, tornando, 
assim, a pena de prisão como hegemônica.  

Outrossim, o enfraquecimento do Estado como gerenciador da vida econômica 
e social necessita ser compensada, de alguma forma, com sua outra face – qual seja, 
aquela dirigida ao controle e à punição.  

Observa-se que o processo de implementação das políticas neoliberais no 
Brasil foi iniciado de forma concomitante às lutas sociais por democracia, 
empreendidas no final da ditadura civil-militar e que culminaram na Constituição 
Federal de 1988. Destarte, as novas demandas de organização do capital 
estabeleceram-se sem que tivéssemos superado a experiência recente do 
autoritarismo e a estruturação de seu aparato repressivo. Isso fez com que o adjetivo 
de “cidadã” conferido à Constituição seja verdadeiro quanto aos processos de 
mobilização popular e social que envolveram sua formulação, mas não se coaduna 
com a concretização dos direitos ali projetados.  

Entretanto, com a expansão internacional do capital, sem a consolidação de 
políticas públicas e sociais dirigidas à efetivação de direitos, faz emergir novas 
expressões da questão social, além da já conhecida pobreza. Agora, a desigualdade 
é também mediada pelo consumo (especialmente de novas tecnologias), pelo 
enfraquecimento da organização dos trabalhadores, pela destruição do meio ambiente 
e pela violência em suas diferentes manifestações106.  

No nosso ordenamento, através da Constituição Federal de 1988, direitos 
foram ampliados e universalizados como decorrência de históricas demandas e 
mobilizações sociais. Com isto, operaram-se avanços conceituais, políticos e 
institucionais que repercutiram na responsabilização do Estado frente a efetivação dos 
direitos sociais.  

A questão que se coloca é que esses avanços são parciais e focalizados, e, 
assim, não conseguem fazer frente às determinações da sociedade contemporânea e 
ao histórico aparato repressivo e excludente. Conforme já mencionado, trata-se de 
uma estrutura que foi atualizada e potencializada no período da ditadura militar, mas 

 
106MELO, Felipe Athayde Lins de. Título do produto: Política Nacional de Atenção às Pessoas  Egressas do Sistema Prisional. 
Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acessado em 03 de maio de 2021 
<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/dirpp/pasta-
egresso/teste01/Politica_Nacional_de_Atencao_as_Pessoas_Egressas_do_Sistema_Prisional.pdf> 
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que esteve presente desde o início de nossa formação política, dirigindo-se 
prioritariamente à criminalização da pobreza. 

Pobreza, produto de uma sociedade desigual, aparece cada vez mais de forma 
violenta e demandante de um controle social punitivo. 

O estímulo aos sentimentos de medo e insegurança social são recorrentes e 
favorecem os terrenos férteis para brotar a moral da intolerância e da ingerência sobre 
o outro.  

Destarte, passam a ventilar as reações punitivas, como “fórmula mágica” de 
resolutividade das complexas questões enfrentadas pela sociedade, acreditando a 
privação de liberdade seria a solução para todos os problemas.  

Outrossim, além desse desejo social de punição e a defesa da exacerbação 
das penas e do recrudescimento delas, há um sentimento de descrédito nas 
instituições estatais responsáveis pela manutenção da ordem social. 

Assim, a ilusória ideia de que a privação de liberdade seria a solução de 
combate e prevenção a criminalidade e essa a seletividade que o sistema de justiça 
atesta e opera, somar-se-á, a partir da década de 1980, o enfraquecimento das 
propostas do Estado de Bem-Estar Social, o fracasso da perspectiva 
ressocializadora107 da pena e, ainda, o exponencial crescimento da população 
carcerária.  
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Resumo 
O presente artigo tem o objetivo de explanar o instituto da ausência nos moldes como 
foi normatizado no Código Civil e, sucintamente, analisar os desamparos do cônjuge 
do ausente na Lei. Na exemplificação são utilizadas obras de alguns autores com foco 
no Direito Civil, e apresentar-se-á alguns exemplos. Verifica-se na leitura que o 
legislador foi silente em alguns aspectos como por exemplo, quanto à pensão, divórcio 
ou casamento do Cônjuge presente e como garantir os direitos eis que os mesmos 
não estão explícitos na legislação. A ausência é uma hipótese de morte presumida e 
já foi tratada no Direito Civil como causa de incapacidade absoluta da pessoa, hoje á 
tratado uma presunção relativa a ser analisada caso a caso. A declaração de ausência 
se dá por meio de declaração judicial, provadas que foram esgotadas todas as 
possibilidades de encontrar a pessoa desaparecida.  
 
Palavras-chave: Ausência; Direito Civil; Morte; Extinção da Pessoa; Direito de 
Família. 
 
Abstract 
This article aims to explain the institute of absence in the way it was regulated in the 
Civil Code and, briefly, to analyze the helplessness of the spouse of the absentee in 
the Law. some examples will be given. It is verified in the reading that the legislator 
was silent in some aspects such as, for example, regarding the pension, divorce or 
marriage of the Spouse present and how to guarantee the rights since they are not 
explicit in the legislation. Absence is a hypothesis of presumed death and has already 
been treated in Civil Law as a cause of absolute incapacity of the person, today it will 
be treated a relative presumption to be analyzed on a case-by-case basis. The 
declaration of absence is made by means of a judicial declaration, proven that all 
possibilities of finding the missing person have been exhausted. 
 
Keywords: Absence; Helplessness; Civil Code; Death; Extinction of the Person; 
Family right 
 
Resumen 
Este artículo pretende explicar el instituto de la ausencia en la forma en que fue 
regulado en el Código Civil y, brevemente, analizar la indefensión del cónyuge del 
ausente en la Ley. Se darán algunos ejemplos. Se verifica en la lectura que el 
legislador guardó silencio en algunos aspectos como, por ejemplo, respecto a la 
pensión, divorcio o matrimonio del Cónyuge presente y cómo garantizar los derechos 
ya que no están explícitos en la legislación. La ausencia es una hipótesis de muerte 
presunta y ya ha sido tratada en el Derecho Civil como causa de incapacidad absoluta 
de la persona, hoy será tratada como una presunción relativa a ser analizada caso por 
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caso. La declaración de ausencia se hace mediante declaración judicial, 
comprobándose que se han agotado todas las posibilidades de encontrar a la persona 
desaparecida. 
 
Palabras llave: Ausencia; Derecho Civil; Muerte; Extinción de la Persona; Derecho 
de familia. 
 
Introdução 

Desde a Lei 3.071 de 1916, também conhecida como “Código de Beviláqua” 
(homenagem ao legislador Clóvis Beviláqua), o instituto da  Ausência, antes no Direito 
da Família era legislada como parte dos incapazes, Hoje, passou a compor a Parte 
Geral do Código Civil em vigência no capítulo destinado a extinção da pessoa natural. 
Com modificações bem significativas, passou a ser tratado de forma independente e 
incrementando em seu Instituto mais artigos, desde os 22 aos 39. 

Agora não mais se restringindo apenas a um artigo para tratar das 
consequências provocadas pelo ausente e se limitando a estabelecer a sucessão de 
bens, a ausência passa a adequar-se aos novos preceitos da Constituição Federal, 
inclusive no que tange à dignidade. 

Sendo assim, é essencial analisarmos as implicações que o ausente passa a 
deixar nas vidas dos presentes, em especial dos cônjuges, tendo em vista que a 
situação civil é uma incógnita na lei, já que o artigo.1.571 do Código Civil não faz 
menção às hipóteses de situação de alteração de status civil no caso da ausência, 
que se segue:  

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 
I - pela morte de um dos cônjuges; 
II - pela nulidade ou anulação do casamento; 
III - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 
§ 1º O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos 
cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida 
neste Código quanto ao ausente. 
 

Por fim, pelo que se pode observar o legislador deixou uma lacuna quanto à 
situação de estado civil do cônjuge presente, quando declarada a ausência. Nesse 
aspecto se pretende ter o foco deste trabalho bem como  esclarecer e analisar o 
desamparo do cônjuge presente na lei e os interesses que deixaram de ser 
resguardados pela Lei. Por fim, rever a doutrina e, em como os autores estão se 
posicionando com relação a esse fato.  
 
Entendendo a ausência 

A ausência é a condição de um indivíduo se ausentar de seu domicílio habitual, 
não deixando representante ou notícias de seu paradeiro. Logo, não é a ausência 
aleatória pela qual alguém deixa de ir a determinado compromisso. Mas refere-se ao 
paradeiro sem qualquer notícia, fazendo com que parentes ou os superiores locais 
tomem medidas alusivas quanto aos interesses do ausente. (Plácido e Silva. ed 12) 

De modo sucinto, a Ausência se fundamenta no artigo.22 da Lei Civil codificada 
em que se segue: 
“Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver 
deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a 
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requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, 
e nomear-lhe-á curador.” 

Daí podemos inferir os requisitos para se entender a ausência, é a situação em 
que uma pessoa abandona seu domicílio, sem deixar notícia do paradeiro, sem fazer 
contato com a família; também é necessário que não tenha deixado procurador ou 
qualquer representante para dar seguimento aos seus compromissos e direitos; 
necessário também que se esgotem todos os meios de buscas ou paradeiro do 
ausente. Contudo, declara-se também ausente àquele que deixa mandatário, mas que 
o tal não queira ou não possa desempenhar o mandato.  
 
Processos para Declaração de Ausência 

Percebe-se, que para alegar estado de ausência é necessária uma jurisdição 
voluntária. O processo é dividido em três etapas: as quais seja: nomeação  curatela 
dos bens ou do ausente; abertura da  sucessão provisória; e a abertura da  sucessão 
definitiva, após decorrido o lapso temporal da provisória e sem o aparecimento ou 
retorno do ausente, por óbvio.  

Quanto ao rito processual propriamente dito o Art. 745 do Código de Processo 
Civil, estabelece em seu Caput, que feita a arrecadação, ou seja a contagem, seleção 
e identificação dos bens do ausente fará publicar editais em todas as formas mais 
visíveis tais como rede mundial de computadores, nos sítios do Tribunal e nas 
plataformas de editais do Conselho Nacional de Justiça. (TARTUCE. 2020,41) 

A Lei não impõe um tempo determinado do desaparecimento do indivíduo para 
dar início ao processo de ausência, sendo necessário apenas demonstrar a 
desaparição do mesmo de seu domicilio. Da curatela dos bens do ausente, trata-se 
nos artigos 22 ao art. 25 do Código Civil. Não é o lapso temporal que determina a 
situação, mas em especial as necessidades dos que ficaram. 

  Após o ato judicial para declarar ausência o juiz estabelece a arrecadação dos 
bens e a publicação dos editais para convocar o ausente a reassumir a posse do 
acervo assim é o que prevê o art.1.161/CPC. Podendo ter duração de um ano. Em 
sequência, é nomeado um curador de ausente com intuito de assegurar o patrimônio.  
Em suma, o curador poderá ser o companheiro ou cônjuge do ausente, contanto que 
esse não esteja separado há mais de dois anos, na falta desse é nomeado na seguinte 
sequência: ascendentes, descendentes ou alguém indicado pelo juiz. 

 
Da Sucessão Provisória: 

A sucessão provisória é tratada nos artigos 26 ao art.36 do Código Civil. Com 
a improbabilidade de o ausente regressar é realizável pela lei a transição provisória 
de parte de seus bens para os interessados, que são o cônjuge, herdeiros legítimos e  
testamentários, bem como pagamento aos credores. No entanto, tal procedimento só 
terá efeito 180 dias depois da sentença publicada pela imprensa. 

Para os interessados assumirem os bens do ausente, salvos cônjuge, 
ascendentes, descendentes, uma vez provada sua legitimidade- terão que apresentar 
garantias para a restituição deles. Os salvos terão direitos sobre os frutos e 
rendimentos dos bens, os demais deverão partilhar os lucros com o ausente caso ele 
volte e não for provada a ausência injustificada e voluntária.  

Caso aconteça o retorno do ausente, conforme preceitua o art.36 do Código 
Civil, cessará a sucessão com as medidas assecuratórias para a entrega dos bens ao 
vero proprietário. 

Na sucessão definitiva, conforme preconizam os artigos 37 ao art.39 declaram 
que passados 10 anos da sentença de abertura de sucessão provisória os envolvidos 
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poderão exigir a sucessão definitiva, podendo também requerer ao provarem que o 
ausente consta ter 80 anos de idade e está há cinco anos sem dar notícias. Todavia, 
se o mencionado retornar 10 anos após esta última sucessão, aquele haverá os bens 
no estado que encontrarem, mas se não retornar é tido como morte presumida e não 
tendo nenhum interessado na sucessão definitiva os bens serão do município ou do 
Distrito Federal quando em territórios federais, determinando assim a herança 
vacante. 

São inevitáveis as suspeitas de falecimento do que se ausenta por um longo 
intervalo de tempo sem quaisquer sinais de vida, mesmo que se queira resguardar o 
patrimônio dele. Por este motivo, ao presumir efetivamente seu falecimento, o 
momento e os efeitos da sucessão definitiva são estabelecidos por lei. (Pablo Stolze, 
2005, p.143).  

A morte presumida está elencada no artigo .7º do Código Civil vigente, e só 
será declarada por sentença quando uma extrema probabilidade da morte. 

 
Lacuna legislativa para amparo do Cônjuge Presente no Código Civil 

Explanado o conceito do instituto de ausência e de como ela é abordada na 
Lei, percebe-se que os cônjuges presentes não possuem alguns direitos assegurados 
nela. Tendo em vista que o artigo 1.571 da Lei Civil, por não trazer em seus incisos a 
possibilidade da anulação do casamento por ausência, deixa uma incógnita quanto ao 
estado civil do indivíduo, já que esse não se enquadra nos status de solteiro, casado, 
divorciado ou viúvo. 

Para ter a rescisão da sociedade conjugal em casos de ausência declarada é 
necessário a lei autorizar o procedimento de sucessão definitiva para tratar o caso 
como morte presumida, podendo assim conceder o estado de viuvez ao cônjuge como 
consta no artigo 6º do Código Civil.  

No entanto, como abordado anteriormente, tal procedimento perdura por mais 
de 10 anos e o cônjuge presente ficará em situação de não ter estado civil 
determinado, podendo perder benefícios como a pensão caso o ausente seja 
funcionário público. 

Como já visto, o legislador teve o cuidado de aplicar as precauções quanto ao 
acervo do ausente e da parte hereditária, mas não considerou a desvantagens dos 
presentes, ao deixar de assegurar suas necessidades, como a de ter um estado civil 
definido para todos e quaisquer atos. Tal omissão eleva o grau de dificuldade da 
situação em que o indivíduo está a passar, pois se esse for dependente 
financeiramente do ausentado será preciso recorrer a um juiz para que seja liberada 
uma declaração de viuvez, para só depois ter seu direito a uma pensão. Se acontecer 
do presente querer casar-se novamente, é recomendado o divórcio com a declaração 
de ausência, se não optar por esperar a presunção de morte. 

Dados estatísticos [3] revelam que só em 2018 havia cerca de 78.290 pessoas 
desaparecidas, sendo localizados apenas 37.622. Até 2019 houve variação de 1,2 % 
sendo os encontrados apenas 49%. O número crescente desses ausentes faz com 
que acasos como os descritos acima sejam mais recorrentes. 

 
Considerações Finais 

A lei 10.406, o atual Código Civil que está vigendo desde 2002,  trouxe maior 
notoriedade do instituto de ausência, ampliando e abordando a temática de curadoria 
e sucessões com maior clareza, com muita propriedade para fins de preservar o 
patrimônio do ausente e, por certo de seus familiares.  



 

- 237 - 
 

Ao analisar o exposto ficou perceptível as poucas opções destinadas ao 
presente, se mostrando haver uma necessidade de garantir os direitos civis desse. 
Todavia, tal situação poderá mudar, levando em consideração o número crescente de 
desaparecidos, o que resulta no aumento desses acasos já mencionados que passam 
a ganhar mais evidência no âmbito legislativo. 

Portanto, o texto tinha como objetivo explanar de forma objetiva a ausência e 
evidenciar a lacuna do legislador em especial no que tange às hipóteses apresentadas 
quanto à situação civil do cônjuge presente. 
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Resumo 
A gravidez na adolescência é algo muito comum entre jovens de 14 a 19 anos, além 
disso o índice de gravidez no Brasil entre adolescentes está acima da média, existem 
vários fatores que podem contribuir para que a adolescente contraia uma gravidez 
indesejada ou até mesmo contraia uma doença sexual transmissível. A falta de 
informação, não usar preservativo durante a relação sexual, tomar anticoncepcional 
de forma desregulada, não ter os devidos cuidados são fatos que trazem riscos à 
saúde dos adolescentes e que podem gerar sérios problemas. Muitos pais têm 
vergonha de tratar sobre esse assunto com seus filhos ou até mesmo não tem 
conhecimento para orientar seus filhos nessa fase e eles acabam tendo que aprender 
sozinhos e o convívio social pode ser um grande influenciador para o mal, visto que, 
meninas que vivem em famílias mais pobres e carentes da sociedade, acabam não 
tendo acesso a tanta informação e não mensuram as consequências de uma gravidez 
precoce, e em como isso vai afetar a sua vida em todos os sentidos, principalmente 
social e escolar, visto que muitas meninas acabam largando e desistindo da escola 
para dar prioridade ao filho, tendo o seu psicológico abalado, o seu corpo sendo 
mudado de forma despreparada para que possa gerar um novo ser. O SUS e os 
serviços de saúde têm papel fundamental na prevenção da gravidez precoce, 
oferecendo vários projetos que vão orientar e preparar os jovens para uma vida segura 
e saudável.  
 
Palavras-chave: Serviços de saúde; Gravidez na Adolescência; Fatores de Risco; 
Conhecimentos e Saúde do Adolescente. 
 
Abstract 
Teenage pregnancy is something very common among young people aged 14 to 19 
years, in addition, the pregnancy rate in Brazil among adolescents is above average, 
there are several factors that can contribute to the adolescent contracting an unwanted 
pregnancy or even contracting a sexual disease. Lack of information, not using 
condoms during sexual intercourse, taking contraceptives in an unregulated way, not 
taking proper care are facts that bring risks to the health of adolescents. Many parents 
are ashamed to deal with this subject with their children or even have no knowledge of 
to guide their children at this stage and they end up having to learn on their own and 
social life can be a great influencer for evil, since girls living in poorer families end up 
not having access to so much information and do not measure the consequences of 
an early pregnancy, and how this will affect their lives Son, having his psychological 
shaken, his body being changed unprepared so that he can generate a new being. 
 
Keywords: Health Services; Teenage Pregnancy; Risk Factors; Knowledge and Teen 
Health.  
 
Resumen 
El embarazo adolescente es algo muy común entre jóvenes entre 14 y 19 años, 
además la tasa de embarazo en Brasil entre adolescentes está por encima del 
promedio, existen varios factores que pueden contribuir a que una adolescente 
contraiga un embarazo no deseado o incluso contraer una enfermedad de transmisión 
sexual . La falta de información, no usar preservativo durante las relaciones sexuales, 
tomar anticonceptivos de forma no reglamentada, no tener los cuidados adecuados 
son hechos que traen riesgos para la salud de los adolescentes y que pueden generar 
serios problemas. Muchos padres se avergüenzan de hablar de este tema con sus 
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hijos o incluso no tienen los conocimientos para orientar a sus hijos en esta etapa y 
terminan teniendo que aprender por su cuenta y la vida social puede ser una gran 
influencia para el mal, ya que las niñas que viven en las familias más pobres y 
necesitadas de la sociedad, terminan por no tener acceso a tanta información y no 
miden las consecuencias de un embarazo precoz, y cómo esto afectará sus vidas en 
todos los sentidos, especialmente social y escolar, ya que muchas las niñas terminan 
desertando y abandonando la escuela para darle prioridad al niño, conmocionándose 
psicológicamente, cambiando su cuerpo de manera desprevenida para que pueda 
generar un nuevo ser. El SUS y los servicios de salud juegan un papel fundamental 
en la prevención del embarazo precoz, ofreciendo varios proyectos que orientarán y 
prepararán a los jóvenes para una vida segura y saludable. 
 
Palabras clave: Servicios de salud; Embarazo Adolescente; Factores de Riesgo; 
Conocimiento y Salud Adolescente. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A gravidez na adolescência tem se tornando algo cada vez mais comum 
atualmente, e que tem impedido muitas dessas meninas de terem uma adolescência 
normal e saudável. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 
8069/90, adolescente é todo indivíduo com idade entre 12 e 18 anos, e para a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) são indivíduos entre 10 e 19 anos. Com 
referência a gravidez na adolescência, tem-se a faixa de adolescentes grávidas que, 
no Brasil, ultrapassa a média mundial e tem aumentado a cada ano [1] 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem um papel fundamental nisso, pois 
através dele é possível interferir que esses dados estatísticos aumentem, ou seja, o 
país juntamente com o Ministério da Saúde (MS) precisa começar a tratar esse 
problema como um assunto de saúde pública preventiva; tratando dele em diversos 
locais, como por exemplo, nas escolas, locais onde existem muitas adolescentes. 
Ensinar a elas os prejuízos que uma gravidez pode trazer ao seu corpo em formação, 
a sua saúde e ao seu futuro. [2]. 

A educação sexual também é um dos fatores de suma importância para que os 
adolescentes, além de prevenir uma gravidez indesejada, não contraiam nenhuma 
IST (Infecção Sexualmente Transmissível). Mostrar o tamanho da responsabilidade 
que é gerar e criar um filho, pois o afetado não é apenas a menina em si, todos que a 
cercam, inclusive – e não menos importante - o pai da criança, todos, a partir daquele 
momento até o fim de suas vidas. É importante destacar que precisa haver uma 
conscientização da gravidade desta problemática não somente para as meninas, mas 
também para os rapazes, pois, vivendo em uma sociedade vinda de raízes dominadas 
pelo patriarcado, a carga tende a recair somente sobre as mulheres, mas os homens 
também possuem papel crucial na geração e criação de filhos. Pesquisas de 2017 
confirmaram que apenas 31% dos homens se previnem ao realizarem atos sexuais. 
Tendo em vista que muitos se recusam a usar preservativos nas relações, 
simplesmente por não quererem e não visam os riscos que essa decisão pode causar 
futuramente [3] 

Além desses fatores, sabe-se que também: todo feto necessita de muitos 
nutrientes para poder se desenvolver e crescer com saúde, e sem isso, o bebê pode 
nascer com uma série de problemas por não receber a quantidade necessária para o 
seu desenvolvimento, se tornando uma gravidez de risco tanto para o bebê quanto 
para a mãe. O vínculo entre a mãe adolescente e o bebê, deve ser bem construído, 
caso não seja pode ser um grande fator de risco na maternidade. A depressão materna 
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e o uso de drogas podem prejudicar diretamente na formação desse vínculo, trazendo 
com si ausências de cuidados pós-natais e atrapalhando na criação de estímulos à 
criança. Além disso, em grande parte dos casos o cargo da criação do filho acaba 
ficando para os avós, e não para os próprios pais, tendo em vista que, na gravidez 
durante a adolescência há a necessidade da troca de papéis, onde os adolescentes 
passam da condição de filhos à condição de mãe e pai. Um papel que acaba, 
consequentemente, designado a terceiros, visto que é algo que necessita de muito 
preparo psicológico, social, e emocional para aqueles que passam por um cenário 
como esse. [4] 

Além dos muitos impactos na saúde da adolescente, podem ocasionar também 
fatores negativos na trajetória de vida e no âmbito social, como por exemplo, o 
abandono da escola – também muito relacionado com a evasão escolar. Segundo a 
publicação feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), junto com 
a Fundação Itaú Social e o Instituto Ayrton Senna, ‘’Adolescentes e jovens no Brasil’’ 
foi constatado que entre cerca de 33% das meninas que param de estudar, 26% são 
justificados pela gravidez precoce. As meninas acabam abandonando a escola, e 
acabam saindo por uma questão de priorizar a gravidez e não à educação. É 
importante que políticas públicas sejam levadas mais a sério, um olhar diferenciado 
pela educação, e assistência social juntamente com a saúde precisam estar 
envolvidas para poder enfrentar esse desafio, explicou a coordenadora do Todos pela 
Educação na sua publicação. [5] 

A importância desse estudo pode ser justificada pela necessidade de conhecer 
o papel do SUS na prevenção da gravidez na adolescência. 

Esse estudo teve como objetivo geral: Compreender o papel da saúde pública, 
e principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS) na prevenção da gravidez na 
adolescência; 
Objetivos específicos: Analisar os aspectos fisiológicos, sociológicos e psicológicos 
que envolvem a gravidez na adolescência. 
 
Materiais e métodos 

Para este estudo foi utilizada a pesquisa integrativa com uma abordagem 
quantitativa, para quantificar opiniões e informações de diversos estudos. A pesquisa 
integrativa envolve a sistematização e publicação dos resultados de pesquisas 
bibliográficas em saúde, visando a importância da pesquisa acadêmica na prática 
clínica. As seis fases do processo de elaboração da pesquisa integrativa são: 
identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para elaboração 
da revisão integrativa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 
estudos, amostragens e busca na literatura; definição das informações a serem 
extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos; avaliação dos 
estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; e apresentação 
da revisão e síntese do conhecimento. 

Foi realizada uma busca de artigos referente aos últimos 5 anos, sendo 
pesquisados em base de dados na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram 
encontrados os seguintes descritores em Ciência da Saúde (DECS): Para a 
operacionalização do estudo, realizou-se o cruzamento dos descritores na referida 
base de dados associado ao operador boleando and, encontrando-se 130 produções 
científicas. Os seguintes cruzamentos foram realizados: Serviços de Saúde, Gravidez 
na Adolescência, Fatores de Risco, Conhecimentos e Saúde do Adolescente. 
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Como critérios de inclusão foram incluídos os artigos publicados entre os anos 
de 2016 a 2021, artigos com texto completo, descritos em língua portuguesa. Como 
critérios de exclusão, foram excluídos artigos que não estavam de acordo com os 
objetivos propostos neste estudo ou anteriores ao ano de 2016, em língua estrangeira. 

Após a realização da busca foram encontrados um total de 30 artigos, dos quais 
25 artigos foram excluídos, pois não eram adequados aos objetivos que foram 
propostos no estudo. Nesta pesquisa foram usados 05 artigos que estavam dentro 
dos anos propostos e estavam de acordo com objetivo da pesquisa. 
 
Resultados 
A fisiopatologia da Gravidez 

A Gravidez é uma fase na vida da mulher que apesar de gratificante não é nada 
fácil, pois para seu corpo gerar uma nova vida, ele precisará passar pelo processo de 
muitas mudanças fisiológicas. O corpo da mãe vai ser a única fonte que vai fornecer 
nutrientes, oxigênio, vitaminas e proteção durante todo o período gestacional, ou seja, 
fornecer para o feto tudo que ele precisa para se desenvolver, desde o período pré-
embrionário, até o período fetal. Aonde, no seu corpo novas necessidades vão 
surgindo gradativamente, ele precisará se preparar para o processo de parto, pós-
parto e amamentação. Qualquer erro ou problema por menor que seja durante esse 
processo, pode trazer grandes prejuízos para a mãe, mas principalmente para o feto, 
que pode ocasionar diversos tipos de doenças. [6] 

Principalmente se o corpo da mãe for de uma adolescente ou jovem que ainda 
está em processo de desenvolvimento, os riscos são altíssimos tanto para ela quanto 
para o bebê que está sendo gerado, pois o seu corpo não tem o  preparo ou as 
condições físicas para passar por algo tão complicado como uma gestação, 
adolescentes entre as idades de 10 até os 18 anos ao engravidarem fazem parte da 
gestação de risco, pois as chances são altíssimas de sofrer um aborto espontâneo, 
do feto nascer prematuramente ou abaixo do peso. [7] 

Adolescentes estão deixando o mundo infantil e indo para o adulto, passando 
pela fase que conhecemos como “adolescência”, muitas mudanças estão 
acontecendo principalmente mental, onde começam a ter novos objetivos, sonhos, 
metas, hábitos bons e ruins etc., ou seja, sem uma estrutura para começar uma família 
ou ter filhos, mas a cada dia que se passa, mais jovens tem engravidado e começam 
a ter muitos conflitos, pois seu corpo não está preparado e nem a sua vida social e 
acabam tomando decisões muito erradas e o aborto acaba sendo feito numa atitude 
de desespero, recentes dados mostram que entre 1993 e 1998, houve um aumento 
de 31% no percentual de parto entre meninas de 10 a 14 anos que foram atendidas 
pela rede do SUS e que em 1998, 50 mil adolescentes submetidas à curetagem pós-
aborto em hospitais públicos, procedimento que trazem riscos para a saúde [8]. 

Como um meio de prevenção, houve a criação da Semana Nacional de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência. Instituída pela lei nº 13.798, foi sancionada 
em 2019 e deve ocorrer na semana de 1° de fevereiro, a data foi escolhida devido a 
proximidade do carnaval, com objetivo de influenciar em comportamentos moderados 
e preventivos [7] 

Porém, em 2020 esse projeto teve sua data alterada, e passou a acontecer em 
setembro, sendo assim 70 países celebram em 26 de setembro a semana nacional 
de prevenção à gravidez na adolescência. A mudança de data também influenciou no 
âmbito educacional, pois em fevereiro ainda havia uma timidez devido ao novo ano 
letivo iniciado [9,10] 
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Gravidez na adolescência e saúde pública 
Gravidez na adolescência é sim um problema de todo o território brasileiro, 

onde o estado deve desenvolver ações no sentido de organizar de forma 
hierarquizada e regionalizada, para que todos os níveis de atenção à saúde, do mais 
simples ao mais complexo, possam proporcionar atendimento adequado às 
necessidades da sua população, tendo muita atenção e cuidado com esses jovens. A 
juventude é uma fase de conhecimento e, sem o cuidado do Ministério da saúde junto 
com o SUS, os jovens acabam desinformados, não tomando os devidos cuidados e 
entram em situações complicadas e muitas das vezes irreversíveis [9] 

A falta de garantia de um atendimento especializado dentro do posto/centro de 
saúde, hospital/maternidade ou hospital especializado é o que vem ocasionando 
vários riscos para adolescentes grávidas. estima-se que o atendimento fica entre 23% 
e 30% do total de atendimentos realizados pelos serviços de saúde a mães 
adolescentes, e para auxiliar nesses atendimentos, o SUS precisa estar devidamente 
articulado para garantir o devido acesso a esse nicho de pessoas. Os adolescentes, 
tanto pai quanto a mãe quando inseridos nesse contexto precisam de total suporte 
que é necessário para uma gravidez ser segura e sem riscos, tanto do lado materno, 
quanto do lado dos bebês que estão sendo gerados e que vão fazer parte também de 
uma sociedade posteriormente. Enfrentar uma gravidez não é uma tarefa fácil para 
ninguém, principalmente na adolescência em que as jovens estão inseridas em um 
cenário de constantes mudanças mentais, fisiológicas, psicológicas e sociais. [10] 

A adolescência é uma etapa que requer muita atenção e apoio de amigos, 
familiares e que o governo venha facilitar a formação do seu futuro em construção. 
Porém, com uma gestação precoce pode atrapalhar o seu crescimento pessoal, 
intelectual e psicológico. Com a falta de informação e comunicação podem levar a 
adolescente a desenvolver graves problemas como: tentativa de suicídio, apresentar 
comportamentos de riscos (uso de droga e álcool, automedicação, exercício físico de 
forma inadequada), exclusão social e familiar, o seu bebê nascer deficiente, ter que 
interromper os seus estudos, começar a trabalhar para sustentar a família, dentre 
outros exemplos [6] 

Por esses motivos o Sistema Único de Saúde (SUS) tem papel fundamental na 
intervenção e prevenção, a atenção primária à saúde juntamente com os profissionais 
deve realizar o atendimento aos adolescentes e ensiná-los sobre os cuidados que 
devem ter nessa nova fase de sua vida. Ir até o ambiente escolar, realizar palestras 
sobre educação sexual e formas de evitar à gravidez na adolescência, contraceptivos 
que ajudam no planejamento familiar, sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
programas de prevenção a gravidez precoce, rodas de conversa, inclusão social, 
orientação aos familiares, promover ações de prevenção da violência sexual, são 
alguns exemplos que podem ser realizados. Ensinando e protegendo-os para que 
saibam se cuidar e procurar ajuda no local certo [11] 
 
Gravidez na adolescência e a interferência na qualidade de vida 

A taxa de gravidez na adolescência no Brasil ultrapassa a média mundial. No 
ano de 2020, foi registrado que a cada mil brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 tornam-
se mães. Sendo que a taxa mundial é de 41%, de acordo com o relatório lançado pelo 
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Esses índices só comprovam e 
reforçam a urgência e necessidade de se tratar a gravidez na adolescência como uma 
questão de saúde pública [7] 

Em todo o mundo, um dos principais fatores de risco para a morbilidade infantil 
se dá ao nascimento prematuro, sendo um desafio para a saúde. Uma pesquisa 
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recente, no Brasil, relatou uma taxa de 60,7% de partos prematuros associados a 
gravidez na adolescência, quanto mais jovem a mulher, maiores as chances de sofrer 
um parto prematuro [7] 

A maternidade em si, traz consigo grandes responsabilidades, mesmo já sendo 
uma gravidez milimetricamente planejada. Se tratando da gravidez durante o período 
de adolescência, a carga psicológica e a maturidade requerida acabam sendo muito 
maiores, visto que as meninas que passam por isso ainda estão em um processo de 
inserção à vida adulta. No caso dessas adolescentes, a maternidade impõe esse 
processo de amadurecimento, em razão das novas responsabilidades sociais, 
econômicas e psicológicas, para as quais a adolescente pode ainda não estar 
preparada, impactando diretamente na qualidade de vida [8] 

O início da vida sexual entre os jovens no Brasil, acontece normalmente entre 
15 e 17 anos de idade. Dentro dessa faixa etária, 64% dos adolescentes são homens 
e 13% são mulheres. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 
1.000.000 de adolescentes engravidam todo ano, sendo que dessas, 10,7% terminam 
em um processo abortivo. [5] 

A carga advinda das rotinas de cuidado, de outro ser humano – como horário 
de sono, de lazer e de vida social – repercutem diretamente na dinâmica familiar, bem 
como na qualidade dos vínculos afetivos e na trajetória profissional e familiar. De 
acordo com dados levantados em 2016 pelo Ministério da Educação, 18% das causas 
de abandono escolar são decorrentes de gravidez na adolescência [10] 

A adolescente grávida precisa de oportunidades para retomar e repensar seu 
papel social, de cidadã, de mulher, de mãe, desenvolvendo assim uma autoestima 
favorável para que dessa fase em diante possa obter maior equilíbrio, apoio e uma 
melhor perspectiva de futuro para a sua vida e de seu bebê. Tanto a maternidade 
quanto a paternidade podem tornar-se muito desafiadoras, abrangendo desde os 
adolescentes referidos, quanto à qualidade de vida para as crianças que vão nascer. 

[9] 
 
Artigos Delineamento Resultados encontrados 

Conhecimentos de 
adolescentes sobre 
métodos 
contraceptivos e 
infecções 
sexualmente 
transmissíveis, 
2021. 

Identificar os 
conhecimentos de 
adolescentes sobre 

práticas sexuais seguras 
e identificar as 

necessidades de 
informação dos 

adolescentes sobre 
infecções sexualmente 

transmissíveis e 
gravidez. 

O método mais conhecido foi o preservativo 
masculino (94,4%); dentre os adolescentes do sexo 
masculino, 22,7% julgaram desnecessário o uso de 
preservativo em todas as relações sexuais (p<0,01) e 
24,6% afirmaram que contraceptivos orais protegiam 
contra infecções sexualmente transmissíveis 
(p=0,04). 

A gravidez na 
adolescência e os 
métodos 
contraceptivos: a 
gestação e o 
impacto do 
conhecimento, 
2019. 

Avaliar o conhecimento 
de adolescentes 
gestantes sobre 

métodos contraceptivos, 
o impacto que essa 

gestação causa na vida 
dessa adolescente e a 
maneira conforme essa 
informação é passada 

pelas adolescentes 
através do programa 

Estratégia da Saúde da 

A coleta de dados ocorreu em outubro de 2018 
através de um questionário, com uma amostra de 25 
adolescentes grávidas internadas na Maternidade 
Mariana Bulhões. As adolescentes tinham em média 
de 13 a 19 anos. Os fatores socioeconômicos e 
culturais têm muita influência sobre o fenômeno 
tendo uma ênfase maior aos fatores psicossociais 
oriundos dos meios familiar, social e subjetivo 
individual. 
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Família pelo profissional 
enfermeiro. 

A composição 
familiar e sua 
associação com a 
ocorrência da 
gravidez na 
adolescência: 
estudo caso-
controle, 2020. 

Analisar a influência das 
composições familiares 

na ocorrência da 
gravidez na 

adolescência. 

Identificou-se associação entre a ocorrência do 
desfecho com pertencer a famílias não nucleares, 
não permanecer a mesma família durante a infância 
e adolescência, e a constituição de uma família 
própria no período da adolescência. 

Prematuridade e 
gravidez na 
adolescência no 
Brasil, 2011-2012, 
2020. 

Avaliar a associação 
entre gravidez na 
adolescência e 

prematuridade. Os 
dados são provenientes 
da pesquisa nascer no 

Brasil, inquérito nacional 
composto por 23.894 

puérperas e seus recém-
nascidos. As 

informações foram 
obtidas por meio de 

entrevista com a 
puérpera durante a 

internação hospitalar. 

O estudo evidenciou disparidades sociais, 
econômicas e assistenciais maternas entre as 
mulheres segundo a faixa etária. A maior proporção 
de puérperas adolescentes se concentrou nas 
regiões menos desenvolvidas do país, Norte e 
Nordeste, e nas classes econômicas menos 
favorecidas (D/E). Depois de equiparadas quanto às 
características socioeconômicas e assistenciais, 
foram observadas maiores chances de 
prematuridade espontânea nas adolescentes 
precoces, tanto em comparação às adolescentes 
tardias (OR = 1,49; IC95% 1,07-2,06), quanto às 
adultas jovens (OR = 2,38; IC95% 1,82-3,12). 

Relatos sobre a 
percepção da 
gravidez para um 
grupo de 
adolescentes e 
jovens mulheres, 
2017. 

Avaliar e compreender a 
percepção da gravidez 
na adolescência por um 
grupo de adolescentes 
da cidade de Paracatu-

MG. 

Realizou-se um estudo de abordagem qualitativa, em 
uma unidade de Estratégia da Saúde da Família 
(ESF) com sete gestantes de até 19 anos incompletos 
em maio de 2011. O trabalho constou de uma 
entrevista inicial e três encontros grupais nos quais 
se debateram assuntos relacionados à gravidez e aos 
sentimentos gerados a partir da constatação desta. 
Cinco reconheceram que, se tivessem tido mais 
orientação, não teriam engravidado nesse momento. 
Embora a maioria dissesse ter aceitado a gravidez, 
sentimentos ambíguos de raiva, susto, medo e 
inclusive a cogitação de aborto foram considerados. 
Reconheceram a importância do apoio da família e de 
seus parceiros para isso. 

 
 

 
 
Discussão 

No Brasil, índices de gravidez na adolescência têm aumentado cada vez mais. 
Estudos confirmam que, com a introdução da educação sexual nas escolas, o 
adolescente é preparado de forma adequada para que se possa dar início a sua vida 
sexual, podendo reduzir os números de doenças sexualmente transmissíveis e de 
gravidez indesejada. Gravidez essa que não afeta somente os adolescentes 
envolvidos, e sim todo o círculo familiar. Ao gerar uma nova vida, milhares de 
adolescentes abandonam os estudos a fim de se dedicarem somente a seus filhos. 
Para que a criança tenha uma boa base familiar, é necessário que a família em 
questão tenha uma boa preparação psicológica, além de recursos financeiros e uma 
vida socioeconômica estável. [11,12] 

Sabe-se que o período da adolescência é um período de muitas descobertas, 
inclusive da transição da infância para a fase jovem e depois para a vida adulta. 
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Entretanto, bem como todas as demais descobertas, a sexualidade também é uma 
das que atinge o seu ápice, tornando-se um potencial fonte de comunicação, prazer e 
afeto nas dimensões pessoais e interpessoais; com isso, a falta de uma educação 
sexual adequada no ambiente educacional e familiar, podem acabar acarretando uma 
gravidez indesejada, que poderá ter impactos negativos em vários aspectos da vida 
dos adolescentes e seus familiares. O comprometimento dos estudos, justificado pela 
gravidez, causa a evasão escolar e inserção precoce no mercado de trabalho. 
Portanto, sempre se fez necessário e ainda se faz, que uma educação sexual de 
qualidade seja inserida por completo nas escolas, bem como o incentivo aos familiares 
a discutirem sobre essa problemática dentro de casa, visando um melhor 
conhecimento na idade apropriada antes do início da vida sexual, e sempre 
observando o comportamento desses adolescentes [10]. 

A gravidez em si é um momento bom e memorável para o casal que tem uma 
estabilidade familiar e financeira para cuidar de seu filho. Entretanto, adolescentes 
que ainda moram com os pais, que ainda são dependentes deles financeiramente, 
que ainda estão crescendo e se desenvolvendo mentalmente para poderem ingressar 
na vida adulta, que ainda não tem um futuro definido, estão começando a se conhecer 
como pessoa agora. Eles não têm o preparo necessário para criar e sustentar um filho 
enquanto são dependentes financeiramente dos pais. Tendo em vista as dificuldades 
para uma futura família inapta, é necessário que campanhas socioeducativas sejam 
feitas pelo SUS para instruir os jovens no início da vida sexual, um importante papel 
para esses adolescentes onde, com as informações necessárias e corretas, os 
auxiliem a fazer uma melhor escolha de vida. Aulas de educação sexual se fazem 
mais que necessárias a fim de diminuir tanto os números de doenças, quanto os 
números de gravidez na adolescência. [9] 

 
Conclusão 

   Com o estudo da pesquisa Conhecimentos de adolescentes sobre métodos 
contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis nota-se como as informações 
passaram a chegar de forma mais rápida com a ajuda da internet. Entretanto, mesmo 
com a facilidade de acesso, existem diversos adolescentes que não têm muitas 
informações sobre o assunto. Mesmo com todo o avanço tecnológico que permite que 
se espalhe informações rapidamente, ainda existem casos de gravidez na 
adolescência, onde práticas sexuais inseguras ocorrem, originando doenças 
sexualmente transmissíveis. Outro ponto importante é a diferença entre os jovens do 
sexo masculino e feminino em relação ao conhecimento sobre os métodos 
contraceptivos existentes e sobre as relações seguras, que previnem a gravidez e até 
mesmo a transmissão de doenças. 

Com o estudo da pesquisa A gravidez na adolescência e os métodos 
contraceptivos: a gestação e o impacto do conhecimento são possíveis inferir que a 
falta de conhecimento e a falta de informação pode causar consequências prejudiciais 
ao bem-estar das mães adolescentes e seus familiares. Meditando a gravidez na 
adolescência como um problema social e de saúde pública; tendo o enfermeiro um 
papel primordial se tratando de assuntos que incluem esse contexto, trabalhando em 
conjunto com atividades educativas que norteiam os métodos contraceptivos mais 
adequados e de acordo com as escolhas desses adolescentes. A pesquisa aponta 
que, em geral, os adolescentes possuem conhecimento básico sobre esses métodos, 
mas que ainda possuem muitas questões e dúvidas. Tendo em vista que a gravidez 
não planejada pode acarretar muitas consequências no âmbito psicológico, social e 
até físico (da mãe e do bebê), também é retratado que a maioria das mulheres que 
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engravidam antes dos 20 possuem um padrão de pertencimento a classes menos 
favorecidas, alto índice de evasão escolar e ainda se encontram fora do mercado de 
trabalho. Portanto, é bem claro que podem ser feitos esforços mais rígidos, tanto pela 
população (por ser um problema social), quanto para entidades de saúde como a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa Saúde do Adolescente (PROSAD). 
Relatando uma problemática da saúde pública, apontando o papel primordial da 
atuação do enfermeiro nessas áreas. 

  O estudo da pesquisa sobre a composição familiar e sua associação com a 
ocorrência da gravidez na adolescência: estudo caso-controle verificamos que as 
adolescentes que moram em bairros sem infraestrutura ou que não possuem uma boa 
relação com a família e que tem pais ausentes estão mais sujeitas ao risco de ficarem 
grávidas na adolescência, quando comparadas às jovens de famílias com ambos os 
pais presentes em todas as fases da sua vida. Os pais têm esse dever de proteger, 
conversar e cuidar de seus filhos.  A família é base da vida, onde o pai e mãe possuem 
um papel fundamental e indispensável para a formação dos jovens, principalmente 
para orientá-los sobre esse novo ciclo que se inicia em sua vida, sem julgamentos e 
os ensinando para terem uma prática sexual segura, impedindo-os que se 
contaminem por doenças sexualmente transmissíveis (SILVA et al, 2020) 

   O estudo da pesquisa Prematuridade e gravidez na adolescência no Brasil 
trouxeram dados sobre a maior prematuridade espontânea nas adolescentes 
precoces. O nascimento prematuro é um desafio para a saúde perinatal no mundo, 
sendo o principal fator de risco para a morbimortalidade infantil. Criar um filho é uma 
grande responsabilidade, um filho prematuro aumenta os desafios e cuidados dos 
pais, tendo em vista que pais adolescentes não têm a mesma maturidade que um 
adulto, pode ser um desafio ainda maior. A prematuridade é definida de acordo com a 
relação das semanas gestacional: prévio, menor que 34 semanas, e tarda, que está 
entre 34 e 36 semanas, e se foi espontânea, e que há rompimento da bolsa 
gestacional ou por intervenção médica (como em casos de parto cesáreo). A taxa de 
prematuridade vem aumentando nas últimas décadas, no Brasil, um estudo feito 
recentemente apontou que 60,7% dos partos prematuros do país ocorreram de forma 
natural, ou seja, espontânea e com ligação a fatores como vulnerabilidade social, 
gravidez na adolescência, pré-natal incompleto (o pré-natal deve ser completo, para 
garantir uma gestação e parto saudável, o mesmo é disponibilizado pelo SUS) e níveis 
escolares incompletos. 

   No estudo da pesquisa Relatos sobre a percepção da gravidez para um grupo de 
adolescentes e jovens mulheres foi possível analisar e compreender que a gravidez 
traz medo, inseguranças, raiva, sustos e até mesmo cogitações de abortos. Nessa 
etapa é fundamental o apoio da família e de seus parceiros. No estudo realizado com 
9 gestantes de até 19 anos incompletos, todas disseram já ter usado algum tipo de 
método contraceptivo, mas que por opção, escolheram não utilizar nenhum. Uma 
escolha que traz riscos, não somente a gravidez, mas também a doenças 
sexualmente transmissíveis. A maioria dos entrevistados relataram que se tivessem 
obtido mais orientação, não teriam engravidado nesse momento. Tendo em vista os 
fatos apresentados, é importante pensar em um modelo de ensino, onde seja dada a 
devida atenção com relação a dúvidas e anseios, para ajudar na orientação e os 
cuidados na atenção à saúde  
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Resumo 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela limitação 
progressiva do fluxo aéreo que ocorre devido a um processo inflamatório crônico em 
brônquios e parênquima pulmonar causados por partículas ou gases nocivos, sendo 
o tabagismo o principal fator de risco. A Reabilitação Pulmonar (RP) é importante ao 
tratamento da DPOC, pois melhora a capacidade física e qualidade de vida (QV). No 
entanto, os programas baseados somente em atividades ambulatórias possuem alta 
taxa de absenteísmo, desta forma surge como alternativa a RP realizada em domicílio, 
que é uma medida, ainda, pouco explorada. Desta forma o objetivo do trabalho é 
verificar os treinamentos realizados nos Programas de Reabilitação Pulmonar 
Domiciliar (PRPD) em pacientes portadores de DPOC e métodos utilizados para 
verificação da QV e capacidade funcional. Foi feita uma pesquisa sistemática em 
bases de dados Medline, Lilacs e SciELO, nas quais foram selecionados 8 estudos 
que foram publicados nos últimos 10 anos. Os desfechos verificados foram a adesão 
e aderência aos PRPD, características das amostras, instrumentos para avaliação da 
capacidade física e QV. A aderência foi maior nos grupos que realizaram o PRPD 
quando comparados aos realizados em ambulatório, não foram encontradas 
diferenças significativas entre grupos ambulatoriais e domiciliares na melhora da 
capacidade funcional e QV. Alguns programas utilizaram recursos mais avançados 
como sessões supervisionadas por uso de videoconferência, no entanto, houve 
estudos com treinamento de baixo custo e sem supervisão que obtiveram melhora do 
quadro clínico dos pacientes.  Desta forma, os PRPD são formas efetivas e 
promissoras para o tratamento dos pacientes portadores de DPOC. 
 
Palavras chave: DPOC. Reabilitação. Cuidados Domiciliares. 
 
Abstract 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is characterized by progressive 
airflow limitation that occurs due to a chronic inflammatory process in bronchi and 
pulmonary parenchyma caused by harmful particles or gases, and smoking is the main 
risk factor. Pulmonary Rehabilitation (PR) is important for the treatment of COPD, as it 
improves physical capacity and Quality of Life (QL). However, programs based only 
on outpatient activities have a high rate of absenteeism, so it appears as an alternative 
to home-based PR, which is a measure that is still under-explored. In this way the 
objective of the study is to analyze Home Pulmonary Rehabilitation Programs (HPRP) 
in patients with COPD. A systematic review was carried out in online databases, where 
8 studies that were published in the last 10 years were selected. The outcomes verified 
were adhesion and adherence to the PRPD, characteristics of the samples, 
instruments to assess physical capacity and QL. Adherence was greater in the HPRP 
groups when compared to those performed in the outpatient clinic; no significant 
differences were found between ambulatory and home groups in the improvement of 
physical capacity and QL. Some programs used more advanced features such as 
sessions supervised by video conference, however, there were studies with low-cost 
and unsupervised training that improved the patients' clinical status. In this way, HPRP 
are effective and promising forms for the treatment of patients with COPD. 
 
Keywords: COPD. Rehabilitation. Home Care. 
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Introdução 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade no mundo e atualmente a quarta causa de morte. Tem maior 
prevalência em indivíduos do sexo masculino, fumantes, acima dos 40 anos. É 
caracterizada pela limitação progressiva do fluxo aéreo que ocorre devido a processo 
inflamatório crônico em brônquios e parênquima pulmonar causados por partículas ou 
gases nocivos. A exacerbação da DPOC é a principal causa de hospitalizações sendo 
caracterizada pela hiperinsuflação pulmonar que aumenta a dispneia, bem como pelo 
aumento dos mediadores inflamatórios (GOLD, 2013).  

Além das mudanças morfológicas e funcionais no pulmão, a DPOC causa 
alterações sistêmicas que contribuem para evolução da doença e reduzem a 
capacidade física (GOLD, 2013; FERNANDES, 2009; MAIA, 2012). A dispneia é o 
fator mais restritivo para a realização de esforços físicos, pois por receio do sintoma o 
paciente se priva da realização de atividades que provoquem a dispneia, o que pode 
acarretar a diminuição progressiva das atividades cotidianas, reduzindo então a 
tolerância ao exercício, levando ao sedentarismo, que gera fraqueza da musculatura 
periférica. Logo, toda intervenção que colabora para a diminuição da dispneia, tende 
a melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida (QV) em indivíduos com 
DPOC (SILVA, 2008; DOURADO, 2009; TREVISAN, PORTO e PINHEIRO, 2010; 
NASCIMENTO 2010; PRADELLA, 2014).  

A Reabilitação Pulmonar (RP) é essencial ao tratamento de doenças 
pulmonares, possui abordagem multidisciplinar que busca o condicionamento físico, 
para otimizar a autonomia, desempenho físico e o social. A RP diminui o número de 
hospitalização, melhora a capacidade física, aumentando a tolerância ao exercício por 
diminuir a dispneia e fadiga muscular, aumenta a QV por reduzir os níveis de 
depressão e ansiedade, sintomas esses que afetam negativamente a realização de 
atividades de vida diária (SILVA, 2008; FERNANDES, 2009; OLIVEIRA, 2010; 
WEHRMEISTER, 2011; NASCIMENTO, IAMONTI e JARDIM, 2013). 

A RP pode ser realizada em ambulatório, centros clínicos ou em domicilio, 
porém, o deslocamento e dificuldades nos transportes e pacientes no estágio grave 
da doença prejudica a adesão e a continuidade no programa durante o período total 
de acompanhamento. Então os programas realizados em ambiente domiciliar vêm 
ganhando grande importância devido a maior abrangência desses pacientes a esses 
programas, e existem diversos estudos que garantem melhoras na QV e tolerância ao 
exercício, mesmo quando comparado a programas realizados em ambulatórios 
(OLIVEIRA, 2010; PRADELLA, 2014).  

Existem na literatura uma grande diversidade em programas de RP, entre eles 
variam a duração do programa, quantidade de sessões semanais, tipo de treinamento 
e local a ser realizado as sessões. Desta forma o objetivo do trabalho é verificar os 
treinamentos realizados nos Programas de Reabilitação Pulmonar realizados em 
domicílio (PRPD) em pacientes portadores de DPOC e métodos utilizados para 
verificação da QV e capacidade funcional. 

 
Materiais e Métodos 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática realizada entre os 
meses de Agosto a Setembro no ano de 2016, e teve como objetivo identificar por 
meio de pesquisa de literatura os protocolos de reabilitação pulmonar realizados em 
domicilio no tratamento da DPOC, os descritores utilizados foram COPD, 
Rehabilitation, Home Care. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos originais 
publicados entre 2006 a 2016, disponíveis na integra pelo meio on-line, artigos inglês, 
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português e espanhol, o protocolo de reabilitação deveria estar detalhado na 
metodologia. Os critérios de exclusão foram: revisões literárias, sem detalhamento do 
PRPD ou que abordassem outras doenças pulmonares que não fosse a DPOC 

.  
Resultados 

A busca por artigos que abordassem os protocolos de reabilitação pulmonar 
para indivíduos com DPOC, obteve um total de 388 resultados, sendo artigos de 
revisões, estudos randomizados e não randomizados. Após filtrados pelos os critérios 
de inclusão e exclusão, 8 trabalhos foram considerados adequados para esta revisão. 
Os artigos de revisão foram utilizados para referencial teórico.  

As amostras dos estudos analisados foram selecionadas após filtradas pelos 
critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão mais utilizados nos trabalhos 
foram: o diagnóstico clínico com base na classificação da Global Inicative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), presente em todos os trabalhos; ter idade igual ou 
superior a 40 anos e não ter apresentado exacerbação da doença em determinado 
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período, presente em 7 dos 8 trabalhos. Já o principal critério de exclusão das 
amostras foi presença de comorbidades graves, presente em 5 dos 8 estudos.   

Todos os trabalhos pesquisados possuíam parâmetros de avaliação clínica 
antes e depois do PRPD, esses dados serviam para analisar se houve melhora do 
quadro clínico dos pacientes. Os questionários utilizados para verificação da QV 
foram: Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ); Clinical COPD Questionnaire 
(CCQ); Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ); Airways questionnaire 20 (AQ-20); 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) e Medical Outcomes Study 36 – Item 
Short – Form Health Survey (SF-36).  

Todos os estudos realizaram avaliação antes e após o programa. O teste mais 
utilizado para avaliação da função pulmonar foi a espirometria, presente em 4 estudos. 
Para avaliação da capacidade funcional, os testes mais utilizados foram o teste de 
caminhada de 6 minutos (TC6) presente em 4 trabalhos e Incremental Shuttle Walking 
Test (ISWT) também utilizado em 3 estudos. Estes são testes consolidados que 
facilitam a comparação dos resultados em estudos diferentes.  

Dos 8 trabalhos selecionados, 3 não detalharam a classificação da DPOC e 
apenas 1 trabalho teve uma amostra homogênea.  

Oliveira et al., (2010) realizaram um estudo prospectivo randomizado com o 
objetivo de comparar um RPP em ambulatório ao PRPD. A amostra inicial foi de 117 
pacientes, porém 91 pacientes completaram o estudo que teve duração de 12 
semanas, sendo 3 sessões semanais. Os resultados demostram que o PRPD pode 
alcançar resultados semelhantes a um Programa de Reabilitação Pulmonar (PRP) 
ambulatorial.  

Spencer et al., (2010) realizaram um estudo controlado randomizado com o 
objetivo de avaliar se um PRP ambulatorial com duração de 8 semanas, sendo 5 
sessões semanais mantém a capacidade funcional e QV durante 12 meses, melhor 
que PRPD. A amostra inicial foi de 59 pacientes, sendo que 48 completaram o estudo. 
O estudo concluiu que é possível aos pacientes com DPOC manter os benefícios 
adquiridos em 8 semanas de PRP se continuarem a se exercitar regularmente, e isso 
pode ser conseguido tanto com exercício supervisionado quanto não supervisionado.  

Dias et al., (2013) realizaram um ensaio randomizado com o objetivo de avaliar 
os efeitos do PRPD sobre a capacidade funcional, QV, força e resistência muscular 
respiratória. A amostra inicial foi de 27 pacientes, no entanto 23 completaram o 
programa que teve duração de 8 semanas com 3 sessões semanais. O estudo 
concluiu que PRP domiciliar com supervisão quinzenal pode manter uma estabilidade 
nas características clínicas dos pacientes com DPOC.  

Pradella et al., (2014) realizaram um estudo randomizado, com objetivo de 
desenvolver um PRP domiciliar de baixo custo e avaliar o impacto do PRPD na 
Distância percorrida do TC6 (DTC6) e QV. A amostra inicial foi de 50 pacientes, mas 
44 concluíram o PRPD. A intervenção teve duração de 2 meses, sendo 3 sessões 
semanais. Este estudo concluiu que um PRPD de baixo custo leva a melhorias na 
capacidade de exercício, diminui a dispneia e melhora a QV.  

Jolly et al., (2014) realizaram um estudo com o objetivo de comparar o efeito 
de PRPD na tolerância ao exercício, dispneia e QV em relação a PRP ambulatorial, 
ambos treinados durante 8 semanas, com 3 sessões semanais, a amostra inicial foi 
de 50 pacientes, porém 37 concluíram o programa. O estudo concluiu o PRPD produz 
efeitos benéficos semelhantes quando comparado ao programa realizado em 
ambiente hospitalar.   

Minet et al., (2015) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a viabilidade 
de um PRPD individualizado através de videoconferência. A amostra inicial foi de 50 
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pacientes, no entanto 37 completaram o PRP. A intervenção teve duração de 3 
semanas, com 3 sessões semanais com fisioterapeuta e 1 a 2 sessões com terapeuta 
ocupacional para aconselhamento sobre técnicas de conservação de energia. O 
estudo mostrou que o treinamento supervisionado em domicilio por meio de 
videoconferência é viável em relação a melhora do quadro clínico e QV.  

Nascimento et al., (2015) realizaram um estudo prospectivo, com o objetivo de 
avaliar os efeitos do PRPD na função pulmonar, tolerância ao exercício, QV e 
inflamação sistêmica em pacientes com DPOC. A amostra inicial foi de 25 pacientes, 
no entanto 14 completam o PRPD, que teve duração de 8 semanas com 3 sessões 
semanais. O estudo concluiu que o PRPD promove melhora na capacidade funcional, 
QV e inflamação sistêmica.  

Burkow et al., (2015) realizaram um estudo de viabilidade, com objetivo de 
avaliar a aceitação do paciente ao PRPD em grupos online com supervisão. A amostra 
foi de 10 pacientes. O programa teve duração de 9 semanas, sendo 2 sessões 
semanais conduzidas por fisioterapeuta, 1 ou 2 sessões semanais com uso de vídeo 
de exercício e 1 sessão semanal de consultas individuais com fisioterapeuta ou 
enfermeiro. O estudo concluiu que PRPD grupos online podem ser viáveis para 
pacientes com DPOC.  
Os treinamentos realizados pelos programas estão detalhados na Tabela 1.  
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Discussão   

A presente revisão sistemática aborda os programas de atendimento domiciliar 
de pacientes com DPOC disponíveis na literatura e teve o objetivo de verificar os 
treinamentos realizados nos PRPD em pacientes portadores de DPOC e métodos 
utilizados para verificação da QV e capacidade funcional. 

Existem diversos fatores que dificultam a adesão e aderência ao PRP, sendo a 
adesão o primeiro contato do paciente com o programa, e aderência a permanência 
no programa pelo período total de acompanhamento (ALMEIDA et al., 2007). Os 
principais fatores que impedem a aderência dos indivíduos a programas de 
reabilitação, são: o rompimento da rotina, distância para centro clínico, dificuldades 
no transporte desses pacientes, principalmente os que estão em estágios mais graves 
da doença e os que são oxigenodependentes (DIAS et al., 2013; OLIVEIRA et al., 
2010; MINET et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015 e BURKOW et al., 2015). Uma 
alternativa para melhorar a aderência desses pacientes é a realização de PRP em 
domicílio, e existem diversos estudos que garantem melhoras na QV e tolerância ao 
exercício, mesmo quando comparado a programas realizados em ambulatórios 
(SPENCER et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010; NASCIMENTO, IAMONTI e JARDIM, 
2013; JOLLY et al., 2014).  

Os estudos adotaram diversos recursos para aumentar a aderência aos 
programas de reabilitação, tais como, a distribuição de diários de monitorização, 
telefonemas e convocação de visitas dos pacientes a centro clínicos, orientação sobre 
a doença e importância da realização do treinamento na melhora da condição clínica, 
também foram utilizados. O estudo de Burkow et al., (2015) apresentou a maior taxa 
de aderência ao programa, sem nenhuma desistência, porém, este fato pode estar 
relacionado a quantidade de pacientes incluídos no programa que foi de apenas 10 
indivíduos. O segundo estudo com maior aderência foi de Pradella et al., (2014) onde 
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apenas 12% da amostra inicial não completaram o programa, as estratégias adotadas 
pelo estudo para melhorar a aderência foi a distribuição de diários de monitorização 
para registrar o treinamento realizado e semanalmente o terapeuta telefonava para 
verificação da aderência ao programa e dar incentivo ao indivíduo.  

Dos estudos incluídos, 3 compararam os resultados de dois grupos, domiciliar 
e ambulatorial. A aderência do grupo domiciliar apresentou um número 
consideravelmente maior, fato este que demostra a facilidade em completar PRP 
realizados em domicílio, dado encontrado nos estudos de Oliveira et al., (2010) e 
Spencer et al., (2010). Porém, o estudo de Jolly et al., (2014) a maior taxa de 
abandono foi no grupo que realizou o programa em domicílio, autores atribuíram o 
abandono a falta de incentivo no ambiente domiciliar. 

Em contrapartida, a falta de incentivo é um complicador da aderência ao PRP 
realizados em domicílio, pois sem ter a presença do terapeuta durante as sessões, a 
realização do treinamento depende apenas do próprio paciente. Com isso, o estudo 
de Burkow et al., (2015) desenvolveu um programa baseado em grupos de pacientes 
com DPOC online, no qual, os pacientes puderam compartilhar experiências e 
incentivar uns aos outros durante o treinamento, que sempre era supervisionado.  

As amostras dos estudos eram compostas em sua maioria por indivíduos com 
idade igual ou superior a 40 anos, isso se deve a prevalência da DPOC, que é maior 
em indivíduos nessa faixa etária. A classificação da DPOC das amostras foi baseada 
nos critérios da GOLD, conforme resultado da espirometria, que gradua o nível de 
obstrução ao fluxo aéreo, atualmente é classificada em quatro estágios: estágio I, leve; 
estágio II, moderada; estágio III, grave e estágio IV, muito grave. Poucos estudos 
tiveram amostras que compartilharam o mesmo estágio da DPOC, fato ocorreu 
somente com a amostra do estudo de Spencer et al., (2010), no qual, todos os 
pacientes eram do estágio II, moderado. Os estudos de Jolly et al., (2014); Pradella et 
al., (2014); Burkow et al., (2015) e Minet et al., (2015), tiveram amostras com 
diferentes estágios em um mesmo grupo, e os estudos de Oliveira et al., (2010); 
Nascimento et al., (2015) e Dias et al., (2013) não detalharam o estágio da DPOC da 
amostra estudada, fator esse, que implica na aplicabilidade dos protocolos de 
atendimento, pois o estágio da DPOC pode interferir no resultado da reabilitação 
(FERNANDES, 2009).  

Segundo GOLD, os PRP devem ter por objetivo a diminuição dos sintomas e 
melhora da QV. Dos estudos analisados apenas o estudo de Oliveira et al., (2010) não 
avaliou a QV em nenhum momento do programa, conduta que não está de acordo 
com as normas da GOLD. Os demais estudos utilizaram pelo menos 1 ou 2 
questionários para este desfecho.  

A avaliação da QV foi analisada por meio de aplicação de questionários 
validados, os mais utilizados nos estudos foi o SGRQ e o SF-36, presente em 4 dos 8 
estudos selecionados. O SGRQ avalia a QV de pessoas com DPOC, possui 50 itens 
divididos em três domínios (sintomas, atividade e impacto), e possui pontuação de 0 
a 100, quanto maior a pontuação pior é a QV relacionada aquele domínio (BUSS e 
SILVA, 2009). Os estudos de Spencer et al., (2010); Pradella et al., 2014; Jolly et al., 
(2014) e Burkow et al., (2015) o utilizaram e encontraram melhora na pontuação do 
questionário no final do programa. O SF-36 é um questionário que possui 36 itens 
divididos em 8 domínios (capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de 
saúde, vitalidade, aspectos sociais e emocionais e saúde mental) e possui uma 
pontuação de 0 a 100, quanto menor a pontuação pior é a QV (BUSS e SILVA, 2009). 
Os estudos Jolly et al., (2014) e Nascimento et al., (2015) o utilizaram e após a 
intervenção foi identificada uma melhora na QV. 
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Os estudos incluídos nesta revisão realizaram programas com tipos de 
treinamento, intensidade, duração e quantidade de sessões diferentes entre os 
programas. No entanto, todos os estudos incluídos, realizaram treinamento com 
exercícios e aconselhamento sobre a doença.  

A revisão de Silva e Dourado (2008), relata que a realização de exercício 
aeróbio apresenta pouco efeito na fraqueza e atrofia muscular, sendo necessário a 
realização de treino de força, para melhorar a força muscular periférica. O treinamento 
combinado é mais bem aceito, por ser tolerável e diversificado, o que pode resultar 
em maior aderência ao programa.  

Dos estudos analisados, três não realizaram a combinação de exercício 
aeróbico e resistido. O estudo de Burkon et al., (2015) realizou apenas exercícios 
resistidos de membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII), na avaliação 
de QV foi encontrada melhora, porém não significativa segundo o SGRQ. O estudo 
de Dias et al., (2013) não realizou exercício resistido, apenas aeróbico de MMSS e 
caminhada, os resultados não encontraram diferenças significativas na DTC6 e QV. 
Pradella et al., (2014) em seu estudo realizou exercício aeróbico de MMSS e 
caminhada, encontrou aumento da DTC6 e melhora nos escores de QV. A diferença 
entre esses dois estudos foi o método de análise da QV, pois Dias et. al., 2013 utilizou 
o AQ-20 e Pradella et al., (2014) o SGRQ. O treinamento também divergiu na 
sequência e tipos de exercícios, enquanto Dias et al., (2013) realizou exercícios 
aeróbicos, reeducação respiratória e alongamentos, o de Pradella et al., (2014) 
realizou treinamento aeróbico dividido em 4 fases, em que cada semana o tipo e/ou 
intensidade do exercício mudava.  

O estudo de Nascimento et al., (2015) e Jolly et al., (2014) realizaram 
treinamento baseado em exercício aeróbico e exercício resistido de MMSS, ambos 
melhoram a capacidade física conforme resultado de ISWT utilizado por Nascimento 
et al. (2015) e DTC6 utilizado Jolly et al., (2014). Também foi identificada melhora na 
QV conforme resultado do SF-36, utilizado por ambos.   

Os demais estudos, Spencer et al., (2010), Oliveira et al., (2010), e Minet et al., 
(2015) realizaram exercício aeróbico e resistido de MMSS e MMII, e em ambos foram 
identificadas melhoras na capacidade funcional e QV. Para verificação da capacidade 
funcional, Spencer et al., (2010) utilizaram o TC6 e ISWT, Oliveira et al., (2010) 
utilizaram o TC6 e Minet et al., (2015) utilizaram os testes Timed “Up and Go” (TUG) 
e o teste de levantar e sentar, ambos avaliam  

Os pacientes incluídos no programa de Spencer et al., (2010) realizaram 30 
minutos de caminhada e mais 30 minutos de exercícios de fortalecimento de MMSS e 
MMII. Ao final do programa, os pacientes apresentam melhora significativa na DTC6 
e na pontuação média total do SGRQ e não houve diferenças expressivas nesses, 
quando comparado os resultados dos grupos que realizaram o programa em 
ambulatório ou em domicilio, e esses benefícios foram mantidos por 12 meses após o 
final do programa.  

Oliveira et al., (2010) desenvolveram um programa composto por uma 
combinação de exercícios aeróbios de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima 
(FC máx.) e exercícios de fortalecimento de MMSS e MMII com 50% da carga máxima 
alcançada no teste de repetição máxima (1RM), associado a exercícios calistênicos. 
Após 12 semanas de programa, os pacientes apresentaram aumento significativo na 
DTC6 e diminuição no índice de BODE (B – body mass index; O – airflow obstruction; 
D – dyspnea; E – exercise capacity).  O índice de BODE é considerado um preditor 
de mortalidade para os pacientes com DPOC, é composto por 4 itens: índice de massa 
corporal, grau de obstrução das vias aéreas por meio de espirometria, dispneia com 
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a utilização da escalda MRC e DTC6. O resultado das variáveis é de 0 a 10, sendo o 
0 indicativo de baixa gravidade da doença e 10 alta gravidade (GIANJOPPE et al. 
2014).   

A intervenção elaborada por Jolly et al., (2014) foi baseada em caminhada por 
40 a 60 minutos e exercícios de fortalecimento de MMSS com uso de halteres de 1 
quilograma (Kg). Após nova avaliação ao final do programa, foi identificado melhora 
na QV, aumento no tempo de tolerância no teste submáximo em cicloergômetro e a 
distância percorrida no ISWT.  

Pradella et al., (2014) em seu estudo, realizaram um programa com exercício 
aeróbio por 40 minutos com intensidade de 60 a 70% da FC máx. treino de escada, 
exercícios para fortalecimento de MMSS com 1Kg, alongamentos e ao final da sessão, 
relaxamento por 30 minutos. Os pacientes foram instruídos a realizar o treino por 5 
vezes na semana. Ao final do programa, foi identificada uma alteração 
significativamente melhor na DTC6 e na QV.  

Dias et al., (2013) em seu estudo incluiu exercícios de reeducação respiratória 
em seu programa, associado e exercícios aeróbios para MMSS e caminhada. Dias et 
al., (2013) não detalharam os exercícios de reeducação respiratória, porém Fernandes 
(2009), em uma revisão de literatura, cita que os exercícios mais comuns são a 
respiração freno labial e diafragmática. Os resultados do estudo de Dias et al., (2013) 
demostraram um aumento no tempo de resistência respiratória, no entanto, não teve 
aumento significativo na DTC6 e não houve melhora na QV. No entanto, o estudo 
Trevisan, Porto e Pinheiro (2010), realizou treinamento de musculatura respiratória 
com uso de aparelho que gera resistência inspiratória e treino de fortalecimento de 
quadríceps, ao final do programa foram encontradas aumento da pressão inspiratória 
e expiratória máxima e aumento de força do quadríceps, melhorando a capacidade 
física evidenciada pelo aumento da DTC6 e melhora da função pulmonar, verificada 
pela espirometria.  

Atualmente há estudos que abordam o programa domiciliar de outras formas, 
tais como o trabalho de Burkon et al., (2015) e Minet et al., (2015). Ambos os trabalhos 
analisaram a viabilidade de realizar as sessões supervisionadas por meio de 
videoconferência, porém o conhecimento sobre o uso, custos e efeitos sobre os 
resultados ainda é limitado.  

A intervenção adotada por Minet et al., (2015) consistia em sessões de 
aconselhamento e acompanhamento durante o treinamento, ou seja, todas as 
sessões eram supervisionadas por Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional (TO). O 
treino era composto por exercícios para fortalecimento de MMSS e MMII, exercícios 
resistidos com uso de faixa elástica, sentar e levantar e treino de escada 
(detalhamento do treinamento na tabela 1). Houve também 1 ou 2 sessões com TO 
para aconselhamento sobre técnicas de conservação de energia. Os resultados 
encontraram melhora significativa na capacidade física e QV, e mostrou que 
intervenções via videoconferência apoia a reabilitação de indivíduos com DPOC, 
especialmente aos indivíduos no estágio muito grave IV, pois a ida a centro clínico ou 
ambulatório seria um fato complicador a adesão ao programa e a inclusão em PRPD 
sem supervisão, poderia não oferecer o suporte e segurança adequada ao paciente.  

O estudo de Burkow et al., (2015) também realizou PRPD com uso de 
videoconferência, programa teve duração de 3 semanas. As sessões eram compostas 
por palestras e discussões, o treinamento era baseado em exercícios resistidos de 
MMSS e MMII. A avaliação inicial e final do programa foi realizada baseada no 
resultado do SGRQ, que teve uma melhora no escore da média final, indicando um 
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efeito clinicamente significativo, no entanto, quando avaliado os domínios 
separadamente não foi encontrado diferenças significativas.   

Os estudos de Minet et al., (2015) e Burkow et al., (2015) foram realizados em 
países desenvolvidos, Dinamarca e Noruega respectivamente, onde, o nível 
socioeconômico e o acesso a essa tecnologia são maiores. No entanto, em países 
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento essa não é a realidade. Em estudo de 
Schneiders et al., (2015) demonstra o perfil sociodemográficos dos pacientes com 
DPOC no estado de Santa Catarina, no qual, a maioria dos pacientes são de baixa 
renda, fator este, que dificultaria a adesão a programas com esta tecnologia.   

Dentre os principais objetivos dos trabalhos citados até o momento, incluem a 
avaliação de melhora na capacidade física, melhora na QV, porém avaliar os efeitos 
do treinamento físico sobre a inflamação sistêmica em pacientes com DPOC não é 
muito explorado pelas pesquisas. Entretanto o estudo de Nascimento et al., (2015) 
teve por objetivo a avaliação dos efeitos de um PRP na função pulmonar e inflamação 
sistêmica em pacientes com DPOC. O treinamento foi baseado em atividade aeróbica, 
exercícios resistidos de MMSS, exercícios de alongamento e relaxamento. Ao final do 
programa, os resultados demostraram que o programa além de melhorar a tolerância 
ao exercício físico, força da musculatura respiratória e QV, também controla a 
inflamação sistêmica pela diminuição dos níveis plasmáticos de Interleucinas-8.  

Wehrmeister (2011), sugere que os órgãos públicos de saúde tenham atenção 
aos PRP, pois a reabilitação pulmonar é uma ferramenta fundamental na melhora 
clínica dos pacientes com DPOC, sendo necessário a implementação de políticas 
públicas que incluam na rotina dos serviços de saúde.  
Conclusão  

Os PRP realizados em domicílio em pacientes com DPOC são uma alternativa 
de intervenção para melhora da capacidade física e QV, devido a maior aderência ao 
programa, mesmo quando comparados aos programas realizados em ambulatórios. 
Os programas devem se basear em verificação da QV por meio de questionários 
validados, aconselhamento sobre o prognóstico da doença e importância da prática 
de exercícios físicos para diminuição dos sintomas, verificação da capacidade física 
por meio de testes consolidados e o treinamento deve conter exercícios aeróbicos e 
resistidos, pois quando combinados geram melhores resultados. Desta forma, os 
PRPD são formas efetivas e promissoras para o tratamento dos pacientes portadores 
de DPOC devido ao baixo custo e maior aderência ao programa.  
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Resumo 
Esta é uma resenha do capítulo intitulado “Ser Humano, Cultura e Sociedade e a 
Relação Entre o Indivíduo e a Sociedade”. Este capítulo é de autoria de Isabella de 
Araújo Vilella et al. O capítulo aqui resenhado foi publicado no portal Facesa Livro 
Acadêmico Digital, 1ª edição, p. 16-37, 2018. 
 
Palavras-chave: Ser humano; Cultura; Sociedade; costume. 
 
Abstract 
This is a review of the chapter entitled, Being Human, Culture and Society and the 
Relationship Between the Individual and Society. This chapter was authored by: 
Isabella de Araujo Vilella et.al. The chapter reviewed here was published on the 
Facesa Digital Academic Book portal. 1st edition. for. 16-37, 2018. 
 
Keywords: Human Being; Culture; Society; Custom. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del capítulo titulado “El ser humano, la cultura y la sociedad y la 
relación entre el individuo y la sociedad”. La autoría de este capítulo es Isabella de 
Araújo Vilella et al. El capítulo reseñado aquí fue publicado en el sitio web de Facesa 
Livro Acadêmico Digital, 1ª edición, p. 16-37, 2018. 
 
Palabras clave: Ser Humano; Cultura; Sociedad; Costumbre. 
 
Resenha 

Esta é uma resenha do capítulo intitulado “Ser Humano, Cultura e Sociedade e 
a Relação Entre o Indivíduo e a Sociedade”. Este capítulo é de autoria de Isabella de 
Araújo Vilella et al. O capítulo aqui resenhado foi publicado no portal Facesa Livro 
Acadêmico Digital, 1ª edição, p. 16-37, 2018. 

Isabella de Araújo Vilella et al. de modo essencial dizem que necessitamos da 
cultura. Todavia, precisamos de história, experiências de linhagens passadas, da 
capacidade de ensinar uns aos outros. A cultura teve definição por Edward Tylor como 
conjunto de arrumação contendo conhecimento, religião, Direito, ética, culturas e 
outras aptidões e tradições contraídas pelo indivíduo integrante da sociedade. Taylor 
afirma que a diferenciação da cultura é a terminação dos métodos de conhecimentos. 
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Vilella et al. de forma extraordinária afirmam que, precisamos da interação em 
sociedade, pois nenhuma conduta grupal é biologicamente herdada. Ao nascer não 
temos consciência relacionada à fé ou preferência por comida. O convívio social como 
o método de comunicação, as práticas rotineiras de alimentação, vestimentas, são 
vivências partilhadas que se repetem em boa parte dos indivíduos em grupo, e 
denominamos de socialização, resultado da cultura de aprendizado. 

Os autores, com clareza, aduzem que a socialização sob a ótica de Peter e 
Brigitte Berger não existe um final, podendo ser dividida em socialização primária e 
socialização secundária. Esta sendo formada pela educação escolar, o trabalho e 
outras entidades, e aquela formada pela família. As metodologias de conhecimento 
da vida social foram estudadas por esses autores, demonstrando que o agir necessita 
ser moldado desde a existência sendo um procedimento interminável, pois é utilizado 
em toda vida social. 

O texto, com propriedade, ilustra que a socialização compreende todas as 
maneiras de conhecimento em sociedade. Inicia com comportamento no seio familiar 
e estende-se a convívios sociais mais amplos, como a escola, a comunidade, local de 
trabalho etc. A socialização é uma maneira de ensino, mas transcende isso. Os 
modelos comportamentais esperados são sugeridos pela convivência social. Logo, 
podemos aguardar qualquer espécie de resposta, pois conhecemos dos nossos 
comportamentos pessoais ao interagir com outros. 

O capítulo, com eficiência, define que, caso adotarmos uma Religião, nós 
ingressaremos em nova categoria de amizade ou estipulada atividade física, 
estudamos a melhor maneira de interagir com os integrantes daquele grupo. Não 
percebendo, esse meio de convívio social está nos socializando. Toda cultura é um 
exemplo distinto para conseguir esses fatos indispensáveis para a vida social. Nossos 
comportamentos são adquiridos com a convivência, o que se modifica frequentemente 
conforme a sociabilidade coletiva de normas transmitidas.  

A obra de maneira relacionada informa que, quando adequada ação se torna 
costume ou hábito, vivenciamos com normalidade, e deslembramos que 
necessitamos convivência com a sociedade para adquirir experiências, crenças, 
moral, ética, isso é atraente a respeito da socialização. Segundo a percepção de 
Edward Tylor, embora a cultura seja um conjugado complexo, estudado por 
integrantes da sociedade, para impedimento de se tornar um “animal cultural”. A 
cultura é afetada por uma profunda autonomia ou por grande parte desses raciocínios, 
tornando-se “natural” à ciência.  

Vilella et al. de forma relevante afirmam que o indivíduo da espécie Homo 
sapiens tem aptidões inatas, como linguagem e inteligência, não são capazes de 
repeti-las de maneira natural, necessitando do meio para seu aprimoramento. Existem 
exemplos históricos com potencial em indicar que os indivíduos são completamente 
dominados pelo controle do meio ambiente nos atos humanos denominados “criança 
selvagem” ou “menino lobo”. Por motivos ignorados, de tal modo nomeado, 
desamparados em florestas ou áreas afastadas fora de contato com outros seres, 
quiçá desde muito novos. Localizados mais velhos, comumente tinham um 
comportamento animal. 

Os autores, com brilho, expõem que os episódios mais conhecidos são na 
Índia, as irmãs Amala e Kamala encontradas em 1920. Elas comiam carne crua ou 
assada, ao invés de usarem a fala faziam barulho, andavam sustentadas pelos braços 
e pernas e não manifestou sinal simpatia. O reverendo Singh, titulado por uma 
povoação a sudoeste de Calcutá para retirar espíritos, teria descoberto que os 
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"espíritos" eram duas garotas crianças, as quais dormiam e se alimentavam com uma 
matilha. Acompanhando-as até onde viviam, Singh conseguiu retirar as duas garotas. 

O texto com particularidade elucida que uma tinha oito anos e a outra um ano 
e meio. Ambas foram conduzidas por ele para morarem em seu orfanato. Protegeu-
as da mídia e da ciência. Contudo, ele mesmo colheu e guardou conhecimentos a 
respeito das garotas. Conforme Singh, a inusitada ocasião em que ele observou uma 
delas lacrimejarem, foi quando a garota mais nova faleceu devido à contaminação de 
vermes, as garotas não manifestavam fascinação, aflição ou curiosidade e afetividade 
por outras pessoas. 

O manuscrito de forma prática exemplifica que, de acordo com o casal Singh, 
ainda que Kamala se pareça com alguma criança de sua idade, ela apresentava 
comportamentos de criança de um ano e meio. Todavia, embora calada, 
gradualmente compreendia as palavras, em seguida às proferia. Portanto, infere-se 
que Kamala aos poucos adquiria o dialeto. Ao longo de oito anos Kamala viveu em 
orfanato. Contudo, como nas histórias, reais e fictícias, que originaram a figura de 
Mogli, Rudyard Kipling, vida comprida não era seu destino.  

A obra de maneira coerente informa que, diante à decaída em sua saúde em 
1928, no ano posterior faleceu.  Analisando essas circunstâncias, cientistas finalizam 
que o indivíduo é "um animal cultural" já que vem ao mundo com aspectos que o 
determinam. Porém, necessitamos do fomento da vida em uma sociedade que 
constitua o desenvolvimento de habilidades como sabedoria, comunicação e 
cooperação. São necessários exemplos, sendo a cultura o fundamental, para utilizar 
essas aptidões.  

Isabella de Araújo Vilella et al. de forma contundente dizem que, considerando 
um fragmento de artigo de jornal científico votada à evolução as dos indivíduos: Em 
1920, em Calcutá, para afastar os seres malignos, o padre Singh afastou as meninas 
que comiam e adormeciam com uma matilha, acreditando que significavam do 
sobrenatural.  Seguindo elas até o buraco em que ficavam, Singh socorreu as garotas. 
Uma com oito anos e a outra um ano e meio. Elas foram morar em um orfanato, 
dirigido por sua esposa, garantindo que a mídia não cobrisse o que aconteceu.  

Vilella et al. de forma meritória aduzem que o padre coletou dados sobre as 
meninas. Segundo ele, as crianças não apresentavam expressão e não simpatizavam 
com indivíduos. A única vez que Kamala chorou foi quando sua irmã morreu vítima de 
vermes. Para Singh e sua esposa, Kamala parecia um bebê, porém com o tempo 
entendeu falas, começou a proferir e adquirir a elocução. Por oito anos Kamala viveu 
em um orfanato. Não viveu muito, sua saúde arruinou e morreu em 1929.  

Os autores com transparência afirmam que existem pesquisas que dizem que 
os humanos são “animais culturais” estão em constantemente desenvolvimento, pois 
somos criaturas pensantes e temos nossas próprias características. Porém, 
necessitamos que a sociedade viva em comunidade, para termos um relacionamento 
harmonioso. As pessoas aprendem a usar emoções, inteligência e regras para o 
convívio em grupos, com a socialização. 

O texto com particularidade demonstra que todo grupo social tem sua própria 
maneira de viver em uma sociedade com diferentes culturas. As circunstâncias são 
compreendidas quando as pessoas são expostas a elas, ganhando mais caráter e 
conhecimentos. A cada tipo de circunstância, diferentes atitudes são percebidas, por 
exemplo, uma multidão de futebol e um cerimonial de casamento, diversos tipos de 
anseios e reações são percebidos. Numa cultura, a pessoa não se socializa 
individualmente, está sempre se socializando em grupos, modificando tradições e 
costumes. 
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O capítulo com eficiência determina que, diferentes culturas podem ocorrer 
situações semelhantes. No entanto, a ampla heterogeneidade da cultura reforça a 
ideia de que cultura é a influência mútua do homem com a sociedade. Da mesma 
forma que reinventamos nossa cultura, procuramos mantê-la plena. As unidades a 
seguir mostrarão que algumas das variações de uma cultura para outra são na 
verdade as mesmas, porém podem existir reduzidas ou amplas modificações.  

A obra de modo pertinente informa que, a título de exemplo do funeral, a dor 
da perda é reverenciada em algumas culturas, mas em outras, a morte é um momento 
de comemoração. Nossa cultura se preocupa com a solidariedade ao luto dos 
familiares, e reverenciamos este momento. Portanto, em qualquer modo do dia a dia, 
como ir tomar um café, lembre de que somos constituídos de uma cultura e que 
compreender seus meios comporta possuir uma visão dos fenômenos sociais. 

Vilella et al. de forma relevante asseguram que não é a genética que nos dá 
direção, mas sim os atributos inatos indispensáveis para reconhecer a interação 
social. Perceber a convivência social e conhecer as regras é fundamental para a 
construção da capacidade humana. Uma pequena parte de nossas aptidões é 
essencialmente inata, uma grande parte é genética, a maior parte do que fazemos na 
vida é baseado na maneira como vivemos e na troca de sabedorias com a 
comunidade. 
 
Considerações Finais 

O manuscrito, de forma prática expõe que carecemos da cultura. Porém, 
precisamos de biografia de linhagem passadas, da aptidão de disseminar 
ensinamentos. A cultura foi definida por Edward Tylor como um conjugado de 
acomodação abrangendo conhecimento, religião, Direito, ética, culturas e outras 
aptidões e tradições contraídas pelo individuo integrante da sociedade. Taylor afirma 
que a caracterização da cultura é a conclusão dos métodos de conhecimentos 

A obra de maneira conexa informa que a política é influenciadora do indivíduo 
para a construção de como viver em sociedade, existindo regras a serem seguidas, 
respeitando a natureza da sociedade e suas particularidades. Roque de Barros Laraia, 
antropólogo brasileiro, diverge com os conteúdos deterministas e sua alusão é que 
estando em lugares parecidos, mesmo longínquos geograficamente, os indivíduos 
criam costumes distintos. 

O artigo com eficiência define que, através da cultura, expandimos 
comunicações, destarte o homem é condicionado ao procedimento de interação. Os 
costumes introduzem o indivíduo na sociedade, não existem indivíduos que não sejam 
parte da coletividade. Ao nascermos, trazemos atributos naturais, porém no processo 
de evolução necessitamos de oportunidades sociais.  
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Resenha da obra: 
SOUZA, Alexandre José Felipe de Souza; SANTOS, Ana Gabriela Esteves dos 
Santos; CARVALHO, Fernanda Tarabaika; RIBEIRO, Lucas Emanuel Guímel 
Carvalho. O aparecimento do homo sapiens - uma espécie que trabalha.  
GONÇALVES, Jonas Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: aspectos 
antropológicos e sociais. Valparaíso de Goiás: Sena Aires, 2018. Disponível em: 
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Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “O aparecimento do homo sapiens – uma 
espécie que trabalha”. Este artigo é de autoria de: Souza, Alexandre José Felipe de 
Souza; Santos, Ana Gabriela Esteves dos Santos; Carvalho, Fernanda Tarabaika; 
Ribeiro, Lucas Emanuel Guímel Carvalho. 
 
Palavras-chave: Aparecimento, Homo Sapiens, Espécie, Trabalha. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “The appearance of homo sapiens – a species 
that works”. This article was authored by: Souza, Alexandre José Felipe de Souza; 
Santos, Ana Gabriela Esteves dos Santos; Carvalho, Fernanda Tarabaika; Ribeiro, 
Lucas Emanuel Guímel Carvalho. 
 
Keywords: Appearance, Homo Sapiens, Species, Works. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “El surgimiento del homo sapiens – una 
especie que funciona”. Este artículo es de autoría de: Souza, Alexandre José Felipe 
de Souza; Santos, Ana Gabriela Esteves dos Santos; Carvalho, Fernanda Tarabaika; 
Ribeiro, Lucas Emanuel Guimel Carvalho. 
 
Palabras clave: Apariencia, Homo Sapiens, Especie, Obras. 
 
Resenha 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “O aparecimento do homo sapiens - uma 
espécie que trabalha”. Este artigo é de autoria de: Souza, Alexandre José Felipe de 
Souza; Santos, Ana Gabriela Esteves dos Santos; Carvalho, Fernanda Tarabaika; 
Ribeiro, Lucas Emanuel Guímel Carvalho; O artigo aqui resenhado foi publicado pela 
editora Sena Aires, em 2018, páginas 43-62. 
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Os autores esclarecem que o macaco deu origem ao homem, segundo Darwin 

e a comunidade científica, a ciência não aceita a ideia de um “criador” possa existir, 
bem como que os seres humanos mesmo com capacidade de raciocínio possam ser 
privilegiados. 

Aqui chamam a atenção para os evolucionistas, dizem que os primeiros 
hominídeos se originaram das transformações das famílias de símios, a origem da 
nossa espécie se deu pelas transformações biológicas e pelo desenvolvimento 
cultural, o homem e o macaco evoluíram.  

Portanto, evidenciam que essas mudanças foram feitas por interferência 
biológica e cultural, pela seleção natural a qual sobrevive os mais fortes, tendo em 
vista as pesquisas arqueológicas a evolução humana se deu pelo homo sapiens, a 
qual era diferente dos primatas pela sua postura ereta e se comunicavam por 
desenhos. 

Isto, por si, já deu a garantia da alimentação com a agricultura e a domesticação 
de animais desenvolveram a sociedade primitiva, sendo que o homem começa a 
trabalhar para garantir sua sobrevivência, melhorando a condição evolutiva da sua 
espécie. A humanidade evolui sempre o lado carnal e o espiritual quando faz a adição 
do aprendizado na convivência e comunicação. 

As evidências apontam justamente que a necessidade da proibição do incesto 
é para possibilitar a “troca de mulheres entre homens”. Essa reprovação se dá pela 
garantia de saúde de fatores genéticos e psíquicos. 

A obra, de maneira pertinente, aduz que o mercado é dominado pela troca, a 
qual é originária da idade média, e pela lei da oferta e da procura. Porém, depois da 
crise aconteceu um renascimento comercial, em que o comércio trouxe a moeda. Os 
seres humanos cotidianamente realizam trocas de objetos, atos ou informações entre 
si, possibilitando uma evolução significativa, conseguindo se subsistir com mais 
facilidade devido essas colaborações. 

Portanto, o texto, com grandeza, afirma que depois da proibição do incesto, 
começou a troca de mulheres entre tribos, assegurando assim a continuação de uma 
cultura e gerando paz entre si, uma vez que tinha filhas e irmãs nas outras tribos é 
não podiam atacar. Deixando de ser “bandos” e se transformaram em sociedade 
melhorando suas atividades.  

Nesse mister, cabe analisar a reciprocidade da troca amor, carinho e 
compreensão que se deu por essas trocas de mulheres desconhecidas que ao se 
casar tinham de criar esse contato e laços. Torna-se mais fácil trocar com uma pessoa 
que já conhecemos e convivemos com os mesmos objetivos por meio dessa confiança 
no sentido de um franqueado ou sócio, as empresas usam da reciprocidade para 
estabelecer uma relação de confiança com os seus clientes. E há reciprocidade na 
relação de patrão e trabalhador, o patrão dá o dinheiro referente a mão de obra do 
trabalhador. 

Quando se examinam os seres humanos, tem-se noção de certo e errado por 
sua formação social e familiar, a qual são combinações de variados tipos de opiniões, 
diversidades e crenças, as pessoas são produtivas, ajudam no funcionamento do bem 
social, cada um tem uma habilidade. Todavia, no reino animal, é estabelecida uma 
hierarquia em que o animal nasce com um lugar e desempenha o mesmo até o final 
da sua vida vedado sua opção de mudança. 

Nesse ponto, os seres humanos podem mudar de escolhas se capacitando 
para fazer diversas funções e projetos ao decorrer da vida. Consequentemente essa 
evolução rápida gerou o individualismo, numa crescente ambição dentro dos grupos 
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sociais, voltando se cada vez mais para aproximar as pessoas, no sentido da 
conectividade seja mais que virtual, o surgimento das redes sociais se deu no sentido 
de “aproximar” as pessoas, sendo enxergado a reciprocidade pelos atos na internet,  

É certo que o ser humano tem o princípio de respeitar as leis de uma sociedade 
e de um país, sendo que todas a leis não podem ser contra a dignidade humana, 
sendo pensadas na preservação da moral do cidadão, e se faz necessária que a 
maioria as aprove, as trocas entre os seres humanos e dada sempre pela coletividade, 
sendo pensada de como a nossa ação mudará o meio de convívio social. 

O estudo, brilhantemente, explica que a palavra cultura tem significados 
distintos no cotidiano, a qual se faz capaz de fazer a definição e o julgamento dos 
seres e povos de acordo com seu uso. Todavia, dá aptidão das pessoas de aludir em 
palavras e conceitos no sentido de dá entendimento para algo vivenciado, sem apelar 
para livros, reflexão ou instituições. 

A partir daí, se o ser é possuidor, dominador e tem o conhecimento da letra, ele 
“tem cultura''. Há uma complexidade na conceituação de cultura, a antropologia o 
define como uma rede de significados que dá sentido ao mundo pelo qual cerca um 
indivíduo ou uma sociedade. Essa rede junta um conjunto variado de aspectos, sendo 
crenças, valores, leis, moral, costumes, línguas etc. Portanto, o senso comum conclui 
que a cultura faz a diferenciação das pessoas. 

A pesquisa, com razão, verificou que a antropologia se concentrou na 
apreciação da cultura, explicando a distinção do comportamento entre os povos 
europeus e os demais povos. A ciência da antropologia é dedicada em estudar o 
homem, e seu meio social bem como, quaisquer ambientes culturais a ele 
relacionados. Graças a ela as populações conseguem ter contato com costumes 
diferenciados dos habituais, promovendo um choque cultural sendo evidenciado a 
cultura pertencente a cada país. 

Por sua vez, os símbolos se formam pela comunicação e a socialização da 
espécie humana que tem a habilidade de simbolizar, ao se comunicar se faz a 
tentativa de transmissão de uma ideia pelo som. Portanto, essa flor só existe 
naturalmente, mas não é “real”, nota-se que é o som que identifica esse acontecimento 
e os símbolos não conseguem passar fielmente o que estamos a pensar. 

Nesse sentido pelas experiências, simbolizando damos qualidade e 
qualificamos o mundo, já no meio natural é extinto as qualidades a transmissão rápida 
de ideias e sentimentos se dá pelos símbolos expressando coisas, ideias e pessoas 
ausentes, sendo que cada cultura tem seus conjuntos de símbolos, de maneira criativa 
no “comunicar humano”. 

Há que se lembrar também que, a identificação da posição do status social ou 
de sua função é feita pelos objetos do cotidiano, o conjunto de conceitos e valores se 
dá pelo repertório de palavras. A cultura então é um conjunto de símbolos, sendo 
evidenciado as características culturais de um determinado local. 

No que concerne à cultura oriental, o líder não necessita ser “simpático” ou 
“bom” para conseguir a confiança, admiração ou reconhecimento de seus 
subordinados. Porventura, na cultura ocidental, é necessário o líder “mostrar” que é 
digno do cargo a qual ocupa “conquistar” certa confiança. Sendo notório a 
compreensão e a necessidade de certos símbolos de um grupo para mantê-los e fazer 
suas reproduções. 

De maneira importante, os autores dizem que boa parte de nossa comunicação 
é concebida através da “convenção social”, em que é a adaptação da conversa para 
alguma situação. Os símbolos que saem da sua cultura para outra são integrados e 
vão com ações diferentes que se incorporam aos outros parâmetros de interpretação. 
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Pode ser dado também uma qualidade a um grupo ou ser, a ideia dos símbolos é 
variável se observado o contexto da história pode sofrer alteração nesse significado. 

Ademais, percebe-se que para a inserção do ser na sociedade, é preciso que 
haja comunicação entre as pessoas na sua convivência. 
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BARSALINI, Glauco. Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito. Revista da 
Faculdade de Direito Padre Anchieta, Ano 5, n.9, nov., 2004. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito?”. 
Este artigo é de autoria de Glauco Barsalini. O artigo aqui resenhado foi publicado no 
periódico “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”, no Ano 5, n. 9, nov., 2004.  
 
Palavras-chave: Imaginação Sociológica; Sociologia Clássica; Sociologia Jurídica; 
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Abstract 
This is a review of the article entitled “Legal Sociology or Sociology of Law?” This article 
is by: Glauco Barsalini. The article reviewed here was published in the journal “Revisit 
da Faculdade de Direito Padre Anchieta”, in Year 5, n.9, Nov. 2004.  
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Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “¿Sociología jurídica o sociología del 
derecho?”. Este artículo es de la autoría de Glauco Barsalini. El artículo reseñado aquí 
fue publicado en la revista “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”, en el 
Año 5, n. 9 de noviembre de 2004. 
 
Palabras clave: Imaginación sociológica; Sociología clássica; Sociología Jurídica; 
Sociología del Derecho; Pluralismo Jurídico. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do artigo intitulado “Sociologia Jurídica ou Sociologia do 
Direito?”. Este artigo é de autoria de Glauco Barsalini. O artigo aqui resenhado foi 
publicado no periódico “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”, no Ano 5, 
n. 9, nov., 2004.  
 Conheçamos, então, um pouco acerca do currículo do autor. Muito do que 
compõe a formação ou a experiência de um autor contribui para a reflexão temática 
dos temas aos quais se propõe a escrever.  
 O autor deste artigo é Glauco Barsalini, 
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 Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, palavras-chave, 
abstract, keywords, introdução, desenvolvimento (Sociologia Jurídica ou Sociologia do 
Direito?), considerações finais, referências. 

No resumo deste artigo, consta uma resenha do artigo intitulado “Sociologia 
Jurídica ou Sociologia do Direito?”. Este artigo é de autoria de Glauco Barsalini. O 
artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Revista da Faculdade de Direito 
Padre Anchieta”, no Ano 5, n.9, nov., 2004.  

O tema deste artigo é “Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito?”. Foi 
discutido o seguinte problema: "Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito?”. O artigo 
partiu da seguinte hipótese “Fundamentos conceituais da Sociologia Clássica são 
importantíssimos para o desenvolvimento da imaginação sociológica”. 

Neste artigo, o objetivo geral foi “criar o método compreensivo, Weberiano”. Os 
objetivos específicos foram: estudar a história humana fundamentado no estado 
dialético, analisar sobre a economia dos povos como infraestrutura das relações 
políticas, das culturas, das religiões, e dos direitos das civilizações. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: “A imaginação 
sociológica é, portanto, a capacidade de entendimento científico do universo e de 
criação intelectual do novo, daquilo que pode ser realizado no futuro”.  
 A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado foi uma leitura crítica sobre as relações conceituais e práticas entre juristas 
e sociólogos. 
  
2. SOCIOLOGIA JURÍDICA OU SOCIOLOGIA DO DIREITO? 
 Glauco Barsalini, de maneira importante, diz que “Assim como existem casos 
jurídicos também acontece os de natureza social (BARSALINI, p. 109, 2004). 
 Ressalta que há autores que diferem sociologia jurídica de sociologia do Direito. 
Estes referidos autores afirmam que a ciência social nasce no pluralismo jurídico, 
entendem assim que o Direito vem da sociedade e mostra que a ciência social não 
vem só da Lei Jurídica.   

Sérgio Cavalieri Filho afirma em sua obra que a Sociologia Jurídica deve 
influenciar na tomada de decisão do juiz, possibilitando-lhe aplicar o Direito em 
consonância com as necessidades sociais. O autor defende que a Sociologia Jurídica 
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deve ter um caráter atuante e não somente analítico. O sistema judiciário deve se 
deixar penetrar de leituras sobre o universo geral da sociedade deve estar sensível a 
tais constatações, adotando como subsídios das sentenças, dados de realidade 
pesquisados pela sociologia. 
  A individualização da sentença se faz muitas vezes necessária para que se 
realize a justiça. Sem levar em consideração o universo social, cultural, político, 
econômico, religioso e ideológico que cerca o sentenciado ou até mesmo a própria 
sentença, constitui, na maioria das vezes, um risco, quando o valor maior almejado é 
a própria justiça. 
  A professora Eliane Botelho Junqueira, ao debater a formação do acadêmico 
de Direito e as normas estipuladas pelo Ministério da Educação por meio da Portaria 
nº.1.886/94, que dizem também respeito à inserção da Sociologia Jurídica nos cursos 
de Direito, lembra uma afirmação de Paulo Lôbo, ex-presidente da Comissão de 
Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB e ex-membro da Comissão de 
Especialistas de Ensino do Direito do MEC, sobre o espírito de tal dispositivo, que 
define a Sociologia Jurídica como matéria e não disciplina. 
  Com base em tal conceito, Junqueira defende que os cursos de Direito devem 
incorporar em suas diferentes disciplinas discussões não somente doutrinárias com 
um viés dogmático, mas também debates jurídico-sociológicos sobre a matéria 
jurídica, ou seja, a Sociologia Jurídica, enquanto matéria que é, deve permear todas 
as disciplinas do Direito, contribuindo para uma formação mais ampla e abrangente 
do estudante. 
  Na impossibilidade de se criar tal sistema interativo e transdisciplinar, Junqueira 
contenta-se com a elevação da Sociologia Jurídica ao status de disciplina, 
ressaltando, todavia, que deverá então estudar as instituições jurídicas, vendo a si 
mesma como um ramo da Sociologia e não parte da teoria do Direito, podendo ser 
denominada de Sociologia das Organizações, ou Poder Judiciário e Resolução de 
Conflitos, dentre outras. O professor Luciano Oliveira ressalta, todavia, que a 
discussão dos termos Sociologia do Direito ou Sociologia Jurídica, na tentativa de 
diferenciá-los, é inútil, pois a Portaria nº.1.886/94 a define com o nome de Sociologia 
Jurídica. Seja ela uma matéria, seja ela uma disciplina, seu nome institucionalmente 
estabelecidos é Sociologia Jurídica. 
  Miranda Rosa observa que o teórico do Direito procura obter o grau mais alto 
de coerência interna comum mínimo de mudança no seu sistema conceitual, de modo 
a contribuir para a manutenção da máxima segurança jurídica. Dessa maneira, é 
criada uma impressão de que o núcleo do Direito é constituído em grande parte de 
princípios permanentes, incidindo as transformações principalmente sobre aspectos 
periféricos ou secundários da ordem jurídica ou, então, operando as mudanças mais 
importantes segundo modos preestabelecidos e gradualmente, sem afetar a unidade 
interna do sistema. Parece que o fato de ter o Direito sido, por muito tempo e como foi 
dito, é esta, se não a única, ciência social verdadeiramente desenvolvida, e o fato de 
que os juristas, em certa fase, foram numerosos e muito atuantes nos passos mais 
importantes para a formação da própria Sociologia como ciência, despertaram alguns 
ressentimentos e certas reservas intelectuais entre os sociólogos. 
  Nesse caldo de cultura jurídica, filosófica e histórica, conforme ressalta Miranda 
Rosa, é que se dá início à Sociologia, forma de pensamento social que se define 
científica, criada, como já vimos, por Auguste Comte. 
  Importa aqui notar, entretanto, que Miranda Rosa, assim como Machado Neto, 
não fazem distinção alguma entre Sociologia Jurídica e Sociologia do Direito. Vimos 
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a falta de consenso existente entre os diversos autores que transitam no terreno da 
ciência social que relaciona a Sociologia com a Ciência Jurídica. 
  Tem-se, com isso, que o estudante de Direito ou de Sociologia tende a ficar 
confuso diante de tantas definições distintas, principalmente levando-se em 
consideração que dentre esses autores, a maioria produz manuais de Sociologia 
Jurídica ou do Direito voltados para esse público. O que importa, em nossa 
concepção, é a compreensão de que tal ciência debruça-se sobre três questões 
fundamentais: o pluralismo jurídico, o acesso à justiça e a eficácia do Direito. 
  Acreditamos que Ciência Jurídica e Sociologia podem se aproximar, e 
vislumbramos a possibilidade de formulação de um método que propicie tal 
aproximação. 
 Boaventura de Sousa revela o distanciamento entre favela e a polícia, faz parte 
do cotidiano de ambos, por isso a correlação social não encontra caminho, e que para 
os policiais a favela é vista como esconderijo de infrator, marginais, ignorando assim, 
a comunidade carente que existe ali (SANTOS, p. 94,1974). 
 Sabadell, de forma relevante, afirma que muito dos autores não difere a 
terminologia sociologia Jurídica da sociologia do Direito, sendo nítida a dificuldade de 
diferenciar uma da outra (SABADELL, 2000). O autor, com clareza, aduz que a 
Sociologia Jurídica estuda as consequências das regras de direito, analisando 
cientificamente a sociedade, de forma certeira. 
 Queira ou não para auxílio do indivíduo na sociedade, a sociologia é o veículo, 
no qual se pode obter reflexões da vida e sociedade. A imaginação sociológica é o 
modo pelo qual o indivíduo obtém a mensagem processada, de maneira a 
compreender seu real significado para si e para outrem, tornando-o capaz de 
compreender o todo interno e externo. 
 Por isso, se faz necessário que os fundamentos teóricos como sociologia 
Clássica, adentre de forma primordial na desenvoltura da imaginação Sociológica do 
indivíduo. 
 Assim, Glauco Barsalini ressalta “A imaginação Sociológica é, portanto, a 
capacidade de entendimento científico do universo e de criação intelectual do novo, 
daquilo que pode ser utilizado no futuro”. (BARSALINI, p. 108, 2004).  

 
Considerações Finais 

Considerando o exposto nesta resenha, entende-se que as diferenças 
aplicadas entre a Sociologia Jurídica e a Sociologia do Direito estão bem mais além 
do que na jurisdição, o seu entendimento pode ser compreendido pela sociologia na 
medida em que seus atuantes se correlacionam com os atuantes de direito. 
Lembrando, há que se considerar a importância do desenvolvimento de outros 
saberes, como religião, artes, filosofia etc.  
 Portanto, compreender as peculiaridades dos tipos de tomadas de decisões 
leva-se a terminologia da Sociologia Jurídica ou da Sociologia do Direito. Dessa forma, 
observa-se que a Sociologia estará com os olhos bem abertos através da imaginação 
sociológica. 
 Desse modo, cada um possui saberes diferentes conforme suas diferenças e 
funções que desempenha na vida. Exemplo a Dona de casa com o conhecimento de 
como arrumar a casa e a Diretora da escola com a gestão escolar também é um 
conhecimento, no final nenhuma é inferior a outra, apenas diferem em suas funções, 
cargos e atos. 
 Sendo assim os estudantes de Direito e seus atuantes devem desenvolver o 
raciocínio científico, por tal ser uma ciência, em outras palavras, atuar com a 
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imaginação sociológica, pois a sociologia jurídica é a consciência, e se atém a 
entender a ligação entre a jurisdição e os atos da sociedade.   
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Resenha da obra: 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Pressupostos Filosóficos para uma 
Antropologia Jurídica”. Este artigo é de autoria de: Crisnanda Pane Siscar, com 
publicação na Revista Jurídica da Faculdade Batista de Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Antropologia Jurídica; Antropologia Filosófica; Diversidade Cultural; 
Legitimidade do Poder Estatal. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “Philosophical Assumptions for a Legal 
Anthropology”. This article is authored by: Crisnanda Pane Siscar, published in Revista 
Jurídica of Faculdade Batista de Minas Gerais. 
 
Keywords:Legal anthropology; philosophical anthropology; cultural diversity; 
legitimacy of state power. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Supuestos filosóficos para una antropología 
jurídica”. Este artículo es de autoría de: Crisnanda Pane Siscar, publicado en la 
Revista Jurídica de la Faculdade Batista de Minas Gerais. 
 
Palabras llave: Antropología Jurídica; Antropología Filosófica; Diversidad cultural; 
Legitimidad del Poder del Estado. 
 
Resenha 
 Trata-se de resenha do artigo intitulado “Pressupostos filosóficos para uma 
Antropologia jurídica”, que foi publicado na Revista Jurídica da Faculdade Batista de 
Minas Gerais e tem como autora Crisnanda Pane Siscar. 
 No que se refere à autora deste artigo, ressalta-se que sua formação é 
Bacharel, Mestre e Doutora em Direito pela Faculdade de Direito/UFMG, além de 
exercer o cargo de Professora da Faculdade de Direito Batista de Minas Gerais e da 
Faculdade de Direito Estácio de Sá Belo Horizonte, e será advogada inscrita na 
OAB/MG. 

Crisnanda Pane Siscar enfatiza com clareza e objetividade a ligação 
antropológica da legitimidade e da eficácia do poder estatal, ao problema da 
manutenção do poder. Cita de maneira assertiva o Lima Vaz, segundo ele, a uma 
transposição entre a violência e a legitimação, em que, pela significação, não coaduna 
nem estabelece, mas sim reparte e destrói.  
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A autora descreve genuinamente que, com muita frequência, quando uma lei 
“não se fixa” no jargão comum, existem fatores sociais para isso. Isso quando a 
mesma não se estabelece, não acompanha as diretrizes, as realidades sociais e não 
tem adaptação ao local na qual será inserida, porque há muitas questões culturais, as 
quais são firmes no inconsciente individual e social. Segundo ela, dificilmente essa 
transformação social e individual será feita de forma sintética e rápida, mesmo que o 
estado use sua força e coercibilidade que lhe compete.  

Pane Siscar traz com muita beleza e transparência, que a veras social é mais 
valiosa do que o direito, e se houver alguma forma de represaria através da lei, ela 
rapidamente se mostrará e todo sociedade a fará se sobressair através da união. A 
escrevente afirma de forma clara, que em todas as situações nas quais essa mudança 
é imprevisível, é indispensável um trabalho de convencimento com a população.  

O manuscrito, de forma objetiva, induz que o direito é um método teórico para 
dilucidar e fundamentar o avanço da população para formas mais dificultosa de poder 
e organização. Segundo a mesma, se um humano, individual ou de um grupo for de 
direito, a ideia subjacente de homem é escancarada, dessa forma a antropologia e a 
o Direito se conectam. 

Siscar evidência poderosamente que a sociedade constrói a legitimação do 
poder, garantindo sua manutenção, desse modo a oscilação entre violência e 
legitimação; o legítimo, carrega um poder no qual a força é a justiça, e ela, por vez, 
em meio a outras destinações fundamentais e fundamentastes, tem o direito a ser 
respeitado. 

A escrevente cita, com firmeza e plenitude, que a história das populações 
políticas do Ocidente apresenta uma cadeia de opiniões de homem, cuja função 
histórico-ideológica é o poder e o direito admitido na sociedade. Ela frisa ainda que a 
ideia de homem imanente dirige e regulariza o desempenho histórico da sociedade 
política. 

Para a autora, todo esforço é um brilhante ato político, mas o que sobrepõe é 
um trabalho teórico que assume a reflexão sobre concepção do homem, seja 
imanente ou teórica, na consciência do corpo social político; expressado 
poderosamente por Crisnanda, há um grande afastamento entre a proclamação formal 
dos direitos humanos e o real estatuto político dos indivíduos, e todos os buracos 
estão sendo preenchidos por antigas e novas formas de violência. 

Crisnanda Pane Siscar, de forma importante, diz que a juridicidade retrata um 
preço básico necessário ao controle do estado, em que a comprovação causa a 
execução dos aparatos organizacionais que direcionam a um cumprimento real das 
garantias humanas. Dessa forma, no que se refere ao debate retratado por Lima Vaz 
(Op. Cit., p. 19), a vivência política só é concebível em virtude de uma ideia do 
indivíduo que dê motivos dessa moção de elevação que o ergue sobre uma 
característica própria ou coletiva. 

O artigo, de forma pertinente, dispõe que a presença política retrata a ascensão 
do indivíduo a um propósito de essência universal. Essa elevação pode ser iniciada 
no ambiente “logos” como meio de conversação que a especificidade do homem é 
contestada no acesso para o universal ou para o universal interrogatório sobre o 
bem/mal, o justo/injusto etc. (Aristóteles). 

A autora, com clareza, aduz que o logos detém um caráter ambíguo de ser 
individual e social manifestando o todo de forma direta que se expressa num diálogo 
de norma de princípios - bem/mal; justo/injusto.  

Siscar, de maneira importante, destaca que a individualidade da pessoa é 
recusada no caminho para universalidade objetiva, contudo se mantém como 
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particularidade, como um todo sólido, em que o indivíduo se figura apto da 
competência de princípios e de encandear o seu ser-em-comum na maneira da vida 
política. 

O artigo, com eficiência, define que o logos se apresenta como universalidade 
concreta e imaterial e bem como universalidade intangível e estruturada. 

A autora, com clareza, denota que o desempenho de socialização não se acaba 
na circunferência selada da existência gregária, porém no campo aberto da existência 
política. Por essa razão, o trabalho determinado às comunidades políticas como 
esforço de garantir ao ser humano uma vivencia social como existência estipulada 
pela razão só pode se concretizar mediante condensação da universalidade objetiva 
e do indivíduo universal no mesmo ambiente do logos. 

O artigo, com notoriedade, dispõe que há três expressões essenciais na 
argumentação dos elos constituintes da comunidade política, impensáveis no seu 
exílio, mas como termos num sistema de relações. São eles: 1) indivíduo particular; 
2) logos universal; 3) indivíduo que se universaliza (ou se socializa politicamente) na 
submissão ao logos. 

É evidenciado de forma nítida pela autora que a terceira expressão é o 
conciliador, uma vez que a pessoa individualmente não tem capacidade de se aludir 
de forma imediata ao logos (ou não seria necessário se sociabilizar politicamente) e o 
logos, este continua impalpável caso não seja manifestado pelo sujeito distinto ou pela 
pessoa que nessa e por essa participação se torna indivíduo universal. 

Por fim, Crisnanda Pane Siscar esclarece, de forma conveniente, que a 
globalização do direito não é um atributo próprio da pessoa, e sim um trabalho a ser 
realizado historicamente pela sociedade política. Daí a grande fábula da raça humana: 
a árdua tarefa de compor uma nova figura de homem como sujeito universal de 
direitos. 
 
Considerações Finais 

A composição evidencia de forma perspicaz que a Clássica Antropologia 
apresenta uma totalidade genérica, já Moderna Antropologia, uma totalidade teórica, 
ao passo que uma Atual Antropologia se depara com um enorme desafio. Não 
obstante, a experiência histórica para direcionar-nos nesse árduo trabalho de edificar 
ao menos as linhas da Antropologia Jurídica, e para este fim é importantíssimo 
relembrar as experiências anteriores para descobrir nele convergências, a fim de 
desvendar os enigmas atuais. Como resultado do desprezo à totalidade genérica, tem-
se como subprodutos o individualismo e o hedonismo consumista, que dispõe à 
pessoa esse desconforto à cooperação social e à percepção de ser ele é parte uma 
integralidade do corpo social.  

O texto exibe de forma refulgente que o arquétipo de homem numa 
Antropologia que se propõe vigente tem por dever considerar o processo civilizatório, 
constituído nas civilizações mundiais, a revolução mercantilista, que rompeu na 
Europa, lançando as bases da primeira civilização mundial. É à luz desse processo 
que deve se dar a inclusão nas sociedades multiculturais. Conciliando ainda este 
universalismo europeu, e a diversidades culturais, sociais etc. Esta Conciliação 
também não pode significar a morte de uma cultura, que viria a ser a erradicação da 
identidade cultural de povos e a sua assimilação ao modo de vida da majoritariamente 
urbana.  

A obra expressa, de maneira soberba, que, em contrapartida, do que foi dito, 
em diversas ocasiões, a proximidade do indígena das cidades trazem adversidades 
como alcoolismo, marginalidade, busca por condições de vida, econômicas e de 
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moradia fora da tribo, com efeito, distancia-os ainda mais de suas tradições e origens, 
conhecidas em determinadas tribos apenas pelas gerações mais velhas. Revela-se 
como um verdadeiro impasse, uma vez que a preservação do seu padrão de 
construções, por conta que em algumas regiões, faz surgir doenças como 
leishmaniose e leptospirose, por se tratarem de casas de pau-a-pique e de paredes 
de barro. Até mesmo os programas de transferência de renda têm efeitos perversos 
que não são compatíveis com o modo de vida indígena, que é o consumismo, meio 
até mesmo de comodidades como a compra de carros e motos, por exemplo, 
substituindo cavalos e bicicletas. 
 
Referências 
 
LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Antropologia e direitos humanos. In: Revista 
Eclesiástica Brasileira, vol. 37, fasc. 145, p. 13- 40, mar., 1977,. 
 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como elaborar uma resenha de um artigo acadêmico 
ou científico. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Vol. 3, n. 7, p. 95–107, 2020. 
DOI: 10.5281/zenodo.3969652. Disponível em: 
<http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/41>. Acesso em: 05nov. 2021. 
 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Modelo de resenha de um artigo acadêmico ou 
científico. Revista Processus Multidisciplinar. Vol. 1, n. 2, p. 04-07, ago. 2020. 
Disponível em: <http://periodicos.processus.com.br/index.php/multi/article/view/225>. 
Acesso em: 05nov. 2021. 
 



 

- 286 - 
 

CAPÍTULO 24 
 
RESENHA DO ARTIGO INTITULADO “DAS MOBILIZAÇÕES ÀS REDES                                        
DE MOVIMENTOS SOCIAIS”151 
 
REVIEW OF THE ARTICLE TITLED “FROM MOBILIZATIONS TO SOCIAL 
MOVEMENT NETWORKS” 
 
REVISIÓN DEL ARTÍCULO TITULADO “DE LAS MOVILIZACIONES A LAS REDES 
DE MOVIMIENTOS SOCIALES” 

 
 
 
 

Cleonice Felícia de Alvarenga152 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3666722055551245 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0792-1967 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: cleo_adm@yahoo.com.br 
 

Cynara Alves do Amaral153 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4110334646639794 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4893-0069 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: cynaraalvesamaral@gmail.com 
 

Leila Ribeiro dos Santos154 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4970035298059742 

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5336-5474 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: leilaribe@gmail.com 
 

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 155 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0661-7709 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4562783933660611 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: dulcemorais@lwmail.com.br 
 

Julio Cesar Fonseca Mollica156 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0348-1124 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8978654511071745 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: juliomollica@gmail.com 
 
 

 
151 A revisão linguística desta resenha foi realizada por Jonas Rodrigo Gonçalves. 
152Graduando em Direito pela Faculdade Sena Aires. 
153Graduando em Direito pela Faculdade Sena Aires. 
154Graduando em Direito pela Faculdade Sena Aires. 
155 Doutorado em Direito Público, pela Universidade Federal de Pernambuco, Mestrado em Economia, pela Universidade de 
Brasília, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil e em Direito do Trabalho, pelo CEUB/CESAPE, e em Direito e 
Processo do Trabalho pela AMATRA/EMATRA e Faculdade Processus, Graduação em Direito, pela Universidade de Brasília, 
Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa e respectiva Literatura, pela Universidade de Brasília, e Administração, pela 
Universidade de Brasília. 
156 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (2019), 
Especialista em Direito Público pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES (2007), graduado em Direito 
pela Universidade Paulista (2005). Inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2007, atua na advocacia 
privada. 



 

- 287 - 
 

Erci Gaspar da Silva Andrade157 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3223-0041 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5310692836496349 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: ercigaspar@senaaires.com.br 
 

 
Resenha da obra: 
SCHERER-WARREN, Ilse. Das mobilizações às redes de movimentos sociais”. 
Revista Sociedade e Estado. Vol. 21, n. 1, p. 109-130, jan./abr., 2006. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Das mobilizações às redes de movimentos 
sociais”. Este artigo é de autoria de: Ilse Sherer-Warren. O artigo aqui resenhado 
publicado pela Revista Sociedade e Estado. Vol. 21, n. 1, p. 109-130, jan./abr., 2006. 
 
Palavras-chave: Movimentos sociais; Sociedade civil; Redes; Cidadania; 
Empoderamento. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “From mobilizations to social movement 
networks”. This article is by: Ilse Sherer-Warren. The article reviewed here published 
by Revista Sociedade e Estado. Vol. 21, n. 1, p. 109-130, jan./abr. 2006. 
 
Keywords: Social movements; Civil society; Networks; Citizenship; Mpowerment. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “De las movilizaciones a las redes de 
movimientos sociales”. Este artículo es escrito por: Ilse Sherer-Warren. El artículo aquí 
reseñado publicado por la Revista Sociedade e Estado. Vol. 21, núm. 1, pág. 109-130, 
enero/abril de 2006. 
 
Palabras clave: Movimientos sociales, Sociedad civil, Redes, Ciudadanía, 
Empoderamiento. 
 
Resenha 

Esta é uma resenha do artigo intitulado “Das mobilizações às redes de 
movimentos sociais”. Este é de autoria de: IlseSherer-Warren. O artigo aqui 
resenhado publicado pela Revista Sociedade e Estado. Vol. 21, n. 1, p. 109-130, 
jan./abr., 2006. 

De Maneira criteriosa, diz sobre as experiências de Ilse Sherer-Warrer, autora 
deste artigo. Atualmente professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, 
com experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia especial. Atua nos 
seguintes temas: movimentos sociais, redes, cidadania, globalização, ações coletivas, 
democracia, participação, exclusão e inclusão social, direitos humanos e 
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multiculturalismo. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1968), mestrado em Sociologia Rural pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1971) e doutorado em Sociologia - 
Université de Paris X, Nanterre (1973). Pós-doutorado na Universidade de Londres 
(1986-87). Pesquisadora Visitante na UNB (2004-05) e em licença sabática na USP e 
UFMG. Foi professora adjunta na UFRJ (1974 a 1981) . 

De maneira relevante, Sherer-Warren aduz que a pesquisa como 
desenvolvimento da sociedade e a globalização, os movimentos sociais destinam-se 
a distinguir e tornar mais complexo, tanto no Brasil como em países da América Latina. 
Essas agitações igualitárias tem sido enérgica, o que não acompanham na prática a 
teoria desses movimentos. Desde o entendimento, procura investigar varias 
similaridades dos indivíduos, atravessado nas reivindicações por direitos, os modos 
de ativismos e de promoção de poder por meio de articulações e participação política 
das organizações em redes. Isso busca compreender sobre o novo modelo da 
sociedade civil formada, evidenciando os diversos tipos de atuações grupais no 
mundo contemporâneo. Isso explica os modelos das pesquisas da segunda metade 
do século XX e precisa de atualizações, antes que surgem novos indivíduos sociais 
ou ambientes políticos. 

Sherer-Warren, de maneira pertinente, afirma que o roteiro das mobilizações 
às redes de movimentos sociais, as dificuldades enfrentadas pelos atores e influentes 
sociais, tal como as suas redes de mobilização, de acordo com os setores temáticos 
de atuação, faz analise relevante para compreender a disparidade existente entre os 
movimentos sociais contemporâneos, sendo que, trata o tema de forma mais 
abrangente e complexo, não apenas listando os movimentos que se decompõe e se 
recriam, mas mapeia de modo geral as demandas de lutas sócio-políticas, suas 
tensões e forma de ação, apresenta assim os recíprocos pontos discordantes e por 
vez correlacionada.  

A autora explica com clareza sobre os objetivos, analisar os movimentos sociais 
civis e contemporâneos no Brasil; participar de redes transnacionais de movimentos, 
encontrar formas de articulação inter-organizacionais, observar se a mobilização na 
esfera publica são frutos da agitação dos movimentos sociais locais, as redes, por 
serem multiformes, aproximam atores sociais diversificados. 

A autora explica com objetividade, que a temática para entender e conhecer as 
ações prévias e o contexto inserido na construção e participação social; relata os 
principais movimentos sociais, que participaram da trajetória de lutas por direitos e 
pela construção da cidadania no Estado brasileiro. E, ainda, configura-se como um 
referencial teórico seguro e profundo para estudantes, pesquisadores e todos aqueles 
que desejam entender como se estabeleceu e como se desenvolveu as relações entre 
sociedade organizada e mobilizada para a conquista e manutenção de direitos, bem 
como a crescente participação na definição de políticas publicas e atuação do Estado. 

A autora, de forma contundente, diz que ao fazer análise dos movimentos 
sociais fragmentados e trazer uma ostentação teórica que remete a análise e reflexão 
em cada setor de interesse apresentado. Ao analisar o ambiente dos movimentos 
sociais na atualidade brasileira, destacam-se os eixos temáticos, que são 
apresentados no processo de mapeamento proposto enquanto a metodologia 
qualitativa, que transita em diversos segmentos da sociedade, e se desdobra em 
pontos que se escolhem. 

O artigo, com propriedade, evidencia que na elaboração de cada parágrafo, 
abordará os argumentos citados nos eixos e sub-eixos nos desenvolvidos parágrafos. 
A conclusão deverá constar o resultado da pesquisa, reafirmando a problemática 
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levantada. Ressaltar uma trajetória de lutas por direitos e pela construção da 
cidadania no Brasil, bem como a crescente participação na definição de políticas 
públicas e atuação do Estado. 

No primeiro eixo, de forma criteriosa, afirma que os movimentos sociais que se 
sobressaem no cenário urbano e rural, movimentos identitários e culturais, gênero, 
etnia, gerações, agitações por busca por direito, movimentos entorno da questão da 
fome e mobilização social na área do trabalho. Esse associativismo local, das 
associações civis, movimentos comunitários e sujeitos sociais incluídos nas causas 
igualitárias vêm empenhando em participar de redes transnacionais de movimentos. 
No segundo eixo, de maneira eficaz, diz que os movimentos sociais globais no setor 
das comunicações e os avanços tecnológicos e o crescimento de redes de ONGs e 
associações civis e fóruns com ação nacional ou com integração e engajamento 
entres outras nações e conselhos gestores, que vai das redes de mobilização que é 
composta por associações de natureza diversa, as ONGs e os conselhos 
institucionalizados na esfera pública. 

No terceiro eixo, de maneira importante, pode se aferir que os grupos 
associativos, organizados em rede de mobilização e construção de fóruns temáticos, 
esses movimentos geraram mudanças nas relações, disputas de interesse e diálogo 
com o Estado. Assim, a tendência de instauração de redes gerou a ideia de que as 
conjeturas seriam mais efetivas, fortalecidas. Nesse cenário surgem ONGs e 
entidades do terceiro setor, configurando um ambiente de divisão das demandas 
seguindo critérios de cor, raça, idade, gênero, questões ambientais e religiosas. 

No primeiro sub-eixo, Sherer-Warren evidencia, com relevância, a 
ressignificação das ideais clássicas de igualdade, liberdade e fraternidade. Traz um 
carater educativo de autoanálise e aprendizado para seus atores, que tematiza as 
ações prioritárias do Estado, promovendo parcerias públicas e privadas, participação 
e deliberação nas políticas públicas. Os movimentos coletivos organizados 
estrategicamente de vários modos para suprir as necessidades, com a capacidade de 
transformar realidade histórica e tensões entre Estado e grupos especificos 
marginalizados ao longo do tempo. Com as redes de vários modos, mais efetivas, 
fortalecidas, no ambiente surgem ONGs e entidades de terceiro setor. 

No segundo sub-eixo, é evidenciado no artigo, de maneira essencial, que os 
movimentos sociais contemporâneos, nos prismas econômico, político, social e 
cultural, no passado e no presente, em que aborda categorias utilizadas para distinguir 
o associativismo atual, sobretudo as categorias das mobilizações e redes sociais. 
Entretanto, essas lutas pela transversalidade por direitos são registradas na Carta 
Mundial das mulheres, nas Declarações de Direitos Humanos, as Pastorais Sociais e 
ONGs. 

No terceiro sub-eixo, a autora de maneira acertada, diz que o modo de atuação 
e relacionamento do Estado com os movimentos sociais estabelece a inclusão desses 
no processo político e decisório com caráter consultivo, reconhece as suas lutas e 
gradativa divide a responsabilidade na promoção de políticas públicas sociais. Nesse 
processo de inclusão, o Estado torna-se controlador e exerce uma influencia política 
reduzindo as pressões e estabelecendo um controle com viés conciliatório, 
transformando a pauta política dos movimentos. Portanto, essas pautas são 
transformadas em programas de governos, controladas por agentes, políticas e 
parceiros do terceiro setor como ONGs. Embora haja redução da força coletiva e o 
Estado passam a ser tutor, provedor e único ponto de convergência entre os 
movimentos sociais. 
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No quarto sub-eixo, o texto com eficácia esclarece que ocorreram alterações e 
a ampliação dos sujeitos participe dos movimentos sociais, que se organizam em 
redes associativas. Isso se explica por meio da difusão de novas tecnologias de 
comunicação. Ocorreu ainda o espaçamento das fronteiras dos conflitos, tomando 
como ponto central a migração e a imigração, a luta por disposição de recursos 
estratégicos. 

No quinto sub-eixo, a autora, de maneira explícita, evidencia que é necessário 
apresentar o conceito de movimento social, e os pontos que os justifiquem como 
outras circunstâncias sociais, como forma de diferenciar as ações coletivas ou 
organizações sociais, como as ONGs, e os desenrolamentos que ocorreram com a 
sua institucionalização, e a sua missão na atualidade. Isso interfere na compreensão 
e diagramação da categoria de movimentos sociais, a qual se vê uma substituição 
constante por outra categoria, a mobilização social, que pode ser entendida com como 
simples participação. 
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Machado de; ANDRADE, Bhábara Thais Bueno de Oliveira; FERREIRA, Carolina 
Santos Fernandes; SOUZA, Joyce Aparecida da Silva; MESSIAS, Nicole Santos; 
VASCONCELOS, Rafaella Angelim Maia; AMARAL, Walla Gonçalves do. As relações 
humanas dependem de valores e regras, e, As mudanças de regras e valores. 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: aspectos 
antropológicos e sociais. Valparaíso de Goiás: Sena Aires, cap. 10, p. 63-86, 2018.  
 
Resumo 
Esta é uma resenha dos capítulos intitulados “As relações humanas dependem de 
valores e regras” e “As mudanças de regras e valores”. Estes capítulos são de autoria 
de: Bárbara Eloisa Oliverio Duarte; Isabelle Melo da Anunciação; Laila Gabriela de 
Lima da Silva; Pedro Henrique Dutra; Victoria Machado de Paula; Bhábara Thais 
Bueno de Oliveira Andrade; Carolina Santos Fernandes Ferreira; Joyce Aparecida da 
Silva Souza; Nicole Santos Messias; Rafaella Angelim Maia Vasconcelos; Walla 
Gonçalves do Amaral.  O capítulo aqui resenhado foi publicado no livro “Humanidade 
e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. 1ª. ed. Valparaíso de Goiás: Editora 
Sena Aires, 2018. cap. 10, p. 63-86. 
 
Palavras-chave: Socialização; Regras; Hábitos; Valores; Normas. 
 
Abstract 
This is a review of the chapters entitled “Human relationships depend on values and 
rules” and “The changes in rules and values”. Thisarticleisby: Bárbara Eloisa Oliverio 
Duarte; Isabelle Melo oftheAnnunciation; Laila Gabriela de Lima da Silva; Pedro 
Henrique Dutra; Victoria Machado de Paula; Bhabara Thais Bueno de Oliveira 
Andrade; Carolina Santos Fernandes Ferreira; Joyce Aparecida da Silva Souza; 
Nicole Santos Messias; Rafaella Angelim Maia Vasconcelos; Walla Gonçalves do 
Amaral. The chapter reviewed here was published in the book “Humanity and Society: 
anthropological and social aspects”. 1st. ed. Valparaíso de Goiás: Editora Sena Aires, 
2018. cap. 10, p. 63-86. 
 
Keywords: Socialization; Rules; Habits; Values; Standards. 
 
Resumen 
Esta es una revisión de los capítulos titulados “Las relaciones humanas dependen de 
valores y reglas” y “Cambio de reglas y valores”. Los autores de estos capítulos son: 
Bárbara Eloisa Oliverio Duarte; Isabelle Melo da Anunciação; Laila Gabriela de Lima 
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da Silva; Pedro Henrique Dutra; Victoria Machado de Paula; Bhábara Thais Bueno de 
Oliveira Andrade; Carolina Santos Fernandes Ferreira; Joyce Aparecida da Silva 
Souza; Nicole Santos Mesías; Rafaella Angelim Maia Vasconcelos; Walla Gonçalves 
do Amaral. El capítulo reseñado aquí fue publicado en el libro “Humanidad y Sociedad: 
aspectos antropológicos y sociales”. 1º edición Valparaíso de Goiás: Editora Sena 
Aires, 2018. cap. 10, pág. 63-86. 
 
Palabras llave: Socialización; Normas; hábitos; Valores; Normas. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do capítulo intitulado “As relações humanas dependem de 
valores e regras”. Este artigo é de autoria de: Bárbara Eloisa Oliverio Duarte; Isabelle 
Melo da Anunciação; Laila Gabriela de Lima da Silva; Pedro Henrique Dutra; Victoria 
Machado de Paula. O capitulo aqui resenhado foi publicado no livro “Humanidade e 
Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. 1ª. ed. Valparaíso de Goiás: Editora 
Sena Aires, 2018. cap. 10, p. 63-86. 

Quanto aos(as) autores(as) deste capítulo, conheçamos um pouco acerca do 
currículo de cada um(a) deles(as). Muito do que compõe a formação ou a experiência 
de um(a) autor(a) contribui para a reflexão temática dos temas aos quais se propõe a 
escrever. Conheçamos, então, um pouco sobre cada um(a) dos(a) autores(as). 
 A primeira autora deste artigo é Bárbara Eloisa Oliverio. A segunda autora 
deste artigo é Isabelle Melo da Anunciação, graduanda em Odontologia, na 
Universidade Paulista, UNIP, Brasil, (2017), Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2276482052376978. A terceira autora deste artigo é Laila 
Gabriela de Lima da Silva, graduanda em Odontologia, na Universidade Paulista, 
UNIP, Brasil, (2017), Lattes: http://lattes.cnpq.br/0851232828278996. O quarto autor 
deste artigo é Pedro Henrique Dutra. A quinta autora deste artigo é Victoria Machado 
de Paula, graduanda em Odontologia, na Universidade Paulista, UNIP, Brasil, (2017), 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3532128353034697. A sexta autora deste artigo é 
Bhábara Thais Bueno de Oliveira Andrade. A sétima autora deste artigo é Carolina 
Santos Fernandes Ferreira. A oitava autora deste artigo é Joyce Aparecida da Silva 
Souza. A nona autora deste artigo é Nicole Santos Messias. A décima autora deste 
artigo é Rafaella Angelim Maia Vasconcelos. O décimo primeiro autor deste artigo é 
Walla Gonçalves do Amaral. 

Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, palavras-chave, 
abstract, keywords, resenha, as relações humanas dependem de valores e regras: 
objetivos, introdução e conceitos principais, as mudanças de regras e valores, 
considerações finais, referências. 

No resumo deste artigo constam as resenhas dos capítulos intitulados as 
relações humanas dependem de valores e regras, e sobre a mudança de valores e 
regras, mostrando como a sociedade é sim dependente de regras, e que essas podem 
ser modificados havendo um consenso por maioria das pessoas as quais estão 
inseridas no grupo, que acreditam que essas regras não condizem ou não satisfazem 
mais o objetivo deles. 

O tema deste artigo é “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e 
sociais”. Foi discutido o seguinte problema “Como são os comportamentos sociais 
dentro de sociedade?”. O artigo partiu da seguinte hipótese “Os aspectos 
antropológicos e sociais influenciam a sociedade moderna”. 

Neste artigo, o objetivo geral foi: discutir os aspectos antropológicos e sociais 
das relações humanas, em relação à dependência e à mudança de valores e regras. 
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A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: No campo pessoal 
por nos considerarmos pesquisadores das ciências sociais que se analisa os aspectos 
antropológicos dentro da evolução de uma sociedade, pactuamos das mesmas ideias 
dos autores. Para a ciência, constitui uma consonância de reflexões que são trazidas 
ao logo do desenvolvimento humano. Para a sociedade, seu relevo se dá, por 
exemplo, por uma sociedade mais consciente de seus hábitos, costumes e dos 
princípios. 

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado foram os presentes capítulos que nasceram da aplicação de uma das 
metodologias ativas da Aprendizagem por Projetos, inspirada em Philippe Perrenoud. 

De maneira relevante, os autores demonstram que constantemente 
enfrentamos a importância de nos conformamos e conhecermos as normas. As 
competências de contato com os indivíduos que promovem a tranquilidade e a 
inclusão, são formadas pelo entendimento de como são criadas normas na 
comunidade e sua importância no convívio social. As decorrências sugeridas neste 
item contribuem para alcançar o aprimoramento com a finalidade de tratar as 
eventualidades conflituosas. As regras, as diretrizes e os princípios influenciam nas 
relações coletivas em qualquer grupo. 

De forma esclarecedora, a fim de que o comportamento se torne menos 
egocêntrico carecemos de explorar modos de atuação que orientam a mesma, tendo 
em consideração, as normas, as regras e os valores cabíveis à determinada situação 
ou respectiva classe, seja ela qual for.  

De forma significativa, a comunidade social não existiria se cada indivíduo 
privilegiasse tão somente suas vontades, guiadas pelos seus impulsos e realizando 
seus desejos, em detrimento das demais pessoas. As normas são relevantes para 
estabelecer as relações entre a coletividade e fazem parte da cultura, colaborando 
para a organização do convívio social. A socialização torna factível a instrução a fim 
de atuar de acordo com as regras. São exemplos de padronização de atos, 
transformados em costumes: a higienização pessoal, a preparação de alimentos, as 
vestimentas definidas em ocasiões e a forma de comportamento no trabalho – são 
princípios preservados pela comunidade. Em decorrência da diversidade de culturas, 
evidencia-se a relevância da adaptação as normas para favorecer a convivência 
pessoal e coletiva.  

De maneira expressiva, o nosso intelecto, os aspectos de comportamentos 
sociais e as nossas habilidades biológicas nos tornam humanos. Precisamos abrir 
mão de uma grande parte do nosso egocentrismo estrutural para participar de uma 
comunidade. A fim de que haja o controle efetivo da classe social sobre as pessoas, 
são aplicados valores e normas que norteiam a conduta social. Atos coerentes ou 
incoerentes são julgados através de valores. Definidos por um grupo que tenha 
maneiras adequadas dentro do padrão social. Os próprios padrões ocorrem quando 
não concordamos com determinados princípios. A plenitude dos princípios e das 
regras de uma sociedade não carece que todos defendam ou concordem com elas.  

Com clareza, os autores as vezes perceberam que alguns princípios se 
conservam em nosso meio e que é impensável mudá-lo singularmente. Além disso, é 
considerável lembrar que as sociedades são ativas, e no transcorrer do tempo, os 
princípios e os modos podem ser modificados conforme estabelece a coletividade. Até 
por volta dos anos 60, o ato de beijar ou ser beijado em público, era visto como 
ausência de compostura. Na atualidade, isso é bastante normal. Nessa época era 
obrigação das mulheres casarem virgens, em razão da virgindade feminina definiam 
sua reputação, nos dias atuais a castidade deixou de ser importante.  
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O texto de modo relevante indaga o que é com precisão uma regra? Ao 
examinarmos o dicionário depreendemos que temos por regras tudo aquilo que 
regulamenta, normatiza ou determina de maneira equilibrada, alguns 
comportamentos, ações ou protocolos. O que é possível notar na significação do 
dicionário sobre as regras? Para a nossa compreensão, há duas grandes regras 
relevantes. Uma se correlaciona com regras e legislações. Seria união de conceitos 
de concepções, ideias demonstrando as leis de determinada sociedade. 

Na obra, de maneira notável, há aquelas delineadas como informais, em que 
tem a demanda de serem examinadas pela escrita. O que fazemos no nosso cotidiano 
são as normas, que definem as nossas vidas. Todas elas são imprescindíveis para 
sustentar atitudes no dia a dia. Podemos equiparar regras a costumes? Os costumes 
são atos constantes e habituais de produzir determinada coisa. A analogia de práticas, 
dependendo do contexto inserido, passa a ser compreendido como regra. Tem 
também as que são provindas da cultura, é, portanto, constituída por diversos 
costumes. Nos alimentamos com palitos ou talheres, tomamos banho em duchas ou 
imersão, dormimos em camas ou redes, são vastas as tarefas que realizamos. 

O artigo, com eficiência, define que se repetida uma regra por várias vezes, ela 
se transforma em costume, desse modo notamos que não necessitamos nos 
interrogar em como fazer determinadas coisas. Por isso dizer que hábitos rotineiros 
como alimentar-se ou dormir, etc., são regras? De certa forma, sim! Na grande parte 
das vezes, ao verificarmos um hábito, que não está imbuído em nosso “comum” o 
comportamento é de reprovação e repressão. Claro que isso muda conforme a 
circunstância e o grau de convívio, mas na maioria das vezes, nos admiramos com as 
atitudes que saem do esperado ou que simplesmente são diferentes da nossa rotina.  

Conforme os autores, cada situação avaliada e cada contexto, algumas normas 
se tornam hábitos. De acordo com o momento em que esquecemos de pensar naquela 
regra como um dever, ele se torna um hábito. O entendimento que nos dá e como agir 
em determinadas situações é a capacidade do mesmo. 

Os autores, nos trazem a questão do Convívio Social. Que mostra de forma 
clara como as normas e as regras se manifestam em uma sociedade. Mas o que vem 
a ser convívio social? É o simples contato com outras pessoas em espaço social 
comum (escola, trabalho, eventos sociais). Portanto, envolve comunicação e 
relacionamento interpessoal. O nível de convivência social, está associado ao nosso 
dia a dia, ao nosso convívio perante a sociedade, como agimos em determinados 
grupos sociais.  

O manuscrito, de forma objetiva, explica que, nós estamos sempre em 
constante adaptação. Devido ao local em que teremos que conviver, temos que nos 
adequar as regras daquele local, e não só nos adaptarmos, devemos praticar o bem, 
respeitar as diferenças deixando de lado as atitudes indesejáveis, maldosas e 
individualistas. Seja em meios sociais, ou no trabalho, na nossa própria família, ou até 
mesmo de acordo com a nossa situação financeira. 

Com extrema sabedoria, os autores apresentam que eludir a convivência 
social, podemos citar a religião, mais especificamente a de Testemunha de Jeová, em 
que existem várias regras dentro da igreja, que os cristões/membros devem levar para 
a vida deles, como por exemplo não participar de celebrações festivas, como, 
aniversários, e o Natal. Eles encaram a sua crença como um modo de vida, sendo 
que todos os outros interesses, incluindo o emprego e a família, giram em torno da 
sua organização, que afirma adorar a Jeová (que é o Deus deles). Assim, não importa 
o que façam, incluindo a seleção de diversão ou de vestuário, de carreira na escola 
ou na profissão ou até mesmo na escolha do cônjuge, o comportamento e interação 
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com a comunidade, nos negócios ou em lazer. Tudo isso é influenciado pela decisão 
que tomaram de se dedicar à Jeová. Eles possuem as próprias normas e conjuntos 
de valores, e caso essas sejam quebradas, eles acabam sendo punidos e 
repreendidos moralmente e psicologicamente no sentido social. 

Com eficácia, os autores mostram que, para serem determinados normas e 
valores em uma sociedade, conforme os autores expuseram nesse capitulo, é 
necessária uma disputa para determinar um consenso, que não será absoluto, afinal 
cada ser humano possui uma opinião que nem sempre vai de acordo com outrem, 
mas que corresponderá com a maioria. E da mesma forma para ocorrem as mudanças 
dentro dessas sociedades, são feitos incessantes debates coletivos, como forma de 
demonstrar que ao abrir mão de alguns valores ou normas não ocasionara em perdas. 
Afinal o mundo vive em constante evolução, então não podemos ficar parados e 
“aprisionados” em normas e valores que já não condizem mais com a realidade em 
que as pessoas que estão inseridas em determinadas sociedades, grupos, seguiam a 
anos atrás. Temos que seguir, evoluir, respeitar e conviver de acordo com o que nos 
é estabelecido, mas sem mudarmos as nossas crenças e ideais. 

De maneira explicativa, os autores demonstram que a aglomeração de valores 
e as regras de uma cultura estão em rápida mudança. Não é possível ter os mesmos 
valores constantemente, porque uma cultura se transforma ao percorrer dos anos por 
isso a soma de regras e valores estão em contínua mudança. Se por acaso existir 
uma transformação na tecnologia, irá desestabilizar meios sociais quanto na família 
quanto no trabalho. Uma transformação na tecnologia pode mudar valores familiares. 
Inclusive em nossa própria cultura. Os integrantes de uma família se entrosam cada 
vez mais com aparelhos eletrônicos, mais do que com os familiares. A tecnologia 
ganha mais relevância do que as relações entre familiares. 

É de vital importância, pelas demonstrações dos autores que no mundo do 
trabalho em junção com as regras e valores, encontram-se inúmeras modificações, 
que iniciam nas condições na formação e até costumes que necessitam serem 
comedidos por superiores, desse modo como o desperdício de tempo das pessoas 
com o contato social eletrônico. Uma modificação de valores leva a outra, porque a 
cultura atua em associação. É um todo em combinação e não tem como separar umas 
de suas particularidades e ter afirmação que não existirá transformações. 

Segundo Laraia (2006), as mudanças podem derivar de dois fatores 
importantes, externos e internos. Mesmo na ausência de uma população externa ou 
de eventos, a vida coletiva pode ter mudanças visualmente com o passar do tempo. 
O encontro de vidas mais antigas com vidas mais atuais é um ótimo fator para 
podermos notar esse acontecimento. Entretanto, na grande maioria das ocorrências, 
são as mudanças que são mais demoradas para serem notadas e que podem ser 
avançadas com acontecimentos históricos como um conflito ou uma nova ideia 
tecnológica. 

Os autores, de modo competente, afirmam que as externas são devidamente 
mais inesperadas e normalmente elas se resultam da influência com uma cultura de 
outro. Por exemplo, a chegada dos europeus no continente americano por volta de 
1500 d.C. no período das Grandes Navegações. 

Com intelecção, os autores exprimem que existe uma imensidade de valores 
que são capazes de ser vistos em pequenos grupos ou comunidades, não sendo, 
entretanto, obrigado que esses valores acrescentados retratem a sociedade integrada 
por essas comunidades. Nada impede, uma norma vigente, caracterizada por um 
acumulado desses valores e que decorre a sociedade, não resultando em nenhum 
atributo pessoal. 
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Com clareza, o autor esclarece, designa isso de valores vigentes ou valores 
predominantes. Representam esses valores por serem protegidos por uma grande 
parte de seus membros e por serem diluídos na sociedade – pode-se dizer que eles 
simbolizam aquilo que se designa cultura. Interessa-nos, convenientemente, o estudo 
da transformação fundamental de valores. 

A obra, de maneira meritória, declara que quaisquer transformações de valores 
causarão acontecimentos indesejados para algumas pessoas. Tal se dá já que nossas 
atitudes individuais são controladas por controles sociais, sendo assim, em 
ocorrências de comportamentos indesejados ou inapropriados moralmente, terá 
complicações e sanções de ordem ética e pessoal. Tais sanções aos indivíduos se 
cumprem através de ataques à sua moral objetiva, de segregação ou da imputação 
de encalços morais. 

Os capítulos, com eficiência, definem se um indivíduo é alvo de ataques verbais 
por meio de nomes difamantes e vergonhosos e receber tratamento inferior ou se ele 
for “deixado de lado” são peculiaridades de sancionamento moral empregados pelos 
grupos em prejuízo dos indivíduos distantes dos critérios socialmente aceitos. Assim, 
é capaz de determinar quem são as pessoas que visam a manutenção da sociedade 
do jeito que ela é; e quem são os indivíduos ainda que todo o sofrimento que lhes 
possa ser encasquetado lutam pelas modificações que desejam ver efetuadas. 

Os autores expõem com domínio que o modo de modificação de valores e 
normas são capazes a ensejar seus fundamentais comportamentos no meio social: 
tais que permitam (considerados ousados); e tais que rejeitam (considerados 
retrógrados). É possível, dessa forma, ver a sociedade como um ambiente favorável 
a essas duas correntes (LARAIA, 2006), em que os conservadores visam preservar 
os costumes inalterados, vindo até a lhes conceder legitimidade transcendente. Os 
libertários contestam a sua continuidade, tencionando sua revisão por outros padrões. 

Com sabias palavras, os autores afirmam que a possibilidade da criação de 
embates, de acordo com esse doutrinador, pode ocorrer caso haja uma desavença 
com as normas morais presentes. Os valores estabelecidos atualmente são 
constituídos pela parte habitual da sociedade. Assim, reprimir e julgar os valores 
progressistas torna-se algo fácil. Para que haja uma mudança desses valores atuais 
na sociedade, é necessário que a parte inovadora enfrente os mais inúmeros casos 
de repressão até que sua conduta seja naturalizada e que não vejam mais como uma 
conduta ameaçadora. 

Com admirável compreensão, o autor apresenta o sistema de cultura e os 
valores de uma sociedade apresentam dois níveis de existência: o real e o ideal. O 
ideal é como se fosse a teoria, o que as pessoas desejam. Já o real, é de maneira que 
os valores realmente são utilizados em prática na sociedade. Os dois níveis de 
existência apresentam como uma coletividade é capaz de ser discutível. 

Com tamanha compreensibilidade, os autores citam como amostra o 
regulamento da fidelidade matrimonial. Nos valores presentes, o matrimônio tem que 
ser uma instituição contida apenas de duas pessoas, isto é, uma relação monogâmica. 
Contudo, é possível averiguar situações de infidelidade em casais extremamente 
tradicionais, o que demonstra essa relação ambígua entre valores reais e ideais e gera 
um dano sentimental principalmente ao outro cônjuge. 

Os autores descrevem com insigne embasamento que, esses valores não se 
referem apenas à conduta em público ou questões sexuais. Os valores também 
representam a ideais relacionadas à mente e à consciência. Um exemplo moderno é 
a questão da precaução do meio-ambiente, que se tornou um valor após os humanos 
perceberem a escassez de sustentabilidade no uso dos recursos ambientais. Alguns 
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conceitos sociais, entretanto, não apresentam um consenso de valores, sendo capaz 
de serem opostos. O trabalho, a título de exemplo, é visto como indício de realização, 
esperança e dignidade por uns e sofrimento e martírio por outros. 

Os autores trazem uma bela evidencia de que neste contexto, nossa sociedade 
há outras exemplificações que demonstram ideia sobre os valores e regras? Faça 
esse exercício por um tempo. Faça uma lista dos valores essenciais a cada um deles, 
porém relacione também alguns aspectos da nossa vida social como por exemplo, as 
amizades, o lazer e a família. Quando você terminar, é necessário que compreenda 
esse movimento de cultura em torno das regras e dos valores, percebendo como os 
valores vão mudando com o passar dos anos. 

De modo esclarecedor, os autores definem, assim que você terminar, é preciso 
que entenda esse movimento de costumes em torno dos valores e das regras, 
entendendo como os valores vão se transformando com o passar do tempo. O tempo 
a todo momento muda certas coisas, mesmo que a comunidade pareça encontrar-se 
da mesma forma. Frequentemente ocorre uma transformação na cultura, 
considerando que é algo vivo e dinâmico. Compreenda as alterações do nosso tempo, 
preparando-se, é um tremendo desafio montar uma opinião em que as outras pessoas 
se posicionam. 

Os autores ressaltam com excelência que  as alterações estão sempre em todo 
sistema cultural e é variável. Para impedir pensamentos preconceituosos é importante 
compreender essa dinâmica referindo-se de uma batida entre gerações. É importante 
também para humanidade compreender as culturas, para que consigamos evitar 
comportamentos preconceituosos, percebendo suas diferenças e permitindo que 
todas ocorram dentro de um sistema. Afrontar serenamente esse admirável e 
constante novo mundo do povir é a única forma que prepara o homem em frente de 
tudo isso. 

De maneira meritória, os autores declaram que, as pessoas mais 
conservadoras têm predisposição a se tornarem menos flexíveis e consequentemente 
mais preconceituosas. Não repensar sobre as mudanças, de outro modo, aderir todas 
as novas causas sendo capaz de se tornar uma pessoa menos confiável para fazer 
julgamentos, impossibilitando de se posicionar. 
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CAPÍTULO 26 
 

 
RESENHA DO ARTIGO INTITULADO “CULTURA HUMANA, INDIVÍDUO E 
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REVIEW OF THE ARTICLE ENTITLED " HUMAN CULTURE, INDIVIDUAL AND 
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Resenha da obra: 
VILELLA, Isabella Araújo; SILVA, Gabriela Pinho; SANTANA, Natasha Serra Penafort; 
SANTI, Natália Paes. Cultura humana, indivíduo e sociedade. GONÇALVES, Jonas 
Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais. 
Valparaíso de Goiás: Sena Aires, 2018. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Cultura humana, indivíduo e sociedade”. Este 
artigo é de autoria de: Isabella de Araújo Vilella, Gabriela Pinho da Silva, Natasha 
Serra Penafort Santana, Natália Paes de Santi. O artigo aqui resenhado foi publicado 
no livro “Humanidade e sociedade: Aspectos antropólogos e sociais.”, Ano 2018. 
 
Palavras-chave: Indivíduo; Pesquisas; Civilização; Cultura; Sociedade.  
 
Abstract:  
This is a review of the article entitled “Human culture, individual and society”. This 
article is by: Isabella de Araújo Vilella, Gabriela Pinho da Silva, Natasha Serra Penafort 
Santana, Natália Paes de Santi. The article reviewed here was published in the book 
“Humanity and society: Anthropologists and social aspects.”, Year 2018. 
 
Keywords: Individual; Researches; Civilization; Culture; Society. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Cultura humana, individuo y sociedad”. Este 
artículo es de autoría de: Isabella de Araújo Vilella, Gabriela Pinho da Silva, Natasha 
Serra Penafort Santana, Natália Paes de Santi. El artículo reseñado aquí fue publicado 
en el libro “Humanidade e Sociedade: Aspectos Antropólogos e Social.”, Año 2018. 
 
Palabras llave: Individuo; investigaciones; Civilización; Cultura; Sociedad. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do artigo intitulado “Cultura humana, indivíduo e 
sociedade”. Este artigo é de autoria de: Isabella de Araújo Vilella, Gabriela Pinho da 
Silva, Natasha Serra Penafort Santana, Natália Paes de Santi. O artigo aqui 
resenhado foi publicado no livro “Humanidade e sociedade: Aspectos antropólogos e 
sociais”, Ano 2018. 
 Quanto aos autores deste artigo, conheçamos um pouco acerca do currículo. 
Muito do que compõe a formação ou a experiência de um autor contribui para a 
reflexão temática dos temas aos quais se propõe a escrever. Conheçamos, então, um 
pouco sobre os autores deste artigo.  
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 Os autores deste artigo, no ano em que foi publicado, eram integrantes das 
duas turmas do segundo e do terceiro semestre do curso de Odontologia da Unip – 
Universidade Paulista (campus Asa Sul - Brasília/DF) no primeiro semestre letivo de 
2018. 

Esta resenha é referente ao artigo: Ser humano, cultura e sociedade pelo 
sumário nos números: 2 (dois).   

O tema deste artigo é “Cultura humana, indivíduo e sociedade”. Foi discutido o 
seguinte problema “Não é certo a pessoa ser julgada por seu comportamento ou sua 
ação que é cultural, pois, faz parte da história do seu povo e ser medida como sendo 
uma ‘essência’ de sua determinada natureza”. 

Neste artigo, o objetivo foi: fazer o estudo da Antropologia em sala de aula com 
uma turma da área da Saúde que tem por objetivo ser um profissional da Odontologia 
constitui um grande desafio. Muitas vezes o(a) aluno(a) dessa área tem pressa de 
cursar logo as disciplinas mais práticas ou mesmo as disciplinas teóricas mais 
direcionadas ao seu curso. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: A possibilidade de 
lançarem um livro em coautoria com o professor gerou um capricho excepcional aos 
capítulos, e esta dedicação à pesquisa fez com que compreendessem melhor 
temáticas tão relevantes à formação pleiteada. Daí as participações tão interessantes 
e respaldadas. 

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado pautou-se em pesquisa bibliográfica, visto tratar-se de um artigo de 
antropologia.  

De maneira relevante, os autores demonstram que carecemos dos relatos de 
aprendizados dos primórdios, com a capacidade de ensinar a outrem. Porém, 
precisamos da cultura. Contudo, às vezes o que conhecemos como tradições não é 
diretamente o usual, assim discorrerá um questionamento científico? Apresentou-se 
primariamente a cultura, antropologicamente, no século 19 (1871), por Edward Tylor, 
de modo que, um difícil acordo contendo conhecimento, convicções, ofícios, direito, 
princípios, normas e todas as competências e praxes obtidas pelo homem como 
membro de uma comunidade. 

De forma esclarecedora, bem como significativa, destaca-se no artigo este 
velho conceito de Taylor a qual descrição da sapiência é o final do decurso de 
conhecimento. Qualquer conduta grupal é geneticamente recebida, eles são obtidos 
para isso, precisamos de conversa sociável e comunicativas. No momento que 
surgimos, não existia “inclinações especificas” no que se refere à fé, da mesma 
maneira que alguma qualidade de alimento. A completude de nossa vivencia 
comunitária, a começar da fala a qual transmitimos os costumes de cotidiano de 
comidas e vestuário, o nosso conceito de caráter, resumidamente o que dividimos 
vivenciando em comunidade, e conseguimos notar que ele se reproduz na maior parte 
das pessoas d nossa comunidade o que é resultado de uma metodologia de costumes 
de aprendizado, e denominamos de sociabilização.  

 
 

O método pelo qual o indivíduo aprende a ser um membro da comunidade, 
designada pelo nome da socialização, não tem um final e pode ser dividida 
em socialização primária e socialização secundária. A família é usualmente a 
instituição responsável pela socialização primária e o ensino escolar, o 
trabalho e outras instituições são formadores da socialização secundária.  
(BERGER, P., BERGER, B. apud FORACCHI, M.; MARTINS, 1977).  
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De maneira expressiva, os autores demonstram que tais fatos literatos 
ensaiaram os métodos de aprendizado da vivencia sociável, revelando que por pouco 
tudo no nosso comportamento necessita ser calcado a partir dos precípuos instantes 
da nossa vivencia e que esse processamento em tempo algum acaba. Em quaisquer 
etapas da nossa vida social, temos que obter atuais modelos que nos anuem viver 
próximos. Entendemos que sociabilização compreende todas as formas de estudo em 
sociedade. Inicia com pedido de papel no meio doméstico, isto é, nossa primaria 
experimentação da fase comunicativa, se aplicando em seguida a relação sociável 
superiores, como o colégio, no distrito em que vivemos, na conexão de fraternidade, 
no meio trabalhista, na vivencia da crença, diversão etc. Põe-se principalmente, a par 
em que momento você inicia socialmente numa turma social, existe uma habilidade 
de contemplar a conduta dos outros? Nessa maneira cria informações de como temos 
que agir em decididas fases. E desse modo conhecemos como proceder com 
autoconfiança, tais situações desocupa aos poucos retornando mais presumível 
tornando-se mais acessível de familiarizar e integrar uma enorme parte desse 
processo coletivo. 

De maneira significativa, os autores apresentam que do mesmo modo pode-se 
falar que a urbanização é um formato de instrução, no entanto vai mais adiante com 
isso. Equivalente em situações na qual indivíduos não conseguem ver que estão 
compreendendo por meio de si. O contato social aponta os modelos de conduta 
esperado. Por conseguinte, conseguimos agir mutuamente com outros, que logram 
do nosso desempenho individual e conseguem aguardar algum exemplo de resposta. 
Tendo como exemplo: na ocasião que cuidamos do indivíduo com educação, 
expectamos ser abordados da mesma forma ou no caso de quando ficamos 
enérgicos, igualmente conseguimos aguardar um comportamento hostil da outra 
pessoa. Se acompanharmos, por exemplo, uma crença nos penetraremos em uma 
nova categoria de companheiros ou em uma pratica corpórea, assimilamos ao 
comportamento e o meditar como nos correlacionar de preferível jeito com os demais 
insólitos do grupo. Aproximando sem alcançar, passamos a ser urbanizados no 
ambiente de comunicação coletivo. 

Com extrema sabedoria, os autores apresentam que de acordo com a nosso 
comportamento e socialização, moderamos inclusive o nosso desejo de comer, jeito 
de proceder, costumes de asseio pessoal e modelos de auxilio medico etc. Melhor 
dizendo, qualquer cultura é uma amostra contraria prestes a executar todas essas 
coisas cruciais para a vivencia social, que avaliamos exemplar para todo mundo. E 
nenhuma dessas perspectivas é originária da pessoa, é fragmento da nossa 
civilização. Conhecemos cada vez mais cada uma das nossas condutas relacionando-
se, com isso consente a afabilidade coletiva de regras auferidas e transformadas 
continuamente.  

Com eficácia, os autores estimulam a prática de uma atividade pessoal para 
refletirmos em modelos de acontecimentos acima detalhado. Todas as pessoas 
desfrutam de memorias de épocas que ficaram meritórios na vida, tal como, ainda 
quando iniciamos estudar, não é mesmo? Presentemente procure recordar de quando 
suportou umas adversidades em se habituar com o habito e sujeição da escola. A 
análise de que modo uma criança que foi distanciada do seu limitado mundo de casa, 
no qual aparentava ter confiança no momento em que estimaria de parar de executar 
algo quando estava esgotada. Entretanto, a análise nessa criança, que tem de repente 
manter-se em turma de aula, tão só que a sirene do intervalo tocasse ou ao final da 
aula consentisse a deixar o seu acento; a respeito das regras de ofertar o seu lanche 
a outros, esforçar-se em partir o que é seu. E em que quantidade de episódios 
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incomum para um petiz que habitualmente é protegido como o “centro das atenções”, 
inesperadamente constata que existe outros ao seu contorno. O notável sobre a 
sociabilização a começar do tempo que o certeiro ato se torna rotineiro e costumeiro, 
vivenciamos a enfrentar com regularidade, e omitimos a necessidade de convívio com 
a comunidade para obter experimentações, convicções, princípios, ética etc.  

Com clareza, os autores incentivam que as pessoas ponderem em demais 
exemplificações que diga que todo ser humano se encontra na existência para alertar 
as normas de convívio social. Inclusive em locais engraçados, como parques, jardins 
ou na orla. A fim de traspassar uma hora de distração e descanso, assim como 
precisamos prender aos princípios, porém não as ponderar no decurso do prazo. 
Regressando ao ponto de vista de Edward Tylor, conseguimos enxergar que 
independente da sociedade ser um agrupamento enigmático, o qual foi assimilado por 
cada um de nós como integrante da coletividade, para obstar que viremos um “animal 
cultural”. Semelhante, a civilização é afetada por uma imensa autonomia ou 
porventura a maioria dessas ideias, que ao conhecimento retomou “natural”. Tendo 
em consideração, que o sujeito da categoria Homo Sapiens detém aptidões 
especificas, como a fala e o intelecto, eles não podem representar de formato natural, 
necessitando desse modo de incentivo do ambiente para que virem desenvolvidas. 

De maneira explicativa, os autores explicam que existem modelos no passado 
que conseguem que o cidadão seja completamente dependente de interferência do 
ecossistema nas atitudes fraternas o que é a avocação “criança selvagem” ou “menino 
lobo”. Estes juvenis passaram a ser designados assim, por motivos ocultos, 21 foram 
deixados em matas ou áreas longínqua sem gozarem de comunicação com outras 
pessoas, ocasionalmente desde que nasciam. No tempo que achados eram mais 
anosos, comumente detinha uma conduta animália.   

As ocorrências mais notáveis são as das irmãs Amala e Kamala, que 
apareceram em 1920 na Índia. As duas comia em sua dieta carne crua ou assada, 
produziam sons ao contrário da fala, andavam apoiadas pelos braços e pernas, usava 
os cotovelos para pequenas ações e não expunha qualquer indicio de afeição. Veja o 
extrato de uma revisão cientifica sobre desenvolvimento de linguagem homem: 
Perante 1920, intitulado por uma aldeia a sudoeste de Calcutá para expulsar Espíritos, 
o reverendo Singh teria descoberto que os "espíritos" eram duas meninas crianças, 
as quais dormiam e comiam com uma matilha (grupo de lobos). Seguindo-as até o 
local onde as meninas moravam, um buraco foi cavado por Singh até conseguir 
resgatar as duas meninas. A mais velha tinha oito anos e a caçula, um ano e meio.  

As duas foram levadas pelo reverendo para viverem em seu orfanato, o qual 
administrava junto com sua esposa. Acabou por defendê-las da mídia e da ciência 
enquanto pode. Todavia, ele próprio coletou e arquivou muitas informações sobre as 
duas crianças.  Conforme ele, as meninas não manifestavam encanto, ansiedade ou 
interesse e nem afeição por outros indivíduos. A inusitada vez que ele 22 viu uma 
delas lacrimarem, foi quando a criança mais nova morreu devido uma grave infecção 
de vermes no trato gastrointestinal, produzindo uma séria diarreia. Para o casal Singh, 
embora Kamala fosse parecida fisicamente como outra criança da mesma idade, ela 
se comportava como um bebê de um ano e meio.  

Entretanto, mesmo com a quietude, inicializou moderadamente a compreender 
palavras e posterior as reproduzir. Dessa forma, pode-se entender que Kamala estava 
alcançando a fala. No período de oito anos, Kamala morou no orfanato. Contudo, 
como relatado, reais e presumidos, os quais aspiraram a concepção do papel de 
Mogli, Rudyard Kipling, o seu futuro não era ter uma vivencia extensa. Em 1928, sua 
vitalidade ficou enfraquecida, o que causou tristeza e a morte dela no ano 
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subsequente. A fim de analisar essa situação, muitos pesquisadores ultimam que o 
ser humano é “um animal cultural” visto que desponta com todos os motivos que o 
determina. Todavia, necessitamos do seu encorajamento da vida em uma 
comunidade que controle a evolução dessas habilidades como conhecimento, 
conversação e colaboração. Utiliza-se essas competências são indispensáveis 
exemplos, sendo a cultura o fundamental. 

Os autores expõem com vitalidade que se analisarmos o parágrafo do artigo de 
revisão científica dedicada à evolução as dos homens: No ano de 1920, em Calcutá, 
para afugentar seres aversos, o Padre Singh baniu garotas que comia e repousava 
com um bando, deduzindo que eram do oculto. Ocorrendo importunação até o buraco 
em que ficavam, Singh libertou as meninas. A mais velha tinha 8 anos e mais nova 1 
ano e meio. Conduziram a residir em um domicilio de crianças sem genitores, lugar 
onde sua companheira administrava, tratando para que a imprensa publicasse o 
ocorrido. Consequentemente, o Padre coletou informações das garotas. Conforme o 
Padre, as meninas não possuíam expressividade alguma e não se adaptavam as 
pessoas. A excepcional vez que a Kamala chorou foi quando sua irmã morreu, por ter 
tido uma infestação de muitos vermes no intestino. Para Singh e sua esposa, Kamala 
aparentava ser um bebe, mas no decurso do tempo alcançou a linguagem, iniciando 
assim a falar e adquirindo a língua. Entretanto, nos oito anos, Kamala residiu em um 
orfanato. A criança não ficou lá muito tempo, sua vitalidade ficou deteriorada vindo a 
perecer em 1929. 

Com admirável compreensão, os autores apresentam pesquisas que exprimem 
que os indivíduos são “animais culturais” em continuado progresso sábio, dado que 
viramos seres racionais e detemos de traços particulares. Porém, necessitamos da 
comunidade para coabitar em coletividade, de maneira a ter harmonia. Junto com a 
civilização, o homem assimila o uso do afetivo, a sapiência e nomas para coexistir em 
uma comunidade. Qualquer comunidade tem seus modos específicos de viver em 
coletividade retendo conhecimentos distintos. Os acontecimentos acham-se 
entendido a disposição que o homem é exibido a episódios, alcançando desse modo 
mais decisão e vivência. Prestes a qualquer cenário é compreendido comportamentos 
diferenciados de convivência, tal como, uma galera de futebol e celebração de um 
enlace é captado diversos padrões de sensações e comportamentos diferenciados. 
Numa civilização, o homem nega civilizar em singularidade e a todo momento 
urbaniza em comunidade, modificando costumes e normas.  

Dentro de civilizações dispares consegue existir acontecimentos similares. 
Contudo, a enorme diferença de hábitos aumenta o conceito de que a sociedade é o 
relacionamento da pessoa com a comunidade. No semelhante modo que 
aumentamos nossos costumes, buscamos permanecer em sua plenitude, e, no 
posterior exemplar vão expor que poucas mudanças de uma sociedade para outra é 
de fato semelhante, mas toleram miúdas e amplas transformações. Concedido a 
exemplificação de funerais, o sofrimento da ausência em certas civilizações é 
venerado, contudo em outras, o fenecimento é celebrado. Na nossa sociedade vela 
pelo apoio a dor alheia do ente morto, honramos e vivenciamos tal período. Desse 
modo, todo comportamento da rotina como apanhar um café, recordemos que 
existimos de uma cultura que compreende seus meios e nos proporciona ter um olhar 
dos fatos do corpo social. 

Compreende-se afinal que não é a ciência de genes que nos comanda, mas 
sim as particularidades intrínsecas e indispensáveis para identificar o sistema de 
coabitação social. Entende que viver em uma comunidade e conhecer as normas para 
isso, é substancial para aumentar a capacidade com indivíduo. Algumas das nossas 
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características são absolutamente próprias, enorme parte nos trazemos unidos a 
nossa genética, grande parte dos elementos que criam em nossas vivencias 
constituem em modos de convívio e permutas de saberes com a sociedade, com 
excelência independente do nascimento conceder qualidades naturais, nada resolve 
ser extremamente inteligente e, no decorrer da sua vida, começar a trabalhar com 
algo que requer desempenho físico e não mental. Usam sabedoria ao citar que 
existem três aspectos que definem e formam o ser humano. O corpo interfere nos 
sentimentos, que interferem na vida social. Assim os grupos humanos vão 
progredindo e desenvolvendo sua cultura. 
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Resenha da obra: 
SOUZA, Mateus Maia Duarte de. Ato de simbolizar e a cultura. GONÇALVES, Jonas 
Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais. 
Valparaíso de Goiás: Sena Aires, 2018.  
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “O ato de simbolizar e a cultura”. Este artigo é 
de autoria de: Mateus Maia Duarte de Souza. O capítulo aqui resenhado foi publicado 
no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. Editora Sena 
Aires, 1ª edição, 2018. 
 
Palavras-chave: Símbolos; Natural; Cultura.   
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “The act of symbolizing and culture”. This article 
is by: Mateus Maia Duarte de Souza. The chapter reviewed here was published in the 
book “Humanidade e Sociedade: anthropological and social aspects”. Publisher Sena 
Aires, 1st edition, 2018. 
 
Keywords: Symbols; Natural; Culture.  
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “El acto de simbolizar y la cultura”. Este 
artículo es de la autoría de: Mateus Maia Duarte de Souza. El capítulo reseñado aquí 
fue publicado en el libro “Humanidad y Sociedad: aspectos antropológicos y sociales”. 
Editorial Sena Aires, 1ra edición, 2018. 
 
Palabras llave: Símbolos; Natural; Cultura. 
 
Resenha 
          Esta é uma resenha do artigo intitulado “O ato de simbolizar a e cultura”. Este 
artigo é de autoria de: Mateus Maia Duarte de Souza. O artigo aqui resenhado foi 
publicado no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. 
Editora Sena Aires, 1ª edição, 2018.  

Quanto ao autor deste artigo, conheçamos um pouco acerca do currículo dele. 
O primeiro e único autor deste capítulo é Mateus Maia Duarte de Souza, graduando 
em Odontologia pela Universidade Paulista. 

Este capítulo é dividido nos seguintes subtítulos: O ato de simbolizar e a 
cultura, e noção de liderança. No resumo deste artigo consta uma ideia de 
simbolismo, mudança de simbologia a cada local que esteja, um significado diferente 
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para como se olha os símbolos do cotidiano, trazendo diferentes formas de como ver-
se cada símbolo. 

O tema deste artigo é “O ato de simbolizar a e cultura”. Foi discutido o seguinte 
problema “Como é a forma da simbologia em cada sociedade?”. O artigo partiu da 
seguinte hipótese: “O simbolismo também é uma forma de cultura”. 
         Neste artigo, o objetivo geral foi “Conhecer a simbologia”. Os objetivos 
específicos foram: “símbolos formas de comunicação e socialização”. 
          A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: Obter maior 
participação dos alunos, e em consequência maior aprendizado por parte deles, bem 
como a publicação de um livro em coautoria com professor.  
          A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado foi as metodologias ativas da Aprendizagem por Projetos, inspirada em 
Philippe Perrenoud. 
       
O ATO DE SIMBOLIZAR E A CULTURA 
  O autor, com clareza, mostra que quando pensa em símbolos vem na cabeça 
aquelas placas com figuras religiosas e símbolos de matemática. Contudo, os 
símbolos realmente são formas de comunicação e socialização. A simbolização tem 
uma habilidade natural do ser humano. A comunicação social na maioria das partes é 
processada no local, constantemente acredita-se em uma linguagem universal, no 
entanto não é dessa forma. Na comunicação tenta-se mostrar uma noção simples, 
dessa forma exploramos o mundo sonoro, o som, onde transmite uma onda mecânica, 
portando as pessoas à ideia que o comunicador quer mostrar.  

O parágrafo evidencia, logo, a flor não é uma coisa “real” uma causa natural, 
mas sim um som que retrata uma ocorrência. Não conseguindo que os símbolos 
sejam retratados fidedignamente como se espera. Como conclusão, por mais que a 
coisa "flor" não é transmitida propriamente para a nossa consciência, mesmo dessa 
forma pôde-se pensar nela, mesmo que seja inexistente. 

O texto de forma acertada demonstra que traz com experiências qualidade ao 
mundo, simbolizando, mostrando a qualidade para o mundo. Um fato significativo é 
que o mundo natural à ausência de qualidade. Como, por exemplo, um tsunami, só é 
ruim ao ponto de vista do ser humano, pois são catástrofes. Não existindo julgamento 
na Terra sobe o acontecimento. Os símbolos expressam ideias e seres humanos que 
não estão no mesmo lugar, emitindo uma rápida de comunicação, trazendo ideias e 
sentimentos incompreensíveis. Toda cultura tem um jeito de forma símbolos, dessa 
forma um método tido como coletivo, mostrando que em cada cultura o símbolo é visto 
de uma maneira diferente.  

Os autores, de forma contundente aborda que, o ser humano tem uma grande 
criatividade, mas da mesma forma gostam de impor regras, para que o mundo não 
caia em um colapso. A forma que o ser humano se comunica, só pode ser feita por 
conta da formação de símbolos. Para demarcar posição de status social ou de funções 
é preciso objetos do dia a dia. Dessa maneira um objeto marca a caracterização de 
um se humano com o nível financeiro que se tem.  

Com uma palavra pôde-se mostrar um conjunto de ideias e valores, trazendo 
uma forma de repertório: 
1. Sendo um órgão do sistema circulatório. 
2. Sendo um sentimento de amor. 
3. Como centro de algo. 
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Pode-se ver que cada palavra tem uma grande extensão de significados e 
ideias. Com isso ver-se que a cultura é um conjunto de símbolos, já que ele mesmo é 
caracterizado dependendo do local onde esteja. 
 
Noção de liderança 

O capítulo, com propriedade, afirma que, na cultura japonesa, não é necessário 
o líder ser “amigável” ou “bom” para que tenham um sistema de confiança, respeito 
ou consideração, no entanto na cultura ocidental, o líder tem a necessidade de 
“mostrar” que é digno do cargo que irá ocupar, tem que “cativar” a confiança. Um forte 
exemplo de símbolos são as roupas, que usam para a proteção do frio ou calor, tendo 
um grande cargo social. Não tem necessidade de saber quem criou cada símbolo, 
mas sim entender que a precisão de um povo para mantê-los e representá-los. Para 
que possa entender a comunicação tem que ser executada pelo receptor, dessa 
maneira consegue-se entender a linguagem. A maioria dos elementos da 
comunicação são produzidos por uma “convenção social”, que é um ajuste da 
conversa para cada situação definida pelo cotidiano. 

O autor com propriedade enfatiza que grandes marcas são reconhecidas pelos 
seus símbolos, status social e não somente por um significado original do produto. 
Quando tem mudanças de cultura, os símbolos tem ações diferenciadas e são 
alterados para aquela cultura, com mudança de parâmetros de interpretação. 
Caracterizando um grupo a um ser. A concepção que é transmitida por símbolos é 
possível ser alterável em vista que a história pode ser modificar o significado, uma 
ideia disso é a suástica utilizada por nazistas na Segunda Guerra, onde era avistada 
como um símbolo de domínio na Alemanha, contudo logo depois vista como um 
símbolo de ódio. E para ter uma inserção na sociedade é preciso uma comunicação 
de pessoas que convivem na sociedade. Os resultados, além do trabalho, os alunos 
fizeram normalmente as provas I e II e obtiveram resultados excelentes. Atribuo, 
inclusive, esse bom resultado nas avaliações formais ao envolvimento com os temas. 
As aulas expositivas foram dadas por mim, no entanto, os estudantes responsáveis 
por aquele tema participaram ativamente contribuindo com mais informações, 
enriquecendo-as. A possibilidade de lançarem um livro em coautoria com o professor 
gerou um capricho excepcional aos capítulos, e esta dedicação à pesquisa fez com 
que compreendessem melhor temáticas tão relevantes à formação pleiteada. Daí as 
participações tão interessantes e respaldadas.  
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Resenha da obra: 
BARSALINI, Glauco. Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito? Revista Da 
Faculdade De Direito Padre Anchieta. Ano V, n. 9, 2004. 
  
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito?”. 
Este artigo é de autoria de Glauco Barsalini. O artigo aqui resenhado foi publicado no 
periódico “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”. Ano V, n. 9, 2004. 
 
Palavras-chave: Sociologia Jurídica; Sociologia do Direito; Conceitos. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “Legal Sociology or the Sociology of Law?”. This 
article is by: Glauco Barsalini. The article reviewed here was published in the journal 
“Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”. Year V, n. 9, 2004. 
 
Keywords: Legal Sociology; Sociology of Law; Concepts. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “¿Sociología jurídica o sociología del 
derecho?”. Este artículo es de la autoría de Glauco Barsalini. El artículo reseñado aquí 
fue publicado en la revista “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”. año V, 
n. 9, 2004. 
 
Palabras llave: Sociología Jurídica; Sociología del Derecho; Conceptos.  
 
Resenha  
 Esta é uma resenha do artigo intitulado “Sociologia Jurídica ou Sociologia do 
Direito?”. Este artigo é de autoria de Glauco Barsalini. O artigo aqui resenhado foi 
publicado no periódico “Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta”. Ano V, n.9, 
2004  

De maneira criteriosa, Glauco Barsalini aduz que a sociologia auxilia as 
pessoas a refletirem sobre a vida pessoal e social. Portanto, sabe-se que a base 
conceitual da Sociologia Clássica é de suma importância para o avanço da 
imaginação sociológica. Esses conceitos formaram a base do que podemos chamar 
de raciocínio científico na esfera das ciências humanas. A imaginação sociológica é a 
habilidade de compreensão científica do universo e a concepção intelectual de novas 
coisas. Assim, os que não desenvolveram a imaginação sociológica não poderão 
desenvolver a habilidade de compreender o mundo com base nos parâmetros das 
ciências sociais. 

 
179 Mestra em Ciências Criminais. Pela Universidade de Coimbra, Portugal. Especialista Gestão de Sistemas Prisionais 
Social/Pública e em Criminologia e Segurança Pública Social/Pública pelo Grupo Educacional IBRA, Brasil. 



 

- 312 - 
 

Barsalini explica, com objetividade, que a Sociologia Jurídica é uma ciência que 
visa compreender os efeitos sociais do Direito e de outros elementos. Uma questão 
controversa na Sociologia Jurídica atual envolve a definição de seu nome. Ao mesmo 
tempo, é feita uma diferenciação entre Sociologia do Direito e Sociologia Jurídica. A 
definição destes conceitos é bastante ampla, haja vista que indica que os fenômenos 
jurídicos existem no ordenamento jurídico, bem como ocorrem na sociedade, nas 
relações efetivas e sociais. 

O autor, de forma contundente, aborda que, ao estudar a base social de um 
determinado direito, refere-se à Sociologia do Direito. Tendo como exemplo: a 
Sociologia do Direito analisa a maneira como o Direito estatal retrata a sociedade 
brasileira em geral. Por outro lado, a Sociologia Jurídica será a revisão do Direito geral 
como um elemento do processo sociológico em qualquer estrutura apresentada. É 
pertencente à Sociologia Jurídica o estudo do Direito como uma ferramenta, às vezes 
uma ferramenta de controle e, às vezes, uma ferramenta de mudança social. No que 
lhe concerne, a Sociologia Jurídica analisa o impacto e as consequências das normas 
do Direito, observa a sociedade de um ponto de vista científico e visa descrever suas 
características e processos básicos da forma mais objetiva possível.   

O artigo, com propriedade, demonstra que o professor português Boaventura 
de Sousa Santos revela em uma pesquisa aprofundada dos frequentes conflitos entre 
a população e a polícia, fazendo com que a sociedade tenha uma má relação com 
essa instituição estatal ao aborda as relações jurídicas e sociais estabelecidas na 
favela do Rio de Janeiro.  Ana Lúcia Sabadell, pesquisadora, diz que não há uma 
distinção jurídica e Sociologia do Direito, por essa razão é muito difícil impor uma 
distinção terminológica, sendo assim a duas abordagens dizem respeito à sociologia 
jurídica. 

Glauco Barsalini evidencia, com relevância, que os sociólogos do Direito dizem 
que a Sociologia do Direito é externa ao sistema jurídico, que se deve analisar todo o 
sistema jurídico de forma imparcial, estes anuem também, que na Sociologia no 
Direito as decisões jurídicas devem estar pautadas nos estudos sociológicos, que a 
sentença deve ser buscar o que a sociedade entende como certo ou errado e, não 
buscando só na lei escrita. Já o professor Miguel Reale, em seu livro Filosofia do 
Direito, não faz distinção a Sociologia Jurídica de Sociologia do Direito, fazendo crítica 
à divisão ao que intitula de Sociologismo Jurídico e, alegando que é um exagero da 
Sociologia Jurídica, pois tal estuda em seus limites e não tem a pretensão de explicar 
todo o conteúdo jurídico e tão pouco em negar a autonomia à jurisprudência, o 
reduzindo a uma ciência com decisões baseadas em estudos da realidade coletiva.  

É evidenciado no artigo, de maneira essencial, que já na diferenciação da 
sociologia jurídica com a sociologia, Pedro Scuro Neto diz que  a ciência jurídica não 
se limita a entender as reações que diz respeitos às leis, e sim aborda de forma geral 
o Direito em uma época a outra e analisa os efeitos e as consequências dessas leis, 
tendo em vista não somente as normas jurídicas, mas os atos que as regula, os 
processos de punição e o fascínio que os atos contrários às normas faz em 
determinadas pessoas que insinua um assunto mal resolvido entre a sociedade, 
violência, criminalidade e os desvios de conduta de modo geral. 

O autor, com clareza, afirma que a sociologia cria um conceito sobre o Direito 
e que o mesmo é um objeto de seu estudo, sendo assim, a sociologia jurídica não 
pode ser vista como um objeto meramente acadêmico muito distante da realidade e 
sim deve ser incluída na tomada de decisões do juiz. Usando a interpretação ora 
extensiva ora restritiva ou até mesmo os dois e assim defende que a sociologia jurídica 
deve ser atuante e não usada apenas para análise. 
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O manuscrito, com eficácia, afirma que o professor Luciano Oliveira diz que a 
discussão conceitual é inválida, pois, independente do nome, a crítica é realizada ao 
Direito com as instituições judiciárias com objetivo de realizar a justiça.  Miranda Rosa 
aponta certa rivalidade entre as duas ciências, o Direito e a sociologia, em que 
demonstra resistência a incorporar o pensamento sociológico e outra aponta um certo 
desprezo com o Direito. Cita a mesma que o teórico do direito se fixa na coerência 
interna tentado diminuir a questão conceptual conectada a máxima da segurança 
jurídica. A hostilidade presente se fez primeiramente na questão dos princípios que 
regulam o Direito com ciência, e a na sua prática que é forçada deixar a análise da 
norma como única fonte, passa a ser obrigado a analisar a questão social 
propriamente sendo força a tais modificações. Essa posição hostil não se fixou apenas 
do lado do Direito, a sociologia também reluta contra essa aproximação 
principalmente por perceber a influência do imperialismo sociológico de Comte.     

   Cita o artigo que o Direito tem em seu ato a coerência advinda de seus 
princípios fixos, e a não mutabilidade conceitual que garante a segurança jurídica, 
quando essa é afetada por novas cogitações que propõe experiências com a realidade 
social que levam a se modifica tende com em sua natureza uma certa hostilidade. 
Aponta ainda, em seu trabalho, a frieza da sociologia em relação ao desenvolvimento 
da Sociologia do Direito, advinda de ressentimentos da atuação do Direito na 
formação da sociologia, evitando se fala em uma sociologia jurídica.  

Glauco Barsalini, de forma objetiva, cita que em meio a inúmeros pontos de visa, 
que os pontos fundamentas da discussão é justamente, o pluralismo jurídico, o acesso 
à justiça com a eficácia do Direito, retirando as formas de preconceitos de ambos 
(juristas e sociólogos), o autor chama atenção, também, para que ambos os saberem 
possam se mesclarem, formatando assim um saber jurídico dotado de uma visão 
social com também um saber sociológico dotado de saber jurídico.     

A obra, de maneira explícita, diz que para Miranda Rosa e A. L. Machado Neto 
destacam a não distinção da sociologia jurídica e a Sociologia do Direito, chamando 
de falta de consenso dos autores. Já Celso A. P. de Castro defende uma aplicação da 
sociologia ao Direito. Já Sérgio Cavalieri Filho, em sua fala, traz que a quantidade de 
conceitos deixa confuso para estudantes. Barsalini cita que o Direito, então, se 
constituí como uma elaboração conceitual, por um lado, e, por outro lado, como uma 
prática calcada em estudos filosóficos e históricos. Tais trabalhos têm em sua 
participação Augusto Comte que contribui com o método científico, trazendo subsídio 
para outros pensadores como Hans Kelsen e como Ross, os quais formularam bases 
para a ciência jurídica contemporânea do século XX.   

O autor Barsalini, de maneira acerta, enfatiza que a importância dessa 
compreensão em sua parte maior é para o jurista, pelo fato do mesmo ter em sua 
atuação na sociedade, e por inúmeras vezes toma decisões que influenciam de forma 
direta a vida em sociedade através de sua atividade jurídica, chegando a usar o temo 
imprescindível. 
 
Referências 
 
BARSALINI, Glauco. Sociologia Jurídica ou Sociologia do Direito? Revista Da 
Faculdade De Direito Padre Anchieta. Ano V, n.9, 2004. 
 
CHAUÍ, Marilena. Bruni - o sentido da docência formadora. Tempo Social (Revista 
de Sociologia da USP), São Paulo, vol. 12, nº 2: 49-54. Universidade de São Paulo, 



 

- 314 - 
 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia, 
novembro, 2000. 
 
COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. In: Os Pensadores: Comte. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978ª. 
 
Discurso sobre o Espírito Positivo. In: Os Pensadores: Comte. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978b. 
 
Sociologia – conceitos gerais e surgimento. In: MORAES FILHO, E. (org.). Série 
Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1983. 
 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes. 
2002. 
 
Educação e Sociologia. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1955. 
 
O Suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
FERNANDES. Heloísa R. Sintoma social dominante e moralização infantil: um 
estudo sobre a educação moral em Émile Durkheim. São Paulo: EDUSP/ESCUTA, 
1994. 
 
Um século à espera de regras. Tempo Social (Revista de Sociologia da USP), São 
Paulo, vol. 8, nº 1: 71-83. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, Departamento de Sociologia, maio, 1996. 
 
FOUCAULT, Ditos e Escritos I - Problematização do sujeito: psicologia, psiquiatria 
e psicanálise. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
 
GIANNOTTI, José A. Comte: Vida e Obra In: Os Pensadores: Comte. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978. 
 
LEFORT, Claude. As formas da história. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como elaborar uma resenha de um artigo acadêmico 
ou científico. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Vol. 3, n. 7, p. 95–107, 2020. 
DOI: 10.5281/zenodo.3969652. Disponível em: 
<http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/41>. Acesso em: 3 ago. 2021. 
 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Modelo de resenha de um artigo acadêmico ou 
científico. Revista Processus Multidisciplinar. Vol. 1, n. 2, p. 04-07, ago. 2020. 
Disponível em: <http://periodicos.processus.com.br/index.php/multi/article/view/225>. 
Acesso em: 03 ago. 2021. 
 
 
 
 
 



 

- 315 - 
 

CAPÍTULO 29 
 

 
RESENHA DO CAPÍTULO INTITULADO “A CULTURA DO HOMEM – UMA 
ESPÉCIE QUE TROCA E SE ORGANIZA” 
 
REVIEW OF THE CHAPTER ENTITLED “THE CULTURE OF MAN - A SPECIES 
THAT EXCHANGES AND IS ORGANIZED “ 
 
REVISIÓN DEL CAPÍTULO TITULADO “LA CULTURA DEL HOMBRE – ESPECIE 
QUE SE INTERCAMBIA Y SE ORGANIZA” 

 
 
 
 

Bruna Valéria dos Reis Araújo180 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2403107855238903 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9290-8643 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: bruvdra2002@gmail.com 
 

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 181 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0661-7709 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4562783933660611 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: dulcemorais@lwmail.com.br 
 

Glenda Morais Rocha 182 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4679-2587 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6526678301193100 
Universidade de Brasília, Brasília, Brasil 
E-mail: glendamoraisrocha@gmail.com 

 
Antonio Francisco Frota Neves183 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6891-0938 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3314540855446468 

Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasil 
E-mail: advfrota@yahoo.com.br 

 
Julio Cesar Fonseca Mollica184 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0348-1124 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8978654511071745 

Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 
E-mail: juliomollica@gmail.com 

 
180 Graduanda em Direito pela Faculdade Sena Aires 
181 Doutorado em Direito Público, pela Universidade Federal de Pernambuco, Mestrado em Economia, pela Universidade de 
Brasília, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil e em Direito do Trabalho, pelo CEUB/CESAPE, e em Direito e 
Processo do Trabalho pela AMATRA/EMATRA e Faculdade Processus, Graduação em Direito, pela Universidade de Brasília, 
Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa e respectiva Literatura, pela Universidade de Brasília, e Administração, pela 
Universidade de Brasília. 
182 Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Bioética. Especialista em Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental. 
Graduação em Direito. Advogada e professora universitária. 
183 Doutor em Direito pelo Uniceub-DF (2017); Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília-DF (2004); Pós-
Graduação em Direito do Trabalho pelo Uniceub-DF (1996); MBA Altos Executivos Banco do Brasil, pela Universidade 
Corporativa Banco do Brasil/USP-FIA (2000); Graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí (1992); Bacharel em 
Ciências Náuticas pelo CIABA-PA (1980). 
184 Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Violência pelo Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (2019), 
Especialista em Direito Público pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES (2007), graduado em Direito 
pela Universidade Paulista (2005). Inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2007, atua na advocacia priva 



 

- 316 - 
 

Erci Gaspar da Silva Andrade185 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3223-0041 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5310692836496349 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: ercigaspar@senaaires.com.br      
 

Resenha da obra: 
SILVA, Bruna Vieira da; DIAS, Joyce Samara Ferreira; LIMA, Mariana da Silva; 
CARDOSO, Thais Gomes. A Cultura do homem – Uma espécie que troca e se 
organiza. GONÇALVES, Jonas Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: 
aspectos antropológicos e sociais. Valparaíso de Goiás: Sena Aires, 2018. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do capítulo intitulado “A CULTURA DO HOMEM – UMA ESPÉCIE 
QUE TROCA E SE ORGANIZA”. Este capítulo é de autoria de: Bruna Vieira da Silva, 
Joyce Samara Ferreira Dias, Mariana Da Silva Lima, Thais Gomes Cardoso. O 
capítulo aqui resenhado foi publicado no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos 
antropológicos e sociais”. Editora Sena Aires, 1ª Edição, 2018.  
 
Palavras-chave: Cultura; Troca; Humanidade; Evolução; Incesto. 
 
Abstract 
This is a review of the chapter entitled “THE CULTURE OF MAN - A SPECIES THAT 
EXCHANGE AND ORGANIZE ITSELF”. This chapter is authored by:Bruna Vieira da 
Silva, Joyce Samara Ferreira Dias, Mariana Da Silva Lima,Thais Gomes Cardoso, et 
al. The chapter reviewed here was published in the book “Humanity e Society: 
anthropological and social aspects”. Publisher Sena Aires, 1 st Edition, 2018. 
 
Keywords: Culture; Replacement; Humanity; Evolution; Incest. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del capítulo titulado “LA CULTURA DEL HOMBRE – ESPECIE 
QUE INTERCAMBIA Y ORGANIZA”. Los autores de este capítulo son: Bruna Vieira 
da Silva, Joyce Samara Ferreira Dias, Mariana Da Silva Lima, Thais Gomes Cardoso. 
El capítulo reseñado aquí fue publicado en el libro “Humanidad y Sociedad: aspectos 
antropológicos y sociales”. Editorial Sena Aires, 1ra Edición, 2018. 
 
Palabras llave: Cultura; Reemplazo; Humanidad; Evolución; Incesto. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do capítulo intitulado “A cultura do homem – uma espécie 
que troca e se organiza”. Este capítulo é de autoria de: Bruna Vieira da Silva, Joyce 
Samara Ferreira Dias, Mariana Da Silva Lima,Thais Gomes Cardoso. O capítulo aqui 
resenhado foi publicado no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos 
e sociais”. Editora Sena Aires, 1ª edição, 2018. 
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 Quanto aos autores deste capítulo, conheçamos um pouco acerca do currículo 
de cada um deles. A primeira autora deste capítulo é Bruna Vieira da Silva, graduanda 
em Odontologia pela Unip em 2018. A segunda autora deste artigo é Joyce Samara 
Ferreira Dias, graduanda em Odontologia pela Unip em 2018. A terceira autora deste 
artigo é Mariana Da Silva Lima, graduanda em Odontologia pela Unip em 2018. A 
quarta autora deste capítulo é Thais Gomes Cardoso, graduanda em Odontologia pela 
Unip em 2018.  

Este capítulo se intitula: A cultura do homem – uma espécie que troca e se 
organiza. 

No resumo deste capítulo consta o debate entre a fé e a ciência quanto à origem 
do homem, o processo de evolução das espécies, a maneira como aprimoraram suas 
habilidades que vieram a garantir sua sobrevivência nos tempos primitivos, bem como 
nossa herança biológica e regras para viver em sociedade. 

Foi discutido o seguinte problema "o homem é uma espécie que troca e se 
organiza?”  O artigo partiu da seguinte hipótese: devido aos fatores genéticos e 
tendências psíquicas ligadas à prática do incesto e a importância que a troca teve para 
a sociedade.  

Neste capítulo, o objetivo geral foi acadêmico e de aprendizado. Os objetivos 
específicos foram obter maior participação dos alunos, e em consequência maior 
aprendizado por parte deles, bem como a publicação de um livro em coautoria com 
professor. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: “O intuito central 
era o de envolver os(as) estudantes num processo de dedicação ao estudo de 
questões cruciais que envolvem a existência humana, como Cultura, Etnocentrismo, 
respeito às diferenças, entre outros assuntos correlatos”.  

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no capítulo aqui 
analisado foi a divisão das turmas de segundo e terceiro semestre do curso de 
odontologia da Unip – Universidade Paulista (campos Asa Sul – Brasília/DF). Cada 
grupo pesquisou e transcreveu citações e seus autores respectivos, tendo como base 
principal a apostila “Homem e Sociedade” da própria Unip. 
 
A cultura do homem - uma espécie que troca e se organiza 
          Os autores, de forma contundente, abordam que, para Lévi-Strauss, a 
condenação do incesto é fundamental para que ocorra a “troca de homens entre 
mulheres”. A circunstância mais conhecida para tal rejeição ao incesto é o domínio 
sanguíneo sem diferenças, visto que existe um alto grau de parentesco não há 
transferência de cromossomos novos para a criação de um novo ser, ocasionando 
muita das vezes com complicação genéticas graves. 
      A obra, com clareza, aduz que a reprovação do incesto evidencia que, em algum 
período da história, reparou relacionamentos entres parentes e começou a ser 
observado e reprovado, e tiveram que deixar essas práticas e fazer com que essas 
mulheres se unissem com indivíduos de outra região sem parentesco algum. Em 
pouco tempo, as mulheres estavam sendo trocadas entre clãs vizinhos, garantindo, 
assim, o seguimento de uma genealogia, promovendo a paz entre esses clãs já que 
não poderiam atacar pois suas irmãs e filhas se encontrava lá, fazendo com que esses 
laços seguissem intactos.  
       O texto, de forma acertada, demonstra que a troca de mulheres deu um novo 
sentido à correspondência mútua, visto que os indivíduos que antes eram estranhos 
se uniram e tiveram que estabelecer novas conexões e criar laços de amor, carinho, 
compreensão, respeito e transparência. E reforça fortemente os laços humanos o que 
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antes eram “bandos” se introduziram em sociedade mais estruturada e organizada, 
trabalhando para os melhoramentos de suas atividades como, por exemplo, 
distribuição de mantimentos e segurança.  
      O capítulo, com propriedade, afirma que a troca é o meio que comanda o mercado, 
porém para que esse ato se tornasse considerável o ser humano teve que aceita que 
não era soberano, necessitando assim caçar outros modos de sobrevivência. Assim 
notou a forma de comércio baseada na troca, e na lei de oferta e procura na idade 
média. Porém, logo após a crise surgiu o renascimento comercial que trouxe a moeda 
como atração principal.  
      A coletânea, de forma admirável, argumenta que não é apenas produtos que se 
pode trocar, há outras formas que são existentes no cotidiano, como troca de favores, 
olhares, sangue e até o dialogo que são trocas de palavras. O que se compreende é 
que trocas estão presentes no dia a dia, pelo fato que os seres humanos estão em 
constante reação seja elas com pessoas, objetos entre outros, estamos a todo 
momento trocando experiências com o ambiente em que vivemos. 
      Os autores, com propriedade, enfatizam que evoluir não é transformar 
completamente, e adaptar-se as coisas novas reunindo, elas ao que já foi descoberto 
e a partir disso formar algo melhorado, os seres humanos se respaldam em algo ou 
alguém antes de criar seus próprios ideais.  Dois fatores de grande impacto para a 
formação de alguém com boa base do que é errado e certo são a educação familiar e 
as regras impostas para viver em sociedade 
      O exemplar, com clareza, alude que se deve compreender que todos somos 
decorrência de combinações de diferentes tipos de opiniões, crenças, diversidade e 
atitudes, são elas que formam o meio social em que vivemos, notamos que tudo está 
entrelaçado. E isso se dá pelas diferentes habilidades que cada um desenvolve de 
acordo com a sua herança genética. Nós seres humanos temos o leque de 
possibilidades e capacidade de escolha para prática ao longo de nossas vidas como, 
por exemplo, podemos ser uma, delegada no entanto aos fins de semana ser uma 
lutadora, tarefas e hobbies a serem elaborados. 
        O parágrafo evidencia as decorrências de uma evolução tão acelerada em pouco 
tempo é de fato o individualismo, pensar sempre em adquirir mais dinheiro, carros, 
viagem para si próprio. Essas ambições crescem cada vez mais nos grupos sociais, 
é por isso que se tem voltado mais para o achegamento das pessoas, para que as 
relações não sejam apenas virtuais, que troque menos “likes” e mais abraços, menos 
visualizações para mais momentos intensos vividos com o próximo pois a 
correspondência mutua é olhar nos olhos, ouvir, ajudar e ser mais humano. As redes 
sociais vieram para aproximar as pessoas, por meio de fotos, vídeos e mensagens é 
viável ser interativo e trocar alegrias e momentos com alguém mesmo que estando 
longe. 
         A publicação, de forma singular, esclarece que é evidente que respeitar as leis 
é algo normal, pois já se tornou um ideal humano saber respeita e seguir todas as 
regras de uma sociedade. Pelo fato de que todas as leis são fundamentadas nos 
princípios e não podem insultar nem colocar em risco a dignidade humana, as leis são 
representação crítica dos possíveis atos errôneos que podem vir a ocorrer. No geral, 
tudo é pensado para que possa respeitar os ideais e a moral de cada indivíduo, não 
quer dizer que todos iram se contentar com as leis e regras necessárias, porém é 
importante que tenha uma parte maioritária que aprove. 
         Dessa maneira, vimos nesse capítulo que as ligações de troca dos seres 
humanos são ideais, aprendizados e grande lição para a vida, e o mais importante é 
nos tornar menos individualistas e no cotidiano ser mais coletivo, pensando no 
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próximo, sendo pessoas que se dedica de maneira desinteressada e que não espera 
nada em troca daquilo que faz sendo solidário e altruísta para uma sociedade melhor. 

Obteve-se um resultado excelente nas provas I e II, atribuído ao envolvimento 
e dedicação às pesquisas dos alunos com os temas abordados no capítulo resenhado 
acima, aplicando técnicas de paráfrase ministradas pelo professor Jonas Rodrigo 
Gonçalves. 
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Resenha da obra: 
GOMES, Ana Karoline Silva; CEZARI, Jéssica Karolina Mendes; GUEDES,Thaianny 
Pereira; LIMA, Thaynara Santos de; XIMENES, Werter. Senso comum e a ciência 
antropológica explicam a cultura - a cultura explicada pelo senso comum. 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo (coord.). Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos 
e sociais. Valparaíso de Goiás: Sena Aires, 2018. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do capítulo intitulado “Senso comum e a cultura antropológica 
explicam a cultura - a cultura explicada pelo senso comum. Este capítulo é de autoria 
de: Ana Karoline Silva Gomes, Jéssica Karolina Mendes Cezari , Thaianny Pereira 
Guedes, Thaynara Santos de Lima Werter Ximenes. O capítulo aqui resenhado foi 
publicado no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. 
Editora Sena Aires, 1ª edição, 2018.  
 
Palavras-chave: Evolução; Senso comum; Cultura. 
 
Abstract 
This is a review of the chapter entitled “Common sense and anthropological culture 
explain culture – culture explained by common sense. This chapter is authored by: Ana 
Karoline Silva Gomes, Jessica Karolina Mendes Cezari, Thaianny Pereira Guedes, 
Thaynara Santos de Lima Werter Ximenes. The chapter reviewed here was published 
in the book “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. Publisher 
Sena Aires, 1st edition, 2018. 
 
Keywords: Evolution; Common sense; Culture. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del capítulo titulado “El sentido común y la cultura antropológica 
explican la cultura: la cultura explicada por el sentido común. Los autores de este 
capítulo son: Ana Karoline Silva Gomes, Jéssica Karolina Mendes Cezari, Thaianny 
Pereira Guedes, Thaynara Santos de Lima Werter Ximenes. El capítulo reseñado aquí 
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Palabras llave: Evolución; Sentido comun; Cultura. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do capítulo intitulado “Senso comum e a ciência 
antropológica explicam a cultura – a cultura explicada pelo senso comum”. Este 
capítulo é de autoria de: Ana Karoline Silva Gomes, Jéssica Karolina Mendes Cezari, 
Thaianny Pereira Guedes, Thaynara Santos de Lima Werter Ximenes. O capítulo aqui 
resenhado foi publicado no livro “Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos 
e sociais”. Editora Sena Aires, 1ª edição, 2018. 
 Quanto aos autores deste capítulo, conheçamos um pouco acerca do currículo 
de cada um deles.  
 A primeiro autora deste capítulo é Ana Karoline Silva Gomes, graduanda em 
Odontologia pela Unip em 2018. A segunda autora deste artigo é Jéssica Karolina 
Mendes Cezari, graduanda em Odontologia pela Unip em 2018. A terceira autora 
deste artigo é Thaianny Pereira Guedes, graduanda em Odontologia pela Unip em 
2018. O quarto autor deste capítulo é Werter Ximenes, graduando em Odontologia 
pela Unip em 2018. 

Este capítulo é intitulado: Senso comum e a ciência antropológica explicam a 
cultura – a cultura explicada pelo senso comum. 

No resumo deste capítulo, constam os diferentes significados para as palavras 
culturais no dia a dia. No entanto, no senso comum, a capacidade que a população 
tem de incluir são grandes, pois não precisam de livros ou organizações para falar 
sobre cultura. 

Foi discutido o seguinte problema “a cultura é explicada pelo senso comum?”. 
O artigo partiu da hipótese de que o indivíduo tem capacidade de acumular 
conhecimentos, chamam de “cultura letrada". 

Neste capítulo, o objetivo geral foi acadêmico e de aprendizado. Os objetivos 
específicos foram: obter maior participação dos alunos, e em consequência maior 
aprendizado por parte deles, bem como a publicação de um livro em coautoria com 
professor. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: “O intuito central 
era o de envolver os(as) estudantes num processo de dedicação ao estudo de 
questões cruciais que envolvem a existência humana, como Cultura, Etnocentrismo, 
respeito às diferenças, entre outros assuntos correlatos”.  

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no capítulo aqui 
analisado foi a divisão das turmas de segundo e terceiro semestre do curso de 
odontologia da Unip – Universidade Paulista (campos Asa Sul – Brasília/DF). Cada 
grupo pesquisou e transcreveu citações e seus autores respectivos, tendo como base 
principal a apostila “Homem e Sociedade” da própria Unip. 

 
O senso comum e a ciência antropológica explicam a cultura: a cultura 
explicada pelo senso comum 
         Os autores, de maneira contundente, alegam que diferentes significados são 
usados para palavras culturais em nossa vida diária. Identificamos e avaliamos 
pessoas em situações vividas, porque com isso nós criamos heróis para admirar e 
respeitar. Entretanto, em um senso comum, a capacidade da população de incluir 
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palavras e conceitos para falar algo que experimentaram, sem precisar de livros, 
organização ou pensamento. 
         Os autores com propriedade afirmam que as situações se complementam sobre 
cultura, por exemplo, no ditado popular "você tem uma cultura rica", como podemos 
interpretar isso? Neste caso, os indivíduos têm a capacidade de juntar conhecimento, 
e são chamados de "cultura letrada’’. 
         O paragrafo evidencia que nós criamos uma posição dominante na qual a menor 
proporção é a do primeiro poder cultural, não significa "pessoas sem cultura", mas 
pessoas que não se adaptaram à cultura de uma sociedade específica do meio em 
que vivemos. 
       O exemplar, com clareza, alude que a cultura tem sensibilidades acadêmicas, 
ensinamentos amplos e variados obtidos por vários mecanismos, estudos mais 
notáveis. Do ponto de vista antropológico, pode ser definido como a rede de 
significados que dá sentido ao mundo em torno de um indivíduo, ou seja, a sociedade. 
Nesse requisito, pode-se abarcar variados aspectos, como crenças, valores, 
costumes, leis, moral, línguas etc. 
       O capítulo, com propriedade, afirma que não pode haver indivíduo sem cultura, 
afinal ninguém nasce e continua fora de qualquer contexto social, seja ele qual for. 
Culturas de senso comum servem apenas pessoas diferentes. Os ignorantes não 
existem, pois todos pertencem ao grupo, com seus hábitos e costumes. 
 
 
O conceito antropológico de cultura 
       O texto, de forma acertada, demonstra que a antropologia acaba por se focar no 
conceito de cultura, o que significa que a grande diferença de comportamento entre 
esses povos e os povos da Europa. A antropologia é uma ciência dedicada ao estudo 
de pessoas, e a função é estudar conhecimentos científicos de sociedades primitivas. 
       A obra, de forma admirável, argumenta que ultimamente não estão sendo 
estudadas somente as comunidades e as tribos que ficam mais distantes do centro 
mais atualizados. Porém, se estuda em qualquer lugar com convívios sociais. 
Entretanto, qualquer lugar o tendo cultura, crenças, leis, costumes e conhecimento 
desse povo, sendo eles desenvolvidos ou não. No decorrer dos fatos, conclui-se que 
a diferença entre a população vai mais há frente de suas culturas primitivas e 
civilizadas.  
       Os autores enfatizam que, no início da globalização, as relações interculturais 
começaram a ganhar importância no cenário mundial. Os próprios grupos 
populacionais podem estar mais expostos a costumes diferentes dos seus próprios, 
experimentando choques culturais. 
       Os autores alegam que os conceitos antropológicos foram introduzidos pela 
primeira vez por Edward Tylor. Então, ele foi um pioneiro na introdução dos valores 
que os acompanham. 

Como resultado desse trabalho, obteve-se um resultado excelente nas provas 
I e II, resultado esse atribuído ao envolvimento e dedicação às pesquisas dos alunos 
com os temas abordados no capítulo resenhado acima, aplicando técnicas de 
paráfrase ministradas pelo professor Jonas Rodrigo Gonçalves (coautor) do 
manuscrito. 
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Resenha da obra: 
SOUZA, Alexandre José Felipe de; SANTOS, Ana Gabriela Esteves dos; CARVALHO, 
Fernanda Tarabaika de; RIBEIRO, Lucas Emanuel Guímel Carvalho. O Aparecimento 
do Homo Sapiens – uma espécie que trabalha. GONÇALVES, Jonas Rodrigo (coord.). 
Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais. Valparaíso de Goiás: 
Sena Aires, 2018. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do capítulo intitulado “O aparecimento do homo sapiens- uma 
espécie que trabalha”. Este capítulo é de autoria de: Alexandre José Felipe de Souza, 
Ana Gabriela Esteves dos Santos, Fernanda Tarabaika de Carvalho, Lucas Emanuel 
Guímel Carvalho Ribeiro. O capítulo aqui resenhado foi publicado no livro 
“Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. Editora Sena Aires, 1ª 
Edição, 2018.  
 
Palavras-chave: Antropologia; Homo sapiens; Humanidade; Evolução; Espécie. 
 
Abstract 
This is a review of the chapter entitled “ The appearance of the homo sapiens – a 
species that works”. This chapter is authored by: Alexandre José Felipe de Souza, 
Alexandre Luiz P. de Carvalho, Alnires Rodrigues Oliveira, et al. The chapter reviewed 
here was published in the book “Humanity e Society: anthropological and social 
aspects”. Publisher Sena Aires, 1 st Edition, 2018. 
 
Keywords: Anthropology; Homo sapiens; Humanity; Evolution; Species. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del capítulo titulado “El surgimiento del homo sapiens, una 
especie que funciona”. Los autores de este capítulo son: Alexandre José Felipe de 
Souza, Ana Gabriela Esteves dos Santos, Fernanda Tarabaika de Carvalho, Lucas 
Emanuel Guímel Carvalho Ribeiro. El capítulo reseñado aquí fue publicado en el libro 
“Humanidad y Sociedad: aspectos antropológicos y sociales”. Editorial Sena Aires, 1ra 
Edición, 2018. 
 
Palabras llave: Antropología; Homo sapiens; Humanidad; Evolución; Especies. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do capítulo intitulado “O aparecimento do homo sapiens - 
uma espécie que trabalha”. Este capítulo é de autoria de: Alexandre José Felipe de 
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Souza, Ana Gabriela Esteves dos Santos, Fernanda Tarabaika de Carvalho, Lucas 
Emanuel Guímel Carvalho Ribeiro. O capítulo aqui resenhado foi publicado no livro 
“Humanidade e Sociedade: aspectos antropológicos e sociais”. Editora Sena Aires, 1ª 
edição, 2018. 
 Quanto aos autores deste capítulo, todos são graduandos em Odontologia pela 
Universidade Paulista: Alexandre José Felipe de Souza, Ana Gabriela Esteves dos 
Santos, Fernanda Tarabaika de Carvalho, Lucas Emanuel Guímel Carvalho Ribeiro. 
Muito do que compõe a formação ou a experiência de um(a) autor(a) contribui para a 
reflexão temática dos temas aos quais se propõe a escrever. Conheçamos, então, um 
pouco sobre cada um(a) dos(a) autores(as). 

Este capítulo é intitulado “O aparecimento do homo sapiens – uma espécie que 
trabalha”. 

No resumo deste capítulo, consta o debate entre a fé e a ciência quanto à 
origem do homem, o processo de evolução das espécies, a maneira como 
aprimoraram suas habilidades que vieram a garantir sua sobrevivência nos tempos 
primitivos, bem como nossa herança biológica e regras para viver em sociedade. 

Foi discutido o seguinte problema “O aparecimento do homo sapiens”. O 
capítulo partiu da seguinte hipótese “o homem originou-se do macaco”, uma afirmação 
de Darwin, considerado o pai da “Teoria da Evolução das Espécies”. 

Neste capítulo, o objetivo geral foi acadêmico e de aprendizado. Os objetivos 
específicos foram: obter maior participação dos alunos, e em consequência maior 
aprendizado por parte deles, bem como a publicação de um livro em coautoria com o 
professor. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: “O intuito central 
era o de envolver os(as) estudantes num processo de dedicação ao estudo de 
questões cruciais que envolvem a existência humana, como Cultura, Etnocentrismo, 
respeito às diferenças, entre outros assuntos correlatos”.  

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no capítulo aqui 
analisado foi a divisão das turmas de segundo e terceiro semestre do curso de 
odontologia da Unip – Universidade Paulista (campos Asa Sul – Brasília/DF). Cada 
grupo pesquisou e transcreveu citações e seus autores respectivos, tendo como base 
principal a apostila “Homem e Sociedade” da própria Unip. 

 
O aparecimento do homo sapiens- uma espécie que trabalha  
           O manuscrito deixa claro que Darwin, em uma afirmação inquietante, diz que o 
homem adveio do macaco. Esta asserção ocorrida em meados do século XIX dividiu 
opiniões no corpo social da época. Ainda presente nos dias atuais, esse debate é 
alimentado pela religião. 
           O parágrafo assevera que, até então não há registros em nenhuma doutrina 
religiosa de uma defesa à afirmação de Darwin, pois, de acordo com a fé, a vida 
origina-se de um “criador”. Logo, para acordar com Darwin, deve-se ignorar a fé. 
          Os autores aduzem que cientificamente não é possível a existência de um 
“criador”. Para os evolucionistas, os seres avêm de outro pré-existente, dando origem 
a novos seres e findando os outros. Sendo assim, os hominídeos surgiram de 
transformações evolutivas de símios. 

De maneira contundente, aludem que mutações biológicas e o progresso 
cultural originaram nossa espécie. Postura ereta, aumento da caixa craniana, 
polegares opositores, por exemplo, sucederam na capacidade de construir 
ferramentas e também possibilitaram o advento da fala. Esses fatores resultam de 
uma evolução cultural forte, que cada vez mais se fazia necessária. 
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          O capítulo informa que biologicamente nossas características anatômicas não 
sucedem de uma escolha própria. Temos, como característica cultural, o 
comportamento embasado em regras sociais. Nesse sentido, tanto a espécie humana 
quanto o macaco evoluíram. 

O exemplar deixa claro que ao analisar o desenvolvimento da espécie humana, 
verifica-se que de um único ser resultam familiares diferentes. A biologia e a cultura 
interferem nessas mudanças, o aumento do cérebro e a postura elevada aumentaram 
a habilidade da espécie. 
          O texto evidencia que estudos arqueológicos indicam que os primeiros 
humanos se originaram entre 200 e 100 mil anos atrás, migrando da África para os 
outros continentes, adquirindo assim outras particularidades físicas advindas das 
características biológicas dos lugares em que se encontravam. A evolução do homem 
resultou do homo sapiens. Essa evolução é proveniente de todo um processo, a 
postura ereta, a locomoção sobre dois pés e a arcada mais parecida com a atual 
faziam com que nossos ancestrais se diferenciassem dos demais primatas. Suas 
armas de defesa eram rudimentares, não dominavam o fogo, dormiam precariamente 
e domavam a caça. 
          O capítulo deixa claro que, por quatro milhões de anos, aproximadamente, 
comunicavam-se por meio de desenhos, a arte rupestre. A agricultura e os animais 
sendo domesticados marcaram uma importante etapa na evolução daquela sociedade 
primitiva, garantindo a alimentação e dando início ao trabalho humano, o que 
assegurou uma boa sobrevivência. 
          A obra demonstra que, devido a todo esse processo evolutivo, têm-se melhores 
condições atualmente, utiliza-se a experiência que foi herdada de nossos ancestrais, 
em especial a convivência em sociedade. Através da civilização pode-se observar o 
desenvolvimento dos seres, a escrita, as tecnologias, e inclusive a fisiologia são 
exemplos disso. A soma de aprendizados e conhecimentos resulta na humanidade, a 
convivência e a comunicação estão em constante evolução, desenvolvendo em 
consequência, o espiritual e o carnal do ser. 

Como resultado desse trabalho, obteve-se um resultado excelente nas provas 
I e II, resultado esse atribuído ao envolvimento e dedicação às pesquisas dos alunos 
com os temas abordados no capítulo resenhado acima, aplicando técnicas de 
paráfrase ministradas pelo professor Jonas Rodrigo Gonçalves (coautor) do 
manuscrito. 
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CAPÍTULO 32 
 

RESENHA DO ARTIGO “DA ASCESE À DISCIPLINA: A ÉTICA PROTESTANTE E 
A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO CAPITALISTA”199 
 
REVIEW OF THE ARTICLE "FROM ASCESIS TO DISCIPLINE: PROTESTANT 
ETHICS AND THE CONSTITUTION OF THE CAPITALIST SUBJECT 
 
REVISIÓN DEL ARTÍCULO “DE LA ACESESIS A LA DISCIPLINA: LA ÉTICA 
PROTESTANTE Y LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO CAPITALISTA” 
 

 
 
 

Isaias Cardoso de Oliveira200 
Faculdade Sena Aires - GO (Brasil) 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5246092802870306 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7983-3440 

E-mail: isariggs@gmail.com 
 

Rafaella Martins Maia201 
Faculdade Sena Aires - GO (Brasil) 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/1652651995352342 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9425-097X 

E-mail: rafaellamartins2003@gmail.com 
 

Aline Santos da Silva202 
Faculdade Sena Aires - GO (Brasil) 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/0573147000531835 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8586-8455 

E-mail: alinesantos20112003@gmail.com 
 

Nara Josefina Dornelles Graça203 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7200-7365 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5317538250392634 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: narajdornelles@yahoo.com.br 
 

Stênio Ribeiro de Oliveira 204 
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7426-9326 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6246342744338776 
Faculdade Sena Aires, Valparaíso de Goiás, Brasil 

E-mail: stenio02102@gmail.com 
 

 
199Esta resenha foi revisada linguisticamente por Jonas Rodrigo Gonçalves Lattes: http://lattes.cnpq.br/6904924103696696. 
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4106-8071. 
200Tecnólogo em Secretariado; Graduando em Direito pela Faculdade Sena Aires.  
201Tecnóloga em Recursos Humanos; Graduanda em Direito pela Faculdade Sena Aires. 
202Graduanda em Direito pela Faculdade Sena Aires. 
203 Possui Licenciatura plena em Letras/Português/Inglês e Literaturas, e bacharelado em Direito, Pós-Graduação Lato Sensu 
em Direito Constitucional, Mestrado em Direito Econômico Internacional. 
204 Advogado, professor e oficial superior do Exército da reserva remunerada. Possui graduação em Direito pela Associação de 
Ensino Unificado do Distrito Federal, graduação em Ciências Militares pela Academia Militar Das Agulhas Negras, Mestrado em 
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e Mestrado em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais do Ministério da Defesa. 



 

- 331 - 
 

Juliana Porto Vieira 205 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5692-606X 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3453553448845980 
Faculdade Processus, Brasília, Brasil 
E-mail: prof.julianaporto@gmail.com 

 

Resenha da obra: 
GUANDALINI JÚNIOR, Walter. Resenha do artigo “Da ascese à disciplina: a ética 
protestante e a constituição do sujeito capitalista”. Revista da Faculdade de Direito 
UFPR. Vol. 41, 2004. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Da ascese à disciplina: a ética protestante e 
a constituição do sujeito capitalista”. Este artigo é de autoria de Walter Guandalini 
Júnior. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Revista da Faculdade de 
Direito UFPR”. Vol. 41, 2004. 
 
Palavras-chave: Protestante; Capitalismo; Disciplina. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “From ascesis to discipline: the protestant ethics 
and the constitution of the capitalist subject”. This article is by: Walter Guandalini 
Junior. The article reviewed here was published in the journal 
“RevistadaFaculdadedeDireitoUFPR”. v. 41, 2004. 
 
Keywords: Protestant; Capitalism; Discipline. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Del ascetismo a la disciplina: la ética 
protestante y la constitución del sujeto capitalista”. Este artículo es de la autoría de 
Walter Guandalini Júnior. El artículo reseñado aquí fue publicado en la revista “Revista 
da Faculdade de Direito UFPR”. Vol. 41, 2004. 
 
Palabras clave: Protestante; Capitalismo; Disciplina. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do artigo intitulado “Da ascese à disciplina: a ética 
protestante e a constituição do sujeito capitalista”. Este artigo é de autoria de Walter 
Guandalini Júnior. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Revista da 
Faculdade de Direito UFPR”. Vol. 41, 2004. 
 Quanto ao autor deste artigo, conheçamos um pouco acerca do currículo dele. 
Muito do que compõe a formação ou a experiência de um autor contribui para a 
reflexão temática dos temas aos quais se propõe a escrever.  
 O autor deste artigo é Walter Guandalini Júnior. Possui mestrado em Direito na 
Universidade Federal do Paraná, e é advogado. 

Walter Guandalini Júnior aduz, de maneira importante, que as origens 
capitalistas e tradicionalistas são sustentas por Marx weber e Michel Foucault. Weber 
analisa intensamente as raízes do protestantismo da ética capitalista e a forma com 
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qual ela se constitui. Segundo o ele, o capitalismo novo, dominando em longa data a 
vida econômica, molda e gera para si mesmo, por meio da seleção econômica, 
indivíduos econômicos, sendo esses prioritários e artificies, os quais necessitam. A 
seleção econômica dos sujeitos sociais mais habituados ao modo de produção 
capitalista, conforme o estabelecimento de mercado seria a etiologia da superação da 
ética tradicional a ética capitalista. Michel Foucault caminha com seus estudos em 
direção ao poder disciplinar, o que fornece uma reposta mais precisa a situação. Para 
Foucault, a partir dos estudos “poder disciplinar”, seria afirmado que não foi a seleção 
econômica que manteve a ética calvinista em sua forma capitalista, mas sim a nova 
forma de distribuição espacial e social da riqueza no século XVIII, que não só geraram, 
mas induziram grosseiramente por via de tecnologias de poder e instituições bastante 
concretas, ao novo método de controle social, tendo como fruto, indivíduos úteis ao 
desenvolvimento capitalista. Entretanto, analisa-se a formação e os seguimentos do 
capitalismo, tendo a visão de Weber, segmentada por Foucault, buscando respostas 
para quando e como os indivíduos deixaram de ser "tradicionalista" para serem, então, 
"capitalistas". 

 
A ascese protestante e a formação do espírito do capitalismo. 

Guandalini, de maneira admirável, demonstra que Weber principia sua análise 
a partir da asseveração da existência de uma relação entre práticas ocorridas de uma 
determinada crença religiosa e divergentes posições dos indivíduos em seu meio 
social, em especial no posicionamento econômico. No início do século XX, os 
possuintes de capitais e as camadas superiores de execução qualificada, eram 
predominantes protestantes. Tendo em vista esse ponto, Weber gera a hipótese de 
“estranhamento do mundo”, que é estabelecido como interesse religioso na conduta 
da vida, ascese e devoção eclesial, por um lado, e formas de conduta capitalistas, por 
outro. E esses são fatores que o autor procura desvendar. Antes, entendesse primeiro 
o espírito capitalista, para então analisar se a ética protestante é uma de suas causas. 
O espírito capitalista não é apenas uma ética com fins lucrativa que se finaliza em si 
mesmo. O que difere o espírito capitalista não é a ambição, mas sim a ideia da 
profissão como uma vocação, um dever e disposição para realizar o trabalho.  

Conforme o autor diz, de forma excepcional, para Weber, essa lógica de 
profissão como vocação, aparece no luteranismo. Segundo a dogmática luterana, o 
meio de viver que agrada a Deus, não está em ultrapassar a moralidade 
intramundana, mas em cumprir adequadamente os deveres intramundanos, tratados 
como vocação profissional do indivíduo. O trabalho profissional mundano é visto como 
amor ao próximo e que agrada a Deus. Entretanto, apesar da importância desse lado 
profissional para o desenvolvimento do espírito capitalista, o luteranismo ainda é 
voltado ao tradicionalismo, onde os indivíduos devem aceitar sua posição e onde 
“Deus o colocou na sociedade”, engolindo e deixando em si sua ambição, sem 
extrapolar o limite que lhe foi destinado. 

O manuscrito, de forma objetiva, explica que uma das características do 
Calvinismo, é a desglorificação da criatura: não é Deus que existe para os homens, 
mas sim os homens que existem para Deus e todo efeito tem que ser sentindo para 
sua autoglorificação, o que foi muito importante para a constituição do espírito 
capitalista. Segundo essa ideia, a criatura se separa de Deus por um abismo, em que 
o que se sabe é que alguns serão salvos e outros condenados e estes desígnios se 
dão por méritos ou culpas sociais. Da seguinte forma, Weber deixa claro que deve se 
atentar ao que cada religião queria. Na prática os seguidores do calvinismo precisam 
de uma certeza da salvação e nesse caso é repugnante qualquer dúvida e o trabalho 
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sem descanso é visto como uma forma de evitar essa insegurança. O Deus do 
calvinismo não se agrada com obras isoladas, o que leva então a racionalização da 
vida intramundana e conformação da vida ética e seu conjunto. O trabalho sem 
descanso e árduo, aqui é visto como uma maneira de não perder sua salvação, pois 
estará ocupado demais e não repudiará a crença com sua dúvida, e é também a 
finalidade da vida, prescrita por Deus que confere toda vocação, levando também ao 
lucro social financeira, pois toda riqueza vinda da vocação, é lícita.  

 
A disciplina e a constituição do sujeito capitalista 

O texto, com eficiência, esclarece que é interessante ver a transformação do 
protestantismo no capitalismo, pois passa a valoriza o lucro do empregador burguês 
colocando à sua disposição trabalhadores competentes e comprometidos com o 
trabalho, como sendo vontade de Deus. Nessa visão, o filósofo Weber entende que a 
seleção econômica é um fator explicativo da predominância da ética capitalista na 
atualidade, visão essa divergente de Michel Foucault que considera a necessidade de 
se usar aparatos tecnológicos e científicos que visam a criação de um novo modelo 
de pessoa marcado pela ética capitalista. Continuando na visão de Weber, convém 
dizer que não advém do nada a ética capitalista, tampouco se espalha sem motivos, 
mas de vários fatores decorrentes de um conjunto de processos, poderes e 
instituições que transformam o comportamento dos indivíduos a constituir “sujeitos 
capitalistas”. Depreende-se do texto que a construção dos sujeitos capitalistas vem 
da junção de se tirar o máximo de vantagens econômicas da matéria prima 
neutralizando os seus inconvenientes com a dominação das forças de trabalho 
(evitando a preguiça e as agitações políticas) por meio de mecanismos de controle, 
dando origem as disciplinas. As disciplinas são os métodos relevantes que permitem 
o controle detalhado das operações do corpo que realizam o acatamento constante 
de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade utilidade, ela obriga a cumprir 
determinadas funções que acabam gerando no indivíduo efeitos de comportamento 
similares aos gerados pela ética protestante e é dotada de características de 
individualidade. Para isso, parte-se do princípio de organizar uma diversidade 
transformando-a para se extrair o máximo de efeitos úteis, pois o poder disciplinar liga 
efetivamente o singular ao múltiplo permitindo a caracterização do indivíduo como 
indivíduo e a sua colocação na ordem de uma diversidade organizada. 

A obra, de maneira pertinente, informa que quando se age com eficiência, o 
poder disciplinar controla o espaço, o comportamento e o tempo dos indivíduos. Nesse 
último o controle existe para evitar o seu desperdício e garantir a qualidade nele 
empregado para constituir um tempo integralmente útil, já que dele se encadeia o 
poder, conforme entendido por Foucault. Dito isso, chega-se à conclusão de que a 
formação de “sujeitos capitalistas” é resultado de um processo da seleção econômica 
dos mais aptos com uma rede de poderes, estratégias e instituições que se apropriam 
dos corpos dos indivíduos, regulando suas condutas, com o objetivo de fabricar um 
tipo de subjetividade necessário para aquele estágio de desenvolvimento do 
capitalismo.  

A obra, de maneira pertinente compreende que ambos os sociólogos 
contribuem de maneiras diferentes para a formação de uma pessoa que considera o 
trabalho uma vocação, e que exerce um controle contínuo, duradouro e metódico 
sobre si mesmo, independentemente do tempo desperdiçado e dos prazeres do 
mundo. No entanto, a disciplina é muito mais eficaz, pois conta com uma textura de 
estabelecimentos e estratégias políticas, difundidas na sociedade, que por meio do 
esforço produzem indivíduos com as características necessárias. 
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O Direito disciplinador 
O autor, com clareza, aduz que em todos os estudos sobre o assunto dedicados 

ao aprofundamento do direito de forma direta, encontram-se inextricavelmente ligados 
com o poder disciplinar (FONSECA, 2002 p.116). A princípio, no conceito de 
subordinação jurídica. Embora seja considerado pela maioria dos estudiosos como 
característica de uma relação de trabalho, o conceito nunca pode ser definido 
positivamente em termos de conteúdo, mas apenas com base nas limitações 
negativas do poder do empregador sobre o trabalhador. No Contrato de trabalho, 
tendo como base do conceito de jus variandi, que no geral o contrato de trabalho não 
deve ser alterado (art. 468, CLT), traz a existência exceção à regra pode ser aplicado 
para a melhor efetivação dos objetivos da empresa.  

O autor, de forma precisa, esclarece que não é por meio apenas do Direito, 
mas nos interstícios do texto legal, que o poder disciplinar, tem interesse de garantir 
a disciplina no trabalho e assegurar a lealdade para com o patrão. A lei confere ao 
possuidor do capital o poder de dominar a conduta do sujeito, inclusive fora do local 
de trabalho, fazendo com que este poder seja lícito sobre o corpo que acaba de 
estabelecer, pela força, em prol do capitalismo, o sujeito passível de ser aproveitado 
no aparelho de produção. O Direito do Trabalho não é o único segmento em que o 
direito é perpassado pela disciplina; outro âmbito de íntima ligação entre o direito e a 
disciplina é representado, emblematicamente, pelo Direito Penal.  

O manuscrito, de forma objetiva, afirma que existem dispositivos legais que 
proíbem todo tipo de “mau comportamento”, os quais podem punir o infrator com multa 
e prisão simples devido uma série de condutas contrárias àquele espírito de 
isolamento, controle metódico da vida e valorização do trabalho típico da ética 
capitalista, e cujo principal defeito era tornar os indivíduos inúteis ou indóceis para a 
exploração capitalista. Nesse sentido, todas essas condutas seriam, certamente, 
reprovadas pelo Deus calvinista, que lhes reservaria o inferno e a danação. E certo 
que atualmente esses dispositivos não são mais aplicados nos tribunais. Porém, no 
momento em que se dava início ao capitalismo industrial no Brasil, era de fundamental 
importância estabelecer uma linha clara de demarcação entre o “normal” e o 
“anormal”, visando à constituição de sujeitos cuja conduta os tornasse úteis e dóceis 
para a utilização no aparelho de produção, de modo que os dispositivos analisados se 
revestiram de crucial importância naquele momento histórico. Há, ainda, inúmeros 
outros casos em que se pode perceber a íntima relação entre o direito e a disciplina, 
e o importante papel desempenhado pelo Direito na constituição do “sujeito 
capitalista”. 

 
Considerações Finais 
 O artigo analisou que a reterritorialização da ascese protestante para a 
transformação em ética capitalista, substituiu o tradicionalismo. Sendo que isso não 
ocorre sem esforço. E necessário todo um conjunto para a constituição de indivíduos 
cujas condutas são adequadas para os padrões capitalistas. Assim, rejeita-se a 
hipótese de Weber, segundo a qual uma simples seleção econômica bastará para a 
atual predominância de indivíduos agindo de acordo com a ética capitalista. Na 
verdade, como diz Foucault, esse tipo de personalidade é construído pela 
subjetividade, em um corpo político cujo objetivo último é formar sujeitos úteis e dóceis 
e vulneráveis à apropriação pela máquina de produção e com proveito ao máximo. 
Por meio da análise do Direito do Trabalho e do Direito Penal, pudemos perceber que 
o Direito, ao retransmitir, mediante os instrumentos descritos por Michel Foucault, 
formas de disciplinamento do indivíduo, empresta ao poder normalizador o próprio 
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poder de que dispõe (o poder soberano e a coerção estatal centralizada), contribuindo 
decisivamente para a constituição do sujeito capitalista e, assim, para o 
desenvolvimento do capitalismo. 
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Resenha da obra: 
SANTOS, Tania Steren dos. Globalização e exclusão: a dialética da mundialização do 
capital. Sociologias. Porto Alegre, ano 3, n. 6, p. 170-198, jul/dez, 2001. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Globalização e exclusão: a dialética da 
mundialização do capital”. Este artigo é de autoria de Tânia Steren dos Santos. O 
artigo aqui resenhado publicado pela professora do Departamento de 
sociologia/UFRGS, Porto Alegre, ano 3, nº 6, jul/dez, 2001. 
 
Palavras-chave: Globalização; Exclusão social; Contradições do capitalismo; Papel 
dos Estados nacionais. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “Globalization and exclusion: the dialectic of the 
globalization of capital”. This article is by: TâniaSteren dos Santos. The article 
reviewed here was published by the Professor of the Department of Sociology/UFRGS. 
Porto Alegre, year 3, nº 6, jul/dec 2001. 
 
Keywords: Globalization; Social exclusion; Contradictions of Capitalism; 
Roleofnationalstates. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Globalización y exclusión: la dialéctica de la 
globalización del capital”. Este artículo es de autoría de Tânia Steren dos Santos. El 
artículo aquí reseñado publicado por el profesor del Departamento de 
Sociología/UFRGS, Porto Alegre, año 3, nº 6, julio/diciembre de 2001. 
 
Palabras llave: Globalización; Exclusión social; Contradicciones del capitalismo; 
Papel de los estados nacionales. 
 
Resenha 

Esta é uma resenha do artigo intitulado “Globalização e exclusão: a dialética da 
mundialização do capital”. Este é de autoria de Tânia Steren dos Santos. O artigo aqui 
resenhado publicado pela Professora do Departamento de Sociologia/UFRGS. Porto 
Alegre, ano 3, nº 6, jul/dez, 2001. 
 Quanto à autora deste artigo, conheçamos um pouco acerca de seu currículo. 
Atualmente é professora aposentada, como Professor Associado II, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Ciências Sociais, Bacharelado 
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e Licenciatura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1978), Mestrado em 
Programa de Pós-graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1980) e Doutorado em Programa de Pós-graduação em Sociologia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Ela atuou como Chefe do 
Departamento de Sociologia no período 2006-2008. Tem experiência na área de 
Sociologia, com ênfase em Sociologia do Trabalho e Metodologia de Pesquisa, 
atuando principalmente nos seguintes temas: processo de trabalho, agroindústria, 
ciência e tecnologia, sociologia das profissões, sociologia da juventude e estudos de 
gênero, conforme consta no CV: http://lattes.cnpq.br/3693013817948873. 

De maneira criteriosa, Tânia Staren dos Santos aduz que o artigo consta, o 
propósito deste trabalho é repensar o processo de desenvolvimento do capitalismo, 
apontando para algumas das inúmeras contradições da sociedade global. São 
analisadas duas questões fundamentais: o crescente processo de exclusão social, de 
grande parte da população mundial, e o papel do Estado-Nação. Considera-se esta 
última questão extremamente relevante, pois diante de uma tendência intrínseca do 
sistema à concentração da riqueza, de um lado, e a expansão da pobreza, de outro, 
o Estado se apresenta como a única salvaguarda real dos interesses vitais dos 
excluídos em cada país. Discutem-se também alguns aspectos da crise atual do 
sistema capitalista e o impacto do modelo neoliberal no acirramento das contradições 
sociais e na polarização dos interesses de classe. Propõe-se uma reflexão sobre 
formas alternativas de organização social. O artigo é organizado em partes, de 
maneira a explicar a globalização, seus efeitos e contradições. 

Santos aduz que a pesquisa tem por objetivo de repensar a globalização e 
entender dinamismo do capitalismo. E analisar o crescente processo de exclusão 
social, verificar o papel do Estado-Nação que é de bastante relevância. Questionar 
aspectos da crise atual do sistema capitalista e o impacto do modelo neoliberal no 
acirramento das contradições da sociedade global e analisar as questões da 
polarização dos interesses de classe. O artigo é organizado em partes, de maneira a 
explicar a globalização, seus efeitos e contradições. 

O artigo, com propriedade, demonstra que na elaboração do desenvolvimento 
cada parágrafo abordará um dos argumentos citados na introdução. A conclusão 
deverá conter o resultado da pesquisa, reafirmando a problemática abordada. Garantir 
meios de inter-relação no mundo globalizado sem desigualdade entre classes sociais. 

O tema deste artigo é Globalização e exclusão: a dialética da mundialização do 
capital. Foi discutido o seguinte problema o desenvolvimento do capitalismo e suas 
consequências, a polarização e exclusão, as contradições do mundo globalizado e o 
papel do Estado-Nação, dando destaque ao modelo neoliberal e, ainda, o custo social 
deste modelo de Estado que tem como efeito a trágica exclusão social global e a 
aceitação larga dos desamparados com a situação que se apresenta em relação aos 
baixos salários, desemprego, aumento da violência e marginalidade. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa, a dinâmica do 
capitalismo, polarização e exclusão, as contradições do mundo globalizado e o papel 
do Estado-Nação, com destaque no modelo neoliberal e, ainda, o custo social deste 
modelo de Estado, que tem como efeito a trágica exclusão social mundial e a 
aceitação larga dos desamparados com a situação que se apresenta em relação aos 
baixos salários, desemprego, aumento da violência e marginalidade. Esse estudo não 
se deve apenas a conquista da ciência tecnológica, não foi à única responsável por 
essa evolução, mas sim de criar mecanismos institucionais capaz deorientar a racional 
aplicação desses avanços.  
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A metodologia utilizada para a construção da pesquisa do artigo em questão foi 
o método científico, que numa abordagem histórica foca em investigar 
acontecimentos, processos, instituições e ações passadas para entender a influência 
que exercem no presente.  

Na primeira parte, a autora relata, com clareza, que os aspectos históricos 
mudam a compreensão dos fenômenos da globalização da economia e pontuam a 
evolução das relações econômicas, sociais políticas e culturais desde os fenômenos 
históricos anteriores até a atualidade, comprova que não é um fato recente como 
muitos creem, uma vez que desde a fundação da sociedade civil nos primórdios das 
civilizações, a dominação já se fazia presente nessas relações. 

Na segunda parte, o texto, com propriedade, esclarece que a colonização de 
regiões com a descoberta das Américas e a consequente exploração foi abrandada e 
entre os séculos XVIII e XIX as atenções dos capitalistas se direcionaram para 
industrialização. Com a revolução industrial, foram surgindo empresas que tinham o 
domínio do capital, com o objetivo de alcançar lucros efetivos ou potenciais para 
enricar empresas, tornando-se potências financeiras, e o poder industrial e comercial 
centralizado, criando-se uma devassidão mundial de império capitalista. 

Na terceira parte, com eficiência, o artigo define a produção e a representação 
do capital, e a dicotomia acumulação-exclusão. A polarização social se explica pela 
dinâmica interna do próprio desenvolvimento do capitalismo. A economia global é 
excludente e é dirigida pelo movimento do capital. Além disso, sabe-se que é próprio 
do capitalismo dividir, marginalizar e excluir. 

Na quarta parte, o manuscrito, de forma objetiva, explica que a crise do sistema 
capitalista se arraiga e pode ser notada por meio de diversos indicadores, estagnação 
econômica, instabilidade dos mercados financeiros, intensa especulação, descontrole 
monetário, recessão e aumento constante das taxas de desemprego.  

Na quinta parte, de maneira pertinente, a obra informa que o aumento da crise 
internacional e da exclusão social. Esses dados indicam ainda que o mundo se tornou 
desigual e que a marginalidade é crescente para a maioria da população. Em que o 
capitalismo se apresenta como mais próspero. 

Na sexta parte, a pesquisa demonstra, de forma criteriosa, que os aspectos 
financeiros, políticos e de integração regional para demonstrar que no mundo 
globalizado movem-se os mais variados atores, os indivíduos, classes sociais, nações 
que têm interesses divergentes.  

Na sétima parte, é evidenciado no artigo, de maneira eficaz, que de um lado, a 
destruição de todos os obstáculos e barreiras que se opõem ao lucro desmedido, à 
liberação dos mercados, aos investidores financeiros, à transnacionalização do 
capital, à concentração de renda e, de outro, o indivíduo, os grupos sociais sem as 
mínimas condições de sobrevivência, subjugados ao capital e ao lucro.  

Na oitava parte, a autora, de maneira eficiente, atesta que outros processos de 
organização técnica e social do trabalho transitam livremente nos mercados mundiais, 
exploração da força de trabalho e o aumento das desigualdades de rendas, que 
atingem as classes pobres dos meios urbanos e rural cada vez mais transparente as 
diferenças desse sistema.  

Na nona parte, de maneira relevante, constata que os grupos hegemônicos vão 
impondo seu domínio. É global e regionalizado, fracionado e unidade, inclusão e 
exclusão são polos opostos inter-relacionados de forma dialética, ou seja, são 
empenhos contrários, mas que estão em constante interação.  

Na décima parte, o manuscrito, de maneira explícita, evidencia que a 
globalização implica, dentre outras coisas, o desenvolvimento de uma nova divisão 
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transnacional de trabalho. Tudo o que antes se apresentava como nacional 
desempenha, agora, como função global.  

Na décima primeira parte, o texto, de forma imperativa, atesta que o capital, a 
tecnologia, a força de trabalho, a divisão internacional das tarefas, o mercado, o 
planejamento e a violência organizada e concentrada expandem-se por diversos 
lugares do mundo. Além de tratar a questão social, que adquire dimensões globais na 
medida em que se insere no imaginário clássico e modifica todas as relações a partir 
de outra realidade.  

Na décima segunda parte, de forma objetiva, a autora comprova que a 
reestruturação capitalista mundial, a partir da globalização e homogeneização do 
mundo implantam-se políticas neoliberais que organizam o capital e o mercado. O 
neoliberalismo passa a fazer parte das agendas internacionais e o mundo começa a 
ser visto como um grande mercado causador da desigualdade, miséria e 
marginalização das populações periféricas. 

Na décima terceira parte, a autora, de maneira eficaz, informa outra visão de 
Estado e sobre direito do homem é delineada a partir do momento em que as forças 
de mercado e da economia passam a regular as relações que antes eram absorvidas 
e estabelecidas pelo Estado. 

Na décima quarta parte, Santos, de forma relevante, afirma que a crise do 
Estado-providência o mercado passa a ser visto como a saída para a satisfação das 
necessidades coletivas e a chave para o progresso e o desenvolvimento. As 
privatizações e desregulamentação de tais atividades, a diminuição das funções do 
Estado estimulado pelas políticas neoliberais fomenta a desagregação social, 
suprimindo direitos adquiridos e com isso gerando desemprego, miséria e outra classe 
social dos excluídos. 
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Resenha da obra: 
SANTOS, Tania Steren dos. Globalização e Exclusão: a Dialética da Mundialização 
do Capital.Sociologias, Porto Alegre (UFRGS),Ano 3, Vol.06, n.6, jul.-dez., 2001. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Globalização e exclusão: a dialética da 
mundialização do capital”. Este artigo é de autoria de: Tania Steren dos Santos. O 
artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Sociologias,Porto Alegre (UFRGS)”, 
no Ano 3, Vol.06 n., jul-dez., 2001.  
 
Palavras-chave: Globalização; Exclusão social; Papel dos estados nacionais; 
Contradições do capitalismo. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “Globalization and exclusion: the dialectic of the 
globalization of capital”. This article is by: Tania Steren dos Santos. The article 
reviewed here was published in the journal “Sociologias, Porto Alegre (UFRGS)”, in 
Year 3, Vol.06 n., Jul-Dec., 2001. 
 
Keywords: Globalization; Social exclusion; Role of national states; Contradiction of 
capitalism. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Globalización y exclusión: la dialéctica de la 
globalización del capital”. Este artículo es escrito por: Tania Steren dos Santos. El 
artículo reseñado aquí fue publicado en la revista “Sociologias, Porto Alegre 
(UFRGS)”, en el Año 3, Vol.06 n., Jul-Dic., 2001. 
 
Palabras llave: Globalización; Exclusión social; papel de los estados nacionales; 
Contradicciones del capitalismo. 
 
Resenha 
  Esta é uma resenha do artigo intitulado “Globalização e exclusão: a dialética 
da mundialização do capital”. Este artigo é de autoria de Tania Steren dos Santos. O 
artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “Sociologias, Porto Alegre”, no Ano 
3, Vol.6, n.6, jul.-dez., 2001.  
  Quanto à autora desta reflexão temática dos temas aos quais se propôs a 
escrever. Conheçamos, então, um pouco sobre a autora. 

 A autora deste artigo é Tania Steren dos Santos. Graduada em Ciências 
Sociais, bacharelado e licenciatura; mestra em Sociologia; doutora em Sociologia. 
Atualmente é professora aposentada, como professora Associada II, da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase 
em Sociologia do Trabalho, agroindústria, ciência e tecnologia, sociologia das 
profissões, sociologia da juventude e estudos de gênero. Lattes: 3693013817948873. 

 Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, palavras-chave, 
abstract, keywords, introdução, desenvolvimento (dinâmica do capitalismo; 
polarização e exclusão; o papel do estado-nação), considerações finais, referências. 

 No resumo deste artigo, consta o propósito deste trabalho que é repensar o 
processo de desenvolvimento do capitalismo, apontando para algumas das inúmeras 
contradições da sociedade global. São analisadas duas questões fundamentais. O 
crescente processo de exclusão social, de grande parte da população mundial, e o 
papel do Estado-Nação. Considera-se esta última questão extremamente relevante, 
pois diante de uma tendência intrínseca do sistema à concentração da riqueza, de um 
lado, e a expansão da pobreza, de outro, o Estado se apresenta como a única 
salvaguarda real dos interesses vitais dos excluídos em cada país. Discutem-se 
também alguns aspectos da crise atual do sistema capitalista e o impacto do modelo 
neoliberal no acirramento das contradições sociais e na polarização dos interesses de 
classe. Propõe-se uma reflexão sobre formas alternativas de organização social. 
Palavras-chaves: Globalização, exclusão social, contradições do capitalismo, papel 
dos Estados nacionais.  

 O tema deste artigo é “Globalização e exclusão: a dialética da mundialização 
do capital”. Foi discutido o seguinte problema “Propor uma reflexão a respeito de se a 
globalização representa um fenômeno novo ou não?”. O artigo partiu da seguinte 
hipótese “As contradições da acumulação capitalista”. 

 Neste artigo, o objetivo geral foi “Repensar o processo de desenvolvimento do 
capitalismo”. Os objetivos específicos foram: “Discutir alguns aspectos da crise atual 
do sistema capitalista e o impacto do modelo neoliberal no acirramento das 
contradições sociais e na polarização dos interesses de classe”. 

 A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: “Considera-se esta 
última questão extremamente relevante, pois diante de uma tendência intrínseca do 
sistema à concentração da riqueza de um lado e a expansão da pobreza do outro, o 
Estado se apresenta como a única salvaguarda real dos interesses vitais dos 
excluídos em cada país”.  

 A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado foi reflexão histórica. 
 Santos, com clareza, diz que a ideologia modernista atual, mostra o mundo 
ocidental, com tecnologia de ultima geração, sendo esta, a medida a ser tomada pelos 
países de terceiro mundo.  
 A autora, com relevância, diz que esse modernismo mostrado atualmente 
converge para as mesmas adendas do capitalismo inicial, assim como também se vê 
na segregação social: “os que se adéquam a globalização são os que absorvem as 
capacitações necessárias para atuar de forma adequada no capitalismo social e 
econômico de hoje”. 
 Não deixando de frisar o quão importante é a educação como princípio de 
inclusão social. 
 Lembrando que a capacitação se integra com a internet mundialmente. Para os 
dominadores do sistema, o responsável pela exclusão social são os países de terceiro 
mundo, seus governantes e a corrupção que neles há, e o próprio ser que nela se 
encontra. 
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 Porém, para a autora, há por trás de tudo isso a ludibriação capitalista, que 
vende um sonho de oportunidades e ganhos financeiros enganosos que só favorecem 
a classe dominante, impedindo assim o crescimento da classe operária. 
 A globalização mesmo que tenha o bendito de integrar tudo, na vida real, 
pratica o favorecimento da classe dominante, economica, social e culturalmente, 
segregando os excluídos por falta de oportunidade. 
  
Considerações Finais 
 Portanto, o que realmente interessa aos dominadores capitalistas é diminuir os 
projetos de políticas públicas em favor dos desmerecidos, assim diminuir a atuação 
do Estado-Nação diminuindo os direitos trabalhistas, aumento de carga horária, 
salários mais baixos etc. 
 Considera Santos: “As taxas de lucro dos empresários que atuam no mercado 
internacional privam os estados dos países desenvolvidos de postos de trabalho e de 
contribuição fiscal, assim, sobrecarregam outros com custos da civilização avançada”. 
 Ou seja, os dominadores egoístas ao lucrarem só para si cavam suas próprias 
covas. 
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Resenha da obra: 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. A lógica do poder, a heteronormatividade e o racismo: 
o epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de 
vulnerabilidade. Revista “JRG de Estudos Acadêmicos” - Ano I (2018), volume I, n.2, 
ago.-nov., 2018.  
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “A lógica do poder, a heteronormatividade e o 
racismo: o epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de 
vulnerabilidade”. Este artigo é de autoria de: Jonas Rodrigo Gonçalves. O artigo aqui 
resenhado foi publicado no periódico “JRG de Estudos Acadêmicos”, Ano I (2018), 
volume I, n.2, ago.-nov., 2018.  
 
Palavras-chave: Racismo; Heteronormatividade; Subalternidade; Poder. 
Epistemicídio. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “The logic of power, heteronormativity and racism: 
epistemicide and subalternity as strategies of repression and vulnerability”. This article 
is by: Jonas Rodrigo Gonçalves. The article reviewed here was published in the journal 
"JRG de Estudos Acadêmicos", Year I (2018), volume I, n.2, ago.-nov., 2018. 
 
Keywords: Racism. Heteronormativity. Subalternity. Power. Epistemicide. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “La lógica del poder, la heteronormatividad y 
el racismo: epistemicidio y subalternidad como estrategias de represión y 
vulnerabilidad”. Este artículo es de autoría de: Jonas Rodrigo Gonçalves. El artículo 
reseñado aquí fue publicado en la revista “JRG de Estudos Acadêmicos”, Año I (2018), 
volumen I, n.2, agosto-noviembre de 2018. 
 
Palabras llave: Racismo; heteronormatividad; subalternidad; Energía. Epistemicida. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do artigo intitulado “A lógica do poder, a 
heteronormatividade e o racismo: o epistemicídio e a subalternidade como estratégias 
de repressão e de vulnerabilidade”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo 
Gonçalves. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico “JRG de Estudos 
Acadêmicos”, Ano I (2018), volume I, n.2, ago.-nov., 2018. 
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 Quanto ao autor deste artigo, conheçamos um pouco acerca do currículo. Muito 
do que compõe a formação ou a experiência de um autor contribui para a reflexão 
temática dos temas aos quais se propõe a escrever. Conheçamos, então, um pouco 
sobre o autor deste artigo.  
 O autor deste artigo é Jonas Rodrigo Gonçalves. Doutorando em Psicologia 
pela Universidade Católica de Brasília (2019-2022). Mestre em Ciência Política pelo 
Centro Universitário Euroamericano/DF (2008). Especialista em Letras (Linguística): 
Revisão de Texto pela Universidade Gama Filho/RJ (2010). Especialista em Didática 
do Ensino Superior em EAD e em Docência na Educação Superior pela Facesa/GO 
(2017). Especialista em Formação em Educação a Distância pela Unip/DF (2018). 
Possui Licenciatura em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Paulista (Unip). 
Possui Licenciatura Plena em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília (2002), 
habilitando-se também à licenciatura plena em História, Psicologia e Sociologia 
(Portaria MEC 1.405/1993). É autor e/ou coautor em 61 livros e/ou capítulos de livros 
publicados. Atualmente é professor universitário. É editor e revisor de periódicos. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6904924103696696. 

Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, palavras-chave, 
abstract, keywords, introdução, a lógica do poder: alteridade e repressão, padrão 
heteronormativo: vulnerabilidade e não alteridade, racismo: epistemicídio e 
subalternidade, considerações finais e referências. 

No resumo deste artigo, consta que a lógica do poder se estrutura para 
segregar o que não atende ao padrão hegemônico e influenciará diretamente as 
questões ligadas à sexualidade. A heteronormatividade se fundamentará nas relações 
padronizadas de soberania e eugenia. Surge, então, a lógica do racismo como 
justificada pelo papel de não ser atribuído a negros, pretos, pardos, índios e afins. A 
ideia de corpo e não de pessoa povoa o imaginário do pensamento moderno. Nesse 
sentido, este artigo tem por objetivo discutir a lógica do poder, a heteronormatividade 
e o racismo, abordando o epistemicídio e a subalternidade como estratégias de 
repressão e de vulnerabilidade. 

O tema deste artigo é “A lógica do poder, a heteronormatividade e o racismo: o 
epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de vulnerabilidade”. 
Foi discutido o seguinte problema “Condiz com o que não atende ao padrão 
hegemônico e influenciará diretamente as questões ligadas à sexualidade, a lógica do 
racismo como justificada pelo papel de não ser atribuído a negros, pretos, pardos, 
índios e afins”. O artigo partiu da hipótese “A lógica da repressão influenciou 
diretamente as questões ligadas à sexualidade. A heteronormatividade se 
fundamentou nas relações padronizadas de soberania e eugenia”. 

Neste artigo, o objetivo foi discutir a lógica do poder, a heteronormatividade e o 
racismo, abordando o epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão 
e de vulnerabilidade. 

A temática da pesquisa contou com a seguinte justificativa: No campo pessoal 
por me considerar um pesquisador das ciências sociais que se incomoda e repudia as 
ideias de eugenia e de Epistemicídio. Para a ciência, constitui um contraponto a 
constantes fugas acadêmicas de se pensar o racismo em si. Para a sociedade, seu 
relevo se dá, por exemplo, por, no Brasil, sermos uma população de maioria negra 
(preta ou parda). 

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado pautou-se em pesquisa bibliográfica, visto tratar-se de um artigo de revisão 
de literatura. Dentre outros autores, constituem a base dessa discussão: Michel 
Foucault, Aparecida Sueli Carneiro e Achille Mbembe. 
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De maneira relevante, o autor demonstra abstrações sobre estudar a 
diversidade, pois para ele é necessário considerar sua vastidão quanto se trata de 
pensar em possibilidades contrárias as sublocadas na diversidade da diversidade. Em 
sua percepção, definição de alteridade respalda a relação que permite ao homem 
respeitar aquilo que é atribuído a si. No âmbito da sociologia é preciso compreender 
alteridade como parte inseparável do processo que envolve as relações sociais. No 
passar dos séculos, diante da evolução da história humana, o poder manifestou-se 
como forma de repressão. O autor traz como exemplo o filósofo Michel Foucault, o 
qual fala sobre a história da normatização em seu livro “Arqueologia do poder”. Para 
Foucault, a sociedade necessita de libertação quando se trata da lógica verticalizada 
de opressão, utilizando mecanismos do poder.  

Ele (Foucault) desperta atenção para a busca da liberdade de um jogo de 
noções que diversificam o tema da continuidade. Para Foucault, todo domínio situa-
se liberado, sob condição de suspensão dessas formas de continuidade. Há a 
existência de um intenso domínio, e assim, torna-se evidente o poder como forma de 
dominação social. Alan Touraine esclarece que tentar juntar a sociedade pelo âmbito 
cultural para impor por meio de um controle absoluto é uma forma de repressão 
manifestada pelo Estado. Para Touraine, por um período contínuo houve o isolamento 
dos seres humanos que protegiam a diversidade das ambições do poder central. 

De forma esclarecedora, o autor nos apresenta a heteronormatividade, situação 
que deteve seu nome por Michael Warner, um Professor de Literatura Inglesa crítico 
literário americano e teórico social no ano de 1991 em sua obra denominada teoria 
queer. No artigo, o autor apresenta que a heteronormatividade é o termo utilizado para 
descrever as situações dadas aos grupos LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais) quando 
são proscritos apenas por terem uma orientação sexual diferente a da heterossexual 
sendo perseguidos por suas crenças, políticas ou apenas por serem eles mesmos, 
por tanto, identidade de gênero (gênero com que alguém se identifica, podendo ser 
mulher, homem, mulher trans, travesti, homem trans, não binário – que não é 
masculino nem feminino –, entre outras formas) e papel social de gênero 
(comportamentos associados com masculinidade e feminilidade, em um grupo ou 
sistema social) devem se emoldurar apenas como masculino ou feminino, levando em 
conta também o contexto de que se deve haver somente a heterossexualidade. 

De maneira expressiva, o autor demonstra que por se tratar de uma apologia 
da heterossexualidade, são reprimidas de imediato qualquer outra orientação sexual 
ou afetiva que não permita a procriação. Segundo o autor, esta polêmica 
definitivamente influência discussões no campo jurídico, considerando a criação de 
leis e adendos jamais vistos, como, por exemplo, aquele que diz que é crime 
inafiançável xingar uma pessoa que caracterize homossexualidade. O autor apresenta 
o momento em que Foucault evidência de maneira lógica o tanto que esses 
mecanismos de controle interviram no que se refere à exclusão, à repressão ou ao 
impedimento da sexualidade. Foucault ambicionava mostrar seus agentes, mas não 
procurava por eles dentro da burguesia, mas nos agentes reais. Hoje em dia, existe 
uma concordância entre alguns países, afirmando que há uma relação entre o 
preconceito e o sistema capitalista. 

De maneira significativa, o autor apresenta situações no qual Prado e Machado 
também retratam que o corpo e a sexualidade são nada mais que um objeto da 
moralização e do politicamente correto imposto pela sociedade. Sendo assim, a 
medicalização da sexualidade, através da aparelhagem de vigilância (especificados 
por Foucault como mecanismos de exclusão) representam a repressão da sociedade. 
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Com extrema sabedoria, o autor apresenta o racismo perante algo que respalda 
da autoridade e do poderio como proibição e se nutre da desigualdade que faz a 
negros, pretos, pardos, índios e afins subservientes. O autor demonstra situações que 
se semelham ao ponto de vista de Foucault (2010, p. 214), “o racismo é o meio de 
introduzir, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte entre o que 
deve morrer e o que deve viver”. No decorrer da história já se reparou a cisão entre 
brancos e negros, cristãos e judeus e outros. Neste século difundido pela mídia, onde 
o que é valorizado passa a ser o exterior corpos ínfimos e treinados, essa ideia de 
racismo parece compatível com a ruptura entre saudáveis e sedentários, magros e 
gordos. Michel Foucault (1987) “diz que o racismo já existia no momento da 
articulação do poder disciplinar e da biopolítica”. Contudo declara que o que inseriu o 
racismo nos mecanismos do Estado foi mesmo a emergência do biopoder. 

 
Como, nessas condições, é possível, para um poder político, matar, reclamar 
a morte, pedir a morte, mandar matar, dar ordem de matar, expor à morte não 
só seus inimigos, mas seus próprios cidadãos? Como esse poder que tem 
essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? Como exercer 
o poder da morte, como exercer a função da morte, num sistema político 
centrado no biopoder? É, aí, creio eu, que intervém o racismo (FOUCAULT, 
2010, p. 214). 

 
Com eficácia, o autor traz situações dadas a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, que ficou conhecida como Lei Caó, em homenagem ao autor Carlos Alberto de 
Oliveira, o jornalista e advogado baiano escreveu nos anais brasileiros os princípios 
para a luta ao racismo e à discriminação racial. Ele passou a promover a soberania 
popular, levando em conta a situação da população negra no país. A lei fixa como 
crime a ação de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. Da mesma forma regulou o trecho da 
Constituição Federal que torna impossível de afiançar e irrevogável o crime de 
racismo, depois de declarar que todos são iguais sem discriminação de qualquer 
natureza. 

Conforme a lei, é proibido recusar ou impedir acesso a estabelecimentos 
comerciais, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador 
(reclusão de um a três anos); impedir que crianças se matriculem em escolas 
(três a cinco anos); impedir o acesso ou uso de transportes públicos (um a 
três anos); impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou 
convivência familiar e social (dois a quatro anos); fabricar, comercializar, 
distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação 
do nazismo (reclusão de dois a cinco anos e multa). 

 
De maneira explicativa, o autor demonstra assim com todas as normativas e 

padrões sociais, achamo-nos a indulgência da infraestrutura da resistência política 
daqueles que detêm o poder do julgamento e da execução, que estão colocados no 
cerne cultural de estigmas, preconceitos, discriminação e muitas vezes por ignorância 
ou desconhecimento acabam fortalecendo a manutenção do racismo. Com 
manifestações de que “isso não existe”, mostra-se o quão é complexo é a apropriação 
legal do que se constitui o crime de Racismo e o que se diferencia do conceito de 
injúria, podendo assim decorrer de erro na condução do processo. 

É de vital importância, pelas demonstrações do autor, que, segundo Gelson 
João Tesser, em participação no livro filosofia e educação nos anos de 1994, ditou a 
epistemologia como “o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados 
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das diversas ciências. É a teoria do conhecimento” sendo assim, dito como um 
dispositivo para compreender definitivamente a cognição desenvolvida pela 
sociedade em saberes filosóficos.  

Com clareza, o autor esclarece o epistemicídio do Brasil, citado também por 
Boaventura de Souza Santos que sempre o colocava em suas argumentações, pois, 
aduzia perante o tema como a ferramenta do conhecimento científico que foi moldada 
perante um único modelo epistemológico, fazendo assim com que o mundo trouxesse 
a si uma abrangência cultural gigantesca e fosse massacrado pelo mesmo.  

 
[...] à destruição de algumas formas de saber locais, à inferiorização de 
outros, desperdiçando-se, em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza 
de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões 
do mundo por elas protagonizadas (SANTOS, Sousa, 2009, p. 183).  

 
O autor expõe com clareza que para o mesmo era como um segundo rosto para 

o genocídio, extermínio deliberado e imparcialidade com grupos sociais diferentes 
daquilo que era visto pela sociedade como sendo o único normal, por tanto, para 
Jonas Rodrigo, o epistemicídio é a ocultação de invisibilidade de grupos sociais e 
culturais.  
 Jonas Rodrigo descreve em sábias palavras as relações de poder observadas 
em todas as questões de âmbito social que são muito visíveis e agressivas quando 
relacionadas ao racismo. Esse poder como repressão se promove do racismo, 
transformando negros, pretos e pardos subalternos, fundamentando-se a violência, 
em todas as suas formas, direcionadas a esses indivíduos. O autor traz grandes 
demonstrações perante o nosso País, no qual as causas do racismo podem ser 
associadas, em sua maioria, ao longo período de escravidão dos povos de origem 
africana e a demora e morosidade em abolir a escravidão, realizada naquele contexto 
histórico do forma irresponsável e um tanto maldosa, pois, não houve cuidados 
básicos como a inserção dos escravos, então libertados, principalmente, na educação 
e no mercado de trabalho e de emprego, cujo resultado formou-se uma estrutura sem 
precedentes de marginalização e segregação que persevera até a atualidade. 
 Com admirável compreensão, o autor apresenta a cultura social brasileira, 
que nega a identidade social dos subalternos, bem como seu pertencimento a uma 
classe, é permeada pela pobreza política de uma população que se encontra em uma 
situação de subalternidade e aceitação do Estado que não possibilita e orienta o 
cidadão na luta e conquistas por seus direitos, pelo contrário, utiliza ações para 
construir e reforçar a relação Poder Público x Usuários numa cultura de favor e eterna 
dependência das concessões estatais. 
 Com tamanha compreensibilidade, o autor mostra que o racismo demonstrou 
ao mundo a forma de pensar dentro de uma lógica vital hierárquica. O autor apresenta 
detalhes como os quais a raça que se tornou uma classe de agenciamento da 
humanidade, que se mostra no mundo moderno, dividindo a vivência humana em 
mundos distintos e em dado momento da história moderna, a raça reverte-se por uma 
legitimação da natureza. 
 O autor descreve, com insigne embasamento, que no âmbito jurídico nacional, 
a Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor, punindo, na forma da Lei, os crimes resultantes de 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
Rodrigo também ressalta com inteligência a aprovação da Lei, que foi um 
marco importante no combate ao racismo porque criminalizou as condutas racistas, 
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definindo-as como crime inafiançável e imprescritível, significando que, não é 
permitido pagamento de fiança para liberdade da prisão (inafiançável) e que o crime 
pode ser denunciado e julgado em qualquer época (imprescritível). Hoje são previstas 
penas que vão de um a cinco anos de reclusão para quem cometer o crime. Porém, 
antes da publicação da Lei, os atos de racismo eram enquadrados apenas como 
contravenções penais e por isso tinham penas mais leves e a prisão máxima era de 
um ano. 
 O autor traz uma bela evidência de que neste contexto, também está 
regulamentada em nosso meio jurídico, a Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 
2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos 
individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 
intolerância étnica. Com sua promulgação foi instituído o Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), como forma de organização e de articulação 
voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as 
desigualdades étnicas existentes no País, prestados pelo poder público federal. 
 De modo esclarecedor, Gonçalves apresenta o contexto mundial, pode-se 
destacar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1965, 
conceitua a discriminação no Art. 1º cuja expressão "discriminação racial" 
significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade 
de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública, isto é, 
qualquer atitude discriminatória que dificulte ou impeça o acesso aos direitos humanos 
será enquadrada como uma atitude discriminatória e poderá ser classificada como 
crime de racismo. 

Rodrigo ressalta com excelência que, com a segregação e a discriminação 
ocorrida desde o descobrimento do Brasil, seres humanos são perseguidos e mortos 
pelo fato de não possuírem a orientação sexual hetero, a cor da pele ou que não se 
enquadrarem em estereótipos ditados pela sociedade como “padrão”, acarretando em 
extermínio cultural, social, moral e em todos os campos da vida desses públicos, cujas 
políticas públicas não são discutidas, muito menos colocadas em prática. O 
epistemicidio não acabara se o racismo e homofobia vigente no estado continuar 
acontecendo como se houvesse uma venda nos olhos de seus praticantes para 
perceber a abstrusidade mundial a sociedade. No início do século XXI (21), como a 
promulgação da Lei nº 10.639/03 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Art. 
1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do artigo 
26-A: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira. 
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Resenha da obra: 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. A lógica do poder, a heteronormatividade e o racismo: 
O epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de 
vulnerabilidade. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Ano I, Vol.I, n.2, jul.-dez., 
2018. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “A lógica do poder, a heteronormatividade e o 
racismo: O epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de 
vulnerabilidade”. Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo Gonçalves. O artigo aqui 
resenhado foi publicado no periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”, no Ano 
I, Vol.I, n.2, jul.- dez., 2018.  
 
Palavras-chave: Racismo; Heteronormatividade; Poder; Epistemicídio. 
Subalternidade. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “The logic of power, heteronormativity and racism: 
Epistemicide and subalternity as strategies of repression and vulnerability”. This article 
is by: Brenda Karoliny Sousa Capelete; Bruna Valéria dos Reis Araújo; Roniclesia 
Soares da Silva; Vládia Costa Pereira. The article reviewed here was published in the 
journal “JRG Journal of Academic Studies”, in Year I, Vol. I, n.2, jul.-dec., 2018. 
 
Keywords: Racism. Sexual; Standardization; Power; Racial Prejudice; Subalternity. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “La lógica del poder, la heteronormatividad y 
el racismo: epistemicidio y subalternidad como estrategias de represión y 
vulnerabilidad”. Este artículo es de autoría de Jonas Rodrigo Gonçalves. El artículo 
reseñado aquí fue publicado en la revista “JRG Journal of Academic Studies”, Año I, 
Vol.I, n.2, Jul.-Dic., 2018. 
 
Palabras clave: Racismo; heteronormatividad; Energía; Epistemicida. Subalternidad. 
 
Resenha 
 Este é um resenhado artigo intitulado “A lógica do poder, a heteronormatividade 
e o racismo: O epistemicídio e a subalternidade como estratégias de repressão e de 
vulnerabilidade”. Este artigo é de autoria de: Jonas Rodrigo Gonçalves. O artigo aqui 
resenhado foi publicado no periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”, no Ano 
I, Vol. I n.2, jul.- dez., 2018.   

Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, palavras-chave, 
abstract, keywords, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências.  

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa utilizada no artigo aqui 
analisado pauta-se em pesquisa bibliográfica, visto tratar-se de um artigo de revisão 
de literatura. 

 
A lógica do poder: alteridade e repressão 

De maneira sabia, Jonas Rodrigo Gonçalves expõe que para pensar em 
alteridade e repressão, sobre a questão da alteridade acima do ângulo da ciência 
política, a conexão desse conceito sobre as ciências sociais, deve-se aprender qual a 
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relação da alteridade com a repressão. Na interpretação da alteridade, entra a 
diversidade, para compreender considere grande imensidão, sob a chance de pensar 
na diversidade da diversidade e até nas diversidades das diversidades.  

Gonçalves explica, com objetividade, que a alteridade defende a ligação de 
respeito de atribuição a si mesmo, como parte própria do processo das conexões 
sociais, em completo processo. Com o pensamento de partes na instituição do todo, 
trazendo relevância, desse modo, do todo social, distinguindo grupos, de sexualidade, 
pensamentos, etnias diversificadas, línguas. Mostrando o poder como forma de 
repressão, durante toda a história humana.  

O autor, de forma contundente, aborda que, contudo, analisando o resumo da 
história sobre normatização de Michel Foucault (1987), em que ele mostra que a 
sociedade precisa ser liberta da opressão verticalizada, sobe o uso do mecanismo de 
poder, garantindo que deve ter aplicação da colocação dos conceitos de 
descontinuidade, para todo estudo histórico, como para contrariedades teóricas e ou 
metodologias. Declarando ser indispensável a inquietude de recortes ou 
agrupamentos que são familiares a nós, deixando dependente essas maneiras 
antecedentes de continuidade, ou seja, essas sínteses que nunca complexificaram 
deixando contar em total direito. Afirmando que a própria língua é um instrumento de 
dominação, e que não pode se associar com agentes de síntese sendo totalmente 
psicológicos e dessa forma aprendendo tipos de regularidade e de conexões. 

O artigo, com propriedade, afirma que Foucault explica que todos esses 
grupamentos, vistos como elementos naturais, universais e imediatas, erguendo 
outros grupamentos. Sua filosofia mostra a inquirição da estruturação presente e das 
conexões de poder que já existem há séculos, com a coerência do Estado, trazendo 
o livramento de sistemas. Chamando de gramática ou medicina assuntos que se 
mostram como inerentes a essas organizações passadas, e que esses assuntos se 
colocam em nossos costumes, como tipo de mecanismo de poder. Usando a medicina 
para transmitir tal entendimento, como apoio na sexualidade binária. O discurso para 
ele é uma coisa totalmente distinta da maneira em que objetos que foram renovados 
antes, vão se colocar e se acrescentar. Nossa sociedade em certa época foi 
determinada em relação ao discurso psiquiátrico, um agrupamento de conexões 
determinadas. 

O manuscrito evidencia, com relevância, que Alain Touraine explica que, para 
instituir um comando, os poderes autoritários querem unir comportamentos da 
sociedade, tendo controle sobe um grupo de interesses, opiniões e crenças. Trazendo 
um pensamento sobe o poder das crenças e das práticas religiosas que querem unir 
a ideia da população, impondo uma religião de armas na mão, sendo coercivos como 
se quisessem ter a razão tornando-se uma ditadura. Para ele, há cerca de um tempo, 
teve o retraimento da vida local, ajudando a diversidade em luta com as ambições de 
um poder central, onde a competência de indeferimento era de forma escarça.  

O texto, de forma acertada, demonstra que Foucault vê diferença no pensar de 
Touraine, em que a forma em que olha as conexões discursivas são contrárias ao 
discurso. Em diferença desses outros, Nietzche, o pai do existencialismo e do 
humanismo, vê a moral como dispositivo social de repressão, independentemente do 
modo. Depois dele, raciocinar a moral, como dispositivo de repressão, mostra que a 
intuição do ser humano, é formada por uma ideologia de massa. Em que este homem 
ultrapassa a causa moral que baseia a sociedade, como um ser oprimido pelo poder. 
Trazendo um sentido tão aberto fortalecendo a ideia de a moral ser um resistente 
sistema repressor. 
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O autor, com clareza, explica que, para Foucault, a variação dos poderes 
políticos, podendo dar certo a começar desse elemento do poder. A ideia da soberania 
é a sequência de sujeito ao sujeito, passando poder por poder, a sequência da 
validade da lei. Mostrando um raciocínio sobe a cidade operária, aumentando o 
contorno por indivíduos em vista, regularização das condutas, comando policial de 
forma aberta que é feita pela ordenação espacial da cidade, estando sobe presença 
de uma sequência de sistemas regulares, vistos da cidade operária facilmente. Mostra 
que tais sistemas são regimentados, refletindo na população, no qual a base é a 
conexão de poder, fundamentando relação entre sujeito e sujeitado. Levando firme a 
ideia de controlar, passando a ideia aos indivíduos, de uma noção de norma, 
transferindo normalização ao objetivo de colocar sistemas disciplinares. Cabendo um 
debate de contrariedades, a repressão da sexualidade, da diversidade sexual, tanto 
que a concepção só se dá na relação heterossexual. 
 
Padrão heteronormativo: vulnerabilidade e não alteridade. 

O escrito, de maneira objetiva, afirma que, como exposto anteriormente, a 
repressão é exercida através de um poder moralmente embasado, tornando-se uma 
moral que oprime. Foucalt (1987) quando se difere da heterossexualidade, a 
sexualidade é reprimida, principalmente com relação a procriação, em se tratando do 
controle social e regulamentações nas cidades operárias, pois foge deste fim. 

O artigo, de forma pertinente, aduz que, do ponto de vista religioso, dentre todas 
as denominações, é difícil encontrar um deferimento no que se refere ao apoio à 
homossexualidade, já a reprovação é aparentemente uma constante. 
  Gonçalves, de forma admirável, argumenta que essa acalorada discussão 
acabou sendo dirigido para o campo jurídico, trazendo uma lei contra o preconceito 
sofrido por essas pessoas, que considera não passível de fiança qualquer um que 
aponte sua homossexualidade com o fim de humilhar ou envergonhá-lo. Assim, como 
a Lei de Parceria Civil entre Iguais, que versa sobre a legalidade dessa união que já 
se tem informalmente, o que não vem a ser, necessariamente, um casamento, como 
tantos pensam. 

O texto, com clareza, alude que, segundo Foucault, esses mecanismos 
controladores praticados pelo domínio burguês vieram a intervir no que tange a 
isenção da loucura, da reprovação da sexualidade, portanto teve por finalidade 
evidenciar quais os agentes dessa repressão, mas não meio burguês, e sim os 
agentes inseridos no âmbito familiar, nos médicos, nos policiais de baixo escalão etc., 
que são o círculo imediato indivíduo. 

O autor, de forma eficaz, objetivamente aduz que, Foucault, em seu estudo, 
chamou a atenção não necessariamente pela exclusão em si, mas pela maneira e 
pelo momento em que se deu, como a medicalização da sexualidade, a vigilância, 
todo o aparelhamento deste mecanismo de poder. A relevante ideologia de Foucault 
é contextualizada na economia e na política do momento em que realizou seus 
escritos. Ressalte-se que a sexualidade não é motivo de repressão apenas no sistema 
capitalista, é também em vários outros âmbitos. 

O manuscrito, de modo contundente, traz Prado e Machado, quando dizem que 
a sexualidade e o corpo foram preferivelmente objetificados a partir do século XIX 
pelas políticas controladoras e morais, versam com as reflexões de Foucault, pois 
evidencia um projeto verticalizador e hierárquico na sociedade. 
 
Racismo: epistemicidio e subalternidade 

O autor, com propriedade, enfatiza que, observando as questões de 
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sexualidade constatamos os vínculos de poder, convenientemente a informação de 
que estas questões se estabelecem no campo do racismo. O entendimento da vida 
para a Bioética tem como cenário não apenas o campo biológico, mas também o 
político e epistemológico. Emergencialmente se faz necessário a argumentação em 
prol das relações e das trocas entre etnias diferentes. 

A obra, com clareza, aduz que, pensando em uma ótica em níveis de 
hierarquização, esse foi o ensinamento que o mundo nos trouxe ao tratarmos o 
racismo, pois a raça demonstra que ao passar do tempo experimenta o processo de 
confirmação da natureza. As exposições que tipificam as desigualdades raciais 
tornam se problemáticas, porque é causador de uma apreensão histórica. A atenção 
e voltada para a relação existente entre a contemporaneidade e o racismo, a 
predominância do pensamento é imaginar que o racismo ocorreu como um acidente 
em nossa história e ao identificar esta falha nós podemos romper. 

A produção, de maneira notável, informa que o processo civilizatório se torna 
considerável, quando vinculamos a ideia de racionalizar as instituições, conceituação 
dileta para a bioética e os direitos humanos. A experiência vivida acerca dos direitos 
humanos, muito nos interessa, pois lidam com o contraditório dos direitos da 
humanidade, em que em algumas situações causam uma desorientação internacional, 
uma imagem de desproporção que devemos ter cuidado. 

O manuscrito, de forma objetiva, explica que a representatividade do ser 
humano em si, em tese, é negacionado ao ser humano negro em sua construção do 
ser, pois não o coloca em um mesmo patamar de um ser humano não negro. Carneiro 
(2005) em sua abordagem, ao analisar o epistemicídio, o faz de maneira contundente. 
A atuação racista, na prática, é bem difícil de ser observada, mas quanto ao resultado 
racista, é mais fácil de ser observado, a admissão de pessoas diferentes no habitat 
da universidade, colocou em defesa algumas esferas da comunidade acadêmica, 
houve uma alteração de pensamento no e no discurso ,  após o fenômeno das cotas. 

O autor, de forma clara, aborda que, em uma ótica da classe, a violência é mais 
evidente de se entender, pois, é iludível perante um ato totalmente agressivo ter atos 
altruístas. O abastecimento da atualidade é sangue, e sangue não europeu. É 
necessário compreender que o processo genocida do ocidente ainda é um processo 
genocida, dado que genocidas hoje em dia matam no momento presente grupos 
discriminados, pois necessitamos de camadas psíquicas a todos instante.  

A obra, de forma meritória, evidencia que o epistemicídio é tão valioso pelo fato 
do discurso ser responsável por criar esse entendimento. O poder é uma relação que 
opera na administração de uma razão, que funciona de um modo tático, portanto, o 
genocídio, direciona como um fenômeno constitutivo da atualidade. Estratégia sem 
planejadores não é absolutamente uma estratégia sem operantes. Não tomar um 
partido é uma competência moral de cada um. 

Jonas Rodrigo, de maneira apreciável, esclarece que o indivíduo padrão inicial 
prestará como ponto de partida da sua desaprovação, antes de um corpo ser 
imaginado em condição de sexo, ele é imaginado em termos de raça, é possível gostar 
de negros e ser racista pois racismo não é quesito de carácter bom ou mau. Ontologia 
e epistemologia se comunicam entre elas. É considerável imaginar que em áreas dos 
corpos, haja vista que o corpo é apresentado de um lado sem impor o que necessita 
ser vencido, não se chega a imaginar em estratégia de superatividade.  

A publicação, de forma singular, esclarece que o dispositivo jamais pode ser 
absoluto, necessita ter descontinuidade, fissuras, quebras etc. Em uma esfera da 
concordância e da tecnologia, no entanto, também produtiva, há ideia de dispositivo 
de estabelecer o poder. Ninguém está rejeitando a fabula do contratualismo, pois a 
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argumentação é como explicar o contrato para ler as analises do ocidente. A 
apreensão em torno da apresentação da democracia racial roda como um dipositivo 
de calar no bojo do epistemicídio.  
      De forma notável, Gonçalves aduz que talvez a primeira lei de extermínio de 
pessoas em pouco tempo “genocida” foi a política de criminalização da 
vagabundagem. O povo repousou escravo e despertou coisa nenhuma, pois os 
indivíduos não tinham documentos, trabalho, terra basicamente nada. A problemática 
com os “pretos” é ter transformado os em objeto. É a racionalidade do racismo é que 
é necessário diminuir para negar com mais praticidade.  

O escrito expressa de forma percetível que a parcela do Epistemicídio provocou 
apagar uma memória aterrorizante da escravidão, a discussão a se pensar é a 
quantidade de sangue que está no centro deste País, os ataques entres os “pretos” e 
os “mestiços” apareceram para a ideia de quem é o favorecido das políticas, de ação 
afirmativa. 

O texto, com originalidade, afirma que é de suma importância guardar na 
memória o holocausto como acontecimento terrível para que não volte a se repetir (o 
poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer). Não são acontecimentos 
isolados, as guerras são dialetos do dia a dia. O racismo estrutural se apaga nas 
relações sociais, portanto a classe de estigma não é uma generosa classe, o povo 
negro não está na área da subjeção e sim da abjeção e em questão de ter o negro, o 
índio, o pardo, o preto como indivíduo com a ação livre e própria, e suas vidas 
respeitadas, e não suas mortes banalizadas. 

O resultado obtido nesta pesquisa científica foi que percebeu-se que o poder 
constitui forte alicerce das relações que tendem à repressão. A lógica do poder se 
estruturou para segregar o que não atendeu ao padrão hegemônico. 
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Resenha da obra: 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Escolha do Tema de Trabalho de Curso na Graduação 
em Direito. Revista Coleta Científica, Ano V, Vol. V, n.9, jan.-jun., 2021. 
 
Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Escolha do Tema de Trabalho de Curso na 
Graduação em Direito”. Este é de autoria de: Jonas Rodrigo Gonçalves. O artigo aqui 
resenhado foi publicado na revista “Revista Coleta Científica” no Ano V, Vol. V, n.9, 
jan.-jun., 2021”. 
 
Palavras-chave: Tema; TCC; Direito; Trabalho de Curso; Monografia Jurídica. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled “Choice of Course Work Theme in Undergraduate 
Law”. This is authored by: Jonas Rodrigo Gonçalves. The article reviewed here was 
published in the magazine “Revista Coleta Científica” no Ano V, Vol. V, n.9, jan.-jun., 
2021”.  
 
Keywords: Theme; Completion of course work; Right. Course work; Legal 
Monograph. 
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Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Elegir un tema de trabajo de curso para las 
facultades de derecho de pregrado”. Este es de autoría: Jonas Rodrigo Gonçalves. El 
artículo aquí reseñado fue publicado en la revista “Revista Coleta Científica” en el año 
V, Vol. V, n.9, ene.-jun., 2021”. 
 
Palabras clave: Tema; TCC Derecha. Trabajo de curso; Monografía Jurídica. 
 
Resenha 

Gonçalves destaca que, para um acadêmico de Direito, a escolha do tema do 
seu Trabalho de Curso é complexa, constituindo-se em um grande desafio. É 
necessário ter prazer na atividade de pesquisa e que as limitações do conhecimento 
do aluno estejam em sua consciência, a fim de que ele não entre em um assunto que 
não domine. É também relevante a verificação da disponibilidade do tempo para 
realização do trabalho. Verificar como a escolha do tema do Trabalho de Curso se 
torna um desafio, é o objetivo. Fatores internos e externos que implicam na escolha 
do tema, são apresentados no artigo. Segundo Gonçalves (2019b, p. 06), o tema tem 
que ter um sentido, uma relevância para a área jurídica na comunidade científica. O 
tempo disponível também é um fator externo importante levantado por Gonçalves 
(2019b, p. 06). Por facilitar a escolha do tema do Trabalho de Curso, este trabalho 
torna-se importante para orientadores e professores do curso de Direito. Gonçalves 
(2019b, p. 06) demonstra ainda o material de consulta com um fator externo, expondo 
a sua disponibilidade. Um bom Trabalho de Curso de graduação em Direito, pode ser 
gerado com uma boa escolha do tema. Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 45), a 
delimitação do assunto é o passo seguinte após a sua escolha. Boas pesquisas e 
trabalhos podem ser realizados com a boa e correta escolha de um tema. Capítulos 
de livros ou ainda livros, e artigos acadêmicos ou científicos, serão fonte para um 
artigo de revisão literária. (GONÇALVES, 2020a, p. 97-98). Compartilhar uma 
metodologia simplificada, é a finalidade do artigo. 

De maneira importante, Gonçalves evidencia que os dados foram apanhados 
da pesquisa bibliográfica, considera-se a pesquisa então como qualitativa do tipo 
documental e teórica. Parâmetros de eliminação das bases de pesquisas: referir-se 
unicamente acerca da escolha do tema do Trabalho; delimitar o Bacharelado em 
Direito como área de formação; relacionar os materiais autorais com materiais 
produzidos anteriormente; utilizar ementas e planos de ensino de curso de Direito; 
Com caneta e papel sempre à mão na confecção do trabalho, ajuda muito o aluno nas 
anotações das ideias. (GONÇALVES, 2019c, p. 11,12,42). 

O texto enfatiza de forma eficaz que, faz-se um grande desafio escolher o 
tema de um Trabalho de Curso em uma graduação de Direito. É necessário ter 
algumas metas: elencar fatores externos e internos que impactam na seleção do tema; 
propor vias para que a fronteira do tema se torne mais objetiva e simples; organizar 
conteúdos e assuntos, separando-os por áreas. A seleção do tema é influenciada 
direta ou indiretamente por vários fatores. Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 44-
45), os motivos internos baseiam-se em: selecionar um tema seguindo as vocações. 
Marconi e Lakatos (2007, p. 45) reiteram que os motivos externos exigem tempo 
disponível para aprofundar em uma pesquisa completa. A fim de encurtar o caminho 
na escolha do tema, é proposto o passo a passo a seguir: Passo 1, seleção da 
disciplina de maior domínio, recordando da que mais gostou no decorrer do curso, e 
geralmente está vinculada aos professores que tiveram um contato maior. Passo 02, 
encontrar a ementa da disciplina de maior domínio da graduação. O artigo lista uma 
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série de assuntos de Direito. Passo 03, selecionar um tema de maior domínio. 
Escolher um tema que não domina, é um erro comum do estudante. Passo 04, utilizar 
buscadores acadêmicos de confiança, tal qual o Google Acadêmico e o Portal de 
Periódicos da CAPES. Passo 05, encontrar material sobre o assunto. Se o aluno não 
encontrar pelo menos cinco artigos científicos ou acadêmicos sobre o assunto, ele 
deve trocar de tema. Passo 06, averiguar a qualidade acadêmica dos materiais 
encontrados, deve ter três autores no máximo, entre eles, ao menos um mestre ou 
doutor. A revista onde o artigo foi publicado deve possuir ISSN, dando preferência 
entre as publicações com os melhores Qualis Periódicos (Capes). Passo 07, 
selecionar no material encontrado ao menos cinco artigos que se enquadrem nos 
critérios do passo seis, caso não seja possível, o aluno deve mudar de assunto, Passo 
08, ler os resumos do material selecionado para a escolha do tema. Passo 09, 
delimitar o tema. Escrever o tema com no máximo vinte palavras e no mínimo de dez. 
Passo 10, conferir os passos anteriores. Somente definir o tema se seguiu de forma 
criteriosa os passos anteriores. 

O artigo teve na dificuldade de alunos graduandos em Direito em escolher o 
seu tema de Trabalho de Curso o seu ponto de partida. Foi sugerido dez passos 
estratégicos para a facilitação deste processo, de uma forma objetiva e simples. 
Foram listados centenas de assuntos divididos em quarenta áreas do curso de Direito. 
Representaria muito caso o artigo aguçasse em outros docentes a vontade de 
compartilhar suas experiências que já ajudaram na escolha do tema de seus alunos 
orientandos no curso de Direito, conforme finaliza Gonçalves de forma esmerada. 
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Neuropsicomotor de Crianças Participantes de um Programa Mãe-Bebê. Revista 
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Resumo 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Análise do desenvolvimento neuropsicomotor 
de crianças participantes de um programa mãe-bebê”. Este artigo é de autoria de: 
Simone de Paula; Ellen Becker Rohr; Maristela Cassia de Oliveira Peixoto; Caroline 
D’Azevedo Sica; Ilse Maria Kunzler. O artigo aqui resenhado foi publicado no periódico 
Revista Brasileira em Promoção da Saúde, no Ano 2019, Vol.32.  
 
Palavras-chave: Resenha; desenvolvimento neuropsicomotor; Primeiro ano de vida; 
promoção da saúde; Atenção primária à saúde. 
 
Abstract 
This is a review of the article entitled "Analysis of neuropsychomotor development of 
children participating in a mother-baby program". This article is written by: Simone de 
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Paula; Ellen Becker Rohr; Maristela Cassia de Oliveira Peixoto; Caroline D’Azevedo 
Sica; Ilse Maria Kunzler. The article reviewed here was published in the journal Revista 
Brasileira em Promoção da Saúde, in 2019, Vol. 32. 
 
Keywords: Review; Neuropsychomotor development; First year of life; Health 
promotion; Primary health care. 
 
Resumen 
Esta es una revisión del artículo titulado “Análisis del desarrollo neuropsicomotor de 
los niños que participan en un programa materno-infantil”. Este artículo es de autoría 
de: Simone de Paula; Ellen Becker Rohr; Maristela Cassia de Oliveira Peixoto; 
Caroline D'Azevedo Sica; Ilse María Kunzler. El artículo reseñado aquí fue publicado 
en la Revista Brasileña de Promoción de la Salud, en el Año 2019, Vol.32. 
 
Palabras clave: Revisión; desarrollo neuropsicomotor; primer año de vida; promoción 
de la salud; Primeros auxilios. 
 
Resenha 
 Esta é uma resenha do artigo intitulado Análise do desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças participantes de um programa mãe-bebê. Este artigo é 
de autoria de: Simone de Paula; Ellen Becker Rohr; Maristela Cassia de Oliveira 
Peixoto; Caroline D’Azevedo Sica; Ilse Maria Kunzler. O artigo aqui resenhado foi 
publicado no periódico Revista Brasileira em Promoção da Saúde, no Ano 2019, Vol. 
32. 
 No que se refere às autoras deste artigo, conheçamos um pouco acerca do 
currículo e qualificações de cada uma delas. Muito do que compõe a formação ou a 
experiência de um autor contribui de forma direta para a reflexão temática dos temas 
aos quais se propõe a escrever. Conheçamos, então, um pouco sobre cada uma das 
autoras. 
 A primeira autora deste artigo é Simone de Paula. Graduada em Fisioterapia; 
mestre e doutora em Saúde da Criança pela PUCRS. Formação em Conceito 
Neuroevolutivo Bobath e Tecnologias Assistivas. Especialista em Fisioterapia 
Neurofuncional na Criança e Adolescente. Docente do Curso de Fisioterapia da 
Universidade Feevale e pesquisadora do Departamento de Fisioterapia da mesma 
instituição (http://lattes.cnpq.br/5809455044746120; https://orcid.org/0000-0003-
3198-2695). 
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pela Universidade Feevale (http://lattes.cnpq.br/2732136612769472; 
https://orcid.org/0000-0003-2433-9861). 

A terceira autora deste artigo é Maristela Cassia de Oliveira Peixoto. Graduada 
em Enfermagem; mestre e doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social. 
Especialista em Gestão de Serviços e Sistemas Públicos de Saúde (2010). 
Especialista em Avaliação de Serviços da Saúde (2015). Especialista em Gestão em 
Saúde (2015). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da Família 
(2016). Especialista em Gestão de Política de DST, AIDS, Hepatites Virais e 
Tuberculose (2017). Docente da graduação Feevale, pós-graduação e residência 
multiprofissional em saúde. Coordenadora do curso de especialização Multidisciplinar 
em Saúde Coletiva com ênfase na Atenção Primária 
(http://lattes.cnpq.br/4067287415762416; http://orcid.org/0000-0002-7885-0000). 
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do Programa Multidisciplinar em Saúde Coletiva da Universidade Feevale. Vice 
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Este artigo é dividido nos seguintes capítulos: resumo, descritores, abstract, 
descriptors, resumen, descriptores, introdução, métodos, resultados, discussão, 
conclusão, agradecimentos, conflitos de interesses, contribuições, referências.  

No resumo deste artigo consta:  
 

Objetivo: Analisar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
participantes de um Programa Mãe-bebê. Métodos: Estudo transversal, 
realizado com 52 crianças entre 6 e 12 meses de idade, procedentes do 
Programa Mãe-bebê, um projeto de extensão realizado em uma comunidade 
carente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil, em 2017. A partir dos 
prontuários, selecionaram-se as crianças e, para a avaliação do 
desenvolvimento infantil, utilizou-se o Teste de Triagem de Desenvolvimento 
de Denver II, aplicado no domicílio das crianças, por profissionais treinados, 
no período de março a novembro de 2017. Resultados: A amostra compôs-
se de crianças nascidas a termo (38,52±1,83 semanas), com peso acima de 
2500g (94,23%; n=49), que receberam aleitamento materno exclusivo 
(57,70%; n=30). Quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, 30,8% (n=16) 
das crianças apresentam desenvolvimento global suspeito, sendo que os 
domínios mais afetados foram a linguagem (13,5%; n=7) e o motor grosso 
(11,5%; n=6). As variáveis independentes que mostraram associação com 
suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor foram o aleitamento 
materno exclusivo (p=0,03), o número de filhos (p=0,01) e a situação conjugal 
(p=0,04). Conclusão: A maioria das crianças (69,2%, n=36) participantes do 
Programa Mãe-bebê apresentaram um desenvolvimento neuropsicomotor 
adequado e compatível com sua faixa etária. No entanto, 30% (n=16) das 
crianças que apresentaram um neurodesenvolvimento considerado suspeito 
tiveram a linguagem e o motor grosso como os domínios mais afetados (DE 
PAULA, 2019, p. 1). 

 
O tema deste artigo é “Análise do desenvolvimento neuropsicomotor de 

crianças participantes de um programa mãe-bebê”. Por meio dos Testes de Triagem 
de Desenvolvimento de Denver II apresentou-se um agrupamento de dados que 
expôs as variáveis com potencial de modificação do desenvolvimento 
neuropsicomotor dos bebês. 

Neste artigo, o objetivo compôs-se da análise do desenvolvimento 
neuropsicomotor das crianças participantes do programa de extensão comunitária, 
denominado mãe-bebê e promovido pela Universidade Feevale. Esse projeto é 
desempenhado em um bairro periférico de Novo Hamburgo que dispõe de altos 
índices de violência e tráfico de drogas, baixos níveis de escolaridade e renda, 
saneamento básico insatisfatório, expondo a vulnerabilidade social dos participantes. 
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A temática da pesquisa contou com a justificativa de desenvolver estratégias 
dentro da promoção de saúde com enfoque no desenvolvimento da criança e na 
redução da morbidade infantil. Essa temática oferta um embasamento teórico que 
denota possíveis contribuições para o cenário científico, visto que, promove uma 
análise voltada às características potencializadoras do desenvolvimento infantil. Para 
a equipe multiprofissional que se relaciona diretamente com as crianças, oferta 
notoriedade, pois acrescenta novas concepções a assistência já delineada e para a 
sociedade que tem demandas essenciais relacionadas a figura infantil, exprime 
renome tendo em vista a ampliação do entendimento do desenvolvimento 
neuropsicomotor e das suas atribuições. 

A metodologia utilizada para a construção da pesquisa empregue no artigo aqui 
analisado foi baseada em um método transversal, estruturado com uma amostra de 
52 crianças entre o 6° e o 12° mês, participantes do programa mãe-bebê que 
contemplou uma comunidade de Nova Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul, 
durante o ano de 2017. A avaliação do desenvolvimento infantil foi executada após a 
apuração das crianças de acordo com seus prontuários, utilizando como instrumento 
da avaliação o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II, composto por 125 
itens que são distribuídos em 4 domínios do desenvolvimento infantil: pessoal-social, 
motor fino-adaptativo, linguagem e motor. Aplicou-se o instrumento no intervalo de 
março a novembro de 2017, guiado por profissionais capacitados que se deslocaram 
até o domicílio das crianças.  

As autoras do estudo evidenciaram que a amostra apresentava baixo risco 
biológico, mesmo com as condições sociodemográficas instáveis as quais eram 
expostas no local da abordagem. Em contrapartida com essa realidade, expuseram 
que a prevalência do aleitamento materno exclusivo em relação a amostra 
apresentou-se superior à média nacional que consistia em 41%, evidenciando que as 
crianças com amamentação até os 6 meses de vida que alcançava a faixa de 60%. 
Mesmo diante do progresso efetivado através das iniciativas de Promoção a saúde e 
Apoio ao Aleitamento Materno, as autoras tornaram nítido que os desafios para se 
alcançar condições favoráveis no âmbito nacional ainda persistem. 

Através do estudo elas reafirmaram benefícios inquestionáveis da 
amamentação, tanto na análise da criança, quanto da mãe, sendo esse um importante 
instrumento para reduzir os índices de morbidade e mortalidade infantil. Todavia, 
ressaltou-se que a realidade social e cultural das famílias solidifica uma influência 
sobre o processo de amamentação. Ainda segundo as autoras, o projeto mãe-bebê 
segue princípios estabelecidos pela Rede Cegonha que conduzem os pacientes 
através da humanização e da assistência, promovendo o estímulo ao aleitamento 
materno exclusivo a partir de visitas domiciliares para orientar puérperas e gestantes 
em vulnerabilidade, objetivando combater essa influência social. 

O desenvolvimento da criança é um elemento multidimensional e 
interdependente, logo, componentes como desempenho cognitivo, motor, social e 
emocional são estritamente relacionados. As autoras apresentaram o 
desenvolvimento como dispositivo crucial da primeira infância, época que a maior 
parte das conexões neurais são desenvolvidas e correlacionadas a comunicação, 
formada através de respostas aos estímulos ambientes, e ao desenvolvimento motor. 
Fatores como a condição socioeconômica, idade e escolaridade a níveis baixos estão 
atrelados aos atrasos fonológicos advindos do déficit na aquisição da linguagem, bem 
como, atraso no domínio motor-grosso. 

Através do estudo, nota-se a prevalência da suspeita de atraso no 
desenvolvimento de aproximadamente 30,8%, valor pautado nas variáveis e que se 
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aproxima dos encontrados nacionalmente. De Paula et al., ressalta que crianças com 
atraso no desenvolvimento se tornam mais vulneráveis e necessitam de assistência 
individualizada, advinda da legislação e das políticas públicas que visam o 
atendimento integral e à garantia dos direitos. Sabendo que as variáveis que podem 
influenciar de forma positiva ou negativa a trajetória do desenvolvimento não se 
apresentam de forma isolada, o estudo apresentou a importância dos pais, da 
comunidade, profissionais de saúde, educação e outras instituições trabalharem em 
conjunto. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 
promove esse acompanhamento do desenvolvimento integral da criança utilizando 
das ações de vigilância e estímulos para potencializar esse processo de aquisição da 
criança.  

Conforme o estudo ratifica, a família desempenha um papel essencial no 
processo de desenvolvimento, se tornando uma mediadora entre a criança e a 
sociedade, dessa forma, as iniciativas globais têm voltado seu foco para a família e 
comunidade a fim de promover à saúde da criança. Em complemento ao ambiente 
familiar, a adequação da renda mensal, ao número de filhos aos papeis assumidos 
potencializa esse plano de desenvolvimento. Tem-se conhecimento que o 
companheiro interfere nos estímulos disponíveis no ambiente, pois além de promover 
um equilíbrio material, climatiza o ambiente da criança ofertando amor, harmonia e 
paz favorecendo um desenvolvimento saudável tanto no crescimento, quanto no 
amadurecimento cerebral, se solidificando na dimensão biológica e psicoafetiva. 

Segundo De Paula et al., torna-se primordial os investimentos contínuos em 
políticas públicas que promovam a saúde e a qualidade dos serviços já estabelecidos. 
Esses investimentos garantem a sobrevivência e saúde da criança, bem como, o 
estabelecimento do vínculo e a articulação de serviços e ações que demandem 
intersetorialidade das áreas da educação, da saúde, do desenvolvimento e da 
assistência social, promovendo um cuidado integral a criança. Em uma ampla 
perspectiva, as autoras salientam que é intrínseca a demanda de uma rede de 
acolhimento social que contemple as necessidades básicas das crianças e das 
famílias, primordialmente as que se encontram em situações vulneráveis, combatendo 
as diversas variáveis responsáveis pelo atraso na aquisição neuropsicomotora dos 
bebês. 

Observou-se como resultados da pesquisa aplicada na obra resenhada que a 
amostra foi integrada por 13 bebês do sexo feminino e 39 do sexo masculino, todos 
nascidos a termo, com peso acima de 2500g ao nascer e avaliados pelo Teste de 
Triagem de Desenvolvimento de Denver II no decorrer do terceiro trimestre de vida. A 
via de parto com maior percentual foi vaginal (67,30%; n=35) e a maioria desses bebês 
recebeu aleitamento materno até pelo menos o sexto mês (57,70%; n=30). No que diz 
respeito às questões socioeconômicas, observou-se que as famílias viviam com mais 
que 1 salário mínimo por mês (32,69% n= 17) e que a maior parte das mães possuíam 
menos de 2 filhos (86,53%; n=45), contavam com a presença de um companheiro 
(80,76%; n=42), mas tinham como característica baixos níveis de escolaridade 
(67,30%; n=35).  

Diante do exposto, em relação às variáveis que às autoras associaram ao 
desenvolvimento, demonstrou-se que um número substancial de crianças que 
apresentaram, segundo o instrumento de avaliação, desenvolvimento global suspeito 
(69,2%; n=36) e os domínios mais afetados nesse caso estavam correlacionados a 
linguagem (13,5%) e ao desenvolvimento motor grosso (11,5%n = 6), seguidos do 
desenvolvimento motor fino-adaptativo (5,8%; n=3) e desenvolvimento pessoal-social 
(5,8%; n=3). As variáveis que se associaram significativamente ao desenvolvimento 
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infantil consistem no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, no qual 
os bebês que não tiveram essa possibilidade apresentavam 6,93 vezes mais chances 
de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; o número de filhos, em que 3 ou mais 
filhos aumentou o valor da possibilidade de atraso em 16,94 vezes; e a situação 
conjugal que potencializou 8,31 vezes as chances de atraso no desenvolvimento se 
apresentar em crianças criadas sem a existência de um companheiro. 
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