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A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO BÁSICA DO
SUS: DESAFIOS E DIFICULDADES
FERNANDES, Luana Leal1

RESUMO
O farmacêutico executa um papel fundamental no cuidado do usuário na atenção primária, ao proporcionar
autocuidado, educação em saúde, promoção da saúde e do uso racional de medicamentos. O objetivo dessa
pesquisa foi apresentar a importância do trabalho farmacêutico na atenção primária do SUS, buscando identificar
dificuldades, desafios, experiências, potencialidades para a prática desse profissional. Foram recrutados, no Lilacs,
Scielo e PubMed, artigos que tratavam da importância do farmacêutico na atenção básica do SUS: desafios e
dificuldades nos idiomas português e inglês no período de 2007 a 2020. A pesquisa mostra o benefício da inclusão
desse profissional na atenção primária, mas por outro lado tem a baixa aceitação pelos demais profissionais da
equipe, destacada como principal dificuldade, pelo simples fato desse profissional não pertencer a esse cenário.
Portanto, a atuação desse profissional farmacêutico é benéfica tanto para a equipe quanto para o paciente,
diminuindo os eventos adversos na revisão da farmacoterapia, através de uma dispensação segura, reduzindo erros
nas prescrições, as quais podem trazer danos à saúde. Além de estar contribuindo para promoção em educação em
saúde, resultando na qualidade de vida e melhores resultados na terapia medicamentosa do usuário.
Palavras-chave: Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Cuidado Farmacêutico.

1
Farmacêutica formada pelo Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA). Pós-graduada em
Fitoterapia e Farmácia Clínica e Hospitalar pela AVM faculdade Integrada. E-mail: luanaleal10@gmail.com
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INTRODUÇÃO

Desde sua criação no final da década de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS),
expandiu o número de postos de trabalho em todos os níveis de atenção, principalmente na
atenção básica (AB). Atenção Básica à Saúde (ABS) apresenta vários sinônimos tais como
Atenção Primária de Saúde (APS), Atendimento Primário, Cuidados Primários de Saúde.
Houve a ampliação e a diversificação da força do trabalho em saúde, com a expansão do número
de enfermeiros e médicos e a inclusão de outros grupos profissionais tais como fisioterapeutas,
psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, profissionais de educação física, fonoaudiólogos,
entre outros (CARVALHO et. Al., 2017; PINHEIRO, 2010).
Ao longo dos anos, no Brasil, foram obtidos avanços importantes na assistência
farmacêutica da atenção primária, com o destaque para a expansão do número de farmacêuticos
atuantes na coordenação dos serviços e na assistência à saúde dos pacientes, assim como a
inclusão desses profissionais nos processos de trabalho da Estratégia Saúde da Família (ESF),
através da participação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) (BARROS et. al
2020; CARVALHO et. al., 2016; COSTA et. al,.2017).
Na atenção primária, o farmacêutico realiza serviços categorizados como clínicos e
gerenciais. Os serviços gerenciais (serviços logísticos) representam um conjunto de atividades
interdependentes, concentradas na qualidade e disponibilidade de medicamentos e produtos
para a saúde, com regularidade e suficiência. Estão ligados nesse contexto atividades de seleção,
programação, aquisição, armazenamento e distribuição (CARVALHO et. al 2016; GERLACK,
et. al 2017).
O cuidado farmacêutico estabelece a ação integrada do farmacêutico com a equipe de
saúde, cujo o foco da intervenção está direcionado na promoção da saúde e do uso racional de
medicamentos pelos usuários. O cuidado farmacêutico pode ser realizado mediante os serviços
farmacêuticos clínicos, distribuídos em: educação em saúde, orientação farmacêutica,
conciliação medicamentosa, revisão da farmacoterapia, dispensação, acompanhamento
farmacoterapêutico, entre outros (Conselho Federal de Farmácia, 2016; COSTA et. al 2017).
Esse contexto promove a construção de uma nova identidade profissional do
farmacêutico para desempenhar para além da tradicional gestão de medicamento, com a
abordagem voltada para o cuidado. A inserção do farmacêutico na equipe, a formação e o uso
de novas tecnologias para atuar na Atenção Primária à Saúde (APS) e a construção do vínculo
com a sociedade e com os usuários são desafios que estão dispostos. Esse processo ‘’expandir
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as interfaces a gerir e coloca novos desafios no plano das competências’’, podendo ampliar
novos modos de trabalhar em relação ao tradicionalmente conhecido (BARBERATO et al.
2019).
Nesse sentido, este estudo analisa a importância do trabalho farmacêutico na atenção
primária do SUS, buscando identificar dificuldades, desafios, experiências, potencialidades
para a prática desse profissional.

MATERIAIS E MÉTODOS

Será um estudo descritivo, do tipo pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa.
Onde serão apresentados a importância do farmacêutico na atenção básica no SUS destacando
os desafios e dificuldades encontrados por esse profissional.
Para a realização da pesquisa foram utilizadas bases de dados: ‘’Lilacs, Scielo e
PubMed’’. A busca foi realizada nos últimos treze anos, no período de 2007 a 2020, onde foram
encontrados 35 artigos e selecionados 27. Utilizando as seguintes palavras-chaves: atenção
básica, assistência farmacêutica e cuidado farmacêutico.
Para a análise dos artigos selecionados foram considerados os seguintes critérios de
inclusão: artigos publicados na íntegra, nos últimos treze anos, na língua português (23) e na
língua inglês (4), que descrevessem ou avaliassem avanços e desafios da assistência
farmacêutica no SUS, assim como artigos que descrevessem o cuidado farmacêutico e atenção
básica. Foram excluídos aqueles artigos que não contemplavam os critérios de exclusão, além
de teses, resenhas, dissertações, artigos.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE (ABS) X ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
A Atenção Básica à Saúde (ABS) apresenta vários sinônimos tais como Atenção
Primária de Saúde (APS), Atendimento Primário, Cuidados Primários de Saúde e é definida
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito coletivo e individual, que compreende a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma
ação integral que impacte na situação de saúde e de autonomia das pessoas e nos determinantes
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e condicionantes de saúde das coletividades (BARBERATO et. al 2019; BRASIL, 2014;
PINHEIRO, 2010).
A atenção básica é desenvolvido através do exercício de práticas de cuidado e gestão,
participativas e democráticas, sob a forma de trabalho em equipe, destinadas a populações de
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária (BARBERATO et al.
2019). Apontada como o contato preferencial dos usuários e a principal porta de entrada do
sistema de saúde, a Atenção Básica à Saúde é o centro de comunicação das Redes de Atenção
à Saúde (RAS) e tem como peça fundamental na sua estruturação, como ordenadora da RAS e
coordenadora do cuidado (BRASIL, 2014).
A Assistência Farmacêutica exerce um papel fundamental na Atenção Básica à Saúde,
buscando garantir o acesso e a promoção do uso racional de medicamentos. A disponibilidade
dos medicamentos na ABS deve atender às necessidades epidemiológicas, com suficiência,
qualidade apropriada e regularidade, de forma integrada com uma orientação para o uso racional
de medicamentos, por meio de diferentes serviços disponíveis no território (BARBERATO et
al. 2019).

AVANÇOS E DESAFIOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA

A criação do Incentivo à Assistência Farmacêutica representou um grande marco na
organização da assistência farmacêutica na Atenção Básica. Foram definidos critérios para
estados e municípios se qualificarem para o recebimento do incentivo, sendo estabelecidos
valores de repasse em conjunto com orientações técnicas farmacêuticas requeridas para tal
qualificação (COSTA et. al, 2017).
Com a ampliação do investimento público designado à assistência farmacêutica (AF)
no país ultrapassou cerca de R$ 2 bilhões em 2003, para cerca de R$ 165 bilhões em 2015, o
que demonstra a importância desse setor nas políticas públicas. Todavia, entende-se que não é
suficiente apenas ampliar os esforços para garantir o acesso à AF ao conjunto da população, é
necessário também analisar o quanto esses esforços se transformam em impactos positivos na
saúde dos indivíduos (GADELHA et. al, 2016)
O modelo de assistência farmacêutica descentralizada na Atenção Primária em Saúde,
com envolvimento crescente local na prestação dos serviços farmacêuticos aos cidadãos,
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refletiu novos desafios na gestão da saúde e da assistência farmacêutica (COSTA, et. al, 2017;
NASCIMENTO, 2017).
Em relação a estrutura dos serviços farmacêuticos, verificou-se grande presença de
sistemas informatizados para a gestão da Assistência Farmacêutica (AF) nos municípios, o que
não era constatado até então. No entanto, o desafio atual é sua integração em rede com
diferentes serviços de saúde. Ainda é necessário garantir condições adequadas aos ambientes
que são realizados esses serviços, seja referente ao espaço físico, mobiliários ou ao tempo de
espera para o atendimento nas farmácias, tendo em vista a humanização no atendimento, bem
como a melhoria das condições dos profissionais (COSTA et. al, 2017).
Quanto à situação sanitária dos medicamentos, observou-se condições impróprias de
armazenamento e de um extenso conjunto de requisitos indispensáveis à conservação dos
medicamentos presentes nas unidades de saúde, nos quais podem interferir negativamente na
eficácia, qualidade e segurança dos medicamentos (COSTA el. al, 2017).
A maioria dos usuários adquiriram os medicamentos necessários nas farmácias do SUS,
o que considera-se efeitos positivos da organização do financiamento, onde é definida as
responsabilidades estratégicas e executivas pactuadas de forma partilhada entre os gestores para
viabilizar o acesso aos medicamentos do município. Todavia, foi analisada uma baixa
disponibilidade média de alguns medicamentos traçadores na atenção primária, persistindo o
desafio de ampliar e garantir o acesso mais equitativo dos medicamentos (NASCIMENTO et.
al, 2017).

DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS FARMACÊUTICOS EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

De acordo com o estudo feito por Lock-Neckel e Crepaldi (2009) diz que a baixa
aceitação das intervenções do farmacêutico pelos demais profissionais de saúde é destacada
como dificuldade em uma pesquisa possivelmente feita, pelo fato do farmacêutico, naquele
cenário, não pertencer efetivamente à equipe.
Em outra pesquisa feita com dentistas, médicos e enfermeiros, o farmacêutico foi visto
pela equipe como um profissional que trabalha com medicamento e sua presença assídua não
foi vista como necessária. Isso seria pelo fato de contexto histórico de pouca inserção em
atividades de atenção básica e também pela falta de reconhecimento social, além da formação
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técnica com pouca ênfase na parte clínica e no Sistema Único de Saúde (BARBERATO et al.
2019).
Além das dificuldades encontradas pela aceitação e o reconhecimento do trabalho
farmacêutico também foram destacadas a falta de apoio estrutural para o trabalho, a carência
no número de profissionais gerando sobrecarga, a falta de treinamento para a equipe de trabalho
nas unidades sobre o ciclo do medicamento. Somando-se a isso a escassez de farmacêuticos no
sistema público (PEREIRA et al. 2015).
Demostrar a população a necessidade do farmacêutico para a atenção integral ainda é
um grande desafio, bem como trabalhar em equipes de atenção primária, onde de fato é
multifacetada e a atuação do profissional tem se restringido apenas à gestão técnica do
medicamento (PEREIRA et al. 2015).

BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO DO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Pode-se abordar as potencialidades do trabalho farmacêutico na Atenção Primária de
Saúde (APS), que podem ser associadas no âmbitos da ações voltadas para a família, usuário e
a equipe, assim como no âmbito da difusão dos resultados das ações farmacêuticas e da
formação profissional (BALESTRE et. al 2007).
Vale frisar nas ações aos usuários, as designadas aos idosos para identificação,
prevenção e resolução de problemas relacionados aos medicamentos (PRM). As pesquisas
relatam que o farmacêutico é um educador que pode esclarecer a respeito do princípio ativo, a
finalidade do medicamento, o tratamento, e favorecer a adesão ao tratamento e contribuir para
a mudança de comportamento frente ao uso do medicamento (MOREIRA et. al 2012).
Além das intervenções farmacêuticas direcionadas para o controle de agravos crônicos,
outros serviços farmacêuticos são ofertados interdisciplinarmente com o público atendido na
atenção primária. Para explicitar: esclarecimentos sobre a utilização de recursos terapêuticos na
gestação e lactação, as orientações e intervenções das prática complementares integrativas, as
intervenções sobre o tratamento da dependência química, entre outras ações, representam as
várias facetas do cuidado farmacêutico quando oferecido nesse cenário (BARROS et. al 2020).
O farmacêutico da atenção primária terá que educar continuamente o paciente em
relação aos vários aspectos que permeiam os cuidados em saúde, com destaque para: adesão às
campanhas de vacinação, combate ao sedentarismo, estimulação à alimentação saudável,
pactuação de rotinas promotoras de saúde, entre outros assuntos (BARBERATO et. al 2019).
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Quando o farmacêutico participa e envolve nas atividades no trabalho de sua unidade
ele mostra sua capacidade de desenvolver seu potencial, como membro da equipe. As
divulgações de suas ações que esse profissional desempenha pode dar visibilidade e
reconhecimento ao seu trabalho, de onde ocorre relevância de estudos que demonstrem os
efeitos positivos das ações farmacêuticas para fornecer informação para o serviço e para a
população (PEREIRA et. a. 2015).
A formação profissional também é um grande aliado para potencializar o trabalho do
farmacêutico alinhado com as atuais atribuições da prática profissional. Especializações
voltadas para saúde da família agregada com a experiência profissional foram exemplos
relevantes, além da educação continuada (BARBERATO et. al., 2019).

CUIDADO DO FARMACÊUTICO
O cuidado farmacêutico compõe a ação integrada do farmacêutico com a equipe de
saúde, voltada a atenção no usuário, para a promoção, proteção e a recuperação da saúde e
prevenção de agravos. Destina-se à educação em saúde e à promoção do uso racional de
medicamentos prescritos e não prescritos, de terapias alternativas e complementares, por meio
dos serviços da clínica farmacêutica e das atividades técnico-pedagógicas voltadas ao
indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de saúde (BRASIL, 2014).
Atenção do profissional farmacêutico ao usuário constitui na utilização correta dos
medicamentos, com foco no alcance de resultados terapêuticos concretos. Essas ações são
desenvolvidas no interior dos pontos da atenção à saúde, primários, secundários e terciários, de
forma colaborativa com a equipe de saúde, e situando-se na área do uso racional de
medicamentos. A participação efetiva do farmacêutico nas equipes de saúde é vista como
necessidade de redesenho do modelo de atenção às condições crônicas e para melhoria dos
resultados em saúde, particularmente no nível dos cuidados primários (MENDES, 2012). Como
o próprio Ministério da Saúde cita: ‘’é importante destacar que a melhoria do sistema de saúde,
com ênfase na qualidade da atenção primária em saúde, com investimentos na educação
continuada de recursos humanos, na atenção farmacêutica e em outras áreas estratégicas,
resultará em melhora do manejo para o conjunto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT)’’ (BRASIL, 2011b).
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CLÍNICA FARMACÊUTICA
Na atenção básica, o cuidado farmacêutico aos usuários de medicamentos funciona por
meio da criação de serviços da clínica farmacêutica. O exercício da clínica farmacêutica,
enquanto a ação de saúde estabelecida na relação com o usuário, requer competência, reflexão,
habilidade, atitude e autonomia do farmacêutico, que atua integrado à equipe de saúde, tendo
em vista à promoção do uso racional de medicamentos (NAKAMURA; LEITE, 2016).
Os serviços de clínica farmacêutica devem incluir um elenco de ações assistenciais nos
pontos de atenção à saúde, oferecidas por meio de atendimento compartilhado ou individual
com a equipe de saúde. Essas ações assistenciais podem incluir a dispensação de medicamentos,
orientação terapêutica ao paciente, o acompanhamento farmacoterapêutico, a conciliação dos
medicamentos e a avaliação e promoção da adesão terapêutica (CORRER; OTUKI, 2013). O
serviço de clínica farmacêutica constitui uma parte essencial do processo de trabalho dos
farmacêuticos da Atenção Básica de Saúde (ABS) e é caracterizada por ser uma intervenção
em saúde complexa (complex health intervention). Intervenções complexas são classificadas
pela coexistência de diversos componentes que interagem entre si e são responsáveis, de forma
combinada ou isolada, pela capacidade da intervenção em produzir resultados desejados
(BARBERATO et. al., 2019).

O QUE DIZ A LITERATURA
A revisão da literatura apresentou baixa quantidade de artigos em periódicos na base de
dados consultadas que tratam do profissional farmacêutico e seu trabalho na Atenção Primária
de Saúde (BARBERATO et. al., 2019).

A PERSPECTIVA DO FARMACÊUTICO E A INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO
NAS EQUIPES DE SAÚDE

O reforço na gestão das unidades e a inserção e o planejamento da equipe são fatores
determinantes para o fortalecimento dos serviços farmacêuticos na APS. A boa gestão dos
recursos humanos juntamente com o incentivo e o reconhecimento do valor profissional para a
atividade do cuidado em saúde tem o potencial na organização dos serviços, incluindo o do
farmacêutico. Nessa perspectiva, pode ser destacada o trabalho do farmacêutico para usuários
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e demais profissionais e gestores e é uma estratégia para a inserção desse profissional nas
equipes de saúde (PINHEIRO, 2010).
A atuação do farmacêutico no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), que
representa uma estratégia para a melhoria da qualidade da APS, é uma oportunidade para
reforçar a inserção na equipe multiprofissional. A presença do farmacêutico na equipe pode
contribuir para o trabalho integrado na assistência à saúde para o elo com os usuários e também
para otimizar a adesão ao tratamento (BORGES et. al., 2012). Nessa propositura o farmacêutico
pode qualificar a atenção integral ao usuário além de intensificar as ações em conjunto com
outros profissionais no apoio matricial (NAKAMURA; LEITE, 2016).
A necessidade de educação profissional formal ou educação continuada é um desafio
não somente para os farmacêuticos, mas para toda a equipe de profissões que atuam na Atenção
Primária de Saúde (SCHERER et. al., 2016).
Os trabalhadores estão no centro das ações de saúde e, por essa razão o investimento,
na melhoria das condições de trabalho, na organização e gestão democráticas, e na formação
pertinente às necessidades contribuem para a capacidade dos profissionais lidarem com os
desafios da saúde pública. Esses desafios precisam ser enfrentados e problematizados entre as
equipes de saúde e as autoridades de gestão do SUS. Segundo a OMS tem incentivado a
construção de planos de ação com foco no planejamento e gestão, formação e cooperação para
os trabalhadores, de maneira a assegurar contextos favoráveis ao desenvolvimento de
competências, para que não ocorra a culpabilização dos farmacêuticos pelas tarefas realizadas
ou não com o contexto da APS (BARBERATO et. al., 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados encontrados, pode-se chegar as seguintes conclusões: o
farmacêutico é uma peça fundamental para a equipe de saúde na Atenção Básica, mas diante
este cenário esse profissional enfrenta muitos desafios para conseguir desempenhar sua função.
No entanto, o grande desafio é em relação a estrutura dos serviços farmacêuticos, é necessário
garantir condições adequadas aos ambientes que são oferecidos esses serviços, seja referente
ao espaço físico adequado, sistemas informatizados, mobiliários, bem como a melhoria das
condições dos profissionais.
Esses profissionais também enfrentam outas dificuldades como a falta de farmacêuticos
no setor público, o que gera o sobrecarga de serviços, falta de treinamento para as equipes de
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trabalho, falta de apoio estrutural, a baixa aceitação pelos demais profissionais da saúde e o
reconhecimento profissional.
O farmacêutico contribui para a redução de erros nas prescrições, administrações erradas dos
medicamentos, problemas relacionados à farmacoterapia as quais podem trazer danos à saúde.
Além de colaborar para a promoção em saúde, resultando em qualidade de vida e melhores
resultados na terapia medicamentosa do paciente, passa assim o farmacêutico a ser visto como
um educador que pode esclarecer todas as dúvidas de seu paciente e contribuir para a mudança
de comportamento frente ao uso dos medicamentos.

THE IMPORTANCE OF PHARMACEUTICAL IN BASIC SUS CARE:
CHALLENGES AND DIFFICULTIES
ABSTRACT: The pharmacist plays a fundamental role in the care of the user in primary care, by providing selfcare, health education, health promotion and the rational use of medicines. The objective of this research was to
present the importance of pharmaceutical work in SUS primary care, seeking to identify difficulties, challenges,
experiences, potential for the practice of this professional. In Lilacs, Scielo and PubMed, articles were recruited
that dealt with the importance of the pharmacist in the primary care of SUS: challenges and difficulties in the
Portuguese and English languages from 2007 to 2020. The research shows the benefit of including this professional
in primary care, but on the other hand it has low acceptance by the other professionals on the team, highlighted as
the main difficulty, due to the simple fact that this professional does not belong to this scenario. Therefore, the
performance of this pharmaceutical professional is beneficial for both the team and the patient, reducing adverse
events in the review of pharmacotherapy, through a safe dispensation, reducing errors in prescriptions, which can
bring harm to health. In addition to contributing to the promotion of health education, resulting in quality of life
and better results in the user's drug therapy.
Keywords: primary care, pharmaceutical assistance and pharmaceutical care.
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AMBIENTES DE MEMÓRIA E CONSCIÊNCIA: OS LIMITES DA
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA
ARQUITETURA COLETIVA
ROSA, Josana Fernandes da1
BARROS, Sabrina Correia¹
SILVA, Cleverson Porto da¹
HOFFMANN, Wanessa Glanzel¹
SILVA, José Wanderson Oliveira2

RESUMO
O desenvolvimento de assentamentos urbanos sustentáveis, adaptadas ao meio natural em que se encontram, a
concepção de Ecovilas visa elaborar formas de organizações socioespaciais, equilibrando as inovações
tecnológicas contemporâneas às técnicas construtivas da permacultura, viabilizando a integração de princípios
funcionais, estéticos e de conforto às edificações e entorno, concebendo uma perceptiva sistêmica de
sustentabilidade integrada e multidimensional. Dentro do conceito da Permacultura, princípios da agroecologia e
da bioconstrução, bem como diretrizes construtivas oriundas de variadas áreas cientificas na busca por planejar
ambientes humanos autossuficientes em equilíbrio com a natureza utilizando de forma sustentável e produtiva os
recursos naturais oferecidos pelo meio ambiente. Todas as estratégias aplicadas coletivamente em uma ecovila
possibilitam através da conscientização e de ações locais, o bem global, podendo ser aplicadas em diversas escalas
dentro da esfera urbanística, onde a sustentabilidade faz-se presente através do correto uso e reaproveitamento dos
recursos naturais, de forma a não agredir o meio a qual se insere. Ao construir um ambiente, o desenvolvimento
das comunicações interna e externa de uma moradia, a trajetória e a evolução do design das suas ocupações,
fachadas, entre outros, cria-se um canal de ligação que pode viabilizar os próximos passos da constituição de uma
moradia saudável, contribuindo para sua sustentabilidade. Com o objetivo de preservar todo esse conhecimento
que o ambiente com memória e eficiência energética tem seu elo de criação otimizada.
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Permacultura; Bioconstrução; Agroecologia; Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO

As ecovilas são consideradas pela ONU uma das 100 melhores práticas para o
desenvolvimento sustentável, sendo um modelo excelente de vida sustentável. As ecovilas
surgem de acordo com as características do local onde estão inseridas e englobam as dimensões
sociais, ecológicas, culturais e a espirituais. Visto isto, esta pesquisa propõe implantar uma
ecovila no estado de Rondônia, promovendo o desenvolvimento sustentável. Utilizando
mecanismos autossustentáveis e um desenvolvimento mais responsáveis. Buscando melhorar a
correlação entre ser humano e meio ambiente, por meio de atividade de baixo impacto
ambiental.
A energia solar fotovoltaica é um modelo sustentável totalmente obtido através da
captação direta da luz do sol, e convertida em eletricidade através de células fotovoltaicas.
Sendo uma tecnologia 100% comprovada e favorável a sustentabilidade, este modelo renovável
maximiza a eficiência sustentável de modo que suas possibilidades possam ser peças para
fundamentação arquitetônicas agregando valores a saúde da humanidade futura. E este por
outro lado podendo ser adequada as novas propostas e possibilidades arquitetônicas. Este
processo pode ser proposto em diversas formas sendo utilizada e montada através de módulos
ou painéis solares utilizando filmes flexíveis com características incorporando as células
fotovoltaicas às matérias como o vidro.
A memória foi um dos principais pontos de partida para a concepção do projeto. Junto
com ela, surgiu a preocupação em trazer a história e a identidade do morador refletida nos
ambientes e nos estilos adotados que permeavam o ambiente. “Um ambiente ligado a natureza,
uma casa integrada, humanizada, com vida… uma casa de verdade”, dessa forma a proposta
oferecida disponibiliza uma interpretação moderna do homem com o meio que ocupa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A princípio nenhuma ação humana existe sem causar impacto, faz-se necessário
incorporar o conceito de redução e mitigação dos impactos negativos e potencialização dos
impactos positivos. A ecovila é uma forma simples de aplicar esse conceito, segundo Roysen
“As ecovilas buscam aplicar práticas integradas ao meio ambiente as quais estimulem o uso de
recursos de forma sustentável”, recursos, como: bioarquitetura; permacultura; e agroecologia.
Esta pesquisa cientifica busca identificar técnicas sustentáveis viáveis para serem aplicadas em
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uma ecovila no estado de Rondônia. Para a então pesquisa será analisado outras construções
sustentáveis, as técnicas e materiais utilizados. Buscando aplicar materiais que auxiliam no
conforto térmico e no aproveitamento energético da obra.

3. MÉTODOS

A ecovila será elaborada utilizando um modelo tridimensional (3D), onde será
demonstrado as aplicações dos elementos fundamentais para a construção de assentamentos
sustentáveis. A proposta contará com aplicações como: produção local e orgânica de alimentos;
utilização de sistemas de energia renováveis; utilização de material de baixo impacto ambiental
nas construções; sistema de captação de água; sistema de tratamento de esgoto doméstico.

3.1. ESTUDO BIOCLIMÁTICO

Visando desenvolver edificações vivas, adaptadas ao meio natural em que se encontram,
na Bioconstrução objetiva-se integrar inovações tecnológicas à processos construtivos
vernaculares, viabilizando a integração de princípios funcionais, estéticos e de conforto às
edificações contemporâneas, sem causar impactos ao ecossistema. Utilizado como base da
arquitetura sustentável, surgiu há alguns anos atrás na Alemanha, a concepção do termo
Arquitetura Bioclimáticas ou Design Passivo, tratando do emprego de meios naturais e pouca
energia elétrica para aquecimento ou resfriamento passivos e sustentáveis das edificações,
através do cruzamento de dados climáticos, zonas de conforto térmico, estratégias construtivas
e normas vigentes.
Conforme diretrizes de Zoneamento Bioclimático Brasileiro presentes na NBR 152203 de desempenho Térmico das Edificações, para a aplicação de técnicas projetuais adaptadas as
condicionantes (orientação solar, direções e características dos ventos predominantes, local e
altitude da construção, entorno construído, vegetação, rios e lagos) do estado de RO, utilizando
a capital Porto Velho como referência, verifica-se que devido pertencer a Zona bioclimáticas
08 de clima tropical, quente e úmido, deve-se apresentar, segundo a Carta Bioclimática de
Givoni, as estratégias F, I, J e K, pertencentes relativamente às zonas de desumidificarão e
renovação do ar, de ventilação e refrigeração artificial, faz-se necessário o emprego de
estratégias que permitam ventilação natural permanente, obtendo aplicabilidade da ventilação
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cruzada e efeito chaminé, complementadas pelo uso de aparelhos condicionadores e
desumidificadores de ar.
Figura 01 – Área verde

Fonte: Autor, (2020).

3.2. TECNICAS DE CONFORTO NATURAL

O emprego de técnicas que possibilitem a ventilação natural nas edificações vem a
exercer diversas funções, como renovação do ar, resfriamento psicofisiológico e resfriamento
convectivo, influenciando na qualidade de vida dos usuários e do próprio edifício, evitando
assim a chamada “síndrome do edifício doente”, no qual, através da diversidade de pressão
presentes no ambiente torna possível o movimento do ar fresco pelo ambiente.
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Figura 02 – Espaço de convivência da ecovila

Fonte: Autor, (2020).

No que diz respeito a ventilação cruzada, explora-se efeitos de pressão que o vento
obtém sobre o ambiente, sendo necessário o correto posicionamento de aberturas em zonas de
pressão oposta, promovendo a remoção do calor e acelerar as trocas, proporcionando a
renovação do ar por convecção e melhorando a sensação térmica no ambiente.
Semelhantemente, no efeito chaminé, as aberturas em diferentes níveis geram um fluxo de ar
ascendente retirando o ar mais quente através de aberturas zenitais, exaustores ou lanternins, ou
seja, o ar mais frio por ser mais denso exerce pressão positiva, e o ar mais quente por ser mais
leve sobe, criando correntes de convecção.
Assim, valendo-se das características climáticas locais como importantes parâmetros
projetuais utiliza-se de forma consciente recursos naturais concebendo edificações menos
impactantes e mais eficientes. Quanto mais conhecimento obter do local e das técnicas cabíveis,
mais harmoniosa será a relação entre o ambiente construído e seu entorno, gerando conforto
ambiental em todas as suas vertentes (acústica, térmica e luminosa).

3.3. RECURSOS RENOVÁVEIS NA ECOVILA

Desse modo a energia fotovoltaica pode ser instalada em qualquer lugar do mundo desde
que suas bases exponenciais sejam abastecidas com a captação solar necessária para a geração
de energia fotovoltaica sustentável. Suas características benéficas estão atreladas a um sistema
silencioso, confiável, limpa, com baixa manutenção, fácil instalação podendo até ser ampliado
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conforme a necessidade de consumo crescente e bastante viável no uso arquitetônico na ecovila
desenvolvida.
Figura 03 – Visão superior da ecovila projetada

Fonte: Autor, (2020).

Sendo um modelo de captação sustentável, a energia solar fotovoltaica tem como
tendência mundial cada dia mais sua introdução acrescentada na sociedade com mentalidade
construtiva. Um aspecto bastante favorável neste modelo de energia renovável é a eficiência na
transmissão de eletricidade em grandes escalas através de redes de distribuição que pode ser
levada em residências e empresas. A viabilização deste processo e modelo sustentável, está
atrelado a um modelo de implantação extremamente vantajosa tornando-se mais uma fonte
inesgotável a toda humanidade observando que se trata de uma energia revitalizada nos pontos
de vista ecológico, financeiro e principalmente social. Grande parte deste modelo sustentável
estão instalados na Europa utilizados como fonte principal de geração de energia sustentável.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

A busca por um modelo de uma ecovila sustentável, onde as pessoas possam viver em
comunidade, respeitando o meio ambiente e o ecossistema. A ecovila será programada de tal
maneira que os negócios, as estruturas físicas e tecnológicas não interfiram com a habilidade
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inerente à natureza de manter a vida, fortalecendo toda a rede de vida da qual depende a
sobrevivência futura.
Figura 04 – Residência no interior da ecovila

Fonte: Autor, (2020).

Um dos princípios fundamentais da ecovila é não tirar da Terra mais do que poderá
devolver a ela. Utilizando os conceitos sustentáveis, é um sistema de construção sustentável,
será explorando novas fronteiras e aplicações da sustentabilidade no estado de Rondônia, visto
que essas técnicas e aplicações não são muitos utilizadas na região.
Os resultados desta sofisticação energética é um modelo que constantemente vem
buscando aumentar sua eficiência, e seu desenvolvimento vem colocando os custos de geração
de fonte sustentável seja mais viável que as energias convencionais, muito embora o Brasil seja
um pais em que o uso das usinas hidroelétricas se faz presente e com uma taxa baixa poluição
por questão de geração de energia, porém por outro lado existe o fator desmatamento para
criação da mesma.

23

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

Figura 05 – Espaço interno da ecovila

Fonte: Autor, (2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para garantir que as futuras gerações tenham uma qualidade de vida mais eficaz, a
abordagem qualitativa deste modelo sustentável é de natureza eficiente e pontual. A criação e
a implementação de novas tecnologias são agregadas nesta tecnologia que vem sendo aplicada
no brasil em diversos estados atendendo diversas unidades consumidora deste modelo de
energia que objetiva os pontos sustentáveis no mesmo baseando-se através de pesquisas e dados
colhidos de forma simultânea. A proposta da concepção de uma ecovila no estado, originou-se
do fato de que o estado de Rondônia está localizado na floresta Amazônia, a maior floresta do
mundo.
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MEMORY AND AWARENESS ENVIRONMENTS: THE LIMITS OF
SUSTAINABILITY AND ENERGY EFFICIENCY IN COLLECTIVE
ARCHITECTURE
ABSTRACT
The development of sustainable urban settlements, adapted to the natural environment in which they find
themselves, Ecovilas aims at elaborated forms of socio-spatial organizations, balancing themselves as
contemporary technological innovations with the permaculture construction techniques, enabling an integration of
functional, aesthetic and comfort principles to the buildings and surroundings, conceiving a systemic perception
of integrated and multidimensional sustainability. Within the concept of Permaculture, principles of agroecology
and bioconstruction, as well as constructive instructions from variables in scientific areas in search of selfsufficient human environments in balance with a sustainable nature that produces natural resources available in
the environment. All strategies applied collectively in an ecovillage enable awareness and local, or global, actions
can be applied in various areas within the urban sphere, where sustainability is present through the correct use and
reuse of natural resources, in a not to attack the environment to which it belongs. By creating an environment, the
development of internal and external communications for a home, a trajectory and the evolution of the design of
their occupations, facades, among others, creates a connection channel that can enable the next steps of the
constitution of a personal home, contributing to its sustainability. In order to preserve all this knowledge that the
environment with memory and energy efficiency has in its link of optimized creation.
KEYWORDS: Architecture; Permaculture; Bioconstruction; Agroecology; Sustainability.

25

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

REFERÊNCIAS
ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-3: 2005 –
Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes
construtivas para habitações unifamiliares de interesse social.
ARTIGO CIENTIFICO, Acadêmicos. ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UM PROJETO
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Disponível em: https://even3.blob.core.windo
ws.ne t/anais/96407.pdf acesso em: 06/12/2019.
BIOCLIMATISMO. Zoneamento Bioclimático Brasileiro. Disponível em: <
http://bioclimatismo.com.br/bioclimatismo/zoneamento-bioclimatico-brasileiro/>. Acesso em:
09/05/2019.
ENCONTRA RO. Sobre o estado de RO. Disponível em: < https://www.enco
ntraro.com.br/>. Acesso em: 10/05/2019.
Gurgel, Miriam. Design Passivo – Baixo consumo energético: guia para conhecer, entender e
aplicar os princípios do Design Passivo em residências/ Miriam Gurgel. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2012.
ECOSTUDIO XV. Bioclimatismo, 2012. Disponível em: <http://ecostudioxv.blogspot.com/2
012/09/bioclimatismo_19.html>. Acesso em: 04/10/2019.
ECO HABITAR. Arquitetura Bioclimática: Conceptos y técnicas, 2014. Disponível em:
<http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/>. Acesso
em: 04/10/2019.
ENERGIA SOLAR, Renovigi. Fabricante de produtos, orçamentos e serviços. Disponível
em:https://www.renovigi.com.br/?gclid=CjwKCAiA27LvBRB0EiwAPc8XWQ8Ke3wioaXU
hD-7csr8sXFmoOOnXzCbhsflYyPMRPMSusp50y9vOBoCmI4QAvD_BwE acesso em:
08/12/2019.
PROJETEEE. Efeito Chaminé. Disponível em: <http://projeteee.mma.gov.br/implementa
cao/efeito-chamine/?cod=vn>. Acesso em: 04/10/2019.
PROJETEEE. Ventilação Cruzada. Disponível em: <http://projeteee.mma.gov.br/imple
mentacao/ventilacao-cruzada/?cod=vn>. Acesso em: 04/10/2019.
PROJETEEE. Ventilação Natural. Disponível em: <http://projeteee.mma.gov.br/estrate
gia/ventilacao-natural/>. Acesso em: 04/10/2019.
PORTAL SOLAR, energia fotovoltaica, Novas ideias sustentáveis. Disponível em:
https://www.portalsolar.com.br/energia-fotovoltaica.html acesso em: 02/12/2019.
PORTAL GOOGLE, Wikipédia. Processos de introdução energética fotovoltaica.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_solar_fotovoltaica Acesso em:
04/12/2019.

26

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

SOLARVOLT, Geração de energia fotovoltaica, O que e energia solar. Disponível em:
https://www.solarvoltenergia.com.br/blog/afinal-o-que-e-energia-solar-fotovoltaica/ acesso
em: 02/12/2019.

27

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

AS RELAÇÕES HUMANAS PAUTADAS NA ÉTICA NO AMBIENTE
LABORAL ESCOLAR ENTRE GESTORES E DOCENTES NO BRASIL
CARDOSO, Marli Aparecida Xavier1

RESUMO
O presente artigo aborda o tema “ética” dentro do ambiente laboral escolar como um aspecto relevante no que
tange ao relacionamento entre docentes e gestores educacionais. A partir de leituras bibliográficas e análise das
mesmas, observa-se a necessidade de construir em qualquer situação de desafio comportamentos pautados em
atitudes éticas. A participação ativa no ambiente laboral escolar, permitiu perceber a dificuldade do exercício da
ética no interior das escolas, onde ainda imperam aspectos normativos de conduta que estão estreitamente
vinculados à preocupação com o cumprimento de metas, tanto da parte dos gestores escolares, quanto dos docentes
mediante aos instrumentos avaliativos internos e externos. O exercício da ética está vinculado à compreensão do
homem como sujeito ativo, aquele que sabe o que faz e qual a razão de suas ações. O discurso de ética torna-se
retórica enquanto este aspecto não for resgatado dentro do ambiente laboral escolar.
Palavras-chave: Ética; Moral; Escola.
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INTRODUÇÃO

Há uma relevância quanto ao assunto que trata da ética no processo de construção da
gestão democrática dentro do ambiente laboral escolar visto que, é um espaço formado por
indivíduos com objetivos comuns de contribuir para a formação de uma sociedade, que precisa
construir sua cidadania pautada nos conceitos da moral e da ética. Este assunto tem sido objeto
de discussão de muitos filósofos, educadores e teóricos de diversas áreas do conhecimento por
fazer parte da formação social do indivíduo independente de seu meio cultural.
Ao se referir ao âmbito educacional no Brasil, é notável que nesta área o desafio de
proporcionar uma educação participativa e ativa no que tange a formação de indivíduos, ao
mesmo tempo, reflexivos e autônomos como também, sejam pessoas que, ao exercer sua
profissão tenham como prioridade a ética no seu cotidiano. Neste contexto, é necessária uma
reflexão sobre relação ética e educação, partindo das relações de trabalho entre gestão escolar
e docência com o intuito de refletir na formação ética do estudante, Paulo Freire (2001a, p.52),
defende que “ensinar exige disponibilidade para o diálogo” e acrescento que a participação da
comunidade escolar exige da escola, e em especial dos gestores escolares, disponibilidade para
o diálogo. Nessa perspectiva, a educação contribui para que os homens construam suas relações
buscando referência nos valores defendidos na vida social, os quais ganham consistência em
contextos sócio-históricos específicos.
Com o intuito de alcançar o objetivo da pauta de discussão deste assunto, o texto está
estruturado em capítulos. A metodologia empregada, é uma revisão bibliográfica de cunho
qualitativo, ou seja, o enfoque é baseado em um esquema indutivo, é expansivo e seu método
de análise é interpretativo, contextual e etnográfico, onde todo o trabalho foi fundamentalmente
teórico, baseado na pesquisa bibliográfica, elaborado por meio de fontes estudadas teoricamente
por meio de bibliografias que abordam sobre as relações humanas pautadas na ética no ambiente
laboral escolar entre gestores e docentes no Brasil por autores referenciados nas referências
bibliográficas.
No primeiro momento é abordado a atividade laboral como prática social que precisa
ser respaldado em atitudes éticas, situando o debate no contexto das constantes e velozes
transformações que se verificam na sociedade contemporânea. Sequencialmente, tratamos da
relação entre moral e ética, ressaltando aspectos relevantes desta última para a educação
considerada de forma geral aquela que tange ao ambiente escolar. Por último, analisam-se as
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implicações da dimensão ética para a relação entre gestores e docentes que serão refletidas nas
relações de professor-aluno e aluno-aluno.

2. Ética e Sua Relação com Atividade Laboral

O ser humano desde os primórdios produz sua existência por meio do trabalho,
desenvolvendo relações econômicas e sociais pautadas em comportamentos relacionados à sua
cultura, seu modo de vida. Paulo Freire (2001b, p.36), lembra bem que “mulheres e homens,
seres histórico-social nos tornamos capazes de comparar, de valorizar, de intervir, de escolher,
de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos”. Entretanto, em pleno século
XXI, o trabalhador vivencia algumas situações que o desafia ao longo de sua jornada laboral,
sendo assim há uma tarefa árdua e cansativa, que é o confronto com o mercado de trabalho
permeado de incertezas, como o desemprego e a elevada concorrência, nesse contexto é
possível observar um terreno fértil para à prática de comportamentos antiéticos. Outro fator
relevante, é a perspectiva de fazer um concurso público e obter um trabalho estável, o qual é
uma grande conquista para muitos servidores públicos, assim, este fator é em muitas vezes um
perigo que proporciona, a muitos funcionários públicos, um comodismo ou sensação de
pertencimento ao órgão público, propiciando a possibilidade de se fazer prevalecer situações
antiéticas.
Contudo, a ética diz respeito à condição que o sujeito tem de fazer escolhas, de optar,
de decidir, de conduzir-se e isso se relaciona diretamente com a liberdade, pois somente no
plano da liberdade é possível fazer escolhas. O sujeito ético, se compromete com aquilo que
escolheu, responsabilizando-se por suas escolas. A eticidade se dá na possibilidade da
participação porque a ética “lida com aquilo que pode ser diferente do que é” (GIANNETTI
DA FONSECA, 1993, p.19). Aquilo que pode ser diferente do que é no cotidiano da escola,
depende da escolha e da participação das pessoas da comunidade escolar.

3. Ética e Educação
Para compreender a necessidade da prática da ética no setor laboral, analisa-se
primeiramente o conceito da palavra que Segundo Chauí (1999), explicitar o conhecimento da
palavra “ethos” é o cerne para o entendimento da diferença entre ética e moral.
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Ora, a palavra costume se diz, em grego, ethos–donde, ética–e, em latim, mores–
donde, moral. Em outras palavras, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes
tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações
para a conduta de seus membros. (CHAUÍ, 1999, p.340).

As palavras acima citadas, ética e moral, por vezes podem ser compreendidas como
sinônimas. Desse modo, se faz necessário abordá-las de forma mais minuciosa, para melhor
aplicar a ênfase da primeira no ambiente laboral. De acordo com Vazquez (2003), os romanos
traduziam a palavra ética vinda do grego ethos como o caráter do ser humano para o latim
“mos” que quer dizer costume, surgindo assim a palavra moral. Então o autor afirma: Ambas
indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural, o homem não
nasce com ele como se fosse um instinto, mas é “adquirido ou conquistado por hábito”
(Vázquez, 2003).
A ética depara com uma experiência histórico social no terreno da moral, ou seja, com
uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a
essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, as
fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de
justificação destes juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes
sistemas morais (VAZQUEZ, 2000, p.22).

Segundo Pereira, a ética no ambiente escolar laboral, exerce um papel fundamental no
que tange ao seu valor de mão dupla em que, ao mesmo tempo que aprende a ser ético em suas
relações laborais, também ensina aos que estão envolvidos neste processo, permitindo que os
mesmos se compreendam como um membro de uma sociedade, e que possam assumir, dessa
forma, as responsabilidades que lhe cabem como cidadãos. Logo, é praticamente impossível
pensar no processo de ensino-aprendizagem sem uma referência ética, pois ambos se
entrelaçam. De acordo com Pereira (2008, p.26-32).
O acesso ao conhecimento e às habilidades constitui parte do processo de formação
humana na educação, o que não deve ser confundido a totalidade do processo. A ética
inserida na educação desenvolve no indivíduo a capacidade de estabelecer relações
entre esses conhecimentos e habilidades, orientando-o para a prática da cidadania.

4. Educação e Ética-Contribuição para as Relações Laborais entre Docente
e Gestores Escolares
O ambiente laboral escolar de escolas públicas, é um local propício para acontecer
relações antiéticas entre os servidores, principalmente gestão escolar e professores no exercício
da docência, considerando o que diz Vazquez abaixo:
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Sabemos que os valores morais variam de uma cultura para outra; e que esses valores,
nascem da formação estrutural de cada realidade e a partir das necessidades de cada
uma; assim, surgiram as teorias éticas, que servem como normas para atividades
humanas. (2003 p.27-28).

Ao analisar os valores morais apreendidos no seio familiar, culturas diversificadas,
crenças e religiões por indivíduos vivendo em conjunto e, cotidianamente, desenvolvendo
relações pessoais com funções e papéis diferentes, mas com um objetivo comum de educar, é
necessário que se faça valer a ética neste processo de construção mútua das relações humanas.
Em relações cotidianas do ambiente laboral, é preciso que, diante de desafios de
incompatibilidade de opiniões e ações, se apoderar de questionamentos baseados no conceito
da palavra ética: Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Será
que é correto tomar tal atitude? O ser humano só realiza sua existência no encontro com outros
seres humanos, sendo que, todas as suas ações e decisões afetam as outras pessoas. Nesta
convivência, nesta coexistência, naturalmente têm que existir regras que coordenem e
harmonizem esta relação. Estas regras, dentro de um grupo qualquer, indicam os limites em
relação aos quais podemos medir as nossas possibilidades e as limitações a que devemos nos
submeter. São os códigos culturais que nos obrigam, mas ao mesmo tempo, nos protegem e que
são regidos e pautados nos valores morais em especial na ética.
Os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, em primeiro lugar, são
indivíduos concretos que fazem parte de uma personalidade diversificada. Seus atos são morais
somente se considerados nas suas relações com os outros; contudo, sempre apresentam um
aspecto subjetivo, interno, psíquico, constituído de motivos, impulsos, atividade da consciência
que se propõe fins, seleciona meios, escolhe entre diversas alternativas, formula juízos de
aprovação ou de desaprovação, etc.; neste aspecto psíquico, subjetivo, inclui-se também a
atividade subconsciente (VAZQUEZ, 2000, p.29).
As relações entre docentes e gestores, refletem no ambiente escolar principalmente
quando diz respeito ao comportamento ético entre professor e aluno, aluno-aluno e, por isso, é
preciso que ambos sejam conscientes de si e dos outros, isto é, serem capazes de reflexão e de
reconhecimento da existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele: serem dotados de
vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências,
sentimentos e capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis, afirmando

assim a autora quando diz:
Ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos
atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o
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constranjam a sentir, a querer e fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto o poder
para escolher entre vários possíveis, mas o poder para o autodeterminar-se, dando a si
mesmo as regras de conduta (CHAUÍ, 1999, p.337-338).

5. A Cultura Organizacional da Escola
O significado do conceito de cultura é muito amplo, mas, de forma resumida,
entendemos a cultura como tudo aquilo que foi e é produzido pelo ser humano, ou seja, cultura
é um conjunto de elementos materiais e imateriais que foram produzidos pelo ser humano, para
responder alguma necessidade ou vontade de sua vida. Neste contexto, entendemos cultura
organizacional como “(...) um conjunto de fatores sociais, culturais, psicológicos que
influenciam os modos de agir da organização como um todo e do comportamento das pessoas
em particular (...) (LIBÂNEO, 2013, p. 92).
O Projeto Político Pedagógico escolar, apresenta sua cultura organizacional, onde estão
explícitos quais são os princípios e os valores da educação que embasam todas as ações
educativas, também são apresentadas as práticas pedagógicas da escola, são elencados quais
comportamentos são permitidos e quais incorrem em atos de indisciplina, são detalhadas quais
as funções de cada profissional, são apresentados os horários de funcionamento da escola e os
horários de aula, etc. Os “modos de ser” da escola e sua dinâmica estão impressos no Projeto
Político Pedagógico e revelam sua cultura organizacional. Sobre isso, Pinto (2011, pp.140. 141)
explica que:
(...) se não há um projeto efetivamente implantado, a cultura da escola é difusa e
mutante. Quando o PPP está consolidado, instaura-se uma cultura escolar
intencionalizada, pois ela se altera a medida que os agentes escolares vão mudando,
ou seja, uma vez que os educadores e os alunos da escola são outros, a cultura escolar
vai se alterando, principalmente com a troca de educadores. (...)

Quando a escola opera na lógica democrática, sua cultura organizacional se objetiva
com participação de pessoas, do diálogo entre elas, da promoção e da valorização do trabalho
coletivo e colaborativo e do compartilhamento de tomada de decisões e da tomada de
responsabilidades. Por esses motivos, a cultura organizacional tem implicações diretas para o
trabalho educativo da escola.
Libâneo (2013, p.94), explica que:

(...) a partir da interação entre diretores, coordenadores pedagógicos, professores,
funcionários e alunos, a escola vai adquirindo, na vivência do dia a dia, traços culturais
próprios, vai formando crenças, valores, significados, modos de agir, práticas. É o que
estamos denominando de cultura da escola ou cultura organizacional. Essa cultura
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própria vai sendo internalizada pelas pessoas e gerando um estilo coletivo de perceber
as coisas, de pensar os problemas, de encontrar soluções. É claro que isso não se dá
sem conflitos. Mas há em cada uma forma dominante de ação e interação entre as
pessoas, que poderia ser resumida na expressão “temos nossa maneira de fazer as
coisas por aqui.

Logo, o vínculo existente entre à cultura organizacional da escola e as relações
interpessoais que acontecem em seu cotidiano, a partir da perspectiva que essa cultura é
(re)produzida pelas pessoas em relação umas com as outras e que ela pode se modificar de
acordo com a qualidade dessas relações.

6. O Papel do Gestor Escolar como Gestor de Pessoas
A essência do trabalho do gestor escolar, é coordenar e mobilizar as pessoas, como se
fosse um maestro de uma grande orquestra, para que cada um toque seu instrumento da melhor
forma possível, ou seja, desempenhe sua função no cotidiano escolar, de modo a garantir
condições para que os estudantes aprendam e se desenvolvam. Portanto, o gestor escolar é um
gestor de pessoas, cuja essência profissional implica no trabalho coletivo, pois não há como o
gestor trabalhar sozinho ou garantir o bom funcionamento da escola por si só.
Assim, o trabalho do gestor escolar consiste em basicamente relacionar-se com outros
profissionais, com os estudantes e seus familiares, oferecendo-lhes atenção, apoio e orientações,
pautados na ética, para que os objetivos da escola sejam alcançados. Nesse contexto, o principal
desafio do gestor, como gestor de pessoas, é exercer uma liderança que estimule e mobilize as
pessoas a participarem da escola, de modo a contribuir para que ela se transforme em uma
organização reflexiva, flexível e resiliente.

(...) é uma organização inteligente, na qual todas as pessoas são livres, responsáveis e
funcionam em uma relação de confiança, de empatia, de solidariedade, de entre ajuda,
em qualquer nível dos sistema ou da realidade, como algo que lhe é próprio, em que
o sucesso nos processos e nos resultados não é alheio a ninguém, e sim, partilhado por
todos. (...) TAVARES, p. 48.

O papel do gestor escolar como gestor de pessoas, tem influência direta para a cultura
organizacional da escola, porque este profissional é responsável por mediar a comunicação
entre as pessoas, inclusive quando algum conflito aparece. Quando o gestor escolar exerce uma
liderança democrática e ética, compartilha o “poder” com as demais pessoas da comunidade
escolar, as relações interpessoais e a cultura organizacional da escola tendem a ser mais
democráticas, respeitosas, flexíveis, resilientes, empáticas, solidárias e harmoniosas.
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Logo, quando a escola opera na lógica democrática e ética, sua cultura organizacional
se objetiva com participação das pessoas, do diálogo entre elas, da promoção e da valorização
do trabalhado coletivo colaborativo e do compartilhamento de tomada de decisões e da tomada
de responsabilidades. Por esses motivos, a cultura organizacional tem implicações diretas para
o trabalho educativo da escola. Libânio (2013, p.94) explica que:
(...) a partir da interação entre diretores, coordenadores pedagógicos, professores,
funcionários e alunos, a escola vai adquirindo, na vivência do dia a dia, traços culturais
próprios, vai formando crenças, valores, significados, modos de agir, práticas. É o que
estamos denominando de cultura da escola ou cultura organizacional, essa cultura
própria vai sendo internalizada pelas pessoas e gerando um estilo de perceber as
coisas, de pensar os problemas, de encontrar soluções. É claro que isso não se dá sem
conflitos. Mas há em cada escola uma forma dominante de ação e interação entre as
pessoas, que poderia ser resumida na expressão: “temos nossa maneira de fazer as
coisas por aqui.

Assim sendo, por tudo que foi visto até aqui, pode-se entender melhor o vínculo
existente entre a cultura organizacional da escola e as relações interpessoais que acontecem em
seu cotidiano, a partir da perspectiva que essa cultura é (re)produzida pelas pessoas em relação
umas com as outras e que ela pode se modificar de acordo com a qualidade dessas relações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas bibliografias estudadas, foi possível fazer uma análise sobre a necessidade de
construir relações laborais éticas no ambiente escolar, com o objetivo de ampliar um local em
que se perpetue os valores morais e éticos, respeitando a diversidade cultural, moral, religiosa
e individual de cada docente, que será possível somente se o gestor escolar e a equipe de
funcionários envolvidos, efetivarem ações que promovam reflexão sobre o convívio
interpessoal, assim será possível o fazer pedagógico.
Neste processo de leituras bibliográficas sobre o tema, foi possível observar que, ética
não nasce com o indivíduo, pois isso é repassado, e assim transmitido tal preceito. No entanto,
a escola tem o papel primordial de promoção da ética entre as relações interpessoais
desenvolvidas dentro deste ambiente. Na escola, o tema “ética” se encontra nas relações entre
os agentes que constituem essa instituição, gestores e professores, como também nas relações
com os demais. A escola ainda é o principal caminho para se discutir questões éticas, uma vez
que o âmbito escolar está repleto de possibilidades que evidenciam a ética como necessária e
capaz de permitir um relacionamento pautado no respeito.
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A ética é a responsável pela possibilidade atribuída à escola de conduzir o ser à condição
de crítico e responsável pelos seus atos. Assim, o papel do educador é promover uma tomada
de decisão de consciência, que o resultado em um processo democrático e integrador,
considerando as especificidades e diversidades socioculturais dos indivíduos envolvidos, e que
tais atitudes e comportamentos se traduzam na vontade de fazer cidadania, em uma dinâmica
de flexibilidade do aprender a refletir ações, analisar, tentar compreender, respeitar, ser,
conviver. Sendo assim, haverá a possibilidade de que a escola possa cumprir com o seu papel
de ser o espelho para uma geração pós-moderna, que se perdeu em conceitos éticos e resgatando
assim, o respeito nas relações humanas que estiveram ao seu alcance.

HUMAN RELATIONS BASED ON ETHICS IN THE SCHOOL WORK
ENVIRONMENT AMONG MANAGERS AND TEACHERS IN BRAZI
ABSTRACT
This article addresses the topic of “ethics” within the school work environment as a relevant aspect regarding the
relationship between teachers and educational managers. From bibliographic readings and analysis of them, there
is a need to build behaviors based on ethical attitudes in any challenging situation. Active participation in the
school work environment, made it possible to perceive the difficulty of exercising ethics within schools, where
normative aspects of conduct still prevail, which are closely linked to the concern with the achievement of goals,
both on the part of school managers and teachers through internal and external evaluation instruments. The exercise
of ethics is linked to the understanding of man as an active subject, one who knows what he does and the reason
for his actions. The ethics discourse becomes rhetorical as long as this aspect is not recovered within the school
work environment.
Keywords: Ethics; Moral; School.
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AVALIAÇÃO CLINICO-LABORATORIAL DOS EFEITOS DA
ANESTESIA DISSOCIATIVA COM ATROPINA-XILAZINACETAMINA, EM FELINOS SUBMETIDOS A CIRURGIA ELETIVA
COELHO, Edison Lorran Jerdlicka1
JAINES, Vanessa Ingrid2
LENZI, Marlon Mangueira Rodrigues3
RESUMO
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar as possíveis alterações clínicas (cardiorrespiratórias e temperatura
corporal) e bioquímicas após o uso da associação de atropina-xilazina-cetamina em felinos submetidos a cirurgia
eletiva. Foram avaliados 20 felinos, machos e fêmeas, com peso médio entre 2 e 4kg e de idades variadas, divididos
em dois grupos de acordo com o sexo, grupo I (GI) formado pelos machos e grupo II (GII) formado pelas fêmeas.
Foram mensurados frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, pressão arterial sistólica e
diastólica, saturação de oxigênio, glicemia, aspartato-aminotransferase (AST), creatinoquinase (CK) e isoenzima
creatinoquinase fração-MB em momentos distintos. Na avaliação clínica observou-se diminuição significativa de
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura corporal e pressão arterial
sistólica. Na avaliação bioquímica observou-se aumento significativo na glicemia e CK. Embora não houve
diferença significativa no resultado de CK-MB, observou-se aumento na dosagem da enzima após uso da
associação. Conclui-se com o presente estudo que embora foram observadas diferenças significativas na maioria
das variáveis avaliadas em ambos grupos estudados e o protocolo empregado provocou alterações no sistema
cardiovascular, rstas alterações ocorreram de forma transitória, sem efeitos clinicamente significativos, visto que
a maioria dos resultados apresentados não diferiram dos valores considerados fisiologicamente normais ou em
comparação com os valores basais.
Palavras-chave: Anestesiologia. Bioquímica sérica. Gatos.
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INTRODUÇÃO

Atualmente é crescente a preocupação dos médicos veterinários com os protocolos
anestésicos utilizados para procedimentos cirúrgicos ou contenção química, principalmente em
felinos, levando em consideração ser uma espécie sensível a diversos fármacos e de difícil
contenção (CARVALHO et al., 2007; FRANCO, 2008).
A associação de fármacos tornou-se prática comum com o intuito de minimizar efeitos
adversos causados pelo emprego de substancias isoladamente, e o uso da anestesia dissociativa
associada principalmente a α2-agosnistas é indicado pela literatura pela minimização desses
efeitos indesejáveis (SPINOSA, et al., 1996; MASSONE, 2008). Visto isso, percebe-se a
necessidade de pesquisas nesta espécie para determinar o real efeito dos diversos protocolos
anestésicos existentes ou possíveis associações.
A associação de atropina-xilazina-cetamina é um protocolo muito difundido na clínica
de pequenos animais, sendo muitas vezes utilizado como único protocolo anestésico para
diferentes procedimentos em animais. Realizar a avaliação dos efeitos desses fármacos para os
pacientes, principalmente felinos, espécie cujo protocolo é mais utilizado, tem grande
importância para conscientização dos veterinários que o empregam de forma rotineira, para
evitar uso abusivo e em situações incorretas, visto os variados efeitos cardiorrespiratórios
adversos, podendo prejudicar e colocar em risco a vida desses pacientes (MASSONE, 2008;
CORTOPASSI & FANTONI, 2009).
A cetamina é o principal fármaco do grupo dos dissociativos, caracterizada por ter uma
ação indireta sobre o sistema cardiovascular. O fármaco aumenta o débito cardíaco, a pressão
aórtica média, a pressão arterial pulmonar, a pressão venosa central e a frequência cardíaca,
exercendo um efeito variável sobre a resistência vascular periférica (SOUZA et al., 2002;
MASSONE, 2008; LACERDA et al., 2010).
A frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam como resultado da estimulação
direta do sistema nervoso central (SNC), que leva ao aumento do influxo simpático. Outra ação
indesejável da cetamina é a alteração dos tônus musculares, com instalação de hipertonicidade
muscular, com isso a manipulação dos grupamentos musculares durante uma cirurgia se torna
mais complicada (FRANCO, 2008; MASSONE, 2008).
Os principais benefícios obtidos da associação da cetamina com o grupo α2-agonista
estão relacionados com a produção de bradicardia, miorelaxamento de ação central e analgesia,
diminuindo ou prevenindo, o efeito estimulante da cetamina sobre o sistema cardiovascular e a
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instalação da hipertonicidade muscular. Além disso, a analgesia causada pelos α2-agosnista é
principalmente visceral (SOUZA et al., 2002; MASSONE, 2008; LACERDA et al., 2010).
Entre os α2-agonistas, a xilazina é o fármaco mais utilizado na clínica de pequenos animais,
apesar de diminuir os efeitos da anestesia dissociativa este apresenta efeitos adversos isolados,
como sialorréia, êmese, arritmias, bloqueio atrioventricular e hiperglicemia (MASSONE,
2008).
Com o intuito de contrabalancear os efeitos da xilazina, especialmente sobre as
alterações cardiovasculares, a literatura indica o emprego de anticolinérgicos, principalmente o
sulfato de atropina à associação xilazina-cetamina. Entretanto, existem algumas situações em
que o uso profilático não é recomendado em função do incremento no trabalho cardíaco, que
em alguns casos, pode desencadear alterações cardiovasculares consideráveis (FRANCO, 2008;
LACERDA et al., 2010).
O emprego associado de cetamina, xilazina e atropina pode desencadear uma situação
em que a frequência cardíaca esteja aumentada podendo ocorrer elevação do trabalho cardíaco,
acarretando maior demanda de oxigênio, diminuição do volume de ejeção, e, consequentemente
redução da perfusão coronária (SOUZA et al., 2002; FRANCO, 2008). Levando isso em
consideração as hipóteses do trabalho são:
H0 - O uso da associação dos fármacos pode não apresentar alterações clínicas e
bioquímicas significativas.
H1 – a) O uso da associação dos fármacos pode aumentar os parâmetros clínicos e
bioquímicos significativamente. b) O uso da associação dos fármacos pode diminuir os
parâmetros clínicos e bioquímicos significativamente.
A área de anestesiologia em medicina veterinária possui deficiência de material e
pesquisa dentro do Brasil ou a literatura existente é antiga e muitas vezes ultrapassada, por essa
razão é importante a atualização dos conhecimentos e novas informações acerca dos benefícios
e desvantagens dos fármacos atualmente utilizados na clínica de pequenos animais.
Neste contexto o objetivo do presente trabalho é avaliar as possíveis alterações clínicas
(cardiorrespiratórias e temperatura corporal) e bioquímicas após o uso da associação de
atropina-xilazina-cetamina em felinos submetidos a cirurgia eletiva.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada após submissão e aprovação pela Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA), da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED), protocolo
015/2018, estando de acordo com os preceitos éticos recomendados pela referida comissão. O
experimento foi realizado na Clínica Escola Veterinária da FACIMED, unidade I, no período
compreendendo os meses de fevereiro a maio de 2019.

2.1 Animais

Foram utilizados 20 felinos, machos e fêmeas, sem raça definida, com idade entre 1 ano
e 6 anos e peso corpóreo de 3,0+0,6 kg. Os animais foram provenientes da rotina cirúrgica da
Clínica Escola Veterinária da FACIMED, e foram incluídos no estudo apenas aqueles
submetidos aos procedimentos de ovariossalpingohisterectomia eletiva e orquiectomia eletiva.
Estando, portanto, em condições clínicas normais. Para inclusão do animal no procedimento,
o(a) proprietário(a) assinou previamente um termo de consentimento.

2.2 Grupos

Os animais foram divididos em dois grupos, como critério de seleção, foi utilizado o
sexo do animal e o procedimento cirúrgico a ser realizado. Sendo o grupo 1 (GI) formado por
10 fêmeas que seriam submetidas a ovariossalpingohisterectomia eletiva e grupo 2 (GII)
formado por 10 machos que seriam submetidos a orquiectomia eletiva. A divisão dos grupos
por sexo levou em consideração a diferença fisiológica entre os gêneros e principalmente em
relação a influência do ciclo estral nas gatas.

2.3 Procedimentos

2.3.1 Coleta de Sangue

Inicialmente, foi realizada tricotomia sobre a região das jugulares e assepsia com álcool
70. Com auxílio de agulha hipodérmica (0,55x20mm) e seringa de 3 mL, foram coletados de
1,5mL a 3mL de sangue venoso e acondicionados em tubo seco com ativador de coágulo
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(Vacuplast), o excedente na seringa foi utilizado para dosagem da glicemia em glicosímetro
portátil.

2.3.2 Procedimento Anestésico e Cirúrgico

No pré-operatório os animais foram submetidos a jejum hídrico de seis horas e alimentar
de doze horas. Os animais foram pré-tratados com sulfato de atropina 1% (Atropivet) na
dosagem de 0,044 mg/kg e cloridrato de xilazina 2% (Anasedan) na dosagem de 1,1 mg/kg, na
mesma seringa, por via intramuscular (IM). Após 10 minutos, administrou-se cloridrato de
cetamina 10% (Cetamin) na dosagem de 22mg/kg por via intramuscular.
Após a tranquilização e anestesia, foi realizado tricotomia da região abdominal ventral
do paciente, desde a apófise xifoide até a região perineal. Foi realizado acesso da veia cefálica
esquerda ou direita com cateter 24 G (LaborImport) para administração de fármacos, com
solução salina a 0,9%, pela via canulada, até o início da fase de recuperação anestésica.
Uma vez realizado o preparo pré-operatório, o animal foi colocado em decúbito dorsal,
numa calha cirúrgica revestida com colchão térmico, onde foi mantido durante todo o
procedimento cirúrgico.
No pós-operatório foi administrado nos pacientes meloxican 0,2% (Maxicam)
(0,2mg/kg, IM), amoxicilina triidratada 15% (Agemoxi) (15mg/kg, IM) e cloridrato de
tramadol 100mg/2mL (União Química) (3mg/kg, IM), além de curativo com pomada
cicatrizante (Vetaglós).

2.3.3 Momentos avaliados

Os momentos foram definidos levando em consideração o tempo hábil dos fármacos.
As avaliações clínicas foram feitas em 3 momentos distintos: imediatamente antes do
procedimento anestésico (M1), 15 minutos após o procedimento anestésico (M2) e 30 minutos
após o procedimento anestésico (M3). Para a avaliação bioquímica as coletas foram feitas em
2 momentos distintos: 30 minutos antes do procedimento anestésico (controle) e 30 minutos
após o procedimento anestésico.

2.4 Variáveis avaliadas
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2.4.1 Frequência cardíaca (FC)

O parâmetro FC foi obtido em batimentos por minutos, em M1 através de auscultação
torácica com estetoscópio convencional, e em M2 e M3 através de monitor multiparamétrico
touch screen DL 1000.

2.4.2 Frequência respiratória (FR)

A frequência respiratória foi avaliada através da contagem dos movimentos respiratórios
no gradil costal e região abdominal e auscultação pulmonar através de estetoscópio
convencional, em unidade movimentos/minutos, em todos os momentos de avaliação.

2.4.3 Saturação de oxigênio (Sp02)

A verificação da saturação de oxigênio foi obtida através de monitor multiparamétrico
touch screen DL 1000, somente nos momentos M2 e M3.

2.4.4 Temperatura corporal (TºC)

As mensurações de temperatura corporal foram obtidas em graus Celsius, segundo
semiotécnica rotineira de exame clínico por via retal, utilizando termômetro digital (G Tech)
em M1 e utilizando monitor multiparamétrico touch screen DL 1000 nos momentos M2 e M3.

2.4.5 Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD)

Os parâmetros de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica foram obtidos
através de monitor multiparamétrico touch screen DL 1000 em todos os momentos de avaliação.

2.4.6 Bioquímica sérica

Foram realizadas dosagens da atividade sérica das enzimas aspartatoaminotransferase
(AST), creatinoquinase (CK) e isoenzima creatinoquinase fração-MB (CK-MB), além de
glicemia. A glicemia foi realizada no momento da coleta de sangue, através de monitor de
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glicemia g tech free.As amostras após colhidas, foram encaminhadas para análise no
Laboratório de Bioquímica e Matemática da FACIMED, onde foram processadas. As amostras
foram centrifugadas para separação do soro, em centrifuga (Benfer) por 5 minutos a 2000 rpm.
As dosagens, foram efetuadas por meio de processo cinético em analisador bioquímico
semi-automático (Bioplus 200), utilizando como reagentes kits comerciais da marca LabTest®.
A preparação do reagente de trabalho foi realizada em tubo para todos os testes conforme
manual disponibilizado junto com o kit comercial. Utilizou-se proporção de 1/4, onde se
misturou 0,02ml do reagente 2 em 0,8ml do reagente 1.
Sendo quantidade suficiente para realização de um teste. Para mensurar AST utilizouse 1 ml do reagente de trabalho e 0,100ml de soro. Para mensurar CK utilizou-se 1ml do
reagente de trabalho e 0,025ml de soro. E para mensurar CK-MB utilizou-se 1 ml do reagente
de trabalho e 0,050ml de soro.

2.5 Análise estatística

Na análise estatística, para avaliar o efeito do tempo pós procedimento, nos diferentes
parâmetros mensurados, foram utilizados os métodos de one-way ANOVA e Teste de Tukey
nos resultados da avaliação clínica e Teste t Student nos resultados da avaliação bioquímica.

3 RESULTADOS

3.1 Frequência Cardíaca (FC)

Foi observado diferença significativa entre os grupos estudados para os valores médios
de FC (bpm) em M3. Na comparação entre momentos, no grupo GI observou-se queda
significativa nos momentos M2 e M3 quando comparados a M1. Não houve diferença
significativa entre momentos no grupo GII (Tabela 1; Gráfico 1).

Tabela 1. Valores (média±desvio padrão) da frequência cardíaca (bpm), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII)
anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
M3
179,8±26,33 154,1±13,86* 153,6±9,93*a
166±41,53
166,8±15,34 168,6±13,79b
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Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).

Gráfico 1. Variação dos valores médios da frequência cardíaca (bpm) em diferentes momentos, de felinos fêmeas
(GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.2 Frequência Respiratória (FR)

Não foi observado diferença significativa entre os grupos estudados para os valores
médios de FR (mpm) em todos os momentos avaliados. Na comparação entre momentos, em
ambos grupos GI e GII, observou-se diminuição significativa nos momentos M2 e M3 quando
comparados a M1 (Tabela 2; Gráfico 2).
Tabela 2. Valores (média±desvio padrão) da frequência respiratória (mpm), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII)
anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

M1
32,2±6,54
37,2±10,46

Momentos
M2
15,3±5,33*
13,4±3,09*

M3
16,4±4,11*
16,9±4,70*
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Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).

Gráfico 2. Variação dos valores médios da frequência respiratória (mpm) em diferentes momentos, de felinos
fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.3 Saturação de Oxigênio (SPO2).

Não foi observado diferença significativa entre os grupos para os valores médios de
SPO2 (%) em todos os momentos avaliados. Na comparação entre momentos, no grupo G1
houve diminuição significativa em M3 quando comparado a M2. Não houve diferença
significativa entre momentos no grupo GII (Tabela 3; Gráfico 3).
Tabela 3. Valores (média±desvio padrão) da saturação de oxigênio (%), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII)
anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M2
M3
96,3±1,82
94,2±2,48*
94,6±2,83
94,3±2,11

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
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comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).

Gráfico 3. Variação dos valores médios da saturação de oxigênio (%) em diferentes momentos, de felinos fêmeas
(GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.4 Temperatura Corporal (T°C).

Foi observado diferença significativa entre os grupos estudados para os valores médios
de temperatura corporal (graus Celsius °C) em M3. Na comparação entre momentos, em ambos
grupos GI e GII, observou-se diminuição significativa nos momentos M2 e M3 quando
comparados a M1 (Tabela 4; Gráfico 4).

Tabela 4. Valores (média±desvio padrão) da temperatura corporal (graus Celsius °C), de felinos fêmeas (GI) e
machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

M1
38,19±0,57
38,12±0,68

Momentos
M2
36,14±081*
35,8±0,53*

M3
37,01±0,95*a
36,04±0,59*b

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 4. Variação dos valores médios da temperatura corporal (graus Celsius °C) em diferentes momentos, de
felinos fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.5 Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica (PAD)

Não foi observado diferença significativa entre os grupos para os valores médios de
PAS e PAD (mmHg) em todos os momentos avaliados. Na comparação entre momentos, no
grupo GI foi observado diminuição significativa em M3 quando comparado a M1 para PAS.
Nos demais momentos e G2 não foi observado diferença significativa para PAS e PAD. (Tabela
5; Gráfico 5 e Tabela 6; Gráfico 6).

Tabela 5. Valores (média±desvio padrão) da pressão arterial sistólica (mmHg), de felinos fêmeas (GI) e machos
(GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
160,2±22,52 132,1±28,06
137,1±36,33 138,2±24,50

M3
129,5±25,88*
132±26,82

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 5. Variação dos valores médios da pressão arterial sistólica (mmHg) em diferentes momentos, de felinos
fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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Tabela 6. Valores (média±desvio padrão) da pressão arterial diastólica (mmHg), de felinos fêmeas (GI) e machos
(GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
114,3±31,51 104,2±34,88
110,1±40,59 102,2±24,29

M3
93,1±21,71
87,2±18,26

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio de one-way ANOVA e Teste de Tukey, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 6. Variação dos valores médios da pressão arterial diastólica (mmHg) em diferentes momentos, de felinos
fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.6 Glicemia

Foi observado diferença significativa entre os grupos estudados para os valores médios
de glicemia em M2. Na comparação entre momentos, em ambos os grupos GI e GII, observouse aumento significativo em M2 quando comparado a M1 (Tabela 7; Gráfico 7).
Tabela 7. Valores (média±desvio padrão) da glicemia (mg/dl), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados
com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
81,9±15,32
160,4±70,77*a
84,6±13,94
235,1±77,72*b

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio do Teste t Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 7. Variação dos valores médios da glicemia (mg/dl) em diferentes momentos, de felinos fêmeas (GI) e
machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.7 Atividade sérica de aspartato aminotransferase (AST)

Não foi observada diferença significativa com relação à atividade sérica de AST (em
UI/L), na comparação entre os grupos, em todos os momentos avaliados, tampouco na
comparação entre momentos dentro do mesmo grupo (Tabela 8; Gráfico 8).
Tabela 8. Valores (média±desvio padrão) de AST (UI/L), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com
atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
45,5±30,05
43,3±29,24
38,7±28,80
55,2±34,05

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio do Teste t Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 8. Variação dos valores médios de AST (UI/L) em diferentes momentos, de felinos fêmeas (GI) e machos
(GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.8 Atividade sérica de creatinoquinase (CK)

Não foi observada diferença significativa com relação à atividade sérica de CK (em
UI/L), na comparação entre os grupos, em todos os momentos avaliados. Na comparação entre
momentos, no grupo GII, foi observado aumento significativo em M2 quando comparado a M1.
No grupo GI não foi observado diferença significativa entre momentos (Tabela 9; Gráfico 9).
Tabela 9. Valores (média±desvio padrão) de CK (UI/L), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com
atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
267,9±93,13 318,1±69,73
257,1±88,81 349,9±39,69*

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do Teste de
Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio do Teste t Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).

52

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

Gráfico 9. Variação dos valores médios de CK (UI/L) em diferentes momentos, de felinos fêmeas (GI) e machos
(GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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3.9 Atividade sérica de creatinoquinase fração MB (CK-MB)

Não foi observada diferença significativa com relação à atividade sérica de CK-MB (em
UI/L), na comparação entre os grupos, em todos os momentos avaliados, tampouco na
comparação entre momentos dentro do mesmo grupo (Tabela 10; Gráfico 10).
Tabela 10. Valores (média±desvio padrão) de CK-MB (UI/L), de felinos fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados
com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

Grupo
GI
GII

Momentos
M1
M2
197,26±74,60 238,94±113,47
169,84±83,89 178,64±63,62

Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio do Teste t Student, com nível de significância de 5% (p<0,05).
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Gráfico 10. Variação dos valores médios de CK-MB (UI/L) em diferentes momentos, de felinos fêmeas (GI) e
machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.
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Tabela 11. Valores (média±desvio padrão) de todas as variáveis clínicas e bioquímicas avaliadas, de felinos
fêmeas (GI) e machos (GII) anestesiados com atropina-xilazina-cetamina e submetidos a cirurgia eletiva.

GI
M1

FC
FR

179,8±26,33 154,1±13,86
*
32,2±6,54
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96,3±1,82
38,19±0,57

36,14±081*

GII
M3

M1

M2

M3

166,8±15,34
13,4±3,09*

168,6±13,7
9b
16,9±4,70*

94,2±2,48*
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94,3±2,11

37,01±0,95* 38,12±0,68

35,8±0,53*

36,04±0,59
*b
132±26,82

153,6±9,93* 166±41,53
a
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Ausência de letras indica não diferença estatística entre grupos, obtidas por meio do
Teste de Tukey com nível de significância de 5%(p<0,05). * significa diferença estatística na
comparação das médias dos demais momentos em relação a M1, dentro do mesmo grupo, obtida
por meio do Teste t Student, ou one-way ANOVA com nível de significância de 5% (p<0,05).
Legenda: Frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), temperatura corporal
(TºC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), saturação de oxigênio
(SPO2), glicemia, aspartato-aminotransferase (AST), creatinoquinase (CK) e isoenzima
creatinoquinase fração-MB (CK-MB).

4 DISCUSSÃO

4.1 Alterações clínicas

Na avaliação da frequência cardíaca (FC) observou-se que em ambos os grupos
avaliados os valores apresentados em M1 (basal) estão de acordo com os estabelecidos por
Feitosa (2014) para a espécie felina, não observando alterações nesse parâmetro decorrentes da
não adaptação dos animais ao ambiente.
Em relação as alterações encontradas, observou-se queda significativa da frequência
cardíaca no grupo das fêmeas em relação ao valor basal, que pode ser explicado pelo efeito de
bradicardia causado pela xilazina, evidenciando uma insuficiência compensatória da prémedicação de atropina, com o intuito de minimizar esse efeito, conforme indicado por Massone
(2008). Estes resultados corroboram com os encontrados por Allen et al., 1986; Morais et al.,
2005 e Franco, 2008.
No grupo dos machos os valores de FC se apresentaram constantes, sem variações
significativas em relação ao valor basal, indicando que o efeito compensatório da atropina foi
mais eficiente neste grupo.
A diferença entre os grupos de machos e fêmeas pode ser explicado pelo tipo do
procedimento cirúrgico a que foram submetidos, entretanto a dose e tempo anestésico em ambos
os grupos foram os mesmos. Segundo Cortopassi&Fantoni (2009), a manipulação visceral pode
desencadear uma estimulação vagal, provocando assim, um efeito de bradicardia que não possui
relação com os anestésicos utilizados, não sendo responsiva a aplicação de atropina.
Na avaliação da frequência respiratória em ambos grupos os valores basais médios se
mantiveram dentro dos valores fisiológicos considerados para a espécie. Ocorreu diminuição
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significativa da frequência respiratória em relação aos valores basais tanto no grupo das fêmeas
como no grupo dos machos. Em M2 os valores encontrados se mantiveram levemente abaixo
do valor fisiológico, retornando à normalidade em M3. Estes resultados corroboram com o
conceito clássico descrito por Paddleford (2001), Massone (2008) e Cortopassi&Fantoni
(2009), de que a cetamina é o agente anestésico que menos induz à depressão respiratória. A
queda significativa pode ser atribuída a potencial ação depressora da xilazina sobre o controle
respiratório. Os resultados encontrados neste trabalho, encontram respaldo nos estudos
realizados por Cistola et al. (2003) e Cremer&Riccó (2017) que expuseram as alterações
cardiopulmonares decorrentes do uso de cetamina associado a alfa2-agonistas.
Segundo Steffeny (2003) e Valadão (2009) a xilazina pode instalar um quadro de
hipercapnia e hipóxia nos primeiros minutos após indução, o que estaria de acordo com os
achados no presente estudo, mesmo não tendo sido realizado avaliação de outros parâmetros
relacionados ao comportamento respiratório e considerando que os felinos não receberam
ventilação artificial. Esta constatação corrobora com as afirmações de Dyson&Allen (1991) e
Williams et al. (2002), na avaliação de hemogasometria em felinos anestesiados com xilazina.
Na avaliação da saturação de oxigênio, foram realizadas apenas mensurações após o
procedimento anestésico, em razão da dificuldade de aferir esse parâmetro nos felinos sem
sedação. Foi observado diminuição significativa apenas no grupo das fêmeas, entretanto os
resultados encontrados estavam dentro das variações fisiológicas normais para a espécie, sem
alterações clínicas consideráveis. Embora tenha ocorrido uma diminuição no grupo GI, os
animais receberam suplementação de oxigênio via máscara durante todo o procedimento
cirúrgico, o que pode ter acarretado na manutenção fisiológica deste parâmetro em ambos os
grupos. Segundo Haskins et al. (1975), em felinos a cetamina induz uma diminuição transitória
da SPO2, de acordo com o aumento ou diminuição da frequência respiratória.
Na avaliação da temperatura corporal os valores médios basais se encontraram dentro
do que se é esperado para a espécie. Foi observado queda significativa da temperatura em ambos
grupos de machos e fêmeas, que variou de 2 a 3ºC. Os resultados encontrados se respaldam nas
descrições de Paddleford (2001) e Gross (2003) onde afirmam que felinos anestesiados com
xilazina-cetamina apresentam declínio de 1 a 3ºC após administração do fármaco. Em M3
ocorreu leve aumento da temperatura corporal em relação a M2 que pode ser explicado pelo
uso de colchão térmico durante o procedimento cirúrgico.
Segundo Lumb&Jones (2017) a hipotermia causada pela associação, pode desencadear
distúrbios iônicos nas células miocárdicas, o mecanismo está associado as mudanças na
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condução do impulso elétrico do coração, resultando em alterações no eletrocardiograma e nos
índices de função ventricular.
Estudos de Brock (2001) demonstram que animais que apresentam bradicardia durante
procedimentos cirúrgicos, e que se apresentam hipotérmicos, não respondem satisfatoriamente
a aplicação de atropina, pois não ocorre correta distribuição do fármaco e posterior
metabolização hepática, já que devido à baixa temperatura corporal ocorre desequilíbrio na
atuação das proteínas plasmáticas.
Observou-se uma diferença significativa nas alterações entre os grupos de fêmeas e
machos, onde o declínio da temperatura foi menor para o grupo GI em relação a GII. Segundo
Cunninghan (2004) o ciclo estral das gatas pode influenciar na temperatura corporal pela
atuação dos hormônios estrogênios e progesterona.
Na avaliação de pressão arterial sistólica e diastólica os valores médios basais se
apresentaram acima dos valores fisiológicos aceitáveis para a espécie, provavelmente devido
ao estresse causado pela manipulação do animal. Observou-se diminuição significativa da
pressão arterial sistólica para o grupo GI, entretanto se mantendo acima do valor de referência.
De acordo com Cortopassi&Fantoni (2009), o aumento da pressão arterial pode ocorrer
em consequência da taquicardia provocada pela cetamina. Isto ocorre pois a cetamina age
diretamente estimulando os centros adrenérgicos centrais ou indiretamente impedindo a difusão
das catecolaminas. Podendo aumentar consideravelmente a demanda e o consumo de oxigênio
do miocárdio.
Allen et al (1986), avaliou efeitos cardiorrespiratórios da combinação de xilazinacetamina em felinos domésticos hígidos, observando que essa combinação resultou em queda
do débito cardíaco, da frequência cardíaca, índice cardíaco, pressão arterial sistólica, pressão
arterial diastólica e pressão arterial média, concomitantemente elevando a resistência vascular
sistêmica e pressão venosa central.
Segundo Valadão (2009), geralmente quando utilizada essa associação, emprega-se
doses muito altas de xilazina, com isso os efeitos indesejados a nível cardiovascular, não são
contrabalanceados pela atuação adrenérgica da cetamina. Visto isso, em função de evitar tal
ação, a administração de atropina promove um aumento na frequência cardíaca e pressão
arterial, evitando até certo ponto, os efeitos bradicárdicos causados pela xilazina, entretanto em
muitos casos esse efeito não é suficiente para promover um equilíbrio nos efeitos da associação.
Em um estudo de Dyson&Allen (1991) avaliando anestésicos injetáveis em felinos
domésticos, a associação xilazina-cetamina foi a que mais apresentou efeitos cardiopressores,

57

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

ocasionando uma queda significativa no débito cardíaco, consequentemente aumentando o risco
de comprometer a perfusão tecidual. No momento da diminuição do débito cardíaco, apesar do
aumento na resistência vascular, a pressão sanguínea não consegue se manter em valores
normais. Existem muitos relatos de óbitos em felinos domésticos anestesiados com essa
associação (ARNBJERG, 1979).

4.2 Alterações bioquímicas

Na avaliação da glicemia observou-se aumento significativo dos níveis de glicose
sanguínea após o uso da associação atropina-xilazina-cetamina em ambos os grupos. Este
aumento provavelmente se deve ao uso da xilazina, pois a mesma possui um efeito
hiperglicêmico e hipoinsulinêmico ocasionados pelo estímulo dos receptores alfa-2
adrenérgicos presentes nas células beta pancreáticas, que inibem a liberação de insulina
(PADDEFORD, 2001).
É de extrema importância a monitoração da glicemia em felinos, principalmente gatos
diabéticos visto que este fármaco altera o equilíbrio energético normal do felino. De acordo
com Meyer et al. (1995) e Stein&Greco (2002) a diabetes melito tipo 2 é a mais comum em
felinos e cerca de 50 a 70% dos gatos com diabetes melito tipo 2 são dependentes de insulina.
Visto isso a xilazina é um fármaco contraindicado na anestesia de felinos diabéticos.
Foi observado diferença significativa entre os grupos de machos e fêmeas na dosagem
de glicemia. De acordo com Thrall (2006) gatas em estro possuem valores maiores de glicose
sanguínea devido a ação glicogenolítica do estrógeno.
Utilizou-se o glicosímetro portátil para dosagem de glicemia em razão da praticidade e
confiabilidade dos resultados. Um estudo de Oliveira et al. (2015) comparou os métodos
laboratorial e portátil na análise de glicemia em felinos, e demonstrou haver muita segurança
na utilização do método portátil, sendo os resultados da glicemia entre as duas metodologias
sem diferença significativa.
Na dosagem de aspartatoaminotransferase, os resultados se mantiveram dentro dos
valores de referência para a espécie, sem diferença entre grupos e momentos. De acordo com
Meyer et al. (1995) o aumento da atividade sérica de AST se deve à lesão de hepatócitos ou de
miócitos. No entanto, após lesão muscular, a atividade sérica de AST aumenta mais lentamente
do que aquela da Creatinocinase (CK). Nota-se valor máximo em, aproximadamente, 24 a 36h
após lesão muscular aguda; depois da resolução da lesão, sua atividade sérica diminui mais
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lentamente do que a atividade de CK. A meia vida da AST no sangue de cães e gatos é cerca
de 12 horas.
Na dosagem de creatinocinase ocorreu aumento significativo no grupo dos machos.
Gross (2003) afirma que a cetamina pode causar aumento do tônus muscular e rigidez dos
membros, podendo ocasionar movimentos espontâneos e involuntários dos membros,
dependendo da intensidade, podem gerar lesão muscular, explicando o aumento da atividade
sérica de CK. Entretanto um dos efeitos da associação com xilazina é o miorelaxamento
provocado pelo alfa2, diminuindo consideravelmente esses efeitos musculares da cetamina.
Pode-se inferir que a xilazina provocou relaxamento muscular mais adequado no grupo das
fêmeas em comparação com o grupo dos machos.
Embora não foi apresentado diferença estatística no grupo das fêmeas, ocorreu aumento
do valor médio, que se encontra acima dos índices aceitáveis como dentro da normalidade,
conforme estabelecido por Tilley&Smith (2005). Este aumento se devido à utilização desses
fármacos, pode ser associado ao excesso de contrações musculares, gerando assim aumento do
metabolismo celular e gasto energético, ou associado a diminuição da demanda de oxigênio as
células musculares. A primeira suposição pode estar ligada a ação da cetamina no aumento do
tônus muscular gerando contrações involuntários e hipertonicidade, corroborando com as
alterações descritas por Adams (2003), julgando-se insuficiência na ação miorrelaxante da
xilazina. A segunda suposição estaria ligada a ação da xilazina sobre a oxigenação tecidual.
Autores como Marini et al. (1999) e Lumb&Jones (2017) afirmam que a xilazina, mesmo
associada a cetamina, pode gerar um quadro de hipercapnia e hipóxia tecidual que mesmo de
forma transitória, é capaz de promover alterações na atividade sérica de CK e no metabolismo
muscular.
Meyer et al. (1995) e Thrall (2006) consideram que a atividade sérica de CK pode
aumentar em casos de lesão muscular e cardíaca, entretanto a magnitude do aumento não
necessariamente se correlaciona à extensão da lesão muscular. É possível notar aumento da
atividade de CK em gatos com anorexia, sem doença que envolva diretamente o músculo. Existe
a possibilidade de o catabolismo muscular originar aminoácidos utilizados na síntese proteica
e na gliconeogênese, provocando extravasamento de CK das células musculares.
As atividades de CK e AST no soro sanguíneo podem ser empregadas para aferir o
período de início da lesão muscular e se ainda existe lesão ativa. O aumento exclusivamente da
atividade sérica de CK sugere lesão muscular muito aguda (não houve tempo suficiente para o
aumento da atividade sérica de AST depois da lesão). O aumento da atividade de ambas, AST
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e CK, no soro sanguíneo sugere lesão muscular ativa ou recente. Aumento exclusivo da
atividade sérica de AST indica que a lesão muscular cessou há mais de dois dias e que a
atividade sérica de CK retornou ao normal devido à meia vida curta (MEYER et al., 1995;
THRALL, 2006).
Na dosagem de creatinocinase fração MB não ocorreram alterações significativas em
ambos os grupos e momentos avaliados. Embora não tenham sido observados diferença
estatística, ocorreu aumento dos valores médios de CK-MB em ambos os grupos, o que poderia
indicar que a associação utilizada foi capaz de promover alterações celulares no miocárdio. Para
Lumb&Jones (2017) a xilazina, mesmo associada a cetamina, pode ocasionar uma diminuição
na oxigenação do miocárdio, o que seria suficiente para induzir um aumento na atividade sérica
de CK-MB. Segundo os autores a diminuição da oxigenação do tecido muscular cardíaco, gera
uma queda rápida da síntese de RNA da subunidade B, o que desencadeia um desequilíbrio,
que de forma compensatória a célula miocárdica aumenta a síntese de RNA, o que ocasionaria
o aumento sérico de CK-MB. Este fato corrobora com os resultados encontrados neste estudo,
na avaliação de saturação de oxigênio, onde ocorreu uma leve diminuição neste parâmetro.
O aumento da atividade sérica da CK-MB foi descrito em cães com acometimento do
miocárdio secundário a doenças como parvovirose, dirofilariose, endocardite e cardiomiopatia
hipertrófica. Beyer et al. (1992) citaram a CK-MB como método de identificação de lesão
cardíaca em cães e gatos.
Esta isoenzima possui uma meia vida curta, e permanece na corrente sanguínea por
poucas horas após a lesão miocárdica, sendo mais efetiva sua detecção no início da lesão.
Estudos em felinos da determinação sérica de CK-MB são extremamente escassos, tanto na
literatura brasileira como estrangeira, já que existem outras enzimas cardíacas mais específicas
para detecção de lesão miocárdica, embora também sejam poucos os estudos com as mesmas
em felinos domésticos (BEYER et al., 1992; MEYER et al., 1995; THRALL, 2006).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com o presente estudo que embora foram observadas diferenças
significativas na maioria das variáveis avaliadas em ambos grupos estudados e o protocolo
empregado provocou alterações no sistema cardiovascular, estas açterações ocorreram de forma
transitória, sem efeitos clinicamente significativos, visto que a maioria dos resultados
apresentados não diferiram dos valores considerados fisiologicamente normais ou em
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comparação com os valores basais (M1). Entretanto o estudo foi realizado com felinos
clinicamente saudáveis, dessa forma através dos resultados encontrados, contraindica-se o uso
desse protocolo em pacientes com alterações cardiorrespiratórias ou diabéticos.
Em pacientes clinicamente saudáveis para realização de procedimentos eletivos, de
acordo com os resultados apresentados, o protocolo atropina-xilazina-cetamina pode ser
recomendado, ressaltando-se a necessidade de medidas preventivas de oxigenioterapia durante
procedimento e medidas para minimizar os efeitos de redução da temperatura corporal causadas
pelo protocolo.

CLINICAL-LABORATORY EVALUATION OF THE EFFECTS OF
DISSOCIATIVE ANESTHESIA WITH ATROPINE-XYLAZINEKETAMINE, IN FELINES SUBMITTED TO ELECTIVE SURGERY
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate possible clinical (cardiorespiratory and body temperature) and biochemical
alterations after the use of atropine-xylazine-ketamine in felines undergoing elective surgery. Twenty male and
female felines, with average weight between 2 and 4kg and of varying ages, were divided into two groups
according to sex, group I (GI) formed by males and group II (GII) formed by females. Heart rate, respiratory rate,
body temperature, systolic and diastolic blood pressure, oxygen saturation, blood glucose, aspartateaminotransferase (AST), creatine kinase (CK) and fraction-MB isoenzyme creatine kinase were measured at
different times. Clinical evaluation showed a significant decrease in heart rate, respiratory rate, oxygen saturation,
body temperature and systolic blood pressure. Biochemical evaluation showed a significant increase in blood
glucose and CK. Although there was no significant difference in CK-MB results, there was an increase in enzyme
dosage after combination use. It is concluded with the present study that although significant differences were
observed in most of the variables evaluated in both groups studied and the protocol used caused changes in the
cardiovascular system, they occurred transiently, without clinically significant effects, since most of the results
presented did not differed from the values considered physiologically normal or compared to the basal values.
Keywords: Anesthesiology. Serum biochemistry. Cats
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS
VEGETAIS E ANTIBIÓTICOS COMERCIAIS SOBRE COLEÇÕES DE
LINHAGENS DE CEPAS BACTERIANAS
TERRA, Fagnyelly Gonçalves dos Santos1
GRAVA, Andrea Fagundes2

RESUMO
As plantas apresentam potencial na atividade farmacológico, os constituintes químicos responsáveis por
esse feito não são conhecidos, mas acredita-se que envolva a interação de moléculas presentes no
extrato. Objetivo do estudo foi avaliar a atividade antibacteriana dos extratos vegetais visando à inibição
de linhagens de ATCC´s (American Type Culture Collections), como S. aureus, P. aeruginosa, E. coli e
S. pneumoniae. Os extratos Açafrão (Curcuma longa), Alho (Allium sativum), Cardamomo (Elettaria
cardamomum), Cominho (Cuminum cyminum), Malaleuca (Malaleuca alternifólia) e Salsa
(Petroselinum crispum) foram pesados e solubilizados em água nas concentrações 1g/ml; 0,5mg/ml e
0,25mg/ml. Após diluição completa os extratos foram submetidos a testes com as bactérias S. aureus,
P. aeruginosa, E. coli e S. pneumoniae, e realizado antibiograma em discos de difusão. Os extratos
aquosos de Alho, Açafrão, Cardamomo, Cominho, e Salsa testadas a 0,25g, 0,5 e 1g, não promoveram
a formação de halos de inibição considerados na faixa de resistência microbiana sobre S. aureus, S.
pneumoniae, E. colli e P. aeruginosa. A ATCC S. pneumoniae, não obteve à formação de halo de
inibição em nenhuma das concentrações. O extrato aquoso da Malaleuca alternifólia manifestou ação de
inibição relevante sobre S. aureus, E. colli e P. aeruginosa nas concentrações 1g com halos maiores e
0,5g com halos parciais. Os resultados obtidos mostraram que o extrato da Malaleuca alternifólia tem
ação inibitória expressivamente em cepas bacterianas. Por mais que exista na literatura indícios de ação
antimicrobiana, alguns extratos neste trabalho não tiveram tal inibição indicação que as bactérias
possuem comunicação transversal, tornam-se resistentes à ação ao longo do tempo.
Palavras-chave: Atividade antibacteriana, Extratos vegetais, Extratos aquosos, Ação inibitória.
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INTRODUÇÃO

A evolução biológica vem sendo documentada ao longo dos anos, devido a seleção de
patógenos resistentes aos antimicrobianos, caracterizando um sério problema em países
desenvolvidos e em desenvolvimento, desafiando a antibiótico-terapia humana e animal
(CARVALHO et al, 2014). Embora muitas indústrias farmacêuticas incentivem a modificação
alguns fármacos já existentes e a produção de novos antibióticos. O consumo excessivo de
antibacterianos em alguns países, tem resultado no aumento de resistência bacteriana, causando
sério problema de saúde pública (DUARTE, 2006; SANTOS et al., 2011).
Por outro lado, os medicamentos fitoterápicos estão sendo empregados como
alternativas no tratamento contra diferentes patógenos. A partir dos extratos e óleos essenciais
das plantas, são obtidos compostos que, apesar de conter estruturas químicas diferenciadas dos
antimicrobianos produzidos a partir de bactérias e fungos, têm demonstrado eficiência no
controle do crescimento de uma ampla variedade de microrganismos. Na sua maioria, os
constituintes químicos responsáveis pela atividade farmacológica não são conhecidos, mas
acredita-se que envolva a interação de inúmeras moléculas presentes no extrato (SILVA et al.,
2012). Dados sobre a atividade antibacteriana de extratos vegetais frente a variados
microrganismos permitem evidenciar que as plantas apresentam potencial para o tratamento
terapêutico, apesar de muitos destes extratos não terem sido completamente investigados
cientificamente (NASCIMENTO et al., 2000).
Apesar da grande diversidade de antimicrobianos que agem sobre diversos
microrganismos patogênicos, estudos buscam por um antimicrobiano ideal, ou seja, aquele que
apresenta maior espectro de ação, menor toxicidade, menor custo e menor indício de resistência
bacteriana, haja vista que já existe resistência bacteriana a alguns produtos antimicrobianos
(NASCIMENTO et al., 2000; PAZHANI, 2004, LOGESWARI et al., 2015). A atividade
antimicrobiana desejada pode ser encontrada em espécies de plantas medicinais. A flora
brasileira apresenta-se altamente diversificada em espécies que na sua maioria ainda não será
pesquisada cientificamente quanto à sua ação antimicrobiana (SIMÕES et al., 2000;
AURICCHIO & BACCHI, 2003).
As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são
conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Em
algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas
patologias. Estima-se que aproximadamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de
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algum vegetal para aliviar sintomas de alguma doença (SPARTACO et al., 2014).
As substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças
variam de espécie para espécie e normalmente estão relacionadas com a defesa da planta e com
a atração de polinizadores. Essas substâncias, quando possuem ação farmacológica, dão à planta
a classificação de medicinal (SPARTACO et al., 2014). Dentre as principais substâncias
encontradas com ação farmacológica em plantas, podemos destacar os alcalóides, mucilagens,
flavonoides, taninos e óleos essenciais. Os alcaloides atuam no sistema nervoso central e podem
funcionar como calmantes, anestésicos e analgésicos. As mucilagens possuem poder
cicatrizante, laxativo, expectorante, entre outras funções. Já os flavonoides estão relacionados
com a função de anti-inflamatório, anti-hepatotóxico, entre outras. Os taninos destacam-se pela
sua ação adstringente e antimicrobiana. Os óleos essenciais, por sua vez, têm poder bactericida,
cicatrizante, analgésico, relaxante, entre outros (SPARTACO et al., 2014; SANTOS, SANTOS
E MARISCO, 2017).
O uso das plantas medicinais é grande, principalmente em virtude do custo, que é menor
que o dos medicamentos encontrados nas farmácias. Além disso, muitas pessoas utilizam essas
plantas com a falsa ideia de que elas apresentam risco menor quando comparadas aos
medicamentos. Esse é um problema extremamente grave, pois algumas plantas utilizadas
tradicionalmente nunca serão alvo de estudos toxicológicos e, mesmo assim, continuam sendo
utilizadas. Além dessa errônea ideia, há ainda a noção de que seu uso não apresenta riscos
porque elas são utilizadas há centenas de anos e por várias pessoas sem causar nenhum dano.
Hoje em dia encontram-se estudos, apesar de não ser a quantidade ideal, que procuram
comprovar a eficácia de determinadas plantas medicinais, sendo mostrados como alternativas
para tratamentos de doenças comprovando que seu uso indiscriminado pode trazer sérios riscos
à saúde (DUARTE, 2006; SANTOS et al, 2011, SANTOS, SANTOS E MARISCO, 2017).

OBJETIVOS

Avaliar a atividade antibacteriana dos extratos vegetais e de antibióticos comerciais
visando à inibição de linhagens de ATCC´s 25923 - Staphylococcus aureus, 27853Pseudomonas aeruginosa,25922 - Escherichia coli e 49619 - Streptococcus pneumoniae.
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METODOLOGIA

O experimento foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal – Facimed, sendo utilizado cepas de linhagens de ATCC´s
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Streptococcus
pneumoniae, gentilmente doados pelo projeto PD FAPERO/CAPES da coordenadora deste
projeto. Os extratos Açafrão (Curcuma longa), Alho (Allium sativum), Cardamomo (Elettaria
cardamomum), Cominho (Cuminum cyminum), Malaleuca (Malaleuca alternifólia) e Salsa
(Petroselinum crispum) foram pesados e solubilizados em água nas concentrações 1g/ml;
0,5mg/ml e 0,25mg/ml. Após diluição completa os extratos foram submetidos a testes com as
bactérias S. aureus, P. aeruginosa, E. coli e S. pneumoniae, e realizado antibiograma em discos
de difusão.

Preparo dos inóculos

Para igualar a técnica do inóculo, uma alçada de cada cepa bacteriana foi semeada em
10 mL do meio de cultura líquido LB (Luria Both) e incubadas a 37ºC por 24 horas. As
suspensões de microrganismos foram ajustadas de acordo com o tubo 2 da escala de
MacFarland, expressa em número de bactérias mL-1 de meio de cultura (aproximadamente de
6,0 x 108 células mL-1).

FIGURA 01: Cultura das cepas bacterianas em meios seletivos de identificação

Fonte: Autora, 2019.
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Preparo dos extratos

Os extratos vegetais foram obtidos no centro comercial de Cacoal. Para o teste de
inibição dos microrganismos foram utilizados extratos aquosos e etanólicos nas concentrações
de 10 e 20% (m/m). Os extratos foram preparados em discos de papel filtro a partir de plantas
secas comercializadas: Açafrão (Curcuma longa), Alho (Allium sativum), Cardamomo
(Elettaria cardamomum),

Cominho (Cuminum

cyminum),

Malaleuca

(Malaleuca

alternifólia) e Salsa (Petroselinum crispum).
Para o preparo dos extratos aquosos foram submetidos a quatro concentrações sendo
elas 1mg/ml; 0,5mg/ml; 0,25mg/ml e 0,12mg/ml em água destilada e trituradas. Os extratos
alcoólicos foram obtidos em etanol/água (70% v/v) nas concentrações a 100%, 50%, 25% e
12,5% (m/m), por maceração durante 30 dias à temperatura ambiente, conservadas em frasco
âmbar. O extrato etanólico a 50% foi obtido diluindo-se o extrato a 100% em etanol 70% (1:1),
assim como o extrato a 25% obtido através do extrato a 50% (1:1), de 12,5% a partir da solução
a 25% (1:1).

Semeadura dos microrganismos

As cepas ATCC´s foram removidas 04 alçadas de cada uma delas para 10 mL do meio
de cultura líquido LB, em tubos de ensaio. Após homogeneização, os tubos foram incubados a
37oC por 24 horas e utilizados para os testes de inibição de crescimento. Antes de iniciar os
ensaios de inibição, a concentração de células bacterianas será ajustada ao tubo 2 da escala de
MacFarland, apresentando aproximadamente 6 x108 bactérias mL-1, segundo padrões
estabelecidos pelo National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2003).

Avaliação da atividade antibacteriana dos extratos

A atividade antibacteriana dos extratos vegetais foi realizada de acordo com Nakamura
et al. (1999). Os antibióticos testados sobre os respectivos microrganismos foram selecionados
por serem considerados como padrão para os testes de inibição do crescimento (NCCLS, 2000).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os extratos aquosos das plantas como Alho, Açafrão, Cardamomo, Cominho, e Salsa
testadas a 1g, 0,5g e 0,25g não promoveram a formação de halos de inibição sobre sobre S.
aureus, S. pneumoniae, E. colli e P. aeruginosa, verificando-se resistência ou insensibilidade a
estes extratos. No caso a bactéria S. pneumoniae apresentou resisitencia frente a todos os
extratos aquosos em suas respectivas concentrações de 1g, 0,5g e 0,25g, no qual não formaram
halo de inibição.

FIGURA 02: Vegetais selecionados para investigação antimicrobiana.

FONTE: imagens retiradas do google imagens (2019).

O extrato que se destacou foi a Malaleuca alternifólia apresentando halos de inibição
frente a E. coli, P. aeruginosa, S. aureus. O extrato aquoso em 1g apresentou halo de inibição
relevantes e superior àquele observado pela ação da Penicilina (PPT), Amoxicilina (AMC),
Tetraciclina (TET) e Levofloxacina (LVX) sobre P. aeruginosa, como também apresentou
halos de inibição superiores a Levofloxacina (LVX), Tetraciclina (TET), Gentamicina (GEN),
Ciproflaxina (CIP) sobre E. coli. A concentração de 0,5g do extrato da Malaleuca alternifólia
apresentou resultado parcial frente às bactérias P. aeruginosa e E. coli com halos de inibição
relevantes, bem como frente a S. aureus apresentando halo de inibição, mas não significativo.
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FIGURA 03: Extratos solubilizados em concentração total, solubilizados em água destilada e/ou etanol.

Fonte: Autora, 2019

No presente estudo, foi verificado que a solução aquosa de alho, obteve halos não
significativos de acordo com a (CLSI) M100-S18, 2008, logo houve inibição parcial da
atividade antimicrobiana frente às bactérias testadas, provavelmente pela baixa concentração
de princípio ativo de Allium sativum. Estudo anterior observou que extrato aquoso de alho
macerado na concentração de 10% inibiu o crescimento do fungo Aspergillus niger (SANTOS
et al., 2010). A partir desses resultados pode-se pressupor que o alho (Allium sativum) possui
substâncias com uma ampla gama de ações, incluindo a antibacteriana e a antifúngica,
corroborando os resultados de outros estudos que também referem que o alho (Allium sativum)
possui atividade antimicrobiana, antiviral, antiprotozoário, antihelmíntico e atribui isso ao
efeito da alicina, que é o principal constituinte de Allium sativum (LIMA et al., 2011; COHAIN,
2010; RODRIGUES et al., 2009; CASELLA et al., 2012).
Existem também outros estudos que verificaram que o emprego de extratos aquosos,
hidroalcoólicos e etanólicos e óleos essenciais de Allium sativum possuem efeitos inibitórios
sobre o crescimento de bactérias e de fungos (VENTUROSO et al., 2010; VENTUROSO et al.,
2011; SILVA, 2012; CASELLA et al., 2012).
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FIGURA 04: testes antimicrobianos com as cepas Gram Negativas

Fonte: Autora, 2019

Observa-se conforme a literatura, que as bactérias Gram-negativas P. aeruginosa, e E.
coli mostraram-se mais resistentes que as bactérias Gram-positivas S. aureus e B. subtilis que
se apresentam mais sensíveis.
Os resultados obtidos mostraram que os microrganismos Gram-positivos testados
S.aureus e S. pneumoniae demonstram inibição intermediária, sendo S. pneumoniae apresentou
mais resistência aos extratos vegetais que as demais bactérias, já S. aureus apresentou
sensibilidade pelo extrato da Malaleuca. Entre os dois Gram-negativos E. coli e P. aeruginosa
houve inibição intermediária pelo extrato da Malaleuca, sendo que a cepa E. coli foi a mais
sensível delas.
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FIGURA 05: testes antimicrobianos com as cepas Gram Positivas

Fonte: Autora, 2019

Os extratos etanólicos não foram a teste, pois a utilização de diferentes solventes na
preparação dos extratos, um polar (etanol) e outro apolar (ciclohexano), pode ter interferido na
sua atividade biológica. Segundo Nascimento et al. (2006) e Bayoub et al. (2010), o extrato
etanólico apresenta capacidade maior de inibir o crescimento bacteriano, pois consegue uma
melhor extração dos princípios ativos polares das plantas, os quais refletem nessa ação
antibacteriana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho comprova o potencial antibacteriano do extrato Malaleuca alternifólia e relata a
importância dos extratos vegetais na pesquisa de novos agentes antimicrobianos. Entretanto são
necessários estudos mais aprofundados para demonstrar o potencial dos extratos na atividade
antimicrobiano. Portanto, fica o desafio para que novas pesquisas sejam realizadas, a fim de
explorar ainda mais os benefícios e mecanismos de ação do extrato da Melaleuca alternifolia.
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CANABIDIOL: UMA VISÃO GERAL DOS ASPECTOS QUÍMICOS E
FARMACOLÓGICOS NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA
REFRATÁRIA
LIMA, Jéssica Daiane de1
PAULA, Luzinete de Andrade2
LAMPIRE, Josiane Rosilene3
SILVA, Robson Morais da4
RESUMO
Cerca de 30% dos pacientes com epilepsia sofrem crises refratárias ou farmacorresistentes por não
apresentarem resposta ao tratamento com medicamentos antiepilépticos disponíveis no mercado,
afetando significativamente sua qualidade de vida. Esta revisão objetivou apresentar os recentes dados
científicos a respeito da relevância do uso do canabidiol (CBD) para o tratamento da epilepsia refratária.
Trata-se de um estudo de revisão de literatura, retrospectivo de caráter descritivo, realizado a partir da
seleção de publicações entre os anos de 2014 a 2019 sobre o uso terapêutico do canabidiol no tratamento
da epilepsia refratária nas bases de dados indexadas. Foram encontradas 232 publicações, sendo
selecionadas 124 através dos critérios propostos, destas, 26 foram utilizadas para composição do artigo.
Por meio da análise dos estudos, evidenciou-se a atividade anticonvulsivante do canabidiol (CBD), com
redução significativa das crises. Os ensaios mais recentes de Neubauer et al. (2018); Devinsky et al.
(2018) e Thielle et al. (2018) relatam reduções nas crises convulsivas de 48,5% (n=66), 41,9% (n=225)
e 43,9% (n=171), respectivamente nas amostras estudadas. Mediante os resultados, percebeu-se que o
canabidiol vem apresentando eficácia terapêutica no tratamento de pacientes com epilepsia refratária.
Em se tratando dos efeitos adversos, os mesmos se apresentaram de forma bastante tolerada, tendo em
vista os benefícios proporcionados aos pacientes em relação à melhora na qualidade de vida. A grande
maioria dos pesquisadores destacam a necessidade de novos estudos em relação aos possíveis efeitos do
uso a longo prazo, toxicidade e segurança do CBD.
Palavras-chave: Canabidiol. Epilepsia. Farmacoterapia.
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INTRODUÇÃO
A epilepsia caracteriza-se por crises epiléticas frequentes, decorrentes de alterações nos
impulsos elétricos dos neurônios, de maneira anormal e exacerbada, ocasionada por
modificações estruturais presentes principalmente no córtex cerebral, sendo considerada uma
doença neurológica crônica, por apresentar episódios de duas ou mais crises epiléticas
excedentes há vinte e quatro horas, ainda não se conhece a causa exata do início da crise
convulsiva e o que induz o fim da crise (TEIXEIRA, 2015).
O diagnóstico da epilepsia requer uma anamnese, história pregressa e familiar,
observação neurológica, histórico de pelo menos uma crise e alterações no encefalograma
(EEG) não podendo descartar o diagnóstico de epilepsia no primeiro exame normal EEG, após
ser diagnosticado com epilepsia o paciente precisa iniciar o tratamento com anticonvulsivantes
para diminuir as crises convulsivas diárias (TEIXEIRA, 2015).
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) em torno 50 milhões
de pessoas são acometidas com a epilepsia, uma das doenças neurológicas mais comuns, sendo
que 80% dos casos são em países de baixa e média renda, dificultando o acesso ao medicamento
nessas regiões e favorecendo o aumento da frequência das crises pela ausência do tratamento
(LINHARES, 2017).
Em torno de 70% dos pacientes com epilepsia respondem ao tratamento com
medicamentos anticonvulsivantes de maneira expressiva, no entanto, 30% sofrem crises
refratárias ou farmacorresistentes por não apresentarem resposta ao tratamento com dois ou
mais medicamentos antiepilépticos disponíveis no mercado, pacientes que são resistentes a
terapia convencional, apresentam crises descontroladas, afetando a qualidade de vida do
paciente (MARQUES, 2015).
O canabidiol (CBD) pertencente ao grupo dos canabinóides é um composto presente na
Cannabis sativa, sendo que 40% do seu extrato, não apresenta efeitos alucinógenos, mas
apresenta atividades antiepiléticas e anticonvulsivantes expressivas. Após estudos realizados,
o CBD se mostrou efetivo no tratamento da epilepsia, sendo relevante na terapêutica de
pacientes com crises convulsivas refratárias. Na antemão, denota-se a necessidade da
investigação clínica relacionada ao potencial terapêutico, possíveis efeitos adversos e
toxicidade no tratamento da epilepsia refratária (SCHÖNHOFEN, 2018).
No Brasil, as regras para a prescrição médica e a importação de medicamentos à base
de canabidiol para fins terapêuticos foram estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) em março de 2016, tal medida incentivou a pesquisa no setor farmacêutico
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brasileiro, possibilitando novos estudos e permitindo avanços no tratamento dessa patologia
(MELO et al., 2016).
Nesse contexto, este estudo objetivou apresentar os recentes dados científicos a respeito
da relevância do uso do canabidiol (CBD) para o tratamento da epilepsia refratária.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão sistemática, retrospectivo de caráter descritivo,
realizado a partir da busca de publicações sobre o uso terapêutico do canabidiol no tratamento
da epilepsia refratária. A busca ativa de artigos foi realizada nas bases de dados Scientific
Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online
(MEDLINE/PUBMED) e repositórios nacionais no período entre 2014 e 2019. Foi realizada
uma busca pelas associações dos seguintes descritores em ciências da saúde (DECS) cannabidiol, epilepsy, pharmacotherapy, e suas traduções, canabidiol, epilepsia e
Farmacoterapia.
Adotou-se como critério de inclusão: a) artigos científicos originais, artigos de revisão,
dissertações de mestrado e teses de doutorado que tratassem sobre o tema; b) publicados em
português, inglês ou espanhol; c) produzidos no período entre 2014 e 2019. Foram excluídas
publicações com enfoque comercial e as que não apresentavam relação entre o tema proposto e
com objetivo central da reflexão.
Os textos selecionados foram organizados conforme o ano de publicação, o (os) autor
(es), o título e o tipo de publicação. Após a seleção, os mesmos foram categorizados por
similaridade de conteúdo/resultados apresentados: a) Aspectos químicos de isolamento do
canabidiol; b) Estereoquímica e Relação Estrutura-Atividade; c) Uso medicinal do canabidiol;
d) Características e propriedades farmacológicas.
A pesquisa resultou em 232 publicações, destas 108 foram excluídas, 124
contemplavam as características propostas, sendo selecionados para a leitura completa e
composição da revisão. Foram selecionados 14 artigos, 06 dissertações de mestrado e 05 teses
de doutorado e 01 livros.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cannabis sativa: Aspectos gerais

Os primeiros tratamentos com ervas medicinais em humanos foram realizados na China
por volta de 2300 a.C (antes de Cristo) pelo chinês Chen Nong, que prescreveu a chu-ma
(cânhamo fêmea), para tratar algumas doenças, como a malária, constipação, reumatismo e
disfunções menstruais. Para a antiga medicina chinesa, a maconha era vista como um
tonificante superior (MELO, 2016).
A Cannabis sativa conhecida popularmente no Brasil como maconha ou cânhamo é uma
planta de origem asiática com aproximadamente 400 compostos químicos, entre eles estão os
canabinoides, D-9 THC (tetraidrocanabinol) sendo a principal substância química da Cannabis
sativa apresentando propriedades alucinógenas, sendo identificado também o canabidiol
(CBD), que não apresenta atividades alucinógenas, mas com algumas propriedades terapêuticas
(ALVES, 2015).

Aspectos químicos de isolamento do canabidiol

O CBD foi isolado em 1963 pelo pesquisador Raphael Mechoulam da universidade de
Hebraica, em Jerusalém, e no ano seguinte, isolou o tretahidrocanabinol (∆-THC). Tempos
depois, Mechoulam localizou o receptor para Cannabis, então chamado de CB1, estando estes
situados em grande quantidade no cérebro, no hipocampo, córtex, cerebelo e gânglio basal
(SANTOS, 2016). Após tal descoberta, Mechoulam deu continuidade aos seus estudos e
descobriu no ano 1992 a anandamida, um endocanabinoide, substância semelhante à maconha,
produzida pelo nosso organismo (ELWANGER, 2016).

Estereoquímica e Relação Estrutura-Atividade do canabidiol

Os compostos canabinóides resultantes da reação de abertura do anel pirano (Figura
1) pertencem aos derivados do canabidiol (CBD), que demonstram uma afinidade relativamente
baixa aos receptores canabinóides CB1/CB2, juntamente com baixa atividade psicoativa
(PRANDI et al., 2018).
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Figura 1: Representação da modificação molecular que origina os derivados canabidinóides.

Fonte: Adaptado de: PRANDI et al., (2018).

Reconheceu-se que os derivados do CBD que sofreram esterificação ou eliminação do
grupo fenol apresentaram seletividade significativa para o CB2. O grupo metil na posição 11 é
outro importante grupo farmacofórico, onde pequenas alterações estruturais podem modular
significativamente a ligação ao receptor. As substituições nesta posição não conferem
seletividade quando comparadas aos análogos modificados no fenol presente no carbono 1, no
entanto, a afinidade de ligação pode ser bastante aprimorada por essa modificação (PRANDI et
al., 2018).
As informações sobre a relação estrutura-atividade do CBD ainda são limitadas. Os
elementos mais importantes são citados por Di Marzo (2014):


A substituição da cadeia lateral 4-pentil por um grupo 4-dimetilheptil aumenta a
afinidade pelos receptores CB1 e CB2, bem como a potência anticonvulsivante e
ansiolítica em testes realizados em animais;



A atividade antioxidante do CBD parece depender dos grupos hidroxil e alquil da fração
olivetil. Essa fração também parece ser responsável pela capacidade do CBD de inibir
as enzimas ciclooxigenase e o citocromo P (CYP);



A adição de um grupo metil a um ou a ambos os grupos hidroxila do anel resorcinol
reduz a potência anticonvulsivante e a capacidade do CBD de inibir as enzimas
microssômicas hepáticas do CYP. Também elimina a atividade ansiolítica;



A troca do grupo 2-hidroxil e da cadeia lateral 4-pentil para formar um “CBD anormal”
produz um aumento na eficácia de um novo receptor putativo que foi postulado para
mediar o relaxamento de certos vasos sanguíneos, essa alteração também pode
desencadear a migração celular microglial. Há também algumas evidências de que, em
comparação com o CBD, o “CBD anormal” é mais potente como inibidor da
proliferação de células da medula óssea, equipotente como inibidor das enzimas
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microssômicas hepáticas do CYP, mas menos potente como inibidor da proliferação de
células tumorais;


Finalmente, a remoção da porção terpeno de um análogo 2', 6', 7-triacetato do 4-dimetilheptil-CBD produz uma molécula que possui maior potência anticonvulsivante e maior
seletividade que o CBD.

Uso medicinal da Cannabis sativa: O canabidiol

As primeiras pesquisas sobre os efeitos anticonvulsivantes do CBD foram comandadas
pelo professor brasileiro Elisaldo Carlini no Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas
Psicotrópicas (CEBRID), na Escola Paulista de Medicina. O efeito anticonvulsivante do
canabidiol foi descoberto em 1970, e em 1980 e esse efeito foi comprovado em humanos
(COSTA, 2017).
Franco (2019) enfatizou que ao contrário do THC, o CBD não apresenta ação
psicoativa, com isso, não provoca modificações psicossensoriais, possui propriedades
antioxidantes que dependem da sua estrutura química, apresenta ações neuroprotetoras,
elevando a efetividade celular, além de agir como anti-inflamatório, anticonvulsivante,
antioxidante, antiemético, ansiolítico, antidepressivo, possui baixa toxicidade e alta
tolerabilidade em seres humanos, sendo assim o CBD é um importante componente da
Cannabis sativa para tratar processos neuroinflamatórios, epilepsia, lesões oxidativas, êmese e
náuseas, ansiedade e esquizofrenia.
Com o surgimento de pesquisas científicas no século XX e a comprovação da eficácia
terapêutica do canabidiol, a substância foi autorizada em diversos países, assim como no Brasil
por meio de medidas judiciais em prol dos familiares de pacientes em terapia da epilepsia. A
legalização da substância restringe-se a terapêutica de epilepsia em pacientes que não
respondem ao tratamento convencional (OLIVEIRA, 2016).

Características e propriedades farmacológicas

Farmacocinética

O CBD apresenta alta lipofilicidade, com baixa absorção pelo trato gastrointestinal,
resultando em baixa biodisponibilidade, possui um grande volume de distribuição, distribuindo-
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se rapidamente no cérebro, tecido adiposo e em outros órgãos. Sua metabolização é amplamente
pelo fígado, sendo hidroxilado a 7-OH-CBD pelas enzimas P450, especificamente os
citocromos, CYP3A e CYP2C, e seu metabólito é excretado nas fezes e em menor quantidade
pela urina. A meia vida (t½) em humanos é de 18-32 horas (ALI et al., 2018).
Por via inalatória (aerossol) o CBD é efetivamente absorvido nos pulmões e
rapidamente alcança concentrações plasmáticas de pico em 5-10 minutos, com
biodisponibilidade de aproximadamente 31%, porém para administração em aerossol é
necessário o uso de equipamentos especializados, bem como a cooperação do paciente nos
períodos de administração (FASINU et al., 2016).
Também foram realizados estudos com a administração por via oral com cápsula
contendo o óleo de CBD, devido sua lipossolubilidade a absorção do CBD no trato
gastrointestinal

é

errática,

ocasionando

uma

farmacocinética

variável,

sendo

a

biodisponibilidade de aproximadamente 6% devido o metabolismo de primeira passagem
(REDDY, 2017). A biodisponibilidade oral-mucosa e sublingual apresenta pouca variação,
porém é semelhante à via oral (FASINU et al., 2016).
Em se tratando dos demais parâmetros farmacocinéticos, o pesquisador Reddy (2017),
relatou que a concentração máxima (Cmax) é de 3,0-3,1 µg/l e o Volume de distribuição (Vd) é
de aproximadamente 32 l/kg, com clearence (depuração renal) de 960 a 1.560 ml/min.

Farmacodinâmica

Embora o mecanismo exato e a magnitude dos efeitos do CBD não sejam totalmente
compreendidos, demonstrou-se que o CBD possui atividade analgésica, anticonvulsivante,
relaxante muscular, ansiolítica, neuroprotetora, antioxidante e antipsicótica. Essa grande
variedade de efeitos provavelmente ocorre devido a seus complexos mecanismos
farmacológicos. Além de se ligar aos receptores CB1 e CB2 do sistema endocanabinóide, há
evidências de que o CBD ativa os receptores serotonérgicos (5-HT1A), receptores de potencial
transiente vanolóide (TRPV1-2), antagoniza os receptores alfa-1 adrenérgicos e µ-opioides,
inibe a recaptação de noradrenalina, dopamina, serotonina e ácido gama aminobutírico e
recaptação celular de anandamida, atua nos estoques de Ca2+ das mitocôndrias, bloqueia canais
de Ca2+ ativados por baixa voltagem (tipo T), estimula a atividade do receptor inibidor da
glicina (IBEAS, et al., 2015). Mostrou-se eficiente em estudos clínicos, atuando no sistema
nervoso central diminuindo as crises convulsivas (REDDY et al., 2016).
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Corroborando Laprairie et al. (2015), afirmaram que o CBD atua como um modulador
alostérico negativo do receptor canabinóide CB1, o receptor acoplado à proteína G (GPCR)
mais abundante no corpo. A regulação alostérica de um receptor é alcançada através da
modulação da atividade de um receptor em um local funcionalmente distinto do local de ligação
do agonista ou antagonista. Os efeitos modulatórios alostéricos negativos do CBD são
terapeuticamente importantes, pois os agonistas diretos são limitados por seus efeitos
psicomiméticos, enquanto os antagonistas diretos são limitados por seus efeitos depressivos.
Em relação à toxicidade, o CBD não é intoxicante, nem é capaz de causar dependência
(REDDY et al., 2016).

Farmacologia clínica

Na tabela 1 são apresentados os principais estudos realizados nos últimos cinco anos
(2014-2019) sobre a eficácia do uso do canabidiol para o tratamento das crises convulsivas
refratárias aos anticonvulsivantes convencionais.
Estudos realizados por Devinsky et al. nos anos de 2016, 2017 e 2018 demonstraram a
eficácia e a segurança do CBD, em relação a diminuição das crises em pacientes com síndrome
de Dravet, que é caracterizada como um distúrbio de epilepsia infantil, sendo associada a crises
convulsivas, apresentando uma elevada taxa de mortalidade e a síndrome de Lennox-Gastaut,
uma forma rara e grave de encefalopatia epilética, ambas as síndromes são resistentes ao
tratamento com fármacos disponíveis. Em 2016, a avaliação do uso do canabidiol realizada
pelos mesmos pesquisadores, em 11 centros de epilepsia nos Estados Unidos (EUA),
demonstrou que 36,5 % dos pacientes que receberam 2-5 mg/kg por dia de CBD, obtiveram
uma diminuição das crises convulsivas. Percebeu-se que nos pacientes em que foram
administradas doses mais elevadas do CBD 20mg/kg, surgiram efeitos adversos como: diarreia,
fadiga, êmese, pirexia, convulsão, sonolência, e diminuição do apetite. Tais efeitos, foram
determinantes para a interrupção do tratamento em 5 (3%) pacientes, sendo o mais grave, o
status epilepticus, apresentado por 9 (6%) pacientes, e 14 (9%) indivíduos apresentaram
concentrações elevadas de amitrotransferase hepática após a utilização do CBD.
Um estudo duplo-cego controlado por placebo realizado por Devinsky (2017), no centro
compreensivo da epilepsia de Langone da universidade de New York, com 120 crianças e
adultos jovens com síndrome de Dravet, demonstrou que 43% dos pacientes do grupo

83

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

canabidiol tiveram uma redução 50% das crises convulsivas e contra apenas 27% do grupo
placebo, 5% dos pacientes do grupo do CBD ficaram livres das crises.
Já no ano de 2018, o mesmo autor, ao realizar um estudo duplo-cego controlado por
placebo em 30 centros clínicos (compreendendo os países, Estados Unidos da América, Reino
Unido e Espanha) onde os 225 pacientes com síndrome de Lennox-Gastaut, foram divididos
em três grupos: CBD 20mg, CBD 10mg e placebo. As respectivas doses foram administradas
por um período de 28 dias, e evidenciou-se que a redução das crises foi de 41,9% no grupo
CBD 20mg, 37,2% no grupo CBD 10mg e 17,2% no grupo placebo. Os efeitos adversos
relatados foram: sonolência, diminuição do apetite e diarreia, com maior frequência no grupo
de dose mais alta (CBD de 20mg). Seis pacientes do grupo CBD 20mg e um paciente no grupo
CBD 10mg interromperam a medicação devido a eventos adversos, sendo retirados do estudo.
Tabela 1: Estudos realizados em relação à segurança e eficácia do CBD (2014-2019).
Autor
Tzadok et
al., 2016

Método

74 pacientes (118 anos) com
epilepsia
intratável
resistente a > 7
drogas.
Tratamento com
óleo de Cannabis
(CBD e THC na
proporção
de
20:1)
durante
pelo menos 3
meses. A dose de
CBD variou de 1
a 20mg/kg/d.
Devinsky et Administrado
al., 2016
CBD 2-5 mg/kg
por dia V.O,
titulado
até
intolerância ou
até uma dose
máxima de 25 ou
50 mg/kg por dia.
12 semanas.
Devinsky et 120 crianças e
al., 2017
adultos jovens,
com síndrome de
Dravet
e

Resultados

Tipo de
Estudo
89% relataram redução de crises: 13 (18%) Retrospectivo
redução de 75-100%, 25 (34%) redução de 50- multicêntrico.
75%, 9 (12%), 25- Redução de 50% e 19 (26%)
relataram redução <25%. Cinco (7%) relataram
agravamento de convulsões que levaram à
retirada do CBD. Observou-se melhora no
comportamento e no estado de alerta, linguagem,
comunicação habilidades motoras e sono.

214 pacientes, 162 (76%) incluídos na análise de Intervencionis
segurança e tolerabilidade, e 137 (64%) incluídos ta aberto
na análise de eficácia. No grupo de segurança 33
(20%) tinham síndrome de Dravet e 31 (19%)
tinham síndrome de Lennox-Gastaut. A mediana
da redução nas crises mensais foi de 36,5%.

A média de convulsões por mês diminuiu 12,4 Duplo-cego e
para 5,9 com CBD e de 14,9 para 14,1 com controlado por
placebo. Pacientes que tiveram 50% de redução placebo.
na frequência de convulsões foi de 43% com
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Kaplan et
al., 2017

Thielle et
al., 2018

Devinsky et
al., 2018

Neubauer et
al., 2018

convulsões
resistentes,
solução
oral
CBD 20 mg/kg
por
dia
ou
placebo além do
tratamento
antiepiléptico
padrão.
Incluídos
5
indivíduos com
síndrome
de
Sturg-Weber
com
envolvimento
cerebral
e
epilepsia
resistente
ao
tratamento.
Administrado 20
mg/kg CBD V.O,
placebo diário ou
pareado por 14
semanas.
Administrado
CBD: 20 mg/kg,
10 mg/kg ou
placebo
correspondente,
duas
doses
divididas
diariamente em
14 semanas.
Pacientes com
epilepsia
refratária desde
início
da
infância. A dose
do CBD foi
gradualmente
aumentada para
pelo menos 8
mg/kg/dia.

CBD e 27% com placebo. Se tornaram livres de
crises foi de 5% com CBD e 0% com placebo.

2 indivíduos apresentaram resposta com uma Randomizado.
diminuição superior a 50% das crises, 3
indivíduos com envolvimento cerebral bilateral
tiveram uma redução das crises superior a 50%.
Permaneceram com o canabidiol 63-80 semanas
após o início da droga.

171 pacientes inscritos, CBD (n= 86) ou placebo Randomizado,
(n=85). A redução de crises mensais foi de 43,9% duplo-cego e
no grupo de CBD e 21, 8% a grupo placebo.
controlado por
placebo.
225 pacientes inscritos, 76 pacientes com CBD Duplo-cego.
20mg, 73 com CBD 10mg, 76 com placebo
durante 28 dias. A redução média da crise foi
41,9% no grupo CBD 20mg, 37,2% no grupo
CBD 10mg e 17,2% no grupo placebo.

66 pacientes incluídos, 32 (48,5%) tiveram uma Randomizado.
melhora de mais de 50% em relação a carga de
convulsões, 14 dos quais (21,2%) ficaram livres
de crises, nenhum dos pacientes relataram piora
das crises.

Fonte: Próprios autores.
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No estudo realizado por Tzadok et al. (2016), em cinco clínicas israelenses, o canabidiol
apresentou uma ação significativa na redução das crises convulsivas em 66 (89%) crianças, foi
observada uma melhora no comportamento e no estado de alerta, linguagem, comunicação,
habilidades motoras e sono das crianças pesquisadas. Não obstante, os efeitos adversos
relatados foram semelhantes aos observados em estudos anteriores, sendo estes, sonolência,
fadiga, distúrbios gastrintestinais e irritabilidade. O abandono do tratamento com CDB está
intimamente ligado ao surgimento dos efeitos adversos, pois como verifica-se nos diversos
estudos, quando há um aumento expressivo da dose, o surgimento dos efeitos adversos se torna
evidente, sendo este fator limitante do tratamento. No estudo em questão, observou-se uma taxa
de abandono de 5 (7%) dos pacientes.
Corroborando o estudo randomizado duplo-cego de Thiele et al. (2018), realizado em
24 locais clínicos nos EUA, Holanda e Polônia, evidenciou a eficácia do CBD nas crises
relacionadas à síndrome de Lennox-Gastaut, onde 38 (43,9%) pacientes apresentaram a redução
da frequência de crises convulsivas, 74 (86%) pacientes relataram alguns efeitos adversos
como: diarreia, sonolência, pirexia, inapetência e êmese, 12 (14%) indivíduos foram retirados
do estudo devido ao agravamento desses efeitos adversos.
No mesmo ano, um estudo realizado no centro médico universitário na Eslovênia, por
Neubauer et al. (2018), objetivou avaliar a eficácia da terapia add-on com o canabidiol para a
terapêutica de crianças com epilepsias farmacorresistentes, incluiu-se 66 pacientes, dos quais
48,5% obtiveram uma melhora de mais de 50% em relação a carga de convulsões, e em 21,2%
obtiveram o fim das crises, não havendo relatos em relação a piora das crises. Em se tratando
dos efeitos adversos, relatou-se a presença dos mesmos em cinco (7,5%), pacientes, no entanto,
o estudo não relatou especificamente tais efeitos. Sendo assim, o estudo ratifica que o CBD, um
dos principais componentes da Cannabis, possui efeitos anticonvulsivantes, apresentando
eficácia na diminuição das crises.
A epilepsia refratária na síndrome Sturge-Weber, que resulta em malformações
vasculares leptomeníngeas, acidente vascular cerebral e deficiências cognitivas, foi o objeto
de estudo de Kaplan et al. (2017), nas Unidades de Neurologia Pediátrica do Centro Médico
Chaim Sheba em Israel, onde cinco pacientes que foram submetidos ao tratamento com o CBD
e obtiveram uma diminuição superior a 50% das crises, os mesmos declararam uma melhora na
qualidade de vida. Somente três pacientes apresentaram efeitos adversos leves.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo não apresentando um mecanismo de ação totalmente compreendido, o
canabidiol vem apresentando eficácia terapêutica no tratamento de pacientes com epilepsia
refratária, pois diversos estudos demostram que essa substância possui ação antiepilética e
anticonvulsivante. Diante de tais evidências, a necessidade de novos estudos referente ao
mecanismo de ação se faz necessária para completa elucidação da farmacodinâmica do CBD.
Em se tratando dos efeitos adversos, os mesmos se apresentam de forma bastante tolerada, tendo
em vista os benefícios proporcionados aos pacientes em relação à melhora na qualidade de vida.
Os recentes dados científicos a respeito da relevância do uso do canabidiol para o
tratamento da epilepsia refratária corroboram que o CBD apresenta eficácia e tolerância após a
sua administração, diminuindo as crises e em alguns casos cessando-as por completo, porém a
grande maioria dos pesquisadores destacam a necessidade de novos estudos em relação aos
possíveis efeitos do uso a longo prazo, toxicidade e segurança do CBD.

CANNABIDIOL: AN OVERVIEW OF THE CHEMICAL AND
PHARMACOLOGICAL ASPECTS IN THE TREAMENT OF
REFRACTORY EPILEPSY
ABSTRACT
About 30% of epilepsy patients experience refractory or pharmacoresistant seizures because they don't
respond to treatment with commercially available antiepileptic drugs, significantly affecting their
quality of life. This view aimed to present recent scientific data on the relevance of the use of cannabidiol
(CBD) for the treatment of refractory epilepsy. This is a descriptive literature review study conducted
from the selection of publications from 2014 to 2019 on the therapeutic use of cannabidiol in the
treatment of refractory epilepsy in indexed databases. 232 publications were found, being selected 124
by the proposed criteria, of which 26 were used for the composition of the article. By analyzing the
studies, the anticonvulsant activity of cannabidiol (CBD) Was evidenced, With a significant reduction
of seizures. The most recent essays by Neubauer et al. (2018) Devinsky et al. (2018) and Thielly et al.
(2018), report reductions in seizures of 48.5% (n=66). 41.9% (n=225) and 43.9% (n 171). Respectively
in the samples studied. The results show that cannabidiol has been presenting therapeutic efficacy in the
treatment of patients with refractory epilepsy. Regarding the adverse effects, they presented themselves
in a very tolerated way, considering the benefits provided to the patients in relation to the improvement
in the quality of life. The vast majority of researchers highlight the need for further studies regarding
the possible effects of long-term use, toxicity and safety of CBD.
Keywords: Cannabidiol. Epilepsy. Pharmacotherapy.
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS AGUDOS DA LIBERAÇÃO
MIOFASCIAL E INIBIÇÃO DOS MÚSCULOS SUBOCCIPITAIS NO
GANHO DE FLEXIBILIDADE DOS ISQUIOTIBIAIS
NASCIMENTO, Matheus Batista1
PALMIERI, Angela Maria Juver2
CRINGER, Karen Maria dos Santos3
BARBOSA, Fabrício Almeida4

RESUMO
As sobrecargas de coluna lombar e regiões sacroilíacas podem ocorrer por diversos fatores, dentre eles
o encurtamento dos isquiotibiais. Intervir sobre eles representa a diminuição das sobrecargas e redução
de incidência de lesões, contudo a intervenção muitas vezes pode requerer um diagnóstico diferencial,
é dito que os músculos suboccipitais estão conectados aos isquiotibiais por meio de um sistema
superficial de fáscias, e intervir sobre eles irá provomer um efeito em cascata dando flexibilidade aos
posteriores de coxa. O presente estudo objetiva verificar se há ganho de amplitude de movimento de
flexão de tronco a partir das técnicas isoladas e conjuntas de liberação miofascial e inibição muscular
dos suboccipitais. O estudo foi realizado com 54 pessoas, com média de idade de 25,4±4,94,
homogeneizadas por sexo e divididas em três grupos iguais para receberem, cada grupo, as respectivas
intervenções nos músculos suboccipitais: inibição muscular, liberação miofascial e intervenção
conjuntas das duas técnicas. Os participantes foram submetidos à goniometria dos testes de flexão
passiva de quadril e ângulo poplíteo e a metragem do finger-floordistancetestpara a comparação dos
dados pré e pós intervenção. Os resultados apontam a técnica conjunta como a mais eficiente para o
ganho de flexibilidade com média de aumento de 10,8 graus de flexão passiva de quadril, diminuição
média de 8 graus do ângulo poplíteo e distância média de 7,3centímetros no finger-floordistance test.
Todavia, todos as condutas de intervenção obtiveram resultados satisfatórios no ganho de flexibilidade
diante dos testes realizados. Conclui-se que há uma relação tênue entre os suboccipitais e a flexibilidade
dos músculos posteriores de coxa, e utilizar esse modelo de diagnóstico funcional poderia repercutir em
resultados clínicos satisfatórios.
Palavras-chave: Flexibilidade, fáscia, isquiotibiais.

1

Mestrando em Fisioterapia com eixo em Ortopedia e traumatologia e desportiva pela Universidade Federal de
Uberlândia - UFU, 2020. Graduado em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal FACIMED, 2019. E- mail: matheus.bal2@outlook.com
2
Graduanda do 10º período do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal –
FACIMED, 2020. E- mail: angelajuver@gmail.com
3
Graduanda do 7º período do curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal –
FACIMED, 2020. E-mail: karensantoscringer@gmail.com
4
Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário de Maringá (2001). Mestrado em Ciências da Saúde pela
Universidade de Brasília (2007). Formação Completa em Osteopatia pelo IDOT. Pós-graduado em Clinica
fisioterápica Traumato Ortopédica (UNIC 2006). Didática do Ensino Superior pela FACIMED (2010) e Terapia
Manual e Técnicas Osteopaticas (2011). Professor de Estagio do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal – FACIMED. faabarbosa@gmail.com

92

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

INTRODUÇÃO

As disfunções lombares possuem diversos fatores causadores, dentre eles encurtamentos
musculares como os isquiotibiais. Estes músculos, quando encurtados, irão impactar
mecanicamente na movimentação da pelve bloqueando-a em posterioridade (GAJDOSIK et al,
1992). Os isquiotibiais estando encurtados, irão bloquear a pelve a qual não terá um movimento
fisiológico deixando a encargo da coluna lombar toda a movimentação flexo-extensora e
consequentemente havendo dor por sobrecarga (LIU et al, 2018).
A evidenciar esta relação, Silva (2017) encontrou em produtores rurais um índice de
98% dos indivíduos com alguma queixa de dor lombar nos quais também foram encontradas
reduções significativas da flexibilidade dos isquiotibiais. Sendo assim, intervir sobre estes
músculos é importante para evitar lesões subsequentes lesões, promover a flexibilidade sobre
os isquiotibiais previne o bloqueio pélvico dando à lombar um movimento mais uniforme e
evitando o excesso de carga a movimentação (BARBIERI et al, 2016).
Alguns estudos, como o de Cho, Kim e Park (2015) vem abordando conceitos de
tratamento baseados em um diagnóstico com base em disfunções fasciais, os mesmos utilizaram
os métodos de liberação miofascial e inibição muscular nos músculos suboccipitais e
observaram repercussões satisfatórias sobre a flexibilidade dos isquiotibiais. Tais achados são
justificados pela premissa de que quando o tônus dos músculos suboccipitais é reduzido, a
tensão miofascial dos isquiotibiais também é reduzida, é dito que os músculos suboccipitais,
estão conectados por um sistema neural interligado pela dura-máter (HACK et al, 1995),
sistema este chamado de Superficial Back Lineou linha superficial posterior (MYERS, 2005).
Além disto,os músculos suboccipitais, em especial o reto posterior menor, possuem
grande influência na movimentação da dura-máter, o que pode restringir a funcionalidade dos
movimentos (YAMAUCHI et al, 2017), tal músculo possui um prolongamento em seu tendão
tendo inserção na referida meninge, formando a ponte miodural (ENIX; SCALI; PONTELL,
2014; XU et al, 2017; SCALI et al, 2015).
Nesta semântica, as intervenções sobre os músculos suboccipitais como as liberações
miofasciais e inibições musculares, seriam efetivas para aumentar a flexibilidade de
isquiotibiais uma vez que as referidas técnicas diminuem a atividade mioelétrica
(ARGUISUELAS et al, 2019) e o tônus muscular é reduzido aumentando o comprimento do
tendão dando relaxamento à estrutura miofascial (SCHLEIP, 1996).
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Mesmo havendo as evidências que apontem que intervir sobre os músculos suboccipitais
pode repercutir sobre o ganho de amplitude, ainda há divergências sobre qual técnica, liberação
miofascial ou inibição muscular, seria mais efetiva. Os estudos que se referem ao uso das
técnicas de inibição muscular e liberação miofascial dos suboccipitais (HASANEEN; EWEDA;
BALBAA, 2018; PANSE et al, 2018), em sua maioria, conferem a superioridade à técnica de
inibição muscular e poucos trabalham a ideia da intervenção conjunta das duas técnicas.
Uma vez que há evidências que presumem a relação dos músculos suboccipitais com a
cadeia posterior de coxa, é importante levantar maiores dados clínicos sobre a real repercussão
da liberação miofascial e inibição no ganho de flexibilidade dos isquiotibiais e, sendo que as
duas possuem repercussões positivas, também verificar os efeitos das duas técnicas conjuntas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo seguiu os procedimentos éticos de análise do pré-projeto ao Comitê de Ética
da instituição aprovado sob o parecer de número 3.733.302. A pesquisa foi desenvolvida na
FACIMED – Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, nos laboratórios de Neurologia e
de RTM – Recursos Terapêuticos Manuais e com a supervisão do orientador sendo que os
procedimentos de coleta foram iniciados após o esclarecimento da pesquisa e assinatura Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE pelos participantes. O artigo se trata de um
Estudo randômico estratificado, transversal e analítico.
Ao todo, foram selecionados 54 participantes, número este obtido a partir de um cálculo
amostral com 95% de confiança, acadêmicos do curso de Fisioterapia da FACIMED –
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, com faixa etária entre 18 a 35 anos, todos
assintomáticos, tendo como critérios de exclusão, fraturas em coluna vertebral, luxações,
insuficiência vertebrobasilar (teste decline), doenças ósseas, distúrbios da pele, distúrbios
neurológicos, cirurgias na região vertebral recentes, fraturas e luxações de quadril e joelho e
uso de medicamentos relaxantes musculares. Os participantes foram divididos de forma
randômica estratificada, homogeneizado por sexo, em três grupos de 18 integrantes, recebendo
três protocolos de intervenção diferentes.
Inicialmente todos os integrantes foram submetidos ao teste de Finger-floordistancetest
(figura 1) realizado com o sujeito sobre uma superfície elevada à 7,5 centímetros do chão onde
o mesmo realizou uma flexão progressiva de tronco até a amplitude máxima, sendo mensurada
com uma fita métrica a distância do terceiro dedo ao chão.

94

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

Figura 1

Fonte: próprios autores

O próximo teste foi o de flexão passiva de quadril com o joelho estendido (figura 2),
onde os pesquisadores realizaram a flexão passiva de quadril com o voluntário em decúbito
dorsal sobre uma maca sendo coletada a angulação do movimento com auxílio de um
goniômetro, neste teste foi tomado a precaução de deixar o tornozelo em flexão plantar para
minimizar a influência do gastrocnêmico sobre a amplitude final do movimento.

Figura 2

Fonte: próprios autores
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E o último teste foi para verificar o ângulo poplíteo (figura 3), onde o participante
continuou em decúbito dorsal sobre uma maca e o pesquisadores posicionaram o quadril em
90º de flexão e após isso o joelho foi estendido até a resistência do movimento, a angulação
também foi coletada com auxílio de um goniômetro e neste teste também foi tomado a
precaução de deixar o tornozelo em flexão plantar para minimizar a influência do
gastrocnêmico sobre a amplitude final do movimento.

Figura 3

Fonte: próprios autores

Depois da coleta de dados iniciais, procedeu-se às intervenções em cada grupo. O
primeiro grupo recebeu a intervenção de liberação miofascial dos músculos suboccipitais
(figura 4), os indivíduos foram posicionados em uma maca em decúbito dorsal, e com um rolo
de liberação miofascial sob a região suboccipital e de região atlanto-axial, foi dado o comando
para que o participante realizasse movimentos lentos de flexão e extensão apenas da cabeça
sobre o rolo de forma a massagear as regiões referidas por um tempo de 5 minutos.
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Figura 4

Fonte: próprios autores

O segundo grupo recebeu a intervenção de inibição muscular dos suboccipitais (figura
5), os indivíduos também foram posicionados em decúbito dorsal em uma maca, a manobra foi
realizadapelos pesquisadores sentados atrás da maca com as mãos posicionadas em baixo da
cabeça movimentando os dedos para cima pressionando as regiões suboccipital e atlanto-axial
por 5 minutos.

Figura 5

Fonte: próprios autores
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E o terceiro grupo recebeu as duas intervenções citadas, com um tempo de 5 minutos,
totalizando 10 minutos de intervenção por participante.
Em todos os procedimentos de intervenção, foi pedido ao participante que fechasse os
olhos, evitando assim influência pelo captor ocular.
Após os dados serem devidamente coletados, os mesmos foram dispostos em análise
estatística utilizando o software Microsoft Excel com os cálculos de média e desvio padrão.
Sendo assim, o objetivo geral se concentrou em verificar se há ganho de amplitude de
movimento de flexão de tronco a partir das técnicas isoladas e conjuntas de liberação miofascial
e inibição muscular dos suboccipitais.

RESULTADOS

A pesquisa foi realizada com um total de 54 voluntários com média de idade de
25,4±4,94.

Tabela 1 – Grupo de inibição muscular
Flexão passiva de quadril (º)

Ângulo poplíteo (º)

Finger-floordistancetest(cm)

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois

Voluntário 1
Voluntário 2

60 70
60 62

30 20
19 12

31,5 30
36 31,5

Voluntário 3
Voluntário 4

70 72
62 72

36 20
18 12

22 19,5
28 17

Voluntário 5
Voluntário 6

51 58
60 64

18 12
20 20

36 37,5
39 36

Voluntário 7
Voluntário 8

62 68
70 88

12 18
0,5 0,4

19 21,5
31 24,5

Voluntário 9
Voluntário 10

72 86
54 60

10 0,8
22 22

Voluntário 11

60 70

16 24

54 45,5

Voluntário 12

80 80

22 22

43 36,5

Voluntário 13
Voluntário 14

86 90
80 78

12 4
20 22

8 6
39 39

Voluntário 15
Voluntário 16

62 78
76 88

16 20
22 14

33,5 32
39 35,5

13,5 2,5
59 55

Voluntário 17
72 72
16 16
23 18
Voluntário 18
68 70
12 12
31 23,3
Legenda: resultados da angulação dos testes de flexão passiva de quadril, ângulo poplíteo e da metragem do
Finger-floordistancetestantes e após a intervenção de inibição muscular dos suboccipitais.
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A tabela 1 mostra os resultados antes e depois da intervenção com inibição muscular
dos músculos suboccipitais sobre a angulação de flexão passiva de quadril, ângulo poplíteo e
metragem do Finger-floordistance test. No teste de flexão passiva de quadril, houve
inicialmente uma angulação média de 66,4±9,53, após a intervenção houve um aumento da
angulação para 73,6±9,85. No ângulo poplíteo houve inicialmente uma angulação de 17,8±7,72
diminuindo para 15±7,31 após a inibição muscular. E o Finger-floordistancetestevidenciou
uma distância média de 32,5±12,8 antes da intervenção e 28,3±13,2 após a intervenção.

Tabela 2 – Grupo de auto liberação miofascial.
Flexão passiva de quadril (º) Ângulo poplíteo (º)
Antes

Depois

Finger-floordistancetest(cm)
Antes

Depois

Antes

Depois

Voluntário 1
Voluntário 2

80 82
56 74

0,8 10
24 0,8

36 27
28 28,5

Voluntário 3
Voluntário 4

78 68
90 90

20 12
16 20

34 34,5
18,5 12

Voluntário 5
Voluntário 6

60 78
70 89

22 22
12 0,8

22,5 20,5
15 6

Voluntário 7
Voluntário 8

76 86
52 70

18 12
18 12

48 46,5
32 28

Voluntário 9
Voluntário 10

52 60
78 89

16 10
20 28

54 42
22 7,5

Voluntário 11
Voluntário 12

64 84
70 78

28 24
12 16

18 14,5
18 13,5

Voluntário 13
Voluntário 14

60 64
50 57

37 23
47 30

21 13
28 20

Voluntário 15
Voluntário 16

70 72
60 72

15 10
56 41

8 5
20 14

Voluntário 17
42 66
61 50
43 37
Voluntário 18
73 79
30 21
16 12
Legenda: resultados da angulação dos testes de flexão passiva de quadril, ângulo poplíteo e da metragem do
Finger-floordistancetestantes e após a intervenção de auto liberação miofascial com rolo dos suboccipitais.

A tabela 2 traz os resultados antes e depois da intervenção de auto liberação miofascial
dos suboccipitais. No teste de flexão passiva de quadril, houve inicialmente uma angulação
média de 65,6±12,5 graus, após a intervenção houve um aumento da angulação para 75,4±10,1.
No ângulo poplíteo houve inicialmente uma angulação de 25,1±15,83 diminuindo para 19±12,7
após a inibição muscular. E o Finger-floordistancetestevidenciou uma distância média de
26,7±12,3 antes da intervenção e 21,1±12,6 após a intervenção.
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Tabela 3 – Intervenção conjunta
Flexão passiva de quadril (º) Ângulo poplíteo (º)

Finger-floordistancetest(cm)

Voluntário 1

Antes
Depois
62 70

Antes

Depois
16 12

Antes

Depois
45 32

Voluntário 2
Voluntário 3

56 70
66 84

20 8
46 30

51 50
38 34

Voluntário 4
Voluntário 5

68 76
70 78

28 20
28 20

46 43
30 30

Voluntário 6
Voluntário 7

52 68
68 78

0,8 0,8
30 12

38 38
31 22

Voluntário 8
Voluntário 9

56 76
54 60

28 20
26 22

39 39
43 41

Voluntário 10
Voluntário 11

68 80
66 70

20 18
30 22

21 19
16 13

Voluntário 12
Voluntário 13

56 70
74 82

18 12
32 22

33 29
25 18

Voluntário 14
Voluntário 15

70 72
30 60

22 20
50 30

15,5 0,9
40 36

Voluntário 16
Voluntário 17

62 70
55 60

31 28
40 27

25 20
35 31

Voluntário 18
60 63
47 41
42 40
Legenda: resultados da angulação dos testes de flexão passiva de quadril, ângulo poplíteo e da metragem do
Finger-floordistancetestantes e após as duas intervenções (inibição muscular e auto liberação miofascial) sobre os
suboccipitais.

A tabela 3 expõe os resultados antes e depois das intervenções conjuntas de auto
liberação miofascial e inibição muscular dos suboccipitais. No teste de flexão passiva de
quadril, houve inicialmente uma angulação média de 60,7±10, após a intervenção houve um
aumento da angulação para 71,5±7,5. No ângulo poplíteo houve inicialmente uma angulação
de 28,4±12,1 diminuindo para 20,2±9,3 após a inibição muscular. E o Fingerfloordistancetestevidenciou uma distância média de 34±10,3 antes da intervenção e 29,7±12,2
após a intervenção.
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Gráfico 1 –Média de ganhos angulares entre os métodos de intervenção
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Legenda: gráfico de médias de ganhos de amplitude angular entre os três métodos de intervenção. FPQ (flexão
passiva de quadril), AP (ângulo poplíteo), FFDT (finger-floordistancetest), IM (inibição muscular), LMF
(liberação miofascial) e IM+LMF (inibição muscular com liberação miofascial).

O gráfico 1 traz as médias as coletas dos testes após cada intervenção e compara os
ganhos médios entre as mesmas. Todos os testes obtiveram melhores resultados na amplitude
de movimento quando combinadas as técnicas de inibição e liberação miofascial, tendo a
inibição muscular resultados menos expressivos.

DISCUSSÃO

A lógica por traz da influência dos suboccipitais sobre a flexibilidade dos isquiotibiais
se dá por uma variação anatômica destes músculos, em especial o reto posterior menor, Yuan
et al (2014), a partir de um estudo com dissecações de cadáveres, identificou a chamada ponte
miodural que é a continuação do tendão do reto posterior menor que se insere na parte posterior
da dura-máter, e esta subsequentemente e juntamente aos suboccipitais estão ligados à cadeia
posterior da coxa pela sistema este chamado de Superficial Back Lineou linha superficial
posterior (MYERS, 2005; JAGTAP; MANDALE, 2015).
Diante desta teoria, Aparício et al (2009), que utilizou os mesmos testes que o presente
manuscrito e apenas a técnica de inibição muscular comparada a uma técnica placebo,
demonstrou que intervir sobre os suboccipitais modifica a elasticidade dos isquiotibiais, vindo
de encontro com os achados deste artigo. No mesmo segmento, Panseet al (2018) compara a
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inibição muscular nos suboccipitais a uma mobilização neural de nervo isquiático, e como
resultado têm-se a intervenção sobre os suboccipitais como a mais eficiente.
O presente estudo demonstra que ambas as técnicas, inibição muscular e auto liberação
miofascial, repercutem no aumento imediato da amplitude de movimento, entretanto, é visto
melhores resultados para a técnica de auto liberação miofascial, o que não corrobora ao estudo
de Cho, Kim e Park (2015), os autores demonstram que os efeitos imediatos sobre a
flexibilidade dos isquiotibiais são maiores quando realizada a técnica de inibição muscular,
ainda é incerto dizer o porquê da diferença uma vez que há poucas evidências sobre a
comparação das técnicas.
O presente artigo ainda trabalha a ideia da combinação das técnicas, método este que
nos resultados demonstra maior efetividade no ganho de amplitude de movimento, voltando ao
autor Panseet al (2018), o mesmo destaca o valor de técnicas combinadas, onde quando
somadas as técnicas de inibição muscular e mobilização neural houveram ganhos de
flexibilidade com maior expressividade.
Existe uma lógica por trás dos artigos que lidam com a combinação de técnicas, muito
embora não foram encontrados artigos que trabalham as duas intervenções em suboccipitais
sendo utilizadas para o ganho de flexibilidade de flexibilidade, utilizar quaisquer técnicas
somadas a alguma técnica em suboccipitais traduz-se em melhores prognósticos (DAVE;
PALEKARAND; BASU, 2017; JEONG et al, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da pesquisa, nota-se que há uma relação tênue entre os músculos suboccipitais
e a flexibilidade dos isquiotibiais pela relação da ponte miodural e da linha superficial posterior.
Nos três protocolos de intervenção houveram ganhos, contudo o método que mais se destaca é
a intervenção conjunta entre as técnicas de inbição muscular e auto liberação miofascial, algo
que vai de encontro com outros estudos que trabalham a ideia de técnicas combinadas.
Há ainda uma escassez grande de estudos que testam a eficácia clínica da visão
intervencionista baseada nas relações de tensão e disfunções fasciais no ganho de flexibilidade,
os motivos por traz dos ganhos de flexibilidade através das intervenções nos suboccipitais ainda
precisam ser melhor explicados, talvez elucidando melhor o comportamento histológico e
fisiológico dos tecidos.
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O presente estudo possui como limitações a pouca disponibilidade de artigos que
trabalham todas os protocolos de intervenção, pois isto corroboraria para uma discussão de
dados mais coesa, e o fato de ser um estudo transversal, ainda é necessário verificar se as
condutas trabalhadas teriam grande repercussão de forma longitudinal para que elas possam ser
avaliadas como uma prática de grande relevância em uma conduta clínica.
Mesmo com as limitações, observa-se que existe influencias entre as variáveis testadas,
investigá-las poderá contribuir muitas vezes para um diagnóstico diferencial do profissional ao
seu paciente.

COMPARISON OF THE ACUTE EFFECTS OF MYOFASCIAL
RELEASE AND INHIBITION OF SUBOCCIPITAL MUSCLES ON
GAINING FLEXIBILITY OF HAMSTRINGS
ABSTRACT
Lumbar spine and sacroiliac overloads may occur due to several factors, including hamstring
shortening.Intervening on them represents decreased overload and reduced incidence of injury, but
intervention may often require a differential diagnosis. The suboccipital muscles are said to be connected
to the hamstrings via a superficial fascia system, and intervening over them will provide a cascading
effect giving the thigh hindquarters flexibility. The present study aims to verify if there is gain of trunk
flexion range of motion from the isolated and combined techniques of myofascial release and muscle
inhibition of the suboccipitals. The study was conducted with 54 people, with a mean age of 25.4 ± 4.94,
homogenized by sex and divided into three equal groups to receive their respective suboccipital muscle
interventions: muscle inhibition, myofascial release and intervention. the two techniques together.
Participants underwent goniometry of the passive hip flexion and popliteal angle tests and the fingerfloor distance test for comparison of pre and post intervention data. The results show that the joint
technique is the most efficient for the gain of flexibility with an average increase of 10.8 degrees of
passive hip flexion, an average decrease of 8 degrees of the popliteal angle and an average distance of
7.3 centimeters in the finger-floor. distance test However, all intervention procedures obtained
satisfactory results in the gain of flexibility in the tests performed. It is concluded that there is a tenuous
relationship between the suboccipital muscles and the flexibility of the posterior thigh muscles, and
using this functional diagnostic model could result in satisfactory clinical results.
KEYWORDS: Flexibility, fascia, hamstrings.
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CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM
RELAÇÃO AO ATO TRANSFUSIONAL
OLIVEIRA, Janaina Silva Andrade de
MIRANDA, Fabiana
SIQUEIRA, Rasna Piassi
SOARES, Sheila Carminati de Lima
RESUMO
A transfusão sanguínea requer embasamento técnico e científico dos profissionais envolvidos desde a
indicação clínica até a sua administração para o reconhecimento de complicações agudas ou tardias. É
um procedimento arriscado que pode culminar em reações transfusionais, ainda que todo o processo
esteja correto. Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem quali-quantitativa, onde a
coleta de dados ocorreu no período de Junho a Agosto de 2017 em duas instituições hospitalares que
compõem o Complexo Hospitalar Regional de Cacoal (COHREC). O objetivo do estudo foi verificar o
conhecimento de profissionais de enfermagem em relação ao ato transfusional e as reações
transfusionais, por meio da caracterização do perfil de formação dos participantes e identificação das
dificuldades sobre a prática deste procedimento. Participaram do estudo 110 profissionais de
enfermagem ligados diretamente à assistência sendo 82 (74,55%) técnicos em enfermagem e 28
(25,45%) enfermeiros havendo predomínio do sexo feminino. O estudo permitiu retratar o conhecimento
dos profissionais e o seu envolvimento no cuidado com o processo transfusional. Entende-se que a
enfermagem é parte fundamental neste processo pois encontra-se diretamente ligada à terapêutica
transfusional, devendo a equipe de enfermagem manter-se atualizada no que compete à sua profissão e
inteirar-se de seu papel diante dos procedimentos a serem realizados em sua rotina. A análise dos dados
evidenciou um déficit de conhecimento sobre a prática transfusional, de acordo com o que recomendam
as bases científicas sobre hemoterapia e sua legislação.
Palavras-chave: Enfermagem; Hemotransfusão; Reação Transfusional.
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INTRODUÇÃO

A hemotransfusão tem como objetivo aumentar o nível de hemoglobina circulante e
aumentar a capacidade de transporte de oxigênio para os tecidos no organismo humano e
com isso evitar a isquemia tecidual. É considerada uma tecnologia relevante na terapêutica
moderna, se usada de forma adequada em condições de morbidade ou mortalidade
significativa, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes, porém sua utilização deve
ser de forma criteriosa na medicina, uma vez que toda transfusão traz em si um risco ao
receptor, seja imediato ou tardio (BRASIL, 2010; MOHNLE et al., 2010).
A prática de transfusão sanguínea requer embasamento científico e habilidade
técnica dos profissionais envolvidos na terapia transfusional, desde a indicação clínica do
hemocomponente, administração, até o atendimento das complicações agudas ou tardias
advindas do ato transfusional (BARBOSA et al., 2011). É um procedimento irreversível que
proporciona benefícios e riscos potenciais ao receptor e mesmo com indicação precisa e
administração correta, não estará isenta de riscos e complicações, dentre os quais se
destacam as reações transfusionais (FREITAS, et al., 2014, ALMEIDA, et al., 2014,
GUEDES, 2014).
A transfusão justifica-se caso o paciente apresente grande perda sanguínea, o que é
comum em casos de traumatismos, intervenções cirúrgicas ou ainda em situações onde o
paciente seja afetado por doenças que necessitem a administração ou a reposição sanguínea
em função de uma anemia ou hemorragia (JUNQUEIRA, 2005; ALMEIDA et al, 2011;
SILVA et al, 2014).
Uma reação transfusional caracteriza-se como uma resposta não intencional do
doador, podendo resultar em situações que coloquem em risco a vida do paciente receptor
como deficiências, incapacidades, aumento do tempo de hospitalização, morbidade ou até
mesmo óbito. As reações adversas podem ser classificadas quanto ao tempo de ocorrência,
tipo, gravidade, correlação com a doação, extensão do agravo e como locais ou sistêmicas
(BRASIL, 2015). Dentre os tipos de reações transfusionais, destacam-se as reações
hemolíticas agudas, as anafiláticas, as febris não hemolíticas, as complicações pulmonares,
o desequilíbrio eletrolítico, as sepses bacterianas, a hipotermia, a doença do enxerto versus
hospedeiro, a aloimunização, a sobrecarga de volume, a sobrecarga de ferro e a
imunossupressão (BRASIL, 2007).
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A segurança durante o ato transfusional e sua qualidade estão diretamente ligadas
com a qualidade na prestação dos serviços de saúde a fim de oferecer menor risco ao
paciente a partir de instrumentalização e maximização dos cuidados e dos benefícios
(BRASIL, 2017). Estudos revelam que a maioria dos profissionais da saúde não conhece as
principais resoluções que preconizam normas para os procedimentos em hemoterapia, os
quais estabelecem os critérios que devem ser seguidos durante o processo transfusional,
esses mesmos estudos afirmam que muitos dos profissionais de saúde, nunca receberam
capacitações sobre hemotransfusão e reações transfusionais (TORRES et al., 2009; SILVA;
SOARES & IWAMOTO, 2009).
Silva et al., (2014) ressaltam que o enfermeiro atuando na assistência de serviços de
hemoterapia deve dominar o conhecimento técnico e científico dos eventos adversos que
poderão ocorrer em decorrência de uma transfusão e a sua identificação nas manifestações
clínicas para que possa implementar ações sistematizadas de cuidado. Os profissionais de
enfermagem são respaldados pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº
0511/2016 que aprova a norma técnica que dispõe sobre a atuação do enfermeiro e do
técnico de enfermagem na hemoterapia, nos procedimentos de coleta, armazenamento,
administração, controle de qualidade entre outras atividades relacionadas à prática
hemoterápica (COFEN, 2016).
O trabalho justifica-se mediante relatos da fragilidade no conhecimento dos
profissionais de enfermagem em relação ao ato transfusional verificada em estudos
anteriores, dificultando assim, o seguimento de condutas que priorizem a segurança do
paciente visto que, o profissional de enfermagem é quem está presente a maior parte do
tempo junto ao paciente principalmente nos momentos em que ocorrem as transfusões,
sendo que este profissional não é responsável somente pela administração de transfusões,
mas também pelas orientações e esclarecimentos realizados ao paciente e familiares, sendo
de sua responsabilidade detectar, reconhecer, comunicar e agir diante de possíveis
complicações transfusionais. A pesquisa torna-se relevante ao apresentar o perfil dos
profissionais de enfermagem que estão diretamente ligados na assistência hemoterápica,
onde suas decisões e ações irão refletir de maneira direta sobre a saúde do paciente em
terapia transfusional e os dados encontrados servirão de subsídio para o planejamento de
estratégias para a educação permanente dos profissionais de enfermagem dos serviços da
região com a vistas a melhoria dos processos assistenciais existentes.
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O objetivo deste estudo foi verificar o conhecimento de profissionais de enfermagem
em relação ao ato transfusional e as reações transfusionais, por meio da caracterização do
perfil de formação dos participantes e identificação das dificuldades sobre a prática deste
procedimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal descritivo com abordagem quali-quantitativa onde a coleta dos
dados ocorreu durante os meses de junho a agosto de 2017 em duas instituições hospitalares
no município de Cacoal-RO que compõem o Complexo Hospitalar Regional de Cacoal
(COHREC) sendo identificados como unidade hospitalar “A” e “B”, preservando assim a
identificação das mesmas. A pesquisa foi realizada após autorização do responsável pelas
instituições, por meio da assinatura de um Termo de Autorização. Participaram do estudo,
82 técnicos em enfermagem e 28 enfermeiros que prestam assistência ao paciente nas
referidas instituições, selecionados de acordo com os critérios de inclusão da pesquisa e que
voluntariamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram
utilizados como critério de exclusão os profissionais em período de férias, afastados por
licença maternidade, atestados ou licença prêmio e sem experiência na assistência direta ao
paciente.
Foram

aplicados

dois

questionários

semiestruturados

elaborados

pelas

pesquisadoras, sendo o primeiro com 10 (dez) questões onde se objetivou levantar variáveis
como formação técnica, sexo, idade, tempo de profissão, escolaridade e conhecimento da
legislação transfusional. O segundo questionário foi composto por 10 questões de múltipla
escolha, direcionadas aos procedimentos sobre o ato transfusional e as reações
transfusionais, o que permitiu a verificação do conhecimento desses profissionais em torno
do tema em discussão.
A pesquisa foi protocolada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED), para garantir o rigor ético da pesquisa
envolvendo seres humanos estando de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde CNS 466/2012 de 12/12/2012, que atende aos preceitos para pesquisa com seres
humanos de acordo com a declaração de Helsink de 1975. Tendo sido realizado mediante
protocolo de número 2.077.635.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Participaram do estudo 110 profissionais de enfermagem ligados diretamente à
assistência ao paciente, sendo 82 (74,55%) técnicos em enfermagem e 28 (25,45%)
enfermeiros. Houve predomínio de profissionais do sexo feminino 87 (79,09%) com faixa
etária inferior a 40 anos 76 (69,10%) e idade média de 37 anos (mediana de 69,5 e DP de
18,95). Quanto a escolaridade 50 (45,46%) dos profissionais entrevistados possuem
formação de nível superior seguidos de 19 (17,27%) que encontram-se ainda cursando uma
faculdade. Sobre o tempo de formação 74 (67,28%) relataram tempo inferior a 10 anos de
conclusão da graduação e do nível técnico. Observa-se um grande quantitativo de
profissionais jovens com idade entre 31 e 40 anos equivalendo a 41,82% dos participantes.
O tempo de experiência profissional variou entre 1 a mais de 15 anos apresentando maior
incidência entre 6 a 10 anos com 41 profissionais equivalendo a (37,28%). Esses achados
corroboram com um estudo realizado em duas instituições hospitalares da região nordeste
do Rio Grande do Sul com enfermeiros atuantes no processo transfusional, que mostrou que
73% dos pesquisados eram do sexo feminino, com faixa etária que varia entre 21 e 49
prevalecendo 31 a 40 anos (TOREZAN, 2010).
Em relação ao pouco tempo de experiência profissional pode-se relacionar ao tempo
de funcionamento das unidades hospitalares onde uma foi inaugurada em 2010 e a outra em
2015, onde muitos profissionais com formação recente assumiram o cargo por chamamento
após aprovação em concurso público para início do funcionamento das referidas unidades
com intuito de melhorar o atendimento à população da região diminuindo as filas de
atendimento nos hospitais que serviam de referência até então.

TABELA 1. Distribuição do perfil dos profissionais de enfermagem entrevistados que
atuam no ato transfusional no Complexo Hospitalar Regional de Cacoal. Cacoal/RO, 2017.
PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO SOBRE O ATO TRANSFUSIONAL
A
%
B
%
TOTAL
%
Sim
31
28,18%
11
10,00%
42
38,18%
Não
34
30,91%
25
22,73%
59
53,64%
Não lembra
03
2,73%
05
4,55%
08
7,28%
01
0,91%
0
0,00%
01
0,91%
Não responderam
CONHECIMENTO SOBRE A RESOLUÇÃO 158/2016 E RDC n° 34/2014
A
%
B
%
TOTAL %
Sim
16
14,55%
08
7,27%
24 21,82%
Não
28
25,45%
23
20,91%
51
46,36%
Já ouvi falar
21
19,09%
10
9,09%
31 28,18%
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Não responderam

02

1,82%

02

1,82%

04

3,64%

CONHECIMENTO SOBRE A RESOLUÇÃO DO COFEN n° 511/2016
A
%
B
%
TOTAL %
Sim
24
21,82%
12
10,91%
36
32,73%
Não
25
22,73%
20
18,18%
45
40,91%
Já ouvi falar
19
17,27%
09
8,18%
28
25,45%

Não responderam

0

0,00%

01

0,91%

01

0,91%

FONTE: próprios autores, 2017.

Quando indagados sobre a participação em capacitação sobre o ato transfusional, 59
(53,64%) afirmaram não ter participado de capacitação específica sobre o assunto e dos que
participaram observa-se maior adesão dos profissionais da unidade A com 31 (28,18%)
afirmações de participação. Detectou-se ainda que 51 (46,36%) dos profissionais informaram
não ter conhecimento sobre a Resolução nº 158/2016 e RDC nº 34/2014 que dispõe sobre o
Regulamento Técnico do Sangue e sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue
respectivamente, enquanto que 31 (28,18%) assinalaram a opção “já ouvi falar” resposta esta
que não expressa a condição de conhecimento sobre as legislações o que sugere dúvida do
profissional sobre os assuntos abordados na pesquisa enquanto regulamentação técnica do
ato transfusional. Sobre a legislação específica do Conselho de Enfermagem que é a
Resolução nº 511/2016 que trata sobre a Atuação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem
em Hemoterapia 36 (32,73%) relataram ter conhecimento sobre a mesma enquanto que 28
(25,45%) expressaram a condição de “já ouvi falar” sugerindo também o desconhecimento
sobre a resolução aliados aos 45 (40,91%) entrevistados que afirmaram desconhecer a
mesma. Esses dados aliados a prática profissional diária poderão ocasionar riscos ao paciente
já que o ato transfusional não está livre de danos pelas suas características de potencial risco
de eventos adversos transfusionais. O conhecimento da legislação norteadora das condutas
hemoterápicas é de fundamental importância para o profissional de saúde, pois respalda o
desenvolvimento de suas atividades e a tomada de decisão mediante situações de urgência.
Quando questionados sobre o risco de morte relacionado ao ato transfusional, 96
(87,28%) afirmaram que a transfusão pode sim trazer algum risco de morte ao paciente.
Brasil (2013) afirma que o risco de morte relacionado à transfusão de sangue gira em torno
de 2,3/1.000.000 de unidades transfundidas, fato este que evidencia a importância da equipe
de enfermagem estar atenta durante todo o transcurso da infusão, observando o surgimento
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de sinais e sintomas que possam indicar uma reação transfusional, sinais como ansiedade,
desconforto respiratório, náuseas, vômitos, febre, inquietação, hipertensão ou hipotensão,
dor lombar, calafrios, prurido, tosse, entre outros.
Foi indagado aos entrevistados se o curso de formação profissional, técnico ou
graduação realizado por eles foi suficiente no preparo para o desenvolvimento da prática
transfusional e no agir com segurança mediante possíveis complicações que podem surgir
advindas deste procedimento. Sobre este questionamento, 85 (77,27%) afirmaram não
sentirem-se aptos somente com o curso de formação para agir perante uma complicação
causada pela hemotransfusão. Esta informação reforça a necessidade de busca contínua de
informações atualizadas em saúde alocando-se a teoria com a prática, desperta uma reflexão
sobre os conteúdos curriculares mínimos exigidos nos cursos de formação profissional e
representa um importante indicador de qualidade, uma vez que as transfusões de
hemocomponentes são atribuições da equipe de enfermagem conforme a Resolução Cofen
nº 0511/2016 que apresenta o processo hemoterápico como um procedimento que exige do
profissional de saúde um conhecimento contínuo a fim de se evitar riscos à vida do paciente.
Neste sentido, a educação permanente, visa estratégias para a melhoria da assistência visando
o aperfeiçoamento técnico e teórico do profissional. Capacitações são de fundamental
importância para a realização da assistência onde quanto mais informado for o profissional
sobre a hemotransfusão, mais seguro ele estará para a realização do procedimento e na
tomada de decisões mediante situações suspeitas de reações transfusionais (TOREZAN,
2010; SOUZA, 2010; GONÇALVES; SAID, 2011; FAQUETTI et al., 2014).
Sobre o conhecimento em relação ao sistema ABO RH 105 (95,45%) dos
participantes demonstraram conhecimento satisfatório citando-o corretamente. Sobre o
tempo de validade de uma bolsa de concentrado de hemácias, apenas 17 (15,46%)
responderam corretamente a alternativa de 35 a 42 dias. Quanto ao tempo máximo para a
administração do plasma fresco congelado, 54 (49,09%) profissionais responderam
equivocadamente sobre o processo, sendo que somente 19 (17,27%) assinalaram
corretamente citando que a infusão deve ocorrer em no máximo 4 horas após a instalação, os
demais 33 (30,03%) não souberam responder.
Esses dados evidenciam um déficit de conhecimento sobre a prática transfusional de
acordo com o que recomenda as bases científicas sobre hemoterapia e a legislação pertinente
ao assunto, porém vale ressaltar que é dever do profissional manter-se atualizado no que
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compete a sua profissão e inteirar-se de seu papel diante dos procedimentos a serem
realizados em sua rotina para que a transfusão se realize com qualidade e segurança.
Quanto a relação de existência de protocolos nos setores, quando questionados se
contribuiriam para a diminuição dos riscos durante a transfusão 108 (98,18%) dos
profissionais acreditam que com a presença de um protocolo acessível à equipe, os riscos
seriam minimizados. Em relação a sentirem-se seguros para realizar uma hemotransfusão,
77 (70%) dos participantes disseram sentir-se aptos para o ato transfusional, 104 (94,54%)
disseram saber reconhecer uma reação transfusional e 60 (54,54%) afirmaram já ter
presenciado uma reação transfusional.
Ao serem indagados sobre as condutas a serem tomadas antes da instalação de cada
bolsa de hemocomponente as respostas foram distribuídas no gráfico abaixo onde é possível
realizar um comparativo entre as duas unidades hospitalares estudadas.
Observa-se que na unidade A, o número de acertos está acima de 50%, porém não
ultrapassando 60%. Na unidade B o índice de maior acerto não superou 42,73%. Estes dados
são preocupantes, pois os itens apresentados no gráfico dizem respeito a situações que
ocorrem na rotina hospitalar transfusional dos profissionais e são recomendadas por
legislação e manuais que tratam especificamente sobre o ato transfusional seguro.

GRÁFICO 1- Distribuição dos acertos assinalados pelos profissionais de enfermagem quanto às condutas
necessárias à instalação de hemocomponentes. Cacoal- RO, 2017.

Fonte: Próprios autores, 2017.

Sobre a transfusão em pacientes com quadro clínico febril, ambas as unidades
apresentaram o mesmo índice de acerto com apenas 8 (7,27%) dos participantes concordando
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em não haver essa contra indicação, tal fato merece destaque pois um paciente em
situação clínica febril que necessite da hemotransfusão, a crença de contraindicação de
se transfundir pode acabar prejudicando seu estado geral e de acordo com o Guia para uso
de Hemocomponentes a febre não é contraindicação de transfusão (BRASIL, 2015).
Esses dados condizem com um estudo realizado no Hospital Universitário Onofre
Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal-RN com 27
profissionais da equipe de enfermagem em 2008 onde demonstrou que o conhecimento em
relação à transfusão em pacientes com hipertermia foi insatisfatório onde 15 (55,6%)
relataram que a febre é uma contraindicação absoluta à hemotransfusão (SILVA et al.,2009).
Segundo Brasil, (2016) a reação transfusional imediata é compreendida como um
efeito indesejado a uma transfusão sanguínea ou hemocomponente que ocorre durante ou em
até 24 horas da transfusão e ao serem questionados sobre o tempo de surgimento dos sinais
e sintomas característicos de uma reação transfusional imediata 80 (72,72%) profissionais
relataram que as reações podem ocorrer em um período de até 12 horas após a transfusão.
Tal achado demonstra o desconhecimento sobre o conceito de reação transfusional por
grande parte da equipe e discrepância com os dados apresentados anteriormente onde 87,28%
dos pesquisados disseram ser capazes de identificar os sinais e sintomas reacionais de uma
transfusão. Com isso salienta-se mais uma vez a importância da educação permanente
enquanto instrumento de mudança de práticas e processos de trabalho.
Quanto às condutas dos profissionais frente a uma reação transfusional, as respostas
obtidas foram distribuídas conforme gráfico abaixo:

GRÁFICO 2 – Distribuição das respostas sobre conduta correta a ser tomada frente a uma reação transfusional
imediata. Cacoal, RO, 2017.
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Fonte: próprios autores, 2017.

Em relação às condutas frente a uma reação transfusional, nas respostas apresentadas
pelos profissionais observa-se a predominância de acertos na unidade A, porém não
ultrapassando 57,27%. Já a unidade B apresentou baixo índice de acertos não ultrapassando
35,45%, dado este objeto de preocupação em relação ao preparo destes profissionais para a
realização de um procedimento que exige cuidados e preparo técnico e científico do
profissional executante. Os profissionais atuantes no serviço alvo da pesquisa apresentam
déficit no conhecimento em relação à prática de hemotransfusão, fato este que pode trazer
riscos a vida do paciente.
A enfermagem atuante na assistência deve dominar o conhecimento técnico e
científico dos eventos que podem vir a decorrer de um processo transfusional, bem como
identificar inicialmente sinais e sintomas que possam auxiliar em uma conduta eficaz diante
de tal fato (SILVA et al., 2013).
Foi apresentado um caso fictício de um paciente hemotransfundido que apresentou
durante o procedimento elevação da temperatura axilar para 38˚C, tremores e calafrios, sendo
então questionado qual seria a suspeita de reação transfusional no caso apresentado, somente
51 (46,35%) dos participantes afirmaram que se tratava de uma reação febril não hemolítica,
sendo esta a alternativa correta, 32 (29,10%) responderam que se tratava de uma reação
alérgica, 17 (15,45%) responderam que se tratava de uma sobrecarga volêmica, 10 (9,08%)
responderam que os sinais e sintomas não se enquadravam em uma reação transfusional e 12
115

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

(10,90%) não responderam a questão evidenciando possível despreparo da equipe para atuar
frente a uma situação de intercorrência.
Em estudo similar desenvolvido nas unidades assistências de um hospital público, do
Triângulo Mineiro em Uberaba – MG em 2013, com 209 profissionais de enfermagem sendo
técnicos, auxiliares e enfermeiros sobre a avaliação de conhecimento em hemotransfusão,
concernente à avaliação de conhecimento sobre hemotransfusão, observou-se média de
escore geral baixa (52,7%) quando avaliadas para as três etapas do ato transfusional: pré,
trans e pós transfusional (TAVARES et al.,2015).
Ao ser investigado quais as principais dificuldades que os profissionais atribuem aos
riscos para o paciente durante a terapia transfusional, os relatos foram distribuídos da
seguinte maneira: 22 (20%) assinalaram que a quantidade de funcionários inadequada pode
ser um fator de risco durante a transfusão, 46 (41,81%) assinalaram que a sobrecarga de
trabalho é uma das principais dificuldades encontradas o que pode levar riscos durante o
processo, 26 (23,63%) apontaram o conhecimento insuficiente por parte do profissional
como fator de risco o que não condiz com os dados apresentados ao longo deste trabalho
evidenciando que a maioria dos profissionais participantes demonstraram déficit no
conhecimento sobre a prática de hemotransfusão e 16 (14,54%) relataram a falta de
treinamento da equipe.
A equipe de enfermagem deve ser atuante no processo transfusional. Os enfermeiros
juntamente com sua equipe técnica devem estar aptos a realizar orientações tanto ao paciente
a ser transfundido quanto a seus familiares sobre possíveis intercorrências, devem ainda,
manter acompanhamento durante e após o término do procedimento atentando para
manifestações que possam vir a surgir, as reações transfusionais (FAQUETI et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo permitiu retratar o conhecimento e o envolvimento dos
profissionais de enfermagem no cuidado com o processo transfusional. A enfermagem
constitui-se parte integrante nesse processo pois encontra-se diretamente ligada à terapêutica
transfusional, devendo manter-se em constante atualização.
O estudo evidenciou um déficit do conhecimento da equipe de enfermagem, em
relação a hemotransfusão e às reações adversas e a pouca participação dos mesmos em
capacitações específicas sobre o assunto, sendo a maior adesão apenas em uma das unidades
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pesquisas o que pode comprometer a segurança do paciente pois a falta de preparo dos
profissionais de enfermagem para executar a assistência hemoterápica pode ocasionar
complicações durante o ato transfusional ou mesmo dificultar a identificação das mesmas.
A busca por conhecimento e aperfeiçoamento é um dever do profissional de
enfermagem de acordo com seu código de ética para vincular o conhecimento teórico
baseado em evidências com a prático de sua vivência, o que diminuirá os riscos de danos ao
paciente e as chances de apresentar uma reação transfusional.
Nesse sentido a educação permanente representa a melhor estratégia de mudanças de
práticas assistenciais identificadas como frágeis e que comprometem a segurança dos
pacientes envolvidos. Compete aos profissionais envolvidos na assistência manterem-se
atualizados e seguros para a prática assistencial livre de danos e aos gestores e coordenadores
dos serviços a realização de auditorias para averiguação da qualidade do cuidado bem como
o envolvimento dos mesmos no planejamento e efetivação de estratégias necessárias a
mudança do quadro atual identificado neste estudo. Quanto mais informado o profissional
sobre as práticas de transfusão maior segurança este terá para realizar o procedimento e atuar
de forma correta diante de uma situação indesejada ou inesperada.

THE KNOWLEDGE OF NURSING PROFESSIONALS CONCERNING
THE TRANSFUSION ACT
ABSTRACT
Blood transfusion requires the technical and scientific background of the professionals involved from
the clinical indication until its administration for the recognition of acute or late complications. It is
a risky procedure that can culminate in transfusion reactions, even if the whole process is correct.
This is a cross-sectional descriptive study with a qualitative-quantitative approach, where data
collection took place between June and August 2017 in two hospital institutions that make up the
Regional Hospital Complex of Cacoal (COHREC). The aim of the study was to verify the knowledge
of nursing professionals regarding transfusion and transfusion reactions, by characterizing the
training profile of the participants and identifying the difficulties regarding the practice of this
procedure. The study included 110 nursing professionals directly linked to the care, with 82 (74.55%)
nursing technicians and 28 (25.45%) nurses, with female predominance. The study allowed to portray
the professionals' knowledge and their involvement in the care of the transfusion process. It is
understood that nursing is a fundamental part of this process because it is directly linked to transfusion
therapy, and the nursing team must keep up-to-date on what is their profession and learn about their
role in the procedures to be performed in your routine. Data analysis showed a lack of knowledge
about transfusion practice, according to what the scientific basis on hemotherapy and its legislation
recommend.
Keywords: Commitment. Blood Transfusion. Transfusion Reaction.
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EFEITO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO NA QUALIDADE
MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM PROPRIEDADES NA
MESORREGIÃO DE CACOAL-RO
SILVA, Danilo Lúcio de Oliveira1
SIKORSKI, Juliana Weschenfelder2
BERTO, Vinícius3
REIS, Simone Frotas dos4
RESUMO
A qualidade do leite é essencial para saúde do rebanho, além de ser fundamental para segurança
alimentar, assim avaliar a qualidade microbiológica do leite de Rondônia se faz necessário por ser o
maior produtor de leite da região Norte. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade
microbiológica e físico-química de 227 propriedades da mesorregião de Cacoal-RO. O trabalho foi
divido em 2 períodos experimentais. As propriedades do experimento 1 foram submetidas à aplicação
de questionário e classificadas de acordo com o nível de produção: alta produção >12 litros/vaca/dia
e baixa produção <6 litros/vaca/dia, quanto ao experimento 2 a divisão foi realizada pela localidade
a que pertencia cada propriedade participante. As amostras de leite foram coletas e enviadas para
análise de sólidos via espectrofotometria com radiação infravermelha, para contagem de células
somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) via citometria de fluxo. Tanto o experimento 1
quanto o experimento 2 tiveram 33% de propriedades com CCS acima do permitido pela Instrução
Normativa (IN) 76, já para CBT, avaliada pelo experimento 2, todas as 12 regiões não atendiam as
exigências preconizadas pela legislação vigente. Contudo no experimento 1, o nível de produção
influenciou a qualidade do leite na mesorregião de Cacoal-RO, sendo que propriedades de alta
produção tiveram maior incidência de CCS, quanto a CBT todas as regiões avaliadas não atenderam
aos padrões da IN 76.
Palavras-chaves: CCS. CBT. Instrução Normativa 76.
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INTRODUÇÃO

O leite é classificado como sendo um produto advindo de ordenha completa e
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas
(BRASIL, 2011).
O estado de Rondônia conta com 38 mil produtores de leite e um rebanho de
aproximadamente 3.184 mil cabeças com média de produção por animal de 4,7 litros/dia
(LIMA, 2019). Essa baixa produtividade por animal tem relação com a agricultura familiar que
em sua maioria tem pouca implementação de tecnologias, porém é considerada importante para
a cadeia produtiva do leite não só na região Norte, mas em todo território nacional, com isso
para melhorar os índices de produtividade por animal, alguns cuidados quanto à obtenção e
armazenamento do leite devem ser tomados visando o aumento na produção e melhora na
qualidade microbiológica do leite (JAMAS et al., 2018).
Os produtores de leite do Estado de Rondônia independente de seu nível de produção
devem atender as novas Instruções Normativas (IN) 76 e 77 que regulamenta a qualidade
microbiológica e físico-química do leite, porém, avaliar a adesão das novas exigências é
necessário para saber se a propriedade atende de forma parcial, total ou não atendem as novas
exigências propostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A
região Norte tem como maior produtor de leite o estado de Rondônia, sendo assim o leite desse
estado deve ser seguro para seus diversos tipos de comercialização, visando todas as formas de
venda que agregue valor e gere lucro para os setores envolvidos (SILVA, 2016).
As novas exigências do MAPA com a IN 76 e 77, é um dever que todos os produtores
de leite necessitam cumprir. Estar em conformidade com o exigido por lei comprova que há
boa qualidade microbiológica do leite, porém os produtores devem se atentar para os valores
limites estabelecidos para qualidade do leite, sendo que as exigências instituídas pelo MAPA
são padrões que devem ser constantemente mantidos.
Conhecer o atual status da qualidade microbiológica e físico-química do leite ajuda a
delinear soluções imediatas. Como maior preocupação temos os microrganismos que
contaminam o leite durante e após a ordenha e estão diretamente ligados à higiene empregada
ao sistema de obtenção e armazenamento da matéria-prima descrito por Arcuri et al., (2006),
nesse sentido atitudes como higienização dos tetos do animal, limpeza e desinfecção dos
utensílios de ordenha e tratamento de animais com mastite são medidas que o produtor deve
conhecer e adotar para garantir boa qualidade do leite (SALVADOR et al., 2018).
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Os parâmetros exigidos pelo MAPA para qualidade do leite entraram em vigor a partir
de 26 de maio de 2019. Os valores padrões para contagem padrão em placas (CPP) deve ser de
no máximo 300.000 UFC/ml (trezentas mil unidades formadoras de colônia por mililitro) e para
contagem de células somáticas (CCS) 500.000 CS/ml (quinhentas mil células somáticas por
mililitro). Para padrão físico-químico teremos avaliação de gordura podendo ter teor mínimo
de 3,00g/100g (três gramas por cem gramas), proteína 2,9g/100g (dois inteiros e nove décimos
de gramas por cem gramas), lactose anidra 4,3g/100g (quatro inteiros e três décimos de grama
por cem gramas), sólidos não gordurosos 8,4g/100g (oito inteiros e quatro décimos de grama
por cem gramas) e sólidos totais de 11,4g/100g (onze inteiros e quatro décimos de grama por
cem gramas) (BRASIL, 2018).
O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e composição físico-química
do leite coletado em 227 (duzentos e vinte e sete) propriedades leiteiras na mesorregião de
Cacoal, as coletas foram realizadas em dois períodos experimentais, sendo o primeiro feito de
abril a junho de 2019 e o segundo de junho a agosto, ambos experimentos visam verificar se os
produtores de diferentes níveis de produção (alto e baixo) atendem de forma total, parcial ou
não atendem a IN 76.

DESENVOLVIMENTO

MATERIAL E MÉTODOS

Experimento 1

O experimento 1 foi realizado de abril de 2019 a junho de 2019. Foram avaliadas 09
(nove) propriedades leiteiras nos municípios de Cacoal (Latitude: -11.4315, Longitude: 61.4477 11° 25′ 53″ Sul, 61° 26′ 52″ Oeste), Ministro Andreazza (Latitude: 11° 11' 54'' Sul,
Longitude: 61° 30' 44'' Oeste) e Nova Brasilândia D’oeste (Latitude: 11° 42' 59'' Sul, Longitude:
62° 19' 52'' Oeste), cidades estas que compõem a mesorregião de Cacoal, Rondônia. O
experimento teve duração total de 84 dias, divididos em 3 (três) períodos experimentais de 28
dias cada.
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Caracterização das Propriedades Rurais

As propriedades avaliadas pertencem a mesorregião de Cacoal, Rondônia (Tabela 1).
As propriedades foram classificadas conforme a produção média diária de leite (kg de
leite/vaca/dia). Foram consideradas como propriedades de alta produção, as que apresentavam
a produção média por vaca maior ou igual a 12 litros/dia e baixa produção, as que apresentavam
a produção média por vaca abaixo de 6 litros/dia. Para o estudo foram selecionadas 4 (quatro)
propriedades de alto nível de produção e 5 (cinco) propriedades de baixo nível de produção.
As propriedades foram caracterizadas, conforme os dados produtivos relativos à: 1)
tecnologias empregadas nas propriedades (uso de ordenha mecânica, tanque de resfriamento);
2) manejo de ordenha (higiene do ordenhador, uso de pré e pós dipping, lavagem da sala de
ordenha e higiene no transporte do leite); 3) número total de cabeças no rebanho; 4) tempo de
atividade do produtor e 5) sanidade do rebanho (esquema vacinal e vermifugação), para coleta
dos dados foram aplicados questionários antes do início do período experimental (Anexo I).

Tabela 1: Classificação das propriedades que compõem o experimento 1 por nível de produção (alto e baixo) e
localização.

Localização e Caracterização das Propriedades
Propriedades

Nível de Produção

Localização

Propriedade 1

Baixo

Cacoal

Propriedade 2

Baixo

Cacoal

Propriedade 3

Baixo

Cacoal

Propriedade 4

Baixo

Cacoal

Propriedade 5

Baixo

Ministro Andreazza

Propriedade 6

Alto

Cacoal

Propriedade 7

Alto

Cacoal

Propriedade 8

Alto

Cacoal

Propriedade 9

Alto

Nova Brasilândia D'oeste

Coleta e análise de amostras de leite

Nos últimos 7 dias do período experimental, foram coletadas amostras de leite,
conforme descrito na IN 62 (BRASIL, 2011). As amostras de leite foram coletadas 2 vezes
durante o período de coleta, contemplando a ordenha da manhã e a ordenha da tarde,
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diretamente do balde de ordenha (nos casos em que o produtor não tinha tanque de
resfriamento) ou diretamente do tanque de resfriamento as 5:00h e 16:00h, respectivamente,
totalizando 2 amostras de leite por período experimental.
As amostras foram acondicionadas em recipiente próprio com conservante (bronopol),
resfriadas e então enviadas à Clínica do Leite da Esalq-USP, em Piracicaba para as avaliações
da qualidade do leite, nos parâmetros: contagem de células somáticas, e teores de sólidos
(gordura, proteína e extrato não gordurosos). Ao final do experimento se teve um total de 6
amostras de leite por propriedade.

A

B

Figura 1: Coleta de leite nas propriedades. Imagem A mostra a coleta sendo realizada às 5:00h da manhã
contemplando a primeira ordenha e na imagem B mostra a coleta feita às 16:00h após a ordenha da tarde.

Análise estatística

O experimento foi delineado em blocos casualizados (DBC), sendo os blocos os níveis
de produção (alta e baixa produtividade) e as repetições os animais em lactação. Os dados
obtidos foram compilados e analisados através de análise comparativa descritiva.
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Experimento 2

O experimento 2 foi realizado de junho de 2019 a agosto de 2019. Foram avaliadas 218
(duzentos e dezoito) propriedades leiteiras pertencentes aos municípios de Alvorada (Latitude:
11° 25' 39'' Sul, Longitude: 62° 22' 10'' Oeste), Cacoal (Latitude: -11.4315, Longitude: -61.4477
11° 25′ 53″ Sul, 61° 26′ 52″ Oeste), Espigão (Latitude: -11.5251, Longitude: -61.013911º 31´
30´´ Sul, 61º 0´50” Oeste), Novo Horizonte do Oeste (Latitude: 11° 42' 36'' Sul, Longitude: 61°
59' 49'' Oeste), Presidente Médici (Latitude: 11° 10' 18'' Sul, Longitude: 61° 54' 12'' Oeste),
Riachoelo, Eleandro I, Eleandro II, Lindomar e Marcelo, onde todos os municípios contemplam
a mesorregião de Cacoal, Rondônia, conforme a Tabela 2 O experimento teve duração 78 dias,
divididos em 3 (três) períodos experimentais de 26 dias cada.
Tabela 2: Classificação por região das propriedades pertencentes ao experimento 2, atribuindo número as regiões
de acordo com o município em que as propriedades estão localizadas.

Localização e Caracterização das Propriedades
Região

Nº Propriedades

Localização

1

16

Espigão D'oeste

2

9

Alvorada D'oeste

3

9

Presidente Médici

4

31

Novo Horizonte do Oeste

5

23

Eleandro I

6

27

Eleandro II

7

26

Lindomar

8

15

Marcelo

9

10

Cacoal

10

12

Riachoelo

11

15

Rogério

12

25

Vanderlei OP

Total

218
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Coleta e análise de amostras de leite

Nos últimos 7 dias do período experimental, foram coletadas amostras de leite,
conforme descrito na IN 62 (BRASIL, 2011). As amostras de leite foram coletadas
contemplando a ordenha da manhã e a ordenha da tarde, diretamente tanque de resfriamento do
produtor, totalizando 2 amostras de leite por período experimental. As amostras foram
acondicionadas em recipiente próprio com conservante (bronopol para análise de sólidos e CCS
e azidiol para CPP), resfriadas e então enviadas ao Laboratório de Qualidade do Leite do Centro
de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia - Universidade Federal de
Goiás, para as avaliações da qualidade do leite, nos parâmetros: contagem padrão em placas,
contagem de células somáticas e teores de sólidos (gordura, proteína e extrato não gorduroso).
Ao final do experimento se teve um total de 6 amostras de leite por propriedade.

A

B

Figura 2: Coleta de leite realizada diretamente do tanque do produtor contendo ordenha da manhã e tarde.

Análise estatística

O experimento foi delineado em blocos casualizados (DBC), sendo os blocos as regiões
e as repetições foram os resultados das amostras de leite coletadas de cada propriedade. Os
dados obtidos foram compilados e analisados através de análise comparativa descritiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados coletados através da aplicação de questionário nas nove propriedades
do experimento 1, as médias de produção de leite para propriedades de alto e baixo nível de
produção foram 15,2 litros/vaca/dia e 4,4 litros/vaca/dia respectivamente. A alta contagem de
células somáticas teve maior prevalência nas propriedades de alta produção, com média geral
de 497,83 mil células somáticas representado no gráfico 1. Nesse cenário de alta produção de
leite 100% dos produtores possuem ordenha mecânica, indicando que um dos fatores de
predisposição à altos índices de CCS pode estar associado a má higienização do equipamento
de ordenha, como encontrado por Silva & Antunes (2018) que obtiveram as maiores contagens
de CS em propriedades que dispunham de ordenha mecânica.
Gráfico 1: Valores para Contagem de Células Somáticas referente as médias obtidas após as 3 coletas de leite,
separadas por nível de produção no experimento 1.
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Os resultados referentes as médias para gordura, proteína, lactose, sólidos totais, extrato
seco desengordurado e contagem de células somáticas para o experimento 1, estão dispostos
nas tabelas 3 e 4. Os valores encontrados para os padrões físico-químicos demonstram que
todas as propriedades de alto nível de produção atendem as exigências impostas pela IN 76,
porém das propriedades de baixo nível de produção 2 não se encontram em conformidade para
gordura e 1 para proteína e sólidos totais. Para contagem de células somáticas 2 das 4
propriedades de alto nível possuem médias acima do permitido, já entre as 5 propriedades de
baixa produção apenas uma obteve médias maiores do que os valores padrões instituídos pela
IN 76.
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As médias encontradas para gordura, quando relacionados à CCS demonstram que
quanto maior a concentração de gordura no leite maior a CCS, isso pode ser levado em
consideração tanto para propriedades de alto e baixo nível de produção, como demonstrado nas
tabelas 3 e 4. Os níveis de gordura e sólidos totais tiveram maiores concentrações
principalmente para as propriedades que tiveram médias acima do preconizado para CCS pela
IN 76, isso reforça o encontrado por Ribas et.al., (2014) que obteve maiores teores de gordura
e sólidos totais em propriedades em que a contagem de células somáticas estavam mais altas
demonstrando, portanto, correlação.
Tabela 3: Média das análises de leite das propriedades com baixa produtividade, avaliados na microrregião de
Cacoal-RO.

Propriedade

Gordura

Proteína

Lactose

ST

ESD

CCS

1

2,9

3,05

4,50

11,46

8,56

301

2

4,37

3,42

4,59

13,41

9,04

397

3

2,66

2,54

4,75

10,87

8,21

118

4

3,35

3,44

4,56

12,35

9,00

353

5

4,10

3,41

4,33

12,92

8,82

799

Média Final

3,48

3,17

4,55

12,21

8,73

393,86

ST- Sólidos Totais; ESD- Extrato Seco Desengordurado; CCS- Contagem de Células Somáticas e CBT- Contagem
Bacteriana Total.
Tabela 4: Média das análises de leite das propriedades com alta produtividade, avaliados na microrregião de
Cacoal-RO.

Propriedade Gordura

Proteína

Lactose

ST

ESD

CCS

6

3,55

3,29

4,52

12,14

8,59

554

7

3,78

3,31

4,37

12,48

8,69

856

8

3,64

3,17

4,37

12,17

8,53

455

9

3,50

3,23

4,54

12,27

8,76

125

Média Final

3,62

3,25

4,45

12,27

8,64

497,83

ST- Sólidos Totais; ESD- Extrato Seco Desengordurado; CCS- Contagem de Células Somáticas e CBT- Contagem
Bacteriana Total.

Das 9 propriedades participantes 6 dispunham de ordenha mecânica, porém dessas 6
propriedades apenas 3 utilizavam os tipos de detergentes indicados para limpeza e desinfecção
da ordenhadeira, sendo eles detergente alcalino e ácido. Após cada ordenha deve ser realizado
a lavagem do equipamento com detergente alcalino e a critério do fabricante o detergente ácido
pode ser usado semanalmente em uma dose maior, ou diariamente em dose menor. A
129

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

implantação de ordenha mecânica nas propriedades demonstra que os produtores estão se
qualificando cada vez mais, e com isso adotando tecnologias, porém o fator crucial ainda é a
aplicação de boas práticas de higiene no momento da captação da matéria-prima, dessa forma
quando somado esses dois fatores é um grande feito para a bovinocultura de leite (NERO et al.,
2009).
A limpeza da sala de ordenha é um dos fatores para que o leite mantenha a qualidade,
essa ação reforça sua importância por essa matéria-prima ser um produto perecível e que é
destinado ao consumo humano. A retirada de resíduos da sala de ordenha deve ser realizada
após a obtenção do leite, e de acordo com a quantidade diária de ordenha ela deve ser repetida
como descrito por Rosa et al. (2009), porém apenas 44% dos produtores realizam essa tarefa
da maneira indicada, 11% realizam a limpeza diariamente sem levar em conta a hora de término
da ordenha, 11% a cada dois dias e 22% semanalmente, portanto isso demonstra um fator de
risco para contaminação do leite e saúde da glândula mamária das matrizes leiteiras.
O tempo que o leite leva para ser refrigerado em 67% das propriedades do experimento
1 auxilia para que se mantenha a qualidade do leite, pois a refrigeração é imediata, porém em
11% das propriedades o leite leva uma hora para ser refrigerado e nos outros 22% das
propriedades o leite leva em média 3 horas para ser refrigerado. Dessa forma a utilização de
tanques de refrigeração por expansão na propriedade faz com que a qualidade do leite seja
mantida e as coletas de leite realizada pelo laticínio na propriedade ainda podem ter uma
variação maior de horário, com um período de tolerância acima de 24 horas sem que haja
interferência na qualidade microbiológica do leite, porém a não capacitação de mão de obra e a
falta de ações concretas para reduzir os riscos de contaminação podem comprometer a matériaprima (DIAS et al., 2017).
Outros fatores associados a sanidade do rebanho também foram avaliados pelo
questionário, como exemplo o esquema vacinal adotado na propriedade onde 22% vacinam
apenas para febre aftosa, 11% vacinam contra febre aftosa, clostridiose e raiva e 67% vacinam
contra febre aftosa, clostridiose, raiva e outros, dessa forma é possível observar que na maioria
das propriedades é adotado um esquema de vacinação anual.
O modelo de produção encontrado no experimento 1 foi de 56% dos produtores
trabalhando em sistema semiextensivo, 22% sistema semi-intensivo e 22% e 22% em sistema
intensivo. Apenas 11% dos produtores possuem um esquema de vermifugação válido que
compreende tratamento a cada 3 meses, 11% trata os animais a cada 6 meses e 78% diz realizar
vermifugação quando veem necessidade.
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No experimento 2, as 12 localidades presentes no estudo se encontram em conformidade
para gordura, proteína e lactose, como encontrado na maioria das propriedades do experimento
1. Para sólidos totais e extrato seco desengordurado uma região apresentou valores médios
menores que o desejado. A contagem de células somáticas teve médias aceitáveis em 8
propriedades e outras 4 tiveram valores acima do preconizado, esse resultado reafirma o
encontrado pelo experimento 1, pois ambos os experimentos tiveram 33% das propriedades
com valores acima do aceitável. As médias obtidas para contagem padrão em placas ficaram
acima do permitido em todas as localidades presentes no estudo. Todas as médias do
experimento 2 estão demonstradas na tabela 5.

Tabela 5: Médias das avaliações do padrão físico-químicos e microbiológicos por regiões referente ao
experimento 2.

Região

G

P

L

ST

ESD

CCS

CBT

1

3,17

3,16

4,48

11,60

8,43

1.078

482,26

2

3,35

3,20

4,56

11,92

8,58

766

591,46

3

3,52

3,22

4,58

12,14

8,62

338

899,19

4

3,32

3,18

4,55

11,85

8,53

1.122

558,24

5

3,43

3,24

4,53

12,01

8,58

274

515,51

6

3,28

3,25

4,54

11,87

8,60

428

774,10

7

3,30

3,18

4,52

11,80

8,50

294

623,35

8

3,13

3,04

4,38

11,34

8,21

326

928,36

9

3,31

3,19

4,61

11,92

8,61

270

959,90

10

3,55

3,27

4,56

12,22

8,67

336

881,19

11

3,18

3,21

4,56

11,76

8,58

554

757,62

12

3,29

3,23

4,59

11,93

8,64

309

667,67

Média Final

3,32

3,20

4,54

11,86

8,55

508,36

719,90

G- Gordura; P- Proteína; L- Lactose; ST- Sólidos Totais; ESD- Extrato Seco Desengordurado; CCS- Contagem
de Células Somáticas e CBT- Contagem Bacteriana Total.

Os valores encontrados para contagem bacteriana total (CBT) no experimento 2 estão
acima do determinado pela legislação vigente, isso independente da região, portanto todas as
médias se mantiveram acima do permitido que é 300.000 UFC/ml. Essa alta contagem de
bactérias encontradas nas amostras de leite confirma os achados de JUNIOR et al. (2015) que
obteve altas contagens de bactérias totais em propriedades da região Norte, e atribuiu esses
resultados à falta de higiene no momento da obtenção do leite na propriedade.
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Segundo Cunha et al. (2008) valores de CCS e CBT se relaciona, pois, a contagem de
CS passa a ter valores elevados em decorrência de inflamações no úbere, advindas em sua
maioria por infecções bacterianas. No experimento 2 as médias finais por região não tiveram
similaridade, portanto as propriedades que apresentaram maiores valores para CCS não foram
as que apresentaram maiores valores para CBT. Os extremos (máximo e mínimo) de CCS e
CBT de acordo com as médias de cada propriedade está descrito na tabela 6.

Tabela 6: Valor mínimo e máximo para qualidade microbiológica expressado pelas médias dos produtores que
compõem cada região do experimento 2.

CCS

CBT

Região

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

1

129

1.323

102

1.977

2

165

3.854

150

1.471

3

230

456

116

2.260

4

119

2.551

106

2.706

5

111

646

150

1.954

6

148

3.728

103

2.914

7

145

470

121

6.818

8

170

560

181

3.303

9

121

613

206

3.340

10

154

845

143

3.218

11

171

4.021

120

3.048

12

168

533

100

3.172

CCS-

Contagem de Células Somáticas e CBT- Contagem Bacteriana Total.

Além da qualidade microbiológica e físico-química do leite, Bueno et al. (2008) levou
em consideração o período de transição entre as estações do ano e foi observado que maiores
contagens de CBT ocorreram no período das chuvas, demonstrando que no presente estudo
podem ocorrer ainda alterações pela sazonalidade, e se encontrar em piores condições do que o
demonstrado.
Os resultados demonstrados na tabela 6 mostram que em todas as regiões há
propriedades que atendem de forma total a qualidade microbiológica do leite, tanto para CCS
quanto para CBT, porém para que a região atenda de forma total a IN 76 muitas medidas devem
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ser tomadas principalmente quanto a CBT, pois todas as 12 regiões, em suas médias finas
apresentaram contagem acima do permitido pela legislação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As médias encontradas para parâmetros físico-químicos e microbiológicos no
experimento 1 demonstraram melhor qualidade do leite nas propriedades de baixa produção
quando comparado os dois extremos (alto e baixo) de produção, evidenciando que o sistema de
produção influencia na qualidade do leite em propriedades da mesorregião de Cacoal-RO. De
acordo com a IN 76 tanto o experimento 1 quanto o 2 possuem 33% de suas propriedades fora
do preconizado para CCS e para CBT, analisada pelo experimento 2, todas as 12 localidades se
encontram fora dos padrões exigidos.
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MUCOCELE EM LÁBIO INFERIOR – RELATO DE CASO CLÍNICO
PAIVA, Daniel Júnior Moreira de1
BIANCO, Karina Gerhardt Silva2

RESUMO
Mucocele são lesões benignas da cavidade oral que afetam as glândulas salivares menores e podem ser
causadas por um trauma ou obstrução do ducto salivar excretor. Clinicamente, aparecem como lesões
nodulares de cor translúcida ou azulada e são comumente encontradas no lábio inferior e mucosa bucal.
O presente estudo trata de um relato de caso clínico e a abordagem terapêutica empregada na remoção
cirúrgica de uma lesão de mucocele em lábio inferior de uma adolescente de 12 anos de idade. O
diagnóstico e o tratamento do mucocele são desafiadores devido às chances de recidiva e as diversas
alternativas de tratamento. Apesar das diferentes abordagens terapêuticas descritas na literatura, a
remoção cirúrgica total da lesão ainda se mostra como uma técnica segura e eficaz para a prática clínica
diária na odontopediatria.
Palavras-chave: Criança. Mucocele. Biópsia.
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INTRODUÇÃO

Mucocele é uma manifestação clínica de extravasamento ou retenção de muco nas
glândulas salivares, também conhecido como cisto mucoso. Sua etiologia é dada pelo
traumatismo mecânico e rompimento do ducto secretor de uma glândula salivar levando à
ruptura e consequente infiltração de muco nos tecidos adjacentes. O cisto de retenção mucoso
é causado após a obstrução do ducto e devido à continuidade de produção de saliva na glândula
afetada, o ducto obstruído não permite a vazão e a saliva produzida fica retida, levando ao
aumento do diâmetro do ducto (PETERSON, 2005; SANTOS et al, 2013).
Predominantemente comuns no lábio inferior, os mucoceles também podem ser
encontrados em outras regiões como: assoalho bucal, palato, ventre lingual, área retromolar e
mucosa jugal. Geralmente são assintomáticos com um período de curta duração, seguido por
um rompimento e cicatrização. Em alguns casos podem apresentar leve desconforto durante a
fala e alimentação (NEVILLE, 2009; ALBUQUERQUE et al, 2015).
Quando a lesão é localizada superficialmente, sua cor é translucida ou azulada. Contudo,
na medida em que aumenta a profundidade de localização, a coloração se assemelha a da
mucosa, e a região mais comum de ocorrência do cisto de retenção mucoso é o lábio inferior.
Não obstante, pode ser encontrada também no lábio superior, mucosa jugal, palato, região
retromolar e ventre de língua. É uma lesão usualmente detectada na prática clínica
odontológica, de diagnóstico e resolutividade fácil, devido ao acometimento frequente em
pacientes infantis e adultos jovens, torna-se importante a atuação do clínico-geral na
identificação da lesão e fornecimento de tratamento adequado ao paciente (ROCHA et al, 2013;
WANDERLEY et al, 2013).
Quando a manifestação clínica dos mucoceles é crônica, (drenagem periódica seguida
de remissões), o tratamento indicado é a remoção completa da lesão e glândulas acessórias
envolvidas através de excisão cirúrgica. Encontra-se na literatura opções de tratamento como a
marsupialização e a enucleação (STUANI et al, 2010). O diagnóstico clínico desta lesão é
benigno e afeta os tecidos moles da cavidade oral, sendo um tipo de lesão muito comum na
cavidade bucal de crianças e adolescentes (SANTOS et al, 2013; MATOS et al, 2016).
O trabalho apresentado relata o diagnóstico e conduta de uma lesão de mucocele em
lábio inferior. Descreve as características clínicas iniciais observadas, com objetivo de mostrar
a importância do Odontopediatra no planejamento e execução da remoção cirúrgica do
Mucocele.
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METODOLOGIA

Este estudo trata um relato de caso abordando a técnica de remoção completa de uma
lesão de mucocele. Após avaliação clínica de paciente diagnosticada com mucocele atendida
na Clínica de Odontopediatria ABO/RO, solicitou-se autorização dos responsáveis legais para
pesquisa de tipo relato de caso. Posteriormente a assinatura do TCLE pelos responsáveis,
iniciou-se um levantamento bibliográfico de artigos publicados em língua brasileira e inglesa
no período de 2010 a 2018, que serviu como base para o planejamento e execução do caso
clínico exposto. Dos artigos pesquisados, 17 foram selecionados para revisão bibliográfica.
Após o fichamento e estudo dos artigos, foi elaborado um projeto de pesquisa e enviado para
Plataforma Brasil, com parecer favorável do CEP (número: 2.757.341). Conduziu-se a paciente
para realização do procedimento após o consentimento e os esclarecimentos sobre o
procedimento, seus riscos e benefícios. Não foi relatada nenhuma intercorrência durante a
realização do procedimento cirúrgico, e a paciente foi acompanhada durante o pós-operatório e
continua sendo monitorada em consultas periódicas de preservação.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente A.N.F.S., 12 anos de idade, gênero feminino, melanoderma, procedente da
cidade de Jaru-RO, compareceu na Clínica de Odontopediatria da Associação Brasileira de
Odontopediatria – RO, encaminhada por um dentista do SUS, em virtude de lesão existente na
mucosa labial inferior.

Imagem 1 - Perfil Facial
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Fonte: Próprios autores.

Durante a anamnese, constatou-se que a lesão surgiu após um trauma, datava de
aproximadamente um ano e era assintomática. Segundo a responsável pela paciente, houve
fratura do dente 21 e dilaceração do lábio. Relatou mais, após o trauma: “um caroço formou e
que crescia até estourar, e tinha períodos em que ele sumia e voltava”. A paciente já havia se
submetido à remoção da lesão há 4 meses, porém houve recidiva. A história médica, social e
econômica foi importante, pois o trauma inicial resultou em uma fratura de esmalte no incisivo
central esquerdo, que não foi restaurada. Isso fez com que a paciente adquirisse o hábito de
sucção na região do lábio.
No exame físico extra oral não foi observada nenhuma alteração (Imagem 1). Porém,
quando a paciente sorria, era possível ver a lesão sobressaltada no lábio inferior próxima ao
dente 21 e 22. Ao exame clínico, observou-se a presença de uma lesão em lábio inferior de
aproximadamente 10 cm em seu maior diâmetro, de coloração rósea semelhante a mucosa ao
redor. No exame de palpação, apresentou consistência flutuante e superfície lisa.
Em virtude das características clínicas encontradas, o diagnóstico clínico provável da lesão foi
determinado como mucocele (Imagem 2). O plano de tratamento incluiu, inicialmente,
estabelecimento da reabilitação do dente 21, para remoção do hábito de sucção na região. Em
seguida, excisão cirúrgica completa da lesão, com o objetivo de remover a glândula salivar
menor adjacente, para evitar recidiva. Sopesando que a paciente já havia feito uma remoção,
sem sucesso.
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Imagem 2 - Mucocele em lábio inferior

Fonte: Próprios autores.

Precedendo a realização do procedimento cirúrgico, a paciente foi orientada a realizar
bochecho com Clorexidina 0,12% (Periogard). Na sequência, foi realizada a anestesia tópica e
infiltrativa ao redor da lesão, com cuidado para não a deformar, o que posteriormente
dificultaria a realização do procedimento. A incisão foi feita com lâmina de bisturi nº15 em um
plano perpendicular às fibras do músculo orbicular dos lábios, com o cuidado extremo para não
perfurar a lesão durante a incisão. Com o intuito de expor a glândula infartada, a incisão limitouse o mais superficial possível, pois uma perfuração da lesão poderia acarretar uma remoção
incompleta e acarretar possíveis recidivas.
Após a exposição da lesão por completo, com o auxílio de uma pinça anatômica
delicada, realizou-se a exérese por completo dela (Imagem 3). Na sequência, foi realizada a
sutura com fio mononylon 6-0 com pontos isolados (Imagem 4). Após a remoção do mucocele
(Imagens 5 e 6) ele foi perfurado e apresentou presença de saliva e muco em seu interior.
Confirmando, assim, o diagnóstico clínico. A lesão foi encaminhada para análise
histopatológica.
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Imagem 3 - Aspecto após incisão e retirada da Mucocele

Fonte: Próprios autores.

Imagem 4 - Sutura

Fonte: Próprios autores.
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Imagem 5 - Medida horizontal da peça cirúrgica

Fonte: Próprios autores.

Imagem 6 - Medida Vertical da peça cirúrgica

Fonte: Próprios autores.

Cuidados com o local e prescrição de analgésico e anti-inflamatório foram realizadas a
título de orientações pós-operatórias. Decorridos sete dias, a paciente retornou para a remoção
da sutura (Imagem 7). A ferida cirúrgica estava cicatrizada.
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Para verificar a não recidiva da lesão, a paciente foi mantida sob acompanhamento
(Imagem 8). Após 12 meses do procedimento, não foi verificada nenhuma anormalidade.

Imagem 7 - Pós-operatório 7 dias

Fonte: Próprios autores.

Imagem 8 – Proservação 12 meses depois.

Fonte: Próprios autores
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DISCUSSÃO

O mucocele é uma lesão benigna da cavidade oral, causada pelo extravasamento de
muco. Também é conhecido como um pseudocisto de origem traumática, em que há o
rompimento do ducto de uma glândula salivar menor. Neste relato, a lesão diagnosticada
apresentou-se clinicamente com uma bolha, assintomática, flácida à palpação e de coloração
azulada igual à da mucosa adjacente. Tais características clínicas assemelham-se às descritas
na literatura (MANFRO; MANFRO; BORTOLUZZI, 2010; BASÍLIO, 2011; ANDRADE et
al, 2012).
A idade e o sexo da paciente correspondem ao que literatura cientifica mostra com maior
incidência de prevalência da lesão em relação aos itens comparados. O diagnóstico inicial foi
baseado nas características clínicas de localização preferencial. No caso relatado, a lesão
localizava-se no lábio inferior que, segundo a literatura, é a de maior prevalência, por ser uma
região com maior índice de injúrias (SANTOS et al, 2013; BHARGAVA et al, 2014; FONTES
et al, 2016).
Durante a avaliação clínica do caso, a paciente relatou que a lesão surgiu após um trauma
que acometeu o lábio inferior. E mais, tinha períodos de remissão e posterior reaparecimento,
característica semelhante às observadas em outros relatos de casos clínicos de mucocele
(SANTOS; CORRÊA; CORRÊA, 2013; ALBUQUERQUE et al, 2015). A realização de uma
anamnese acurada é imperativa, porquanto, quanto mais precisa for, mais preciso será o
diagnóstico.
Atualmente, existem várias opções de tratamentos para esta lesão – desde a completa
excisão - usando bisturi ou laser, marsupialização, criocirurgia e micromarsupialização. A
indicação da enucleação total da lesão como opção de tratamento para a remoção de mucocele
pode ser tida por invasiva, quando comparada à marsupialização modificada e criocirurgia.
Porém, em virtude da paciente apresentar o relato de recidiva, optou-se pela enucleação total,
que é tida como o tratamento ideal para este tipo de lesão (BASÍLIO, 2011; BENAGLIA et al,
2014).
Como tratamento desde caso, optou-se pela técnica de excisão cirúrgica completa da
lesão e da glândula salivar adjacente. Esta técnica é feita com a remoção de uma margem de
segurança para assegurar a remoção completa da lesão evitando recidivas. Não por outro
motivo, é a técnica considerada padrão ouro atualmente e com baixo índice de recidivas
(KANEHIRA et al, 2017).
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A paciente apresentou um pós-operatório tranquilo e sem queixas. Com resultados
satisfatórios já observados desde os primeiros dias até a última consulta de controle realizada
meses depois, sem sinais clínicos de presença da lesão, comprovando a eficácia da técnica
descrita, com poucos ou quase nulos efeitos adversos (MANFR; MANFRO; BORTOLUZZI,
2010; ROCHA et al, 2013).
O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de mucocele, mostrando uma área de
mucina extravasada, circundada por um tecido de granulação reacional, coincide assim com as
características microscópicas descritas na literatura (NEVILLE et al, 2009). A análise
histopatológica é importante não apenas por fornecer uma confirmação diagnóstica, mas
também por conceder dados sobre prognóstico e comportamento clínico e indicar a necessidade
de terapia e acompanhamento adicional.
Houve um controle pós-operatório de 12 meses da lesão, azo em que não se observou
recidiva, evidenciando a alta taxa de sucesso da técnica utilizada. Porém, ao eleger esta técnica
para o tratamento, o cirurgião dentista deve levar em conta a idade do paciente e a habilidade
cirúrgica, pois a técnica de remoção total da lesão é bastante invasiva. Além disso, exige
colaboração do paciente e uma habilidade maior para realizar a remoção da lesão e da glândula
de maneira eficaz (BASÍLIO, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido a frequência do aparecimento do mucocele na cavidade bucal e a predileção por
crianças, é de grande importância que o odontopediatra se familiarize com a patologia, seus
aspectos clínicos e fatores causais relacionados, possibilitando, assim, um diagnóstico clínico
preciso. Mesmo existindo diferentes tipos de tratamento para a lesão de mucocele, a remoção
cirúrgica total da lesão é a técnica mais utilizada. Pode ser realizada pelo odontopediatra, pois
é tecnicamente segura e possui um bom prognóstico, comprovando a eficácia e a resolutividade
da técnica no caso relatado.
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MUCOCELE IN LOWER LIPS - CLINICAL CASE REPORT
ABSTRACT
Mucocele are benign lesions of the oral cavity that affect the minor salivary glands and may be caused
by a trauma or obstruction of the excretory salivary duct. Clinically they appear as nodular lesions of
translucent or bluish color and are commonly found in the lower lip and buccal mucosa. The present
study is a clinical case report and the therapeutic approach used in the surgical removal of a lesion of
mucocele in the lower lip of a 12-year-old girl. The diagnosis and treatment of mucocele are challenging
due to the chances of relapse and the different treatment alternatives. Despite the different therapeutic
approaches described in the literature, the total surgical removal of the lesion still proves to be a safe
and effective technique for daily clinical practice in pediatric dentistry.
Keywords: Child. Mucocele. Biopsy.
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PRIMEIROS SOCORROS: TREINAMENTO DE PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE
CACOAL-RO
SILVA, Washington Cruz1
VIANA, Teresinha Cicera Teodoro2

RESUMO
O ambiente escolar é um lugar propício a acidentes devido ao grande número de crianças que nele se
encontra, pois, as crianças interagem entre si, e isso pode levar a inquietude das crianças para descobrir
e explorar o ambiente o fato de estarem desenvolvendo as mais diversas atividades que as tornam
suscetíveis a sofrerem acidentes. Os acidentes infantis constituem ainda um grande problema
direcionado à Educação Infantil, podendo causar sequelas físicas e psicológicas. A fragilidade, a
curiosidade, a inexperiência, a necessidade de cuidados e a vulnerabilidade inerente a este período do
desenvolvimento humano constituem alguns dos aspectos que contribuem para fazer das crianças um
importante grupo de risco. A pesquisa faz parte do projeto de incentivo a iniciação científica da
FACIMED. O presente estudo objetivou-se avaliar o conhecimento de professores e funcionários após
um treinamento de primeiros socorros. Trata-se de um quase experimento do tipo pré e pós-teste, para
196 funcionários e professores de creches públicas do município de Cacoal/RO, avaliados com a
utilização de instrumentos validados, quanto ao conhecimento e a habilidade em duas etapas, antes e
após um curso/treinamento. Participaram 196 profissionais da educação, sendo que 22 (89%) afirmaram
não terem recebido nenhum treinamento de primeiros socorros, 88 (45%) afirmaram já terem
presenciado alguma situação de emergência. A maioria dos professores já presenciaram situações de
emergência com crianças. Verificou-se antes do treinamento o percentual de acertos resultou em 65% e
após a participação no curso alcançou um percentual de até 95% de acertos em relação ao questionário
aplicado. Em relação aos acertos através do e pós teste, destaca-se o maior número de acertos com os
respectivos percentuais: primeiros Socorros em casos com hemorragia nasal (95%); conduta frente a um
quadro de desmaio (85%) e realização da Sequência correta da RCP – Reanimação Cardiopulmonar
(85%). Conclui-se que o treinamento para professores e funcionários é efetivo, com aumento
significativo da porcentagem de acertos após o treinamento teórico/prático em primeiros socorros no
ambiente escolar.
Palavras-chave: Primeiros socorros. Educação infantil. Enfermagem. Educação em saúde.
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INTRODUÇÃO

O ambiente escolar é um lugar propício a acidentes devido ao grande número de crianças
que nele se encontra, pois, as crianças interagem entre si, e isso pode levar a inquietude das
crianças para descobrir e explorar o ambiente o fato de estarem desenvolvendo as mais diversas
atividades que as tornam suscetíveis a sofrerem acidentes (SENA, 2008).
O risco de acidentes no ambiente escolar é frequente e podem ocorrer a qualquer
momento. O risco aumenta nas pausas entre as aulas ou durante o horário de intervalo para
lanche, onde os alunos aproveitam para correr e brincar (LEITE et al., 2013).
O tempo que as crianças passam na escola vem aumentando com as transformações
sociais da família e com a inserção crescente da mulher no mercado de trabalho (SENA, 2008).
A escola torna-se um cenário propício para acontecimentos emergências, em virtude de
vários móveis e brinquedos existentes. Isso faz com que haja a necessidade de contar com
professores preparados para atender as mais diversas situações de risco (MARINHO, 2014).
Entretanto, devido à formação voltada para a educação, os professores possuem insegurança e
despreparo para prestar os primeiros socorros (MATOS; SOUZA; ALVES, 2017).
As causas de morbimortalidade em acidentes infantis são um dos principais problemas
de saúde pública, em que a solução pode estar associada a ações multidisciplinares, e na
integração dos profissionais da saúde com os profissionais da educação (LEITE, 2013).
As causas externas na infância constituem um problema de saúde pública em todo o
mundo, e constituem a principal causa de morte em crianças, sendo responsável por cerca de
40% de todos os falecimentos nesta faixa etária. Cerca de 950.000 mortes de crianças e
adolescentes ocorrem no mundo anualmente por acidentes ou violência, além de milhões de
ocorrências de sequelas decorrentes de lesões não fatais (WHO, 2008).
A Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violência,
aprovada pela Portaria 737/2001 do Ministério da Saúde, estabelece diretrizes e
responsabilidades institucionais que atendam e valorizem medidas de promoção à saúde e à
prevenção de agravos externos, entre eles estão acidentes relacionados às quedas de crianças
(BRASIL, 2001).
No espaço escolar é comum a ocorrência de acidentes, entretanto, se sabe que as
instituições de ensino precisam estar preparadas para providências emergenciais nos casos de
ocorrência desses eventos, assim como para a prevenção dos mesmos (RIBEIRO, 2011).
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Segundo Souza (2013), os primeiros socorros são procedimentos e cuidados de
urgência, prestados de início a uma pessoa ou vítima, em situações de acidentes ou mal súbito
no lugar onde o caso está acontecendo. Sendo estes cuidados capazes de salvar vidas e evitar
que condições mais graves ocorram.
Qualquer pessoa está sujeita a ser surpreendida por uma situação de emergência, nem
sempre é possível à chegada imediata da equipe de atendimento emergencial tornando o papel
do socorrista primordial para salvaguardar a integridade da vida desta vítima (STOCCO et al.,
2011).
No âmbito escolar, o trabalho de orientação sobre primeiros socorros com professores e
funcionários, precisa ter como foco “o que eles sabem” e “o que eles podem fazer”, para que
depois de um processo de capacitação se desenvolva a capacidade de atuar frente situações que
envolvem crianças e necessitam de atendimento imediato.
O enfermeiro exerce a função de educador, um agente transformador, e deve estar apto
para realizar programas educacionais que envolvam professores e colaboradores no que diz
respeito ao atendimento em primeiros socorros e às condutas a serem tomadas nesses casos
(LIMA, 2009).
Diante do exposto, a realização deste estudo justifica-se pela importância de capacitar
professores e funcionários que atuam no ambiente escolar, sendo o objetivo deste estudo avaliar
o conhecimento de professores e funcionários quanto à abordagem das noções básicas de
primeiros socorros.

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse estudo, a população foi constituída por todos os professores e funcionários que
atuam em creches na rede de ensino municipal, que desenvolvem suas atividades educacionais
com crianças de 0 a 5 anos. Após aprovação do projeto os pesquisadores realizaram
agendamento de reuniões com os diretores das creches para explicar o objetivo do estudo. Tratase de quase experimento do tipo pré e pós-teste realizado com professores e funcionários que
trabalham na rede de educação infantil do Município de Cacoal-RO. Fizeram parte da amostra
foram 196 profissionais, que concordaram em participar do estudo e assinaram o TCLE. Estes
foram reunidos no auditório da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, ao chegar os
profissionais da educação eram acolhidos e convidados a responder um questionário contendo
19 perguntas de múltiplas escolhas. Após o preenchimento do pré-teste, realizou-se o curso de
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primeiros socorros que teve duração aproximada de duas horas) , no qual foram apresentados
os seguintes conteúdos teóricos e práticos: reconhecimento de situações de emergência,
manobras de ressuscitação cardiopulmonar sendo: avaliação do nível de consciência, fazer
compressões torácicas, reconhecimento da vítima engasgada, aplicar manobras de desengasgo,
condutas relacionada a: hemorragia externa, convulsão, desmaio, sangramento nasal e avulsão
dental.
A estratégia de ensino utilizada foi a abordagem dos aspectos teóricos com
demonstração prática imediata de todas as manobras em manequins simuladores (bonecos
pediátricos para ressuscitação cardiopulmonar para treinamento, todos participantes realizaram
o treinamento prático das manobras até a execução correta das mesmas. Para coleta de dados
foram utilizados dois instrumentos, um pré-teste e uns pós teste. Os dados foram coletados em
duas etapas. Na segunda etapa, imediatamente após o curso/treinamento, aplicou-se novamente
ambos instrumentos de coleta dos dados para a avaliação do conhecimento e da habilidade final
dos participantes.
Os dados foram inseridos nos programas Word 2007 e Excel, foram analisados e
tabulados, no qual estão expostos no trabalho na forma de tabela por meio de estatísticas
descritivas.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Participaram profissionais com idade entre 19 e 61 anos,1 5% (29,) eram do sexo
masculino, 85% (167) eram do sexo feminino, 22 (89%) afirmaram não terem recebido nenhum
treinamento de primeiros socorros, e 88 (45%) afirmaram já terem presenciado alguma situação
de emergência.
Tabela 01 - Caracterização dos acertos relacionados ao pré-teste envolvendo a temática primeiros socorros com
professores e funcionários das creches públicas no município de Cacoal-RO 2019.

Questionário
Condutas para checagem
da responsividade da
uma criança
Condutas em relação o
que deve ser feito quanto
uma criança que sofre
acidente no ambiente
escolar

Percentual (%) de Acertos
55%

30%

152

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

Realização da Sequência
correta da RCP –
Reanimação
Cardiopulmonar
Conduta relacionada a
um corpo estranho que
proporcionou
um
engasgo
Conduta relacionada a
contenção de hemorragia

30%

Conduta frente a um
quadro de convulsão
Conduta frente a um
quadro de desmaio
Primeiros Socorros em
casos com hemorragia
nasal

60%

50%

60%

55%
65%

Fonte: Cruz e Viana (2019).

Tabela 02 - Caracterização dos acertos relacionados ao pós-teste envolvendo a temática primeiros socorros com
professores e funcionários das creches públicas no município de Cacoal-RO 2019.

Questionário
Condutas para checagem
da responsividade da uma
criança
Condutas em relação o que
deve ser feito quanto uma
criança que sofre acidente
no ambiente escolar
Realização da Sequência
correta
da
RCP
–
Reanimação
Cardiopulmonar

Percentual (%) de Acertos
75%

70%

85%

Conduta relacionada a um
corpo
estranho
que
proporcionou um engasgo

70%

Conduta relacionada à
contenção de hemorragia

80%

Conduta frente a um
quadro de convulsão
Conduta frente a um
quadro de desmaio
Primeiros Socorros em
casos com hemorragia nasal

80%
85%
95%

Fonte: Cruz e Viana (2019)
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As escolas vêm assumindo uma importância crescente na promoção da saúde, na
prevenção de doenças e na prevenção de acidentes entre crianças desta forma, torna-se
importante preparar também os professores e funcionários para lidarem com situações muitas
vezes inesperadas.
De acordo com os resultados obtidos, observou-se que houve melhora significativa em
relação aos percentuais apresentados no pré-teste em comparação com os pós teste, após a
realização do curso/treinamento em primeiros socorros, isso deve-se ao fato que a junção de
conhecimentos teóricos e práticos, facilita o processo de ensino aprendizagem em relação as
situações potenciais que podem ser vivenciadas no ambiente escolar. Estes treinamentos
voltados para professores e profissionais que atuam no cenário de educação infantil, devem ser
permanentes, onde os conteúdos devem ser apresentados visualmente com demonstrações
práticas, simulação de atendimentos e construção de cenários próximos das situações reais onde
os sujeitos participam ativamente.
De acordo com Matos, Souza e Alves (2017) a enfermagem ocupa posição estratégica
para a educação em saúde acerca dos primeiros socorros na escola por se encontrar inserida nos
serviços de urgência e emergência e diante da sua atuação na escola. A enfermagem atua no
Programa Saúde na Escola, desenvolvendo ações sobre a promoção da saúde
envolvendo várias temáticas de promoção e prevenção de agravos, incluindo capacitações com
enfoque em primeiros socorros.
Verificou-se antes do treinamento o percentual de acertos resultou em 65% e após a
participação no curso alcançou um percentual de até 95% de acertos em relação ao questionário
aplicado.
Em relação aos acertos através do e pós teste, destaca-se o maior número de acertos
com os respectivos percentuais: primeiros Socorros em casos com hemorragia nasal (95%);
conduta frente a um quadro de desmaio (85%) e realização da Sequência correta da RCP –
Reanimação Cardiopulmonar (85%).
O ambiente escolar constitui um locus onde ocorrem com muita frequência acidentes
que implicam prejuízos no desempenho do aluno, mas por outro lado, contém um potencial
humano, alunos, professores e pessoal de apoio, que pode ser utilizado, após capacitação
adequada, na prevenção e prestação de primeiros-socorros às vítimas de acidentes, tenham eles
ou não ocorrido no âmbito da escola.
Os educadores e colaboradores precisam estar preparados para os primeiros socorros,
pois o primeiro atendimento aos pequenos acidentes é fundamental para o salvamento de vidas
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(SENA, 2008). A falta de informações básicas pode acarretar inúmeros problemas, dentre os
quais “a manipulação incorreta da vítima e até a solicitação desnecessária do socorro
especializado em emergência” (FIORUC, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou aos autores, observar a importância da educação em
saúde frente aos primeiros socorros no contexto escolar. Conclui-se que a capacitação em
primeiros socorros para professores e funcionários que atuam nas creches é efetivo, com
aumento significativo da porcentagem de acertos após a realização do curso, com desempenho
dos profissionais acima de 90,0% em relação aos conhecimentos em primeiros socorros no
ambiente escolar.
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FIRST AID MEASURES: TRAINING OF TEACHERS AND
EMPLOYEES OF PUBLIC DAYS IN THE CITY OF CACOAL-RO
ABSTRACT

The school environment is a place that is prone to accidents due to the large number of children in it,
because children interact with each other, and this can lead to the children's anxiety to discover and
explore the environment the fact that they are developing the most diverse activities that make them
susceptible to accidents. Childhood accidents are still a major problem directed to Early Childhood
Education, which can cause physical and psychological consequences. Fragility, curiosity, inexperience,
the need for care and the vulnerability inherent to this period of human development are some of the
aspects that contribute to making children an important risk group. The research is part of the FACIMED
project to encourage scientific initiation. The present study aimed to assess the knowledge of teachers
and staff after first aid training. This is an almost pre- and post-test experiment for 196 employees and
teachers of public daycare centers in the municipality of Cacoal / RO, assessed using validated
instruments, in terms of knowledge and skill in two stages, before and after after a course / training. 196
education professionals participated, 22 (89%) of whom said they had not received any first aid training,
88 (45%) said they had already witnessed an emergency situation. Most teachers have seen emergency
situations with children. Before the training, the percentage of correct answers resulted in 65% and after
participating in the course it reached a percentage of up to 95% of correct answers in relation to the
applied questionnaire. Regarding the correct answers through and after the test, the highest number of
correct answers stands out with the respective percentages: first aid in cases with nosebleed (95%);
conduct before fainting (85%) and performing the correct CPR sequence - Cardiopulmonary
resuscitation (85%). It is concluded that the training for teachers and employees is effective, with a
significant increase in the percentage of correct answers after the theoretical / practical training in first
aid in the school environment.

Keywords: First aid. Child education. Nursing. Health education
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RACISMO NO BRASIL: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES DA
PSICOLOGIA SOCIAL
MOREIRA, Jéssica de Oliveira Pomaroli
MODTKWSKI, Caio Fernando
ALMEIDA, Hélen Rimet Alves de
RESUMO
Este artigo, de caráter bibliográfico, buscou evidenciar o Racismo no Brasil que causa impacto sobre a
saúde, o bem-estar e a identidade racial dos indivíduos negros, por meio de pesquisas em artigos do
referido tema, tendo como base a psicologia social e suas intervenções. O estudo tem como objetivo
realizar um levantamento bibliográfico sobre a produção científica da psicologia social em relação ao
tema racismo. A pesquisa de artigos foi realizada nas bases Scielo e Google Acadêmico, levando em
consideração o intervalo entre os anos de 2000 a 2019, foram identificados inicialmente 34 documentos,
destes, 22 foram excluídos por apresentarem duplicatas na revisão, serem dissertações, teses ou
monografias, dessa forma, a revisão final contemplou um total de 12 artigos. A partir da análise das
intervenções observa-se algumas possibilidades de atuação do psicólogo nos contextos sociais, sendo
que este tem papel fundamental na promoção de uma reflexão crítica e um empoderamento,
respectivamente, por parte dos autores e das vítimas.
Palavras-chave: Psicologia social. Racismo. Brasil.
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INTRODUÇÃO

Sugere-se que o termo “racismo” tenha surgido para denotar uma ideologia, já que o
próprio sufixo “ismo” é tradicionalmente utilizado para indicar doutrinas e crenças, passando a
ser utilizado a partir de 1920 e conceituada no âmbito acadêmico por volta de 1940. Assim, o
racismo deve ser entendido como “uma ideologia que é caracterizada pelo seu conteúdo que
assevera ou presume a existência de ‘raças’ separadas e discretas, e atribui uma avaliação
negativa de uma ou algumas dessas ‘raças’ reputadas” (CAMPOS, 2017, p.04).
Antes disso, Lineu, em 1738, foi o primeiro pesquisador a fazer referência à cor de pele
como um critério definidor das diferenças entre os seres humanos, distinguido as raças segundo
alocações geográficas. Além dos critérios biológicos e associou características culturais a cada
tipo humano: africanos como espertos e negligentes, americanos como obstinados e educados,
asiáticos como rigorosos e avarentos e europeus como inventivos e descuidados. Com efeito,
formulou-se a primeira atribuição sistemática e arbitrária de aspectos psicológicos e sociais aos
indivíduos a partir do fenótipo observado (OLIVEIRA, 2003; RAUTER, 2018).
O impacto do racismo sobre a saúde repousa em três eixos: a desvantagem econômica
que é comum aos grupos discriminados, o senso depreciativo de se perceber como membro de
um grupo desprezado e, por fim, na ameaça constante de ser vítima do racismo. Com efeito,
pode-se explorar a dinâmica subjetiva do racismo sob o prisma de dois fatores precípuos: a
identidade racial e a ameaça permanente ao bem-estar (NAZROO; WILLIAMS, 2006; SILVA;
SILVA, 2016).
No Brasil, atos explícitos de discriminação racial são proibidos por lei. O que estaria
levando as pessoas a inibirem expressões do preconceito, conservando disposições negativas
internas. Mas não se trata exclusivamente de um problema psicológico. Uma vez que esses atos
são proibidos por lei, alguns pesquisadores sugerem que existe na sociedade moderna um
discurso contraditório, onde se reconhece a existência do racismo, mas individualmente não se
assume a responsabilidade pelo mesmo (CAMINO; SILVA; MACHADO; PEREIRA, 2000;
SILVA; SILVA, 2016).
Os atos explícitos de discriminação racial e étnica estão acabando, o que não significa,
contudo, que o preconceito racial esteja. O que ocorre é uma mudança nas formas de expressão
e conteúdo do preconceito, alterando, por conseguinte, a expressão de um racismo aberto e
agressivo para outro que não desafia as normas sociais (CAMINO; SILVA; MACHADO;
PEREIRA, 2000; BARROS; ALBRECHT, 2019).
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Na área das ciências sociais, humanas e biológicas, a definição de raça é vista como um
construto, sendo que, a raça não é uma existência concreta, e sim, a junção de alguns modelos
e práticas hodiernas de um determinado momento histórico. O conceito de “cor”, possui uma
grande conotação física, porém, pode ser usada a partir de definições ambíguas e subjetivas
(SCHUCMAN; MARTINS, 2017).
As ambiguidades nas definições de cor ocorrem por falta de uma regra precisa de
descendência racial, no Brasil, devido à grande miscigenação, que tem como resultado inúmeras
cores e a tendência pelo embranquecimento, as classificações de cor são subjetivas, sendo que
a cor é mais do que a pigmentação da pele, está também fortemente ligada ao processo de
hierarquização social (GUIMARÃES, 2005; SANTANA; SANTOS, 2016).
A definição de “raça” não é um dado biológico, mas sim uma construção social, que
forma identidades, e estas são construídas com base em ideias biológicas errôneas, mas que
socialmente são eficazes para construir, fixar e reproduzir diferenças e privilégios. Quanto à
existência de raças humanas não há nenhuma comprovação no campo das ciências biológicas,
porém, são amplamente difundidas na base dos contextos sociais, são produtos que configuram
formas de classificar e de identificar que guiam as ações dos seres humanos (GUIMARÃES,
1999; SANTANA; SANTOS, 2016).
A raça é resultado de várias práticas discursivas que produzem um solo fértil para
significações, como por exemplo, o discurso racializado, e assim como também podem produzir
campos não-discursivos, que são ações, comportamentos implícitos e explícitos, esse conjunto
de práticas geram a permanência e a insistência em definir um sujeito e uma história com base
nesses preceitos (SCHUCMAN; MARTINS, 2017).
Neste contexto, percebe-se a necessidade de intervenções em relação aos aspectos
raciais, mais necessariamente o preconceito quanto a esses. E a psicologia social está engajada
neste âmbito, na pesquisa e nos estudos de desigualdades raciais, pois a raça é compreendida
como um construto social que determina as desigualdades simbólicas e materiais da população
negra. Assim sendo, faz-se necessário produzir uma mudança nessa sociedade que pratica o
controle racial a partir de ideias ultrapassadas (SANTOS; SCHUCMAN, 2015).
Diante do que foi exposto, o estudo tem como objetivo realizar um levantamento
bibliográfico sobre a produção científica da psicologia social em relação ao tema Racismo. Para
tanto, buscou-se evidenciar o Racismo no Brasil que causa impacto sobre a saúde, o bem-estar
e a identidade racial dos indivíduos negros.
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MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura utilizando as seguintes bases de
dados: SciElo e Scholar. Para realização da pesquisa foi utilizado o descritor “psicologia social
and racismo and participantes”, com o filtro de que o descritor deveria aparecer nos artigos.
Esse critério foi adotado para excluir estudos que mencionam apenas o tema racismo de artigos
que foram realizados em outras áreas do saber, de modo a identificar apenas os estudos da área
da Psicologia Social que apresentavam “o racismo” como foco principal do estudo.
Foram incluídos nesta busca todos os estudos que estivessem publicados em
periódicos, revistas especializadas ou indexadas nas referidas bases de dados do ano 2000 até
2019. A análise dos dados dos documentos indicados foi realizada através de uma ficha de
leitura, que buscou identificar quais métodos de intervenção foram utilizados nos estudos
encontrados.
Após a busca realizada, foram identificados inicialmente 34 documentos. Destes, 22
foram excluídos por estarem repetidos na revisão, ou seja, artigos que apareciam duas ou mais
vezes nos resultados das buscas, por serem dissertações, teses, monografias, ou desvios do tema
estudado. Dessa forma, a revisão final contemplou um total de doze artigos (ver figura 1).

Critérios de
inclusão

Publicados
entre 2000 e
2019

Ter os descritores:
Psicologia social +
racismo + participantes

Total de
artigos
encontrados:
34

Critérios de
exclusão

Artigos incluídos: 12
Artigos excluídos: 22

Publicados fora
do período de
2000 a 2019

Não ter os descritores:
psicologia social +
racismo +

Ser tese,
monografia, e/ou
estar repetido na

Figura 1: Artigos selecionados para análise após critérios de inclusão e exclusão.

161

Revista Eletrônica FACIMED, v.9, n.2, out/nov 2020
ISSN 1982-5285 – Artigo original DOI

RESULTADOS

O procedimento de busca de artigos adotados nesta revisão pode ser identificado na
figura 2.
Ano

Autor

Título

2002

GONÇALVES;
MARQUES.

A manifestação aversiva de racismo: dissociando crenças
individuais e crenças culturais.

2003

PEREIRA;
TORRES;
ALMEIDA.

Um Estudo do Preconceito na Perspectiva das Representações
Sociais: Análise da Influência de um Discurso Justificador da
Discriminação no Preconceito Racial

2004

FRANÇA;
MONTEIRO.

A expressão das formas indirectas de racismo na infância

2006

SANTOS;
GOUVEIA;
NAVAS;
PIMENTEL;
GUSMÃO.

Escala de racismo moderno: adaptação ao contexto brasileiro

2010

RISCADO;
OLIVEIRA;
BRITO.

Vivenciando o Racismo e a Violência: um estudo sobre as
vulnerabilidades da mulher negra e a busca de prevenção do
HIV/Aids em comunidades remanescentes de Quilombos, em
Alagoas

2013

TAVARES;
OLIVEIRA;
LAGES.

A percepção dos psicólogos sobre o racismo institucional na
saúde pública

2013

PATRICIO;
SOUSA;
CAVALCANTE.

O racismo como expressão da questão social: sob os olhares
dos discentes da Universidade Estadual do Ceará – UECE

2015

MIRANDA;
SILVA.

As repercussões do racismo na construção da identidade de
mulheres negras

2015

NICOLAU;
MULLER.

O racismo cordial e auto imagem: um estudo sobre os efeitos
na adolescência de jovens negras na baixada fluminense/RJ

2017

MODESTO;
MARIA;
FERNANDES;
RODRIGUES;
BUFOLO;
BITENCOURT;
PILATI.

Racismo e Políticas Aﬁrmativas: Evidências do Modelo da
Discriminação Justiﬁcada
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2017

FERREIRA;
Repertórios interpretativos acerca do preconceito racial no
LEITE; SOUSA; futebol
ESTRAMIANA;
TORRES.

2017

SILVA.

Uma experiência de desconstrução da epistemologia do
racismo: o desenvolvimento da Lei n. 10.639/2003 nos cursos
de educação física, odontologia, psicologia, arquitetura e
urbanismo

Figura 2: Tabela dos artigos utilizados com identificação do ano, dos autores e títulos.

Figura 3: Anos de publicações dos artigos selecionados para análise.

DISCUSSÃO

Para análise dos dados, a partir dos resultados encontrados no levantamento
bibliográfico, dividiu-se por categorias acerca das intervenções da Psicologia Social, para
melhor compreensão.

Intervenções por meio do modelo centrado na resolução de problemas

Os estudos de Nicolau e Muller (2015), teve por finalidade investigar os efeitos do
racismo cordial brasileiro na autoimagem de adolescentes negras, frequentadoras de um salão
étnico. Segundo os autores, o racismo cordial é definido como uma forma de discriminação
contra cidadãos não brancos, que se caracteriza por uma polidez superficial que reveste atitudes
e comportamentos discriminatórios, que se expressam nas relações interpessoais por meio de
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piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho “racial”. Para refletir sobre a interferência deste
na autoimagem foi levado em consideração o modo como essas adolescentes se sentem em
relação a si mesmas, quando olham para si ou como percebem o olhar dos outros sobre elas. A
pesquisa de cunho qualitativo utilizou a técnica de grupo focal, com sete participantes de 12 a
18 anos.
A intervenção utilizada foi o modelo centrado na resolução de problemas, a qual
promove a resolução dos problemas e capacidade do crescimento do cidadão, proporciona um
conjunto de aprendizagens sociais e comportamentais capazes de apoiar e resolver os problemas
do indivíduo.

Intervenções por meio do modelo sistêmico ou ecológico

Santos (2006) realizou uma pesquisa contando com a participação de 269 sujeitos, com
idade média de 21 anos, em sua maioria do sexo feminino, solteiros e estudantes universitários.
Pretendeu-se conhecer a validade de construto (estrutura fatorial) e consistência interna (Alfa
de Cronbach, α). Coerentemente, a análise fatorial realizada permitiu identificar dois fatores
que explicaram conjuntamente 32,4% da variância total, sendo interpretados como negação do
preconceito e afirmação de diferenças.
As reflexões tecidas no artigo de Patricio, Sousa e Cavalcante (2013) visam explanar o
racismo enquanto manifestação da questão social. Os dados foram colhidos durante o mês de
novembro do corrente ano, com a colaboração de dez estudantes pertencentes aos cinco Centros
que englobam a Universidade Estadual do Ceará - UECE (Centro de Ciências da Saúde, Centro
de Ciências e Tecnologias, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Centro de Humanidades e
Centro de Educação), onde contou-se com a aplicação de um instrumental em que se
questionava o entendimento e percepções dos discentes acerca das relações étnico-raciais e
racismo no Estado do Ceará.
Modesto (2017), postula que o uso de justificativas exerce um importante papel na
compreensão da discriminação. Esse autor, em seu estudo, testou o Modelo da Discriminação
Justificada no contexto da discriminação a estudantes que ingressaram na universidade por
cotas raciais. Participaram da pesquisa 182 estudantes universitários, em sua maioria mulheres,
que ingressaram na universidade pela ampla concorrência.
Ferreira, Leite, Sousa, Estramiana e Torres (2017) objetivaram estudar os
posicionamentos das pessoas diante de preconceito racial no futebol, a partir de repertórios
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interpretativos. Contou com a participação de 295 universitários, com idade média de 21 anos
de idade, 37,1% do sexo masculino e 62,9% do sexo feminino. Foi utilizado um questionário
com uma história fictícia de preconceito racial na qual um jogador xingou outro jogador do
time adversário. Logo em seguida perguntava-se isso seria uma demonstração de preconceito
racial, e pedia para que a resposta fosse justificada. A análise das justificativas apresenta cinco
classes, sendo que quatro confirmaram a existência do preconceito e apenas uma se posicionou
contra.
Silva e Cristiane (2017) esclareceram que a introdução da Lei n. 10.639/2003 no Ensino
Superior e sua regulamentação pelo parecer CNE/CP n. 03/2004 e pela resolução CNE/CP
n.01/2004 propõe mudança cultural e política no campo curricular e do conhecimento, que
poderá romper com o silenciamento em relação à questão racial. Nesse sentido, o artigo
objetivou analisar a ação pedagógica do Núcleo de Estudos Multidisciplinares Quilombolas –
NUMEQ de alguns cursos, a saber: Educação Física, Odontologia, Psicologia, Arquitetura e
Urbanismo, como desdobramento de novas formas de trabalhar a Lei n. 10.639/03, que
contribuam para umas práxis antirracista. A metodologia utilizada foi o delineamento da
pesquisa-intervenção. A constituição do campo de intervenção se deu no ensino superior de
rede privada, localizada no Sertão Central do Ceará.
A intervenção utilizada nos respectivos estudos foi por meio do modelo sistêmico, a
qual tem como propósito melhorar a interação e a comunicação dos cidadãos com os sistemas
que lhes rodeiam por meio do enfoque diagnóstico.

Intervenção por meio do modelo de modificação de comportamento

Tavares e Oliveira (2013) realizaram pesquisa em duas etapas. A primeira foi de
entrevista e divisão de temas com sete psicólogos, que posteriormente e já na segunda etapa,
conduziram entrevistas e minicursos para os profissionais que atuam no âmbito hospitalar, com
o intuito de erradicação do racismo nas instituições que fazem o atendimento à população, como
postos de saúde, hospitais, entre outros, e a implementação da Política Nacional e Municipal de
Atenção à Saúde Integral da População Negra, seus objetivos vão desde a formação, a
capacitação e treinamento dos profissionais de saúde para o afastamento das práticas racistas,
promoção de ações de prevenção e atenção à saúde da população negra.
Pereira, Torres e Almeida (2003) analisaram, na perspectiva das representações sociais,
a influência de um discurso justificador da discriminação sobre o preconceito racial. Em um
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experimento (N = 120) que apresenta um cenário onde a gerente de uma loja contrata uma moça
branca, discriminando uma negra, metade dos participantes (grupo experimental) recebeu um
discurso justificando a discriminação. Os resultados mostraram a representação da decisão da
gerente organizada por dois princípios: avaliação profissional e percepção de justiça. Os
participantes que tiveram acesso ao discurso justificador consideraram que a atuação da gerente
foi mais profissional e menos injusta do que os participantes do grupo de controle. Os membros
do grupo experimental tendem a contratar a moça branca, enquanto os membros do grupo de
controle não apresentam preferência pela cor da pele na contratação. A discussão apresenta o
preconceito moderno como o resultado dos discursos ideológicos produzidos por grupos
majoritários para justificar a sua situação social.
Em pesquisa de Riscado, Oliveira e Brito (2010) analisou-se as formas de violência
racial e de gênero e o comportamento das mulheres quilombolas diante das DST/aids em
Comunidades Remanescentes de Quilombos em Alagoas, abordando a temática gênero,
racismo, violência doméstica, exame ginecológico preventivo, uso das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e do Programa Saúde da Família (PSF), doenças sexuais transmissíveis, parcerias
sexuais, uso de camisinha e uso de drogas. Através de uma abordagem qualitativa a partir de
10 grupos constituído de 12 a 18 mulheres, com a idade entre 16 a 55 anos. Sendo revelado
através dessa intervenção as precárias condições de vida, as dificuldades de acesso aos serviços
de saúde e a falta de prática preventiva para as doenças sexualmente transmissíveis.
A intervenção utilizada nos respectivos estudos foi por meio da modificação do
comportamento, que tem como objetivo a prevenção, como também uma aprendizagem ou
desenvolvimento educativo que visa assim evitar conflitos futuros sobre a temática proposta.

Intervenção de Modelo Radical

Miranda e Silva (2015) pesquisaram sobre as repercussões do racismo na construção da
identidade de mulheres negras. Para tanto utilizaram de intervenção pelo Modelo Radical. Para
elaboração do artigo foram feitas entrevistas semiestruturadas e individuais. Participaram da
pesquisa cinco mulheres, adultas, alfabetizadas, integrantes há no mínimo 1 ano, de movimento
feminista e de manifestação à cultura negra, com o intuito de compreensão da dinâmica e
trajetória de vida das participantes, enquanto mulheres e por serem negras.
Gonçalves e Marques (2002) através de uma amostra e delineamento experimental com
44 alunos descrevem que o preconceito e o racismo têm sugerido que as manifestações racistas,
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apesar de condenáveis à luz das normas vigentes, não diminuiu, pois tem surgido uma aparência
diferente de forma indireta e sutil de preconceito.
A intervenção utilizada nos respectivos estudos foi desenvolvida por meio do modelo
radical, o qual tem por objetivo a transformação social, uma mudança revolucionária nas
condições estruturais da vida destes cidadãos como também na comunidade.

Intervenções por meio do modelo de intervenção em crise

França e Monteiro (2004) evidenciaram que os estudos (e.g., Aboud, 1988; Bigler &
Liben, 1993; Brown, 1995; Doyle & Aboud, 1995; Doyle, Beaudet, & Aboud, 1988; Katz &
Zalk, 1978; Williams, Best, Boswell, Mattson, & Graves, 1975; Yee & Brown, 1992) que
analisaram o preconceito na infância afirmam que após os sete anos de idade as crianças
tornam-se menos preconceituosas. Esta diminuição no preconceito é explicada através da
aquisição de novas estruturas cognitivas por parte da criança e pelo amadurecimento das já
existentes.
Explicam que, se o preconceito na infância é o resultado do insuficiente
amadurecimento de estruturas afetivo-cognitivas, como então explicar a presença de atitudes
preconceituosas, mais tarde, nos adultos? Dessa forma, a pesquisa visou demonstrar que, a
partir de certa idade, as crianças, diferentemente do que afirma a abordagem cognitiva do
desenvolvimento do preconceito na infância, não reduzem a expressão do preconceito, mas
apenas mudam, em determinadas circunstâncias, o modo de expressão desse preconceito,
tornando-se mais indiretas.
A intervenção utilizada nos respectivos estudos foi pelo modelo de intervenção em crise,
o qual proporciona uma terapia breve focada nas dificuldades de cada indivíduo, com o intuito
de orientar e promover sua capacitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como demonstrado no decorrer do trabalho, o Racismo é um tipo de preconceito
associado às raças, às etnias ou às características físicas. As pessoas denominadas racistas
baseiam-se na ideologia da superioridade. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a
incidência de racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir.
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No caso do racismo, este só se torna prioridade de combate se as pessoas o encaram
como uma afronta pessoal. Isso só é possível se as vítimas desse ato se identificam como foco
deste, se elas se consideram negras e não só, se considerarem o racismo uma forma
preconcebida e injusta de tratar as diferenças históricas e perversamente construída.
No contexto brasileiro, essa conscientização é dificultada pela massificação da ideia de
mestiçagem, de acordo com o qual todos os brasileiros são mestiços, não existindo raça e,
consequentemente, racismo. Tal alienação pública é reforçada no silêncio privado, em que tanto
as famílias brancas como as negras evitam falar e discutir sobre esse tema, como se reclamar
ou apenas mencioná-lo fosse um assumir-se negro ou assumir-se racista, ambos tabus no Brasil
da democracia, da mestiçagem e do branqueamento possível.
O presente trabalho teve como objetivo uma pesquisa bibliográfica acerca dos artigos
que tem como base a temática do Racismo, com um enfoque na psicologia social e suas formas
de intervenções. Na maioria dos trabalhos encontrados o psicólogo tem papel fundamental de
promover uma reflexão crítica sobre esse preconceito tão enraizado na sociedade, de forma a
ajudar as pessoas que sofrem com essa discriminação a elevar sua autoestima e transcender
todos esses estereótipos como também eliminar a desigualdade racial e sobrepor os obstáculos.
Nos tempos atuais os episódios de racismo explícito estão mais recorrentes, ao contrário
do que antes observava-se, o denominado racismo cordial. Portanto, a psicologia social, que se
preocupa com uma melhor qualidade de vida dos grupos, e estes em questão sofrem com a
discriminação desde o princípio da escravidão. Dessa forma, percebe-se a necessidade de mais
estudos sobre o referido tema para com estes grupos, de forma que possibilite novas
informações sobre o atual contexto da nossa sociedade, proporcionando assim o planejamento
de intervenções mais eficazes e até preventivas para esses episódios.
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RACISM IN BRAZIL: POSSIBILITIES FOR SOCIAL PSYCHOLOGY
INTERVENTIONS
Abstract
This bibliographic article sought to highlight Racism in Brazil that impacts on the health, well-being
and racial identity of black individuals, through research in articles on that topic, based on social
psychology and their interventions. The study aims to carry out a bibliographic survey on the scientific
production of social psychology in relation to the theme of racism. The search for articles was carried
out in the Scielo and Google Scholar databases, taking into account the interval between the years 2000
to 2019, 34 documents were initially identified, of these, 22 were excluded for presenting duplicates in
the review, being dissertations, theses or monographs, thus, the final review included a total of 12
articles. From the analysis of the interventions, it is possible to observe some possibilities for the
psychologist to act in social contexts, and this has a fundamental role in promoting critical reflection
and empowerment, respectively, by the authors and the victims.
Keywords: Social psychology. Racism. Brazil.
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